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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Банківська система є однією з важливих складових 

національної економіки, оскільки пов’язана з усіма її секторами й саме вона 

забезпечує єдність економічного простору за рахунок підтримки руху 

фінансових потоків, грошового обігу, обігу капіталу, надання потрібного 

фінансування промисловим підприємствам, державному бюджету, 

приватним господарствам. Усе це сприяє здійсненню ефективної економічної 

діяльності суб’єктами господарювання, забезпечує стабільність економіки 

країни та сталий розвиток суспільства загалом. 

Банківська система в сучасних економічних умовах розвивається під 

впливом процесів світ-системних трансформацій, розбудови інформаційного 

суспільства, глобалізації світових економічних структур, що 

характеризуються лібералізацією економіки, посиленням 

зовнішньоекономічної взаємодії та, як результат, – конкурентної боротьби, 

інтенсивним використанням комп’ютерних технологій і засобів 

інформатизації. Це сприяє створенню та впровадженню нових банківських 

продуктів і технологій, формує високоефективну інфраструктуру банківської 

системи та систему розрахунків між економічними суб’єктами, посилює роль 

банківської системи як основного механізму фінансової підтримки 

суспільно-економічних процесів у контексті забезпечення сталого розвитку. 

За таких умов важливим напрямом наукових досліджень є аналіз процесів, 

які відбуваються в банківській системі. Це необхідно для побудови 

відповідних економіко-математичних моделей з метою адекватного опису 

банківської системи, вибору й адаптації інформаційних технологій, 

проведення цілеспрямованих модельних експериментів у контексті 

забезпечення високої результативності функціонування банківського сектору 

та його позитивного впливу на сталий розвиток, формування системи 
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корпоративної взаємодії в банківській сфері, ухвалення науково 

обґрунтованих рішень щодо регулювання процесів функціонування та 

розвитку банківської системи. 

Проблеми функціонування та розвитку банківських систем 

досліджували зарубіжні вчені Г. Бєлоглазова, А. Грязнова, О. Лаврушин, 

Х. Мінскі, Дж. Стігліц, Г. Тосунян та інші. Існує доволі велика кількість 

праць на підґрунті застосування економіко-математичного моделювання 

М. Ю. Андреєва, І. С. Благуна, В. В. Вітлінського, В. М. Гейця, 

С. М. Дробишевського, С. В. Замкового, А. Б. Камінського, Г. Т. Карчевої, 

Б. Ю. Кишакевича, Т. С. Клебанової, Дж. Корсетті, І. Г. Лук’яненко, 

Н. К. Максишко, А. М. Онищенка, С.К. Рамазанова, А. Роуза, Н. Рубіні, 

М. І. Скрипниченко, О. П. Суслова, П. В. Труніна, С. В. Устенка, 

І. Г. Поспєлова, Є. Д. Соложенцева, Дж. Стігліца, А. А. Струченевського, 

О. І. Черняка, М. Шпігель та інших. Моделюванню процесів сталого 

розвитку присвячені роботи С. В. Войтка, М. З. Згуровського, 

К. В. Єфремова, Н. М. Кисельової, І. М. Ляшенка, У. С. Савків, 

О. К. Цапієвої, О. Ю. Шевченко та інших. 

Незважаючи на значну кількість досліджень, які стосуються 

моделювання процесів діяльності банківської системи, вони недостатньою 

мірою розглядають банківський сектор як цілісну систему в контексті 

сталого розвитку, яка функціонує в глобальному економічному середовищі, 

що динамічно змінюється. Тому виникає потреба у розробленні нових 

методологічних підходів до моделювання процесів функціонування та 

розвитку банківської системи в контексті сталого розвитку країни й 

активізації процесів корпоративної взаємодії в банківській сфері, у 

формуванні комплексу економіко-математичних моделей та відповідного ІТ-

інструментарію підтримки процесів банківської діяльності, які сприятимуть 

підвищенню ефективності й результативності банківської системи. Це 

зумовило вибір теми дисертації, її мету та завдання. 
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Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

виконувалось відповідно до тематики науково-дослідних робіт Державного 

вищого навчального закладу «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» та безпосередньо пов’язане із такими 

темами: "Проблеми та перспективи проектування та впровадження 

інтелектуальних інформаційних систем та технологій в аналізі, плануванні 

обліку та контролінгу" (номер державної реєстрації 0107U011552, особисто 

автором розроблено концепцію створення єдиного інформаційного простору 

в банківській сфері), "Моделювання динамічних та структурних 

характеристик складних інформаційних, соціальних та економічних систем" 

(номер державної реєстрації 0108U006687, особисто автором розроблено 

динамічну модель визначення потенціалу розвитку банківської системи), 

"Методологія та інструментарій моделювання економічних процесів з 

урахуванням ризику" (номер державної реєстрації 0111U002615, особисто 

автором розроблено моделі виявлення небезпек у банківській системі). 

Виконане дослідження тісно пов’язане зі Стратегію розвитку 

банківського сектору до 2020 року, Програмою розвитку України «Стратегія-

2020», проектом Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні 

(Розпорядження КМУ від 15 травня 2013 р., № 386-р); відповідає Переліку 

пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних 

розробок на період до 2015 року (Постанова КМУ від 7 вересня 2011 р., 

№ 942) в галузі інформаційних і комунікаційних технологій. 

Мета і завдання дослідження. Метою наукового дослідження є 

розроблення методологічних положень щодо підвищення результативності 

процесів функціонування та розвитку банківської системи України на 

підґрунті реалізації розробленого цілісного комплексу взаємопов’язаних 

моделей, методів та інформаційних технологій, їх практичного застосування 

для підтримки процесів діяльності банківської системи в контексті сталого 

розвитку. 
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Для досягнення цієї мети у дисертації поставлено та вирішено такі 

завдання: 

- проаналізувати нормативно-правову базу організації функціонування 

та регулювання банківської системи, здійснити аналіз досягнень наукової та 

практичної думки щодо методології сталого розвитку, моделювання та 

підтримки процесів банківської діяльності; 

- дослідити чинники та показники результативності функціонування 

банківської системи та їхній вплив на основні процеси соціально-економічної 

діяльності за економічним, екологічним, соціальним напрямами; 

- удосконалити методологію моделювання процесів функціонування 

банківської системи України в контексті концепції сталого розвитку; 

- розробити концептуальні положення, інструментарій моделювання та 

ІТ-підтримки процесів функціонування та розвитку банківської системи в 

умовах невизначеності, зумовленої комплексною дією низки внутрішніх і 

зовнішніх впливів; 

- дослідити чинники і перепони розвитку банківської системи Україні на 

основі методів інтелектуального аналізу даних; 

- створити концепцію цілісного аналізу можливих небезпек у 

банківській системі та побудови відповідного комплексу економіко-

математичних моделей прогнозування показників функціонування 

банківської системи з урахуванням тенденцій розвитку економіки країни в 

контексті концепції сталого розвитку; 

- розробити інструментарій інформаційної підтримки антикризового 

регулювання процесів функціонування та розвитку банківської системи; 

- сформувати методичні положення щодо організації корпоративного 

управління та корпоративної соціальної відповідальності в банківському 

секторі України;  

- розробити математичні моделі та інформаційні технології оцінювання 

синергетичних ефектів стосовно впливу діяльності банківської системи на 

сталий розвиток країни;  
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- розробити концептуальні положення для створення єдиного 

інформаційного простору банківської системи України; 

- проаналізувати сценарії розвитку банківської системи за результатами 

модельних експериментів на основі побудованого комплексу економіко-

математичних моделей; 

- запропонувати науково-методичні положення щодо застосування 

розробленого комплексу моделей в ухваленні рішень з проблем аналітичної 

та інформаційної підтримки процесів функціонування та вибору стратегії 

розвитку банківської системи України. 

Об'єктом дослідження є процеси функціонування та розвитку 

банківської системи України. 

Предмет дослідження – методологічні положення та відповідний 

інструментарій економіко-математичного моделювання й інформаційної 

підтримки процесів функціонування та розвитку банківської системи 

України в контексті концепції сталого розвитку. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи 

стали фундаментальні положення зарубіжної та вітчизняної науки в галузі 

економічної теорії, банківської справи, економіко-математичного 

моделювання, інформаційних технологій. Дослідження ґрунтується на 

еволюційній теорії економічних змін, методах теорії адаптивних та 

раціональних очікувань, теорії складних систем і компаративного аналізу, 

теорії інтеграції, теорії логіко-ймовірнісного моделювання, ризикології, 

методах корпоративної взаємодії, інтелектуального аналізу даних тощо. 

Інформаційною базою дослідження є статистичні дані Національного 

банку України, Державної служби статистики України, дані таких світових 

фінансових організацій, як Світовий банк, Європейський банк реконструкції і 

розвитку, Міжнародна фінансова корпорація (International Finance 

Corporation), Міжнародний валютний фонд, Міжамериканський банк 

розвитку та інших, дані вітчизняних і міжнародних рейтингових агентств, а 

також сайтів вітчизняних і зарубіжних банків. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні 

важливої наукової проблеми підвищення результативності процесів 

функціонування та розвитку банківської системи. У процесі дослідження 

отримані такі наукові результати: 

вперше: 

- розроблено концепцію моделювання та ІТ-підтримки корпоративної 

взаємодії в банківській системі, яка дає змогу цілісно описувати процеси 

функціонування банківського сектору, динаміку еволюції, визначати 

стратегію розвитку банківської системи як область допустимих траєкторій її 

розвитку, що, в свою чергу, уможливлює формальний кількісний аналіз і 

порівняння альтернативних стратегій розвитку банківської системи для 

забезпечення фінансової підтримки процесів соціально-економічної 

діяльності за економічним, екологічним, соціальним напрямами як 

складовими концепції сталого розвитку; 

- створено концепцію та інструментарій фінансового забезпечення 

сталого розвитку економіки країни з боку банківської системи, на основі чого 

розроблено комплекс економіко-математичних моделей аналізу й підтримки 

прийняття рішень з урахуванням закономірностей розвитку банківської 

системи в умовах невизначеності, обумовленої комплексною дією низки 

внутрішніх і зовнішніх чинників; 

- сформовано методологічні положення та відповідний економіко-

математичний інструментарій інформаційної підтримки розвитку банківської 

системи з урахуванням невизначеності та породженого нею ризику на основі 

корпоративного управління та корпоративної соціальної відповідальності, що 

дає змогу визначати закономірності зміни показників діяльності банківської 

системи в процесі корпоративної взаємодії її елементів, здійснювати 

сценарний аналіз розвитку банківської системи й оцінювати її вплив на 

забезпечення сталого розвитку; 
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удосконалено: 

- кількісні методи інформаційної підтримки корпоративного 

управління в діяльності банків, які, на відміну від існуючих, відображають 

багатофіліальну структуру банківських установ і механізми управління 

процесами міжбанківської взаємодії, враховують перерозподіл економічного 

ефекту банківської діяльності в контексті концепції сталого розвитку; 

- методи аналізу синергетичних ефектів у банківській системі, які, на 

відміну від наявних, дають змогу з’ясувати закономірності розвитку 

банківської системи й оцінити їхню залежність від таких чинників впливу, як 

грошово-кредитна політика НБУ, структура зовнішнього боргу, міжнародна 

інвестиційна позиція країни, тенденції розвитку банків, що відображають 

потенціал забезпечення процесів сталого розвитку; 

- механізм формування єдиного інформаційного простору банківської 

систем України із застосуванням теорії корпоративних мереж та І3-

технологій (інтелектуальна, інноваційна, інформаційна технології) підтримки 

процесів функціонування й прийняття рішень в банківській сфері; 

дістали подальшого розвитку: 

- методи й моделі управління ризиками в банківській сфері на підґрунті 

теорії логіко-ймовірнісного моделювання, що, на відміну від існуючих, 

враховують небезпеки, на які наражаються як окремі банки, так і банківська 

система загалом, та дають змогу з більшою точністю визначати можливість 

настання криз і на підставі отриманих прогнозів формувати відповідні заходи 

щодо зниження рівня ризику виникнення кризових явищ та їхніх негативних 

наслідків; 

- методи інформаційної підтримки прийняття рішень у банківській 

сфері на основі інструментарію інтелектуального аналізу даних, що 

уможливлює виявлення тенденцій розвитку та прогнозування змін 

показників банківської діяльності в єдиному інформаційному просторі 

банківської системи України з метою фінансової підтримки процесів сталого 

соціально-економічного розвитку країни. 
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 Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні 

методів, моделей і засобів ІТ-підтримки процесів функціонування та 

розвитку банківської системи, які дають змогу поглибити наукові пошуки 

шляхів підвищення результативності діяльності банківського сектору, 

поліпшення управління ризиками банківської діяльності й антикризового 

управління в банківській сфері, підтримки корпоративної взаємодії в межах 

єдиного інформаційного простору банківської системи, підвищення 

результативності фінансової підтримки банківським сектором суспільно-

економічних процесів і забезпечення сталого розвитку країни в глобальному 

суспільно-економічному просторі. 

 Наукові розробки автора й отримані результати використані: 

 - в роботі апарату Ради Національного банку України під час 

підготовки матеріалів до Основних засад грошово-кредитної політики 

(довідка Ради Національного банку України № 10-010/24182 від 25.11.13 р.); 

 - у практичній роботі Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України з підготовки проектів законів України, Постанов Кабінету Міністрів, 

Державної програми економічного і соціального розвитку України (довідка 

Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України № 1/502 від 30.10.2013 р.); 

 - під час опрацювання проектів документів і підготовки аналітичних 

зведень щодо функціонування та розвитку фінансової та банківської систем 

України в практичній діяльності експертно-аналітичного відділу 

Департаменту забезпечення діяльності міністра фінансів Міністерства 

фінансів України (довідка Міністерства фінансів України № 31-03020/1-154 

від 11.03.2014 р.); 

 - у розробленні корпоративної стратегії та модернізації ІТ-

інфраструктури Департаменту електронного бізнесу (довідка ПАТ "Альфа-

Банк" № 58047-22.3-б/б від 02.07.2014 р.); 

 - у процесі розробки стратегії корпоративного управління та 

корпоративної соціальної відповідальності банку (довідка ПАТ "БАНК 
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«ФІНАНСИ та КРЕДИТ»" № 9-151000/13430 від 18.08.2014 р.); 

- у створенні стратегії розвитку та обґрунтуванні інвестиційної 

політики Управління обслуговування приватних клієнтів (довідка ПАТ 

"Інтеграл-банк" № 07-2/877 від 09.07.2014 р.); 

 - для викладання дисциплін "Інформаційні системи корпоративного 

управління та стратегічного менеджменту", "Корпоративні інформаційні 

системи", "Інформаційні системи і технології в банківській сфері" у 

Державному вищому навчальному закладі "Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана" (довідка від 11.06.2014 р.). 

 Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертації доповідались і обговорювались на міжнародних і всеукраїнських 

наукових конференціях, наукових школах, школах-семінарах, основними з 

яких є: "Реформування економіки України: стан та перспективи" (м. Київ, 

2009 – 2011 рр.), "Банківська система України в умовах глобалізації 

фінансових ринків" (м. Черкаси, 2009 р.), "Проблеми і перспективи розвитку 

банківської системи України" (м. Суми, 2009  р.), "Моделирование и анализ 

безопасности и риска в сложных системах" (МАБР) (м. Санкт-Петербург, 

2009 – 2011 рр.), "Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних 

систем" (м. Харків, 2010 – 2014 рр.), "Інформаційні технології та 

моделювання в економіці" (м. Черкаси, 2010, 2012 рр.), "Системи підтримки 

прийняття рішень. Теорія і практика" (м. Київ, 2010  р.), "Анализ, 

моделирование, управление, развитие экономических систем (АМУР)" 

(м. Севастополь, 2010 – 2012 рр.), "Математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в економіці" (м. Чернівці, 2011  р.), "Соціально-

економічний розвиток України і регіонів" (м. Запоріжжя, 2011  р.), 

"Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах" (м. Мукачеве, 

2012  р.), "Методи, моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-

економічними, екологічними та технічними системами" (м. Євпаторія, 

2012  р.), "Актуальні питання сучасної економіки" (м. Умань, 2012-2014 р.). 
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 Особистий внесок здобувача полягає в одноосібно виконаному 

науковому дослідженні, яке відображає авторський підхід до економіко-

математичного моделювання процесів функціонування та розвитку 

банківської системи України. Усі наукові результати, які викладено в 

дисертації, одержані автором самостійно, з наукових праць, виданих у 

співавторстві, використано лише ті матеріали, які є результатом особистої 

роботи здобувача.  

 Публікації. Основний зміст роботи опубліковано у 58 наукових працях 

загальним обсягом 69,8 друк. арк., з них: 1 одноосібна монографія, 9 

колективних монографій, 2 навчальні посібники, 21 стаття – у наукових 

фахових виданнях України, 5 статей – у наукових фахових виданнях України, 

що входять до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття – в зарубіжному 

виданні, 19 – в інших наукових виданнях. 
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РОЗДІЛ 1 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

 

Визначальними трендами суспільно-економічного розвитку останніх 

років є глобалізація, прискорення процесів інформаційного обміну, 

технологізація всіх сфер діяльності людини. Усе це зумовлює структурні 

зміни в організації економічного та політичного устрою держав, зближення 

та злиття економік різних країн, у результаті чого виникають нові завдання, 

вимоги та стандарти організації ведення господарської діяльності. Зокрема це 

стосується банківської сфери, яка покликана забезпечити перерозподіл 

фінансових потоків у глобальному світ-системному просторі, акумулювати 

фінансові ресурси та спрямовувати їх на підтримку інвестиційних і 

соціальних проектів. Це сприятиме не лише стійкому економічному розвитку 

країн, а й відповідальному ставленню до організації суспільно-господарської 

діяльності, підтриманню високих соціальних та екологічних стандартів. 

За таких умов особливо актуалізуються питання дослідження та 

оптимізації процесів функціонування та розвитку банківських систем. 

Діяльність банківської системи підпорядкована цілям економічної політики 

держави й полягає у стимулюванні оптимальних темпів господарського 

розвитку шляхом забезпечення грошової маси та перерозподілу потоків 

капіталу в економічному просторі країни. 

Стратегічними цілями діяльності банківської системи є підвищення 

стійкості й інвестиційної привабливості національного банківського сектору, 

формування збалансованої структури фінансових ресурсів, забезпечення 

стійкого зростання параметрів розвитку банківської системи, фінансових 

ринків і, як результат, економіки країни загалом. 

Протягом останніх десятиліть відбулися істотні зміни в діяльності 

банків, що призвело до поступової трансформації характеристик і тенденцій 
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розвитку банківських систем. Питання трансформації ролі центральних і 

комерційних банків в економічних системах різних країн дедалі більше 

актуалізується, а процеси, що відбуваються в банківській системі України, 

зокрема пов'язані з існуючими тенденціями зміни її структури, змушують 

замислитися над логікою розвитку банківських систем.  

Залежність функціонування банківської системи від процесів і явищ, 

які відбуваються в суспільстві, підтверджує історична ретроспектива 

діяльності банківських систем різних країн, зокрема України. Робудова 

банківської системи будь-якої країни, в тому числі й України, нерозривно 

пов'язана із економічними, політичними, ідеологічними, соціальними й 

етичними аспектами суспільно-економічної діяльності. Проте розроблення та 

впровадження успішної довгострокової стратегії розвитку банківської 

системи країни неможливі без урахування всього спектра чинників, що 

впливають на неї, цілісного сприйняття її еволюції в контексті змін, які 

відбуваються в економічній системі країни і на міжнародній арені. 

Так, сьогодні у нашій країні, як і для більшості прогресивних країн 

світу, має домінувати інноваційний тип економічного розвитку, що 

орієнтований на генерацію, розповсюдження, примноження та використання 

знань. Тому для забезпечення прогресу вітчизняної банківської системи 

необхідно аналізувати тенденції інноваційного розвитку та впроваджувати 

елементи інноваційної діяльності в практику банківського бізнесу, що 

сприятиме зростанню конкурентоспроможності українських банків і 

підвищенню інноваційного потенціалу як окремих банків, так і банківської 

системи в цілому. 

У свою чергу, інноваційний розвиток економіки, дотримання 

принципів соціально відповідального ведення бізнесу та соціально 

орієнтованої стратегії розвитку економіки та суспільства, що матиме 

фінансову підтримку з боку банківської системи, забезпечить реалізацію 

концепції сталого розвитку країни. 
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1.1. Аналіз і методологічні аспекти функціонування та розвитку 

банківської системи України в сучасних економічних умовах 

 

 

Банківська система є однією з найважливіших складових національної 

економіки, оскільки пов’язана з усіма секторами економіки й саме вона 

забезпечує єдність економічного простору за рахунок підтримки руху 

грошових потоків, грошового обігу та обігу капіталу, надання необхідного 

фінансування промисловим підприємствам, державному бюджету, 

приватним господарствам. Усе це сприяє сприяє ефективній економічній 

діяльності суб’єктів господарювання та забезпечує стабільність й ефективне 

зростання економіки країни в цілому. 

У [3, 14, 19, 24] банківську систему визначають як сукупність різних 

видів національних банків і кредитних установ, що діють у рамках 

загального грошово-кредитного механізму. Банківська система охоплює  

Національний банк України (НБУ), мережу комерційних банків й інших 

кредитно-розрахункових центрів. НБУ проводить державну емісійну та 

валютну політику і є ядром резервної системи банківских операцій. 

Банківська система в сучасних економічних умовах розвивається під 

впливом процесів глобалізації світових економічних структур, що 

характеризуються лібералізацією економіки, посиленням 

зовнішньоекономічної взаємодії та, як наслідок, конкурентної боротьби, 

інтенсивним використанням телекомунікаційних технологій і засобів 

інформатизації. Це сприяє створенню та впровадженню нових банківських 

технологій, формує високоефективну інфраструктуру банківської системи та 

систему розрахунків між економічними суб’єктами [205]. У результаті 

посилюється роль банківської системи як основного механізму перерозподілу 

фінансових ресурсів, розширюються види і кількість пропонованих 

банківських продуктів. 
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Сьогодні банківська система України має достатньо високий рівень 

організації своєї діяльності порівняно з іншими елементами господарського 

механізму держави, оскільки її реформування було розпочато раніше за інші 

сектори економіки, що визначалося ключовою роллю банків у вирішенні 

завдань переходу до ринку [17, 77]. Більш того, банки відіграють основну 

роль у створенні оптимального середовища для мобілізації та вільного 

перерозподілу капіталів, нагромадженні коштів для структурної перебудови 

економіки, приватизації та розвитку підприємництва [17, 79]. Відповідно до 

офіційних статистичних даних Національного банку України [196] cтаном на 

1 січня 2015 року в дворівневій банківській системі мають банківську 

ліцензію 168 банків, серед яких 51 банк – з іноземним капіталом, у тому 

числі 21 банк зі 100 % іноземним капіталом. Загальна частка іноземного 

капіталу в статутному капіталі банків сягає 33,7 %. 

Організаційна структура банківської системи України у загальному 

вигляді представлена на рис. 1.1. 
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Рис.1.1. Організаційна структура банківської системи України 

Джерело: розроблено автором 
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Банківська система має стратегічне значення для економіки країни [78], 

оскільки забезпечує: 

– стабільность національної валюти; 

– акумуляцію й перерозподіл грошових коштів фізичних і юридичних 

осіб в кредити та інвестиції; 

– регулювання попиту та пропозиції грошей в економіці; 

– організацію підтримки здійснення платежів; 

– гармонізацію перерозподілу фінансових потоків.  

Ефективна діяльність банківської системи забезпечується на 

законодавчому рівні, який відображає національні потреби в її управлінні та 

організації [78, 84, 85]. Сьогодні існують дві найпоширеніші моделі 

структури банківських систем, особливості яких визначаються організацією 

процесів їхнього функціонування [21, 74, 83, 114]. 

Згідно з першою моделлю центральний банк країни проводить 

грошово-кредитну політику, що є частиною інструментарію, яким володіють 

органи влади для регулювання економіки. При цьому грошово-кредитна 

політика пов’язана зі структурною, бюджетною, кон’юнктурною політикою, 

хоча слугує виконанню економічних і соціальних завдань уряду. Дана модель 

організації центральних банків характерна для таких країн, як Франція, 

Велика Британія, Японія. 

Відповідно до другої моделі основною метою центрального банку є 

підтримання стабільності цін за допомогою інструментарію грошово-

кредитної політики, що не залежить від уряду. 

У рамках цієї моделі, яка характерна для Німеччини та Нідерландів, 

центральний банк є незалежним, але при цьому виконує чітко визначені 

завдання. 

Банківську систему України можна характеризувати як таку, що має 

ознаки, властиві як першій, так і другій моделі, оскільки одними з основних 

цілей діяльності Національного банку України є підвищення надійності та 

стійкого розвитку вітчизняного банківського сектору, формування 
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збалансованої структури фінансових ресурсів, забезпечення стабільності 

національної валюти тощо за допомогою використання інструментів 

грошово-кредитної політики [88, 140, 174–176, 183]. Остання визначається за 

підтримки рішень органів влади країни щодо регулювання економіки. 

Проте досягнення цілей функціонування та розвитку національної 

банківської системи можливе лише за наявності науково обґрунтованої 

стратегії розвитку банківської системи та гнучкої тактики її функціонування 

[277, 300, 434]. Для розроблення останніх необхідно дослідити характерні 

особливості банківської системи, чинники, які впливають на результати її 

діяльності, та показники, за якими можемо характеризувати результативність 

банківського сектору [299, 282, 312]. 

Банки, в процесі здійснення своєї діяльності, перерозподілу фінансових 

потоків, здатні як підвищити ефективність функціонування економіки країни, 

так і погіршити її стан. Тому питання дієвого регулювання банківської 

діяльності, забезпечення сприятливих умов для розвитку банківського 

сектору є важливим, особливо в сучасних умовах фінансово-економічної та 

політичної криз, у яких опинилась Україна. 

Банківська система є складною системою, оскільки вона має елементну 

структуру (складається з банків), між якими існують взаємозв’язки, а також 

здатна впливати на інші системи економічного середовища країни [7]. 

Для дослідження процесів функціонування та розвитку банківської 

системи необхідно визначити її системотвірні характеристики.  

З погляду загальносистемних характеристик, банківській системі 

притаманні цілісність, ієрархічність, інтегрованість і цілеспрямованість [10, 

233, 265]. За специфічними ознакам, банківську систему можна 

класифікувати як активну динамічну систему, здатну до саморегуляції та 

еволюціонування, яка має ознаки імовірнісних і детермінованих систем, 

здатна до еволюціонування (рис.1.2). 

Згідно із Законом України “Про банки і банківську діяльність” [88] 

банківська система нашої держави складається з Національного банку 
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України та інших банків, а також філій іноземних банків, які створені і діють 

на території України. Разом з тим структура банківської системи залежить 

від низки суспільно-економічних умов, а її функціонування ґрунтується, 

зокрема, на «Концепції реформи банківської системи України до 2020 року», 

«Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному 

режимі» (Постанова Правління Національного банку України від 22.07.2014, 

№ 435), у межах яких кожний вид банків і кожен окремий банк посідає певне 

місце, а не виникає внаслідок механічного поєднання окремих банків. Тому 

банківську систему України необхідно розглядати як цілісну структуру, що 

являє собою сукупність усіх банків країни, з Національним банком включно, 

функціонування яких відбувається як у межах економічного простору країни, 

так і в глобальному світовому середовищі (рис.1.3). 

!

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Рис. 1.2. Характеристики банківської системи 

Джерело: складено автором за матеріалами [54, 78, 326] 
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забезпечення високих стандартів життєдіяльності, що є основою для 

розбудови сталого розвитку країни [58].  

Для забезпечення макроекономічної стабільності, розвитку 

економічних відносин необхідним є вивчення й оцінювання елементів 

банківської системи, грошово-кредитної політики в аспекті їхнього 

взаємозв’язку, взаємоузгодженості між собою та із загальнодержавною 

політикою. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1.3. Банківська система України в  глобальному просторі світ-

системи 

Джерело: розроблено автором 

Внаслідок складної ситуації, що склалася на сьогодні в Україні, 

зумовленою низкою політичних, фінансово-економічних та інших факторів, 

зокрема конфліктом на сході України, накопиченими в попередні роки 
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заходів щодо відновлення режиму нормального функціонування та 

поліпшення результативності своєї діяльності. 

 

Рис.1.4. Динаміка розвитку банківської системи України в розрізі основних 

показників діяльності за 2008–2014рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [196] 

Основні показники результатів діяльності банківської системи наведені 

в Додатку А. 
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Дослідження результативності діяльності банківської системи 

базується на аналізі низки чинників, які на неї впливають. У загальному 

випадку можна виділити ендогенні й екзогенні чинники, що позначаються на 

розвитку банківської системи. Екзогенні чинники, в свою чергу, можна 

умовно поділити на соціальні, економічні (внутрішньодержавні та 

зовнішньоекономічні) та політичні (внутрішні та зовнішньополітичні) 

(табл. 1.1). Сьогодні для аналізу результативності банківської системи з 

метою забезпечення її стабільного функціонування дедалі більше 

використовують макропруденційний аналіз – метод підтримки постійного 

моніторингу, комплексного аналізу стану банківської системи, її взаємодії з 

реальним сектором, світовими фінансовими й товарними ринками, 

бюджетною сферою [200, 219, 221]. 

Таблиця 1.1 

Чинники, що впливають на розвиток банківських систем 

Ендогенні Екзогенні 
Соціальні Економічні Політичні 

Внутрішньо- 
державні 

Зовнішньо-
економічні 

Внутрішні Зовнішньо-
політичні 

- наявні в економічних суб’єктів 
потреби в розширенні спектра 
виконуваних кредитними 
установами операцій; 
- стан міжбанківських ринків 
депозитів і кредитів; 
- характер і спрямованість 
регулюючого впливу на 
діяльність комерційних банків з 
боку центрального банку; 
- спрямованість грошово-
кредитної політики центрального 
банку; 
- ефективність роботи платіжної 
системи; 
- територіальний розподіл 
банківських установ; 
- взаємодія між комерційними 
банками та іншими кредитними 
установами; 
- доступність банківського ринку 
країни для іноземних банків; 
- розвиток облікових операцій; 
- історичні традиції ведення 
банківської справи в державі. 

- здатність і 
схильність 
населення до 
заощаджень, 
вкладання 
коштів у 
банки, 
отримання 
банківських 
кредитів; 
- структура 
населення; 
- територіаль-
ний розподіл 
населення. 

- стан економіч-
ної системи; 
- види власності; 
- галузева 
структура 
промисловості; 
- територіальний 
розподіл продук-
тивних сил; 
- стан грошового 
обігу; 
- фінансовий 
стан промисло-
вих підприємств; 
- стан ринку 
цінних паперів; 
- розвиток 
вексельного 
обігу; 
- рівень 
диференціації 
доходів 
населення. 

- рівень 
залученості 
економічної 
системи країни 
та її банківської 
системи в 
міжнародні 
економічні 
відносини; 
- вплив 
міжнародних 
економічних 
організацій; 
- розвиток 
світових 
фондових 
ринків та 
участь банків 
країни в їх 
роботі; 
- діяльність в 
країні інозем-
них банків, 
їхніх філій і 
дочірніх 
організацій. 

- вплив 
органів 
державної 
влади на 
діяльність 
НБУ; 
- вплив 
державних 
органів на 
банківську 
систему; 
- законодавче 
регулювання 
банківської 
діяльності; 
- вплив 
політичних 
партій і 
блоків. 

- вплив 
окремих 
держав або 
політичних 
блоків; 
- вплив 
зовнішньо-
політичних 
сил на 
розвиток 
банківського 
законодавст-
ва; 
- схильність 
банківської 
системи до 
підтримки 
глобалізацій-
них процесів. 

Джерело: розроблено автором 
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Використання макропруденційного аналізу до вивчення банківської 

системи потребує чіткої характеристики внутрішнього та зовнішнього 

середовищ, в яких вона функціонує, визначення механізмів взаємодії усіх 

елементів цієї системи, якості та дієвості зв’язків [90, 278]. 

Зовнішнє середовище функціонування будь-якої системи, зокрема 

банківської, формується незалежно від цільової системи, але суттєво впливає 

на її розвиток. При цьому специфіка банківської системи потебує розуміння 

принципів функціонування зовнішнього стосовно до неї середовища та 

врахування особливостей його розвитку [234, 416]. 

Межа між зовнішнім і внутрішнім середовищами для банківської системи 

є нестійкою, що пояснюється когерентністю банківської системи стосовно до 

систем вищого порядку, зокрема економічної системи (рис. 1.5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Зовнішнє та внутрішнє середовища банківської системи 

Джерело: розроблено автором 
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Характеристики банківської системи визначаються її цілями, 

функціями та завданнями. Більше того, банківська система має сприяти 

досягненню цілей систем вищого порядку – фінансової, економічної тощо, 

оскільки вона є елементом таких систем. У їхньому складі банківська 

система виконує низку специфічних функцій, взаємопов’язана з іншими 

компонентами зазначених систем із певним рівнем ієрархічних 

взаємозалежностей (рис.1.6). 

Відповідно до цілей можна визначити умови їхнього досягнення та 

показники, що характеризують рівень виконання поставлених завдань 

(табл. 1.2). 

Отже, банківську систему слід трактувати як складне об’єднання 

певних суб’єктів (банків, небанківських кредитних установ і банківської 

інфраструктури), яке побудоване за ієрархічним типом, має ознаки 

керованості, цілеспрямованості й інтегративності, що реалізуються 

центральним банком, самоорганізовується за рахунок реалізації наглядових і 

регулятивних функцій, активно та динамічно розвивається під впливом 

зовнішніх і внутрішніх чинників в межах окремих національних фінансових 

та економічних систем [277, 282]. 

Такий підхід передбачає розгляд банківської системи як об’єднання 

банків і організацій банківської інфраструктури, які мають єдині родові 

ознаки й функціонують на ринку для виконання притаманних банківській 

системі функцій та досягнення специфічних банківських і загальних 

макроекономічних цілей в економічній системі країни [336, 341]. Це 

реалізується завдяки дослідженню як внутрішніх процесів діяльності 

банківської системи, так і врахування залежності її поведінки від процесів і 

явищ, що відбуваються в суспільстві, в економічній системі країни і на 

міжнародній арені, тобто зовнішніх чинників [62, 194]. 

У зв'язку з цим методологічні аспекти функціонування та розвитку 

банківської системи необхідно розглядати в рамках структурної модернізації 

національної економіки, банківського сектору в цілому та окремих 

комерційних банків як її структурних елементів. 
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Складність і багатоаспектність процесів функціонування та розвитку 

банківської системи визначають необхідність формування концептуального 

підходу до їхнього комплексного дослідження та моделювання з урахуванням 

сучасних досягнень наукової думки та практичних напрацювань. Для 

формування методологічного апарату дослідження та моделювання  процесів 

функціонування та розвитку банківської системи за вказаними напрямами 

необхідним є комплексне застосування досягнень низки теорій, в тому числі 

теорій грошей, кредиту і банків; теорії систем; синергетики; еволюційної 

економіки; інституціональної теорії; теорії реформ; теорії економічних циклів 

тощо (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Можливості застосування різних наукових підходів для дослідження 
процесів функціонування та розвитку банківської системи  

Науковий 
підхід 

Напрями досліджень процесів 
функціонування та розвитку банківської 

системи 

Розглядається 
в роботах 

Інституційний  
Вивчення інституційних матриць банківських 
систем, дослідження інституціональних змін у 
їхній еволюції, включаючи трансплантацію і 
дисфункцію інститутів, інституційні інновації. 

[15, 16, 40, 63, 
67, 138, 219]. 

Системний  
Розгляд сукупності банків, що діють у країні, як єдиної 
цілісної системи, яка має певні властивості; вивчення 
еволюційних змін особливостей банківських систем; 
дослідження банківської системи як основного 
елемента кредитної системи і складової економічної 
системи країни в процесі їх розвитку. 

[79, 10, 17, 77, 
90, 101, 151, 
255]. 

Еволюційний  
Дослідження поступальних змін, незворотності 
підвищення рівня організації банківської 
діяльності; «природного відбору» в банківській 
сфері; формування в ході еволюції банківських 
систем іманентно властивих їм особливостей, 
обумовлених попереднім розвитком. 

[18, 43, 73, 
257, 264]. 

Синергетичний  
Вивчення процесів самоорганізації в банківській 
системі; аналіз її стійкості; розгляд 
закономірностей еволюції, що виявляються на 
основі інструментарію синергетичного підходу; 
дослідження можливостей регулювання банківської 
системи з урахуванням її самоорганізації. 

[29, 30, 72, 
112, 165, 298]. 

Джерело: розроблено автором 
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Поєднання інституційного, системного, еволюційного та синергетичного 

підходів у дослідженні та моделюванні процесів функціонування та розвитку 

банківської системи України уможливлює повніше розкриття її характеристичних 

домінант і елементів, особливостей взаємодії банків із організаціями зовнішнього 

економічного середовища. Це допоможе забезпечити узгодження їхніх інтересів і 

сприятиме сталому розвитку економіки загалом [100, 335].  

Сьогодні існує чимало дефініцій сталого розвитку, які відображають його 

ключові аспекти: соціальний (розвиток, що задовольняє потреби сьогодення й 

не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби), 

економічний (розвиток, який не передбачає покладання додаткових витрат на 

майбутні покоління та забезпечує постійне відтворення на перспективу), 

екологічний (розвиток, за якого вплив на зовнішнє середовище залишається в 

межах господарської ємності біосфери, не руйнується природна основа для 

відтворення життя людини), інституціональний (розвиток, що мінімізує 

негативні явища і зовнішні прояви процесів людської діяльності на рівні 

компаній, галузей, економіки в динаміці). 

Під сталим розвитком будемо розуміти систему соціально-економічних 

аспектів існування суспільства, за якої задоволення потреб нинішнього 

покоління досягається без зниження рівня задоволення потреб майбутніх 

генерацій, що потребує здійснення соціальних інновацій, зміни пріоритетів і 

цінностей розвитку цивілізації, а також відповідної фінансової підтримки з боку 

банківської системи. 

Тому розроблення та впровадження успішної довгострокової стратегії 

розвитку банківської системи країни має спиратися на затверджені плани щодо 

забезпечення сталого розвитку світового суспільства, такі як «Порядок денний 

на ХХІ століття» (1992) і Йоханнесбурзький план виконання рішень (2002), 

котрі акцентують на необхідності розроблення системи показників для 

оцінювання досягнутого прогресу і сприяння сталому розвитку [1, 5, 6]. 

Сьогодні міжурядовими, національними, регіональними, науковими та 

недержавними організаціями розроблені та використовуються різноманітні 
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індикатори й індекси сталого розвитку [180, 195, 248]. Ці метрики оцінювання 

сталого розвитку відрізняються аспектами, масштабом аналізованих об'єктів, 

складністю, рівнем агрегування, узагальненості, базовою концепцією тощо. 

Однак усі вони спрямовані на удосконалення процесів ухвалення рішень на всіх 

рівнях суспільного буття для забезпечення сталого розвитку.  

Основні стратегії та задачі сталого розвитку, на яких зосереджені 

сьогодні міжнародні організації, які займаються дослідженням та підтримкою 

розв’язання проблем щодо забезпечення сталого розвитку [381, 382, 405, 440], 

полягають у створенні сприятливих умов щодо запровадження та дотримання 

принципів корпоративної соціальної відповідальності, зокрема підтримки 

фінансування соціальних, екологічних та ІТ-проектів; посилення екологічного 

контролю в усіх сферах суспільно-господарської діяльності; розбудови 

інтелектуальної економіки. Це дозволить забезпечити стійке економічне 

зростання, поліпшити екологічну ситуацію, підвищити рівень соціального 

забезпечення, та спрямує вектор розвитку суспільства в напряму парадигми 

сталого розвитку [266, 428]. 

Основні показники сталого розвитку України наведено в Додатку Б. 

У процесі дослідження взаємодії банківської системи з іншими системами 

та організаціями економічного середовища необхідно розв’язати такі завдання: 

– оцінити стан банківської системи, економіки в цілому та рівень їхнього 

взаємовпливу; 

– визначити тенденції розвитку за напрямами економічної, фінансової, 

соціальної, політичної діяльності в країні; 

– здійснити аналіз взаємодії банківської системи з іншими системами та 

організаціями щодо ухвалення управлінських рішень; 

– визначити необхідні умови для знаходження оптимальних рішень, 

спрямованих на досягнення результативної діяльності банківської системи та 

підтримання процесів сталого розвитку суспільства. 

Результати таких досліджень дадуть підстави для моделювання процесів 

функціонування банківської системи в контексті концепції сталого розвитку, 
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проведення сценарного аналізу та модельних досліджень у банківському 

секторі України й ухвалення оптимальних управлінських рішень щодо 

забезпечення стійкого розвитку та підвищення результативності діяльності 

банківської системи України. 

 

 

1.2. Концепція та інструментарій корпоративного управління та 

корпоративної соціальної відповідальності в банківському секторі України 

в контексті сталого розвитку 

 

 

У сучасних умовах стрімкого розвитку світового співтовариства, 

перенасиченості ринків, глобальних фінансових криз і екологічних катастроф 

особливого значення набувають питання, пов'язані із забезпеченням 

прийнятних умов життя, безпечності і збереження навколишнього 

природного середовища існування людства [385, 406, 411, 413]. У зв'язку з 

цим дедалі більше банків підсилюють соціальну спрямованість свого бізнесу 

і шукають рішення, здатні забезпечити їм довготривале лояльне ставлення з 

боку клієнтів, співробітників, інших зацікавлених верств суспільства [395? 

407]. 

Як зазначалося в п.1.1., відповіддю на ці виклики сучасності є 

концепція сталого розвитку – добровільна ініціатива керівників компанії з 

розроблення та реалізації соціально спрямованих, неприбуткових заходів, які 

мають на меті якісне поліпшення зовнішнього для банку середовища за 

рахунок фінансування інноваційних проектів, що дають змогу істотно 

впливати на екологічний, економічний і соціальний розвиток країни. 

Для того щоб зберегти тонкий баланс між економічним розвитком, 

соціальною справедливістю та охороною навколишнього середовища, фокус 

економічної та фінансової інфраструктур нашої глобальної економіки має 

бути переорієнтований на досягнення завдань сталого розвитку [295, 301]. 
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Бізнес-моделі, фінансову та ринкову інфраструктури слід змінити таким 

чином, щоб досяти ефективнішої інтеграції зовнішніх екологічних і 

соціальних аспектів в основну економічну та фінансову діяльність. Водночас 

мають розроблятися нові бізнес-моделі та фінансові продукти, які 

забезпечують достатній приплив капіталу у стійкі інвестиції [125, 173, 216]. 

Соціальні та екологічні витрати також повинні відображатися в цінах і 

масштабі економічної діяльності, а інформація про показники сталого 

розвитку має бути доступною на всіх рівнях економічної діяльності, 

уможливлюючи споживачам, компаніям, інвесторам й урядам робити вибір у 

напряму сталого розвитку. 

Загальну структуру соціально-економічної системи країни з погляду 

підтримання принципів сталого розвитку наведено на рис. 1.7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1.7. Загальна структура та взаємозв’язки елементів сталого розвитку 
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інститутів у стимулюванні сталого розвитку, нарощуванні ініціатив та 

інновацій приватного сектору, що стосуються системних економічних і 

фінансових аспектів сталого розвитку. Вони охоплюють відповідальне 

інвестування, стійке фінансування, стійкі фондові біржі, всебічне 

фінансування і корпоративне управління. Поглиблюється усвідомлення того, 

що відповідальне інвестування та стійке фінансування є внесоком інвесторів 

у загальний глобальний сталий розвиток. 

Важливо також враховувати ключові рекомендації стосоно державної 

політики, щоб повніше використовувати потенційний внесок приватного 

сектору [387, 389]. Державна політика та стимулювання, а також державні 

інвестиції необхідні для потужнішого імпульсу до змін, подолання існуючих 

негативних тенденцій та усунення невідповідності між короткочасними 

економічними та фінансовими інтересами і довготривалими цілями сталого 

розвитку. 

Відповідальне інвестування спрямоване на імплантацію поняття 

сталого розвитку в практику інвестиційної діяльності. Підтримувані ООН 

Принципи відповідального інвестування (ПВІ) тепер прийняті більш як 1000 

інвестиційними інститутами із загальним обсягом керованих активів понад 

30 трильйонів доларів США [388]. Ці принципи засновані на твердженні, що 

питання екологічного, соціального та корпоративного управління (ЕСКУ) 

можуть мати практичне значення для фінансових інтересів довгочасних 

інвесторів. Майбутній успіх компаній і активів, у які інвестують учасники 

ПВІ, залежить від уміння розуміти і керувати чинниками довгостривалого 

фінансового ризику і прибутковості, що охоплюють зміни клімату, дефіцит 

ресурсів, глобальні демографічні та політичні зміни, людський капітал і 

соціальні питання у дедалі складніших глобальних ланцюжках поставок 

[441]. 

За останні роки інвестори зробили важливі кроки в напряму інтеграції 

принципів ЕСКУ в свою діяльність: як щодо ухвалення ними інвестиційних 

рішень, так і стосовно ролі власників акцій, облігацій та інших цінних 
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паперів і активів [328, 427]. За допомогою Принципів відповідального 

інвестування сотні інвесторів виконують такі дії: 

– заохочують компанії до розкриття повнішої інформації щодо сталого 

розвитку та корпоративного управління і поліпшення показників своєї 

діяльності в цих галузях; 

– використовують інформацію ЕСКУ в інвестиційних рішеннях по всіх 

класах активів, включаючи акції, фіксовані доходи, нерухомість, 

інфраструктуру інвестиції, тобто інвестиції впливу та соціальне 

підприємництво; 

– беруть участь у діалозі з компаніями з метою підвищення показників 

сталого розвитку, що зумовлює очевидні зміни у політиці та практиці 

багатьох компаній; 

– досліджують наслідки глобальних проблем, передусім зміни клімату, 

для довготривалого стратегічного управління портфелем своїх інвестицій; 

– заохочують гравців інвестиційного ланцюжка до вирішення питань 

сталого розвитку – піклувальників пенсійних фондів, інвестиційних 

менеджерів, аналітиків сторони, яка продає, інвестиційних консультантів і 

незалежних виконавців досліджень; 

– підвищують ступінь прозорості з питань ЕСКУ шляхом публікації 

звітів з відповідального інвестування та показників сталого розвитку для 

своїх клієнтів, бенефіціарів та інших зацікавлених сторін. 

Банківська система загалом відіграє ключову роль у забезпеченні 

сталого розвитку всієї світової економіки [373, 390]. І не тільки завдяки 

фінансуванню такого розвитку за допомогою інвестування в «зелені» 

проекти, наприклад, але насамперед шляхом фінансування на стійкій основі. 

Стійке фінансування передбачає імплементацію питань сталого розвитку 

безпосередньо в основну діяльність фінансових установ, відмінних від 

портфельних інвестицій, які підпадають під поняття «відповідальне 

інвестування». Активно прагнучи до розподілу капіталу серед тих компаній і 

гравців ринку, які працюють на стійкій основі, фінансовий сектор може 
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впливати на своїх клієнтів та інвестиційні компанії і шукати шляхи 

узгодження їхньої діяльності з довгочасними цілями сталого розвитку. Таким 

чином, фінансовий сектор може кардинально сприяти «озелененню» бізнесу і 

промисловості, створенню нових робочих місць і соціальної інтеграції, а 

також допомагати суспільству у розв’язанні таких проблем, як соціальна 

нерівність, зміни клімату, дефіцит ресурсів і втрата біорізноманіття [399]. 

Банки та фінансові установи розробили стандарти і передові методи з 

низи ключових аспектів сталого фінансування, а саме: 

– відповідальне кредитування, що припускає систематичну 

ідентифікацію, оцінку, управління та моніторинг ризиків і можливостей 

сталого розвитку у процесі кредитування бізнесу. Стале кредитування 

спрямоване на зниження ризиків, стимулювання інновацій і підвищення 

продуктивності та гнучкості для клієнтів як засіб виконання функції 

кредитного бізнесу в досягненні цілей сталого розвитку [209]; 

– відповідальні капіталовкладення в нерухомість – підхід до 

інвестування у власність, що враховує екологічні та соціальні чинники поряд 

з традиційними фінансовими цілями. Вони виходять за рамки мінімальних 

правових вимог, поліпшуючи екологічні та соціальні показники майна за 

допомогою таких стратегій, як відродження міст або збереження природних 

ресурсів. 

У загальному вигляді концепція дослідження, моделювання й аналізу 

процесів сталого розвитку подана на рис. 1.8. 

Основними принципами, що сприяють ефективнішому 

функціонуванню банківської системи в контексті сталого розвитку, є такі:  

– принцип системності; 

– достатності й адекватності законодавчої бази; 

– наявності банківської інфраструктури; 

– оптимальної інтеграції національної банківської системи до системи 

світогосподарських зв’язків; 

– захисту інтересів стейкхолдерів; 
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– прозорості банківської діяльності.!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.8. Концепція вдосконалення процесів сталого розвитку.  

Джерело: розроблено автором 
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Чинники результативності функціонування банківської системи в 

контексті парадигми сталого розвитку можна умовно поділити на внутрішні 

(економічні, організаційні, технологічні) та зовнішні, які виникають ззовні 

стосовно банківської системи та формують вихідні умови її функціонування 

(загальноекономічні, державно-правові, соціально-політичні). До внутрішніх 

чинників результативності банківської системи належать структура банківської 

системи, види банків, банківська інфраструктура, система банківського 

нагляду, обсяг банківського капіталу, ліквідність активів, рівень 

використовуваних інформаційних технологій тощо. Система показників, або 

індикаторів сталого розвитку банківської системи, сьогодні є одним із 

найбільш дискусійних і досліджуваних питань щодо формування стратегії 

розвитку банківської системи для забезпечення її стійкості [57, 59, 60]. Через 

збільшення криз банківських систем різних країн світу, наслідки яких 

поширилися на глобальний фінансовий простір, міжнародні регулювальні 

органи усвідомили необхідність створення системи індикаторів, здатних не 

лише кількісно оцінити динаміку розвитку банківської системи, а й 

прогнозувати вірогідність виникнення тих чи інших несприятливих подій [344, 

392]. Для цього необхідно активно впроваджувати в практику діяльності 

комерційних банків і Національного банку України принципи корпоративного 

управління та корпоративної соціальної відповідальності [70, 166]. Це дасть 

змогу систематизувати регулювання процесів банківської діяльності, 

регламентувати взаємодію із стейкхолдерами, розробляти та застосовувати 

адекватні економіко-математичні моделі й інформаційні технології підтримки 

ухвалення управлінських рішень, підвищити інформаційну відкритість 

результатів банківської діяльності, повернути довіру до банківської системи, 

забезпечувати реалізацію стратегії її розвитку. Це, в свою чергу, сприятиме 

більшій результативності фінансової та нефінансової діяльності банківського 

сектору, поліпшенню взаємодії банківської системи з іншими секторами 

економіки, підвищенню якості ухвалюваних управлінських рішень, 

розширенню лінійки інноваційних банківських продуктів, зростанню 

ефективності функціонування як окремих банків, так і банківської системи 
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загалом. 

Підкреслимо, що діяльність банківської системи з перерозподілу 

фінансових потоків має вирішальне значення для забезпечення 

результативності процесів сталого розвитку [211, 334, 337, 391]. 

На Корпоративному форумі зі сталого розвитку «РІО + 20» була 

ухвалена інвестиційна концепція соціального підприємства, призначена для 

корпорацій, організацій-інвесторів та урядів, зацікавлених у культивації та 

розширенні комерційних стартап-проектів і малих підприємств із 

соціальними й екологічними завданнями [126, 212]. Рамкова програма дій: 

інвестування в соціальне підприємництво з потенціалом впливу надає 

інвесторам, корпораціям і політикам інструментарій взаємодії із соціальними 

підприємствами для отримання фінансових, соціальних та екологічних 

результатів. Тут є три основних етапи: обґрунтування співпраці, визначення 

стратегії та вибір конкретних підходів до реалізації окреслених завдань. 

Відзначимо, що стратегічні проблеми переходу країни до сталого 

розвитку належать до великомасштабних проблем, які за несприятливих 

обставин можуть мати довготривалі негативні наслідки національного 

масштабу [313, 319]. Для розв’язання цих проблем доцільно використати 

апарат системного аналізу, оскільки він уможливлює дослідження складних 

великомасштабних проблем загалом, а також забезпечує розгляд багатьох 

альтернатив розв’язку, кожна з яких описується великою кількістю змінних, 

враховує ризик, повноту кожної альтернативи, дає змогу розробляти 

управлінські рішення та вимірювати їхню глибину в умовах обмежених часу 

та ресурсів. Більше того, в [55, 56, 124, 190] показано дієвість методології 

системного аналізу для сучасних соціально-економічних проблем. 

Отже, в умовах зростання інтелектуальності, комплексності та 

складності проблем сталого розвитку та його фінансового забезпечення, 

залежності між окремими питаннями, збільшення витрат на їхнє розв’язання, 

наявними ризиками доцільно застосовувати методологію системного аналізу. 

Основними принципами системного підходу щодо вивчення процесів 

сталого розвитку та забезпечення їх фінансової підтримки з боку банківської 
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системи є такі: 

– принцип цілеспрямованої діяльності; 

– принцип системного конфлікту (виявлення системних конфліктів під 

час розроблення стратегії сталого розвитку та забезпечення реалізації 

екологічних, економічних і соціальних процесів за фінансової підтримки з 

боку банківської системи); 

– принцип полімодельності (комплекс моделей екологічних, 

економічних і соціальних процесів, банківської діяльності, ризиків, 

антикризового регулювання); 

– принцип інтелектуальності (поєднання формалізованих і якісних методів); 

– принцип самоорганізації (виникнення нових структурних утворень і 

зв'язків). 

Принцип цілеспрямованої діяльності реалізується у цілеспрямованому 

процесі застосування методів, моделей і технологій в соціально-економічній 

системі країни. Такий цілеспрямований процес розглядається як операція, в 

ході реалізації якої і проявляється якість, що визначає результативність її 

функціонування. 

Принцип системного конфлікту реалізовується в ієрархічній структурі 

моделей, які описують взаємодію складових соціально-економічної системи 

країни, взаємовплив економічних, екологічних, фінансових і соціальних 

процесів як між собою, так і з зовнішнім середовищем.  

Принцип полімодельності реалізується шляхом використання 

комплексу моделей екологічних, економічних і соціальних процесів, 

банківської діяльності, ризику, антикризового регулювання. Методологічно 

питання погодження та координації моделей, використовуваних для опису 

різних процесів, що відбуваються в соціально-економічній системі країни, 

вирішується на основі моделей корпоративної взаємодії. Такий підхід дає 

змогу на конструктивному рівні підійти до вирішення проблеми 

узагальненого опису моделей та їх комплексів [31, 64, 184]. 

Принцип інтелектуальності доповнює вже розглянутий принцип 
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полімодельності. Складність розв’язання проблеми системного аналізу 

сталого розвитку та його фінансового забезпечення потребує доповнити 

технології системного моделювання, традиційно пов'язані з кількісними 

обчисленнями, інтелектуальними. 

Принцип самоорганізації висунутий на основі попереднього аналізу 

функціонування складних соціально-економічних і банківських систем, 

схильних до впливу небезпек у складних ситуаціях ризику. У даному 

випадку елементи самоорганізації проявилися в зміні структури управління 

безпекою систем без зовнішнього впливу з боку систем вищого рівня.  

Отже, в сукупності банківські системи у світовому вимірі являють 

собою глобальний центр фінансових ресурсів і виступають основним 

посередником між фінансовими та економічними системами. Вони можуть 

відігравати ключову роль у процесах економічного розвитку, які містять 

соціальні й екологічні ризики [118, 213]. Крім того банківські системи 

можуть слугувати вектором для нових фінансових продуктів та інновацій для 

стимулювання більш стійких інвестицій, передбачених ініціативою щодо 

забезпечення сталого розвитку економік різних країн [330, 332]. Це повною 

мірою стосується й національної банківської системи України, спрямованої 

на сталий розвиток нашої держави. При цьому забезпечення перерозподілу 

фінансових потоків у соціально-економічній та екологічній сферах країни є 

базисом для сталого розвитку, передбачає визначення та реалізацію 

регулюючих впливів, які сприяють подальшому просуванню і поглибленню 

відповідального інвестування та фінансування провідних щодо концепції 

сталого розвитку соціально-економічних і екологічних процесів.  

Для досягнення високих результатів функціонування банківської 

системи в контексті сталого розвитку необхідно дотримуватися принципів 

корпоративного управління та корпоративної соціальної відповідальності у 

банках [303, 321]. 

У сучасних економічних умовах, які характеризуються посиленням 

глобалізаційних процесів, високими темпами розвитку інформаційних 
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технологій і орієнтацією на розроблення, впровадження та використання 

високотехнологічної продукції, дедалі більше актуалізуються питання 

створення ефективних систем управління, забезпечення результативних 

фінансових та інформаційних комунікацій [249, 429]. 

Нині багато великих компаній у світі активно формують системи 

корпоративного управління та впроваджують відповідний інструментарій у 

практику своєї діяльності для забезпечення ефективного розвитку даних 

організацій і контролю цих процесів [38, 390, 396]. 

Аналіз тенденцій розвитку світової економіки протягом останніх років 

засвідчує, що банківська сфера стала однією з динамічніших складових 

світового економічного простору [5, 12, 60, 80, 99, 276, 393], оскільки 

глобалізація, розвиток інформаційних технологій і зростання нестабільності, 

що сьогодні характеризують світову економіку, особливо чітко 

відображаються у банківській сфері, яка є високочутливою до впливу 

зовнішніх факторів. Разом з тим банківська сфера дедалі більше підтверджує 

свій статус базової компоненти інноваційного розвитку економіки, що здатна 

забезпечити його ефективність [39, 130, 225]. Як стверджують провідні 

економісти, роль банківської системи в умовах глобалізаційних перетворень 

в економіці зростатиме і в подальшому [1, 12, 49, 252]. Це зумовлює 

необхідність поглибленого дослідження процесів створення ефективних 

систем корпоративного управління в банківській сфері, які би забезпечували 

гармонізацію розвитку управління як окремими банками, так і банківської 

системи загалом. 

Аналіз останніх публікацій з цієї проблематики свідчить, що сьогодні 

розроблені лише окремі питання, які стосуються методологічного та 

технологічного забезпечення побудови систем корпоративного управління у 

банківській сфері [321, 328]. Разом з тим сучасні реалії потребують нових 

наукових підходів щодо створення цілісної концепції побудови систем 

корпоративного управління як в окремих банках, так і в банківській системі в 

цілому. 
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Згідно з [383, 384] ці питання почали цікавити науковців і працівників 

банківської сфери провідних країн світу ще з кінця 90-х років минулого 

століття. В Україні проблеми запровадження корпоративного управління в 

практику діяльності вітчизняних банків почали активно досліджувати лише 

останнім часом, що зумовлено поширенням впливу глобалізаційних процесів, 

вступом України до СОТ, уроками фінансової кризи 2008–2009 рр. та іншими 

чинниками. 

Дослідження поняття корпоративного управління й узагальнення його 

трактувань науковцями дають змогу визначити корпоративне управління як 

процес, що допомагає досягти балансу між економічними та соціальними 

цілями, індивідуальними та суспільними інтересами. При цьому предметом 

корпоративного управління є контроль за виконанням корпоративних дій. 

Впровадження корпоративного управління у процеси функціонування 

вітчизняних банків має на меті забезпечити відповідніст міжнародним 

стандартам управління фінансовими та банківськими установами, прозорість 

механізмів ухвалення управлінських рішень, захист прав акціонерів і 

банківських працівників, що підвищить ефективність функціонування банків. 

Тому першочерговим завданням для багатьох українських банків 

сьогодні є створення системи корпоративного управління, яка би 

забезпечувала планомірний, поступальний розвиток відносин між 

адміністрацією банку, її власниками та іншими зацікавленими особами, а 

також сувору послідовність дій у цих відносинах [27, 339].  

Під корпоративним управлінням ми розуміємо таку систему, яка 

визначає розподіл прав і обов'язків між різними учасниками корпоративної 

взаємодії, такими як Правління банку, управлінський апарат, акціонери та 

інші зацікавлені особи. Система корпоративного управління визначає 

правила та процедури процесу ухвалення рішень, на основі яких 

визначаються завдання і цілі діяльності банку, засоби їх реалізації і 

відстеження результатів банківської діяльності. 

Зазначимо, що сьогодні для збереження конкурентоспроможності 
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українським банкам необхідно кардинально поліпшити якість 

корпоративного управління. Тоді вони зможуть вистояти в конкурентній 

боротьбі і залишитися самостійними організаціями, або отримати 

максимальну ціну за свої акції при продажу бізнесу закордонним покупцям. 

Крім того, з підвищенням рівня корпоративного управління банки 

зможуть адекватніше оцінювати потенційних позичальників, отже, зросте 

стійкість банків і зміцниться їхня репутація, а розподіл кредитних ресурсів 

між нефінансовими компаніями стане більш раціональним [71, 210]. А це, в 

свою чергу, позитивно вплине на економіку України. 

Основні підходи щодо впровадження кращих світових практик 

корпоративного управління закладені в Принципах корпоративного 

управління, розроблених Організацією економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР) у 2004 році [440], а також у низці документів Базельського 

комітету: "Удосконалення корпоративного управління в банківських 

установах" (лютий 2006 р.), "Удосконалення корпоративного управління в 

кредитних організаціях" (вересень 1999 р.), "Принципи управління 

процентним ризиком" (вересень 1997 р.), "Основи систем внутрішнього 

контролю в кредитних організаціях" (вересень 1998 р.), "Підвищення 

прозорості банків" (вересень 1998 р.), "Принципи управління кредитними 

ризиками" (липень 1999 р.) [438]. Відповідно до цих документів основними 

елементами належного корпоративного управління у банківських установах є 

сформовані принципи корпоративної культури, зафіксовані в кодексі 

корпоративної поведінки, і відданість цим принципам на практиці; наявність 

стратегії розвитку, за якою оцінюються результати роботи банку та окремих 

осіб; чіткий розподіл прав (у тому числі певної ієрархії прав у сфері 

ухвалення рішень) і обов'язків; ефективний механізм взаємодії та співпраці 

ради директорів, топ-менеджменту й аудиторів; надійна система 

внутрішнього контролю (включаючи оцінку ефективності даної системи 

службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором): наявність 

незалежної служби управління ризиками; постійний моніторинг ризиків у 
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ході здійснення операцій, що характеризуються високою вірогідністю 

виникнення конфліктів інтересів (взаємодія банку з пов'язаними 

контрагентами та клієнтами, які здійснюють великі угоди); сукупність 

фінансових і кар'єрних стимулів, що створюють умови для належної роботи 

менеджерів та інших співробітників; система інформаційних потоків, яка 

забезпечує внутрішні потреби банку і необхідний для зовнішніх контрагентів 

рівень прозорості. 

Крім перерахованих вище документів, принципи корпоративного 

управління в банківській системі Україні регулюються Методичними 

рекомендаціями щодо поліпшення корпоративного управління в банках, 

затвердженими Постановою НБУ № 98 від 28.03.07 [196]. Рекомендації 

розроблені з метою досягнення відповідності міжнародним стандартам 

практики корпоративного управління в банках України. В них розкриваються 

питання розподілу повноважень і відповідальності між Наглядовою радою і 

менеджментом банку, залучення до участі в Наглядових радах незалежних 

директорів, а також вказується на необхідність врегулювання конфлікту 

інтересів. Один із ключових моментів документа – забезпечення прозорості 

банківського бізнесу. Рекомендації встановлюють критерії складання річних 

звітів, пропонують розкрити реальних власників банків і структуру операцій 

з пов'язаними особами. 

Незважаючи на наявність документально оформлених міжнародних 

норм банківського корпоративного управління і позитивний досвід їх 

застосування у банківській системі різних країн, не всі українські банківські 

установи усвідомлюють переваги переходу до міжнародних стандартів 

управління. 

Тому одним з найважливіших завдань банків у сучасних умовах має 

стати забезпечення належної якості корпоративного управління і, як 

наслідок, відновлення збалансованого функціонування систем 

корпоративних відносин за участю комерційних банків. Сприяти цьому може 

налагодження комунікаційних зв'язків, якими за допомогою потоків 
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інформації поширюватиметься дія системи корпоративного управління. 

На сучасному етапі розвитку корпоративного управління існує кілька 

класифікацій його концепцій. Перша – залежно від кількості груп учасників 

корпоративного управління, інтереси яких мають пріоритетне значення у 

формуванні корпоративної стратегії банку. 

Як зазначено в [136], «до початку XXI ст. у світі сформувалися три 

концепції корпоративного управління, а саме: моністична, дуалістична і 

плюралістична. Кожна з них має свої особливості. При цьому основним 

критерієм класифікації зазначених концепцій є вибір учасника 

корпоративного управління, інтереси якого пріоритетні для корпорації 

(банку)». 

Моністична концепція набула поширення в більшості розвинених країн 

– США, Великій Британії, Канаді, Австралії, а також у країнах Південно-

Східної Азії та Латинської Америки. У рамках цієї концепції пріоритетними 

є інтереси однієї групи учасників системи корпоративного управління – 

акціонерів. Відповідно до цього акціонери, як власники, розглядають банки 

як інструмент вилучення інвестиційного доходу. Вважають, що інтереси 

трудового колективу в ухваленні рішень у рамках корпоративного 

управління в банку фактично ігноруються [133]. Це аргументується, 

наприклад, тим, що значне скорочення персоналу банку, як спосіб 

стабілізації його фінансового стану, є досить прийнятним рішенням. При 

цьому воно не знаходить засудження в суспільстві і ділових колах [137]. 

Останнє свідчить про особливості в ділових традиціях і підвалинах 

суспільства, що не призводять до соціальних вибухів, а також про роль 

держави, яка вчасно знаходить інструменти врегулювання соціальних 

конфліктів. 

Традиційно моністична концепція реалізується в тих країнах, де є 

розвинений фондовий ринок. Він створює акціонерам банків необхідні умови 

для здійснення своєї інвестиційної мети – отримання доходу в результаті 

продажу акцій на вторинному ринку цінних паперів [136]. Основним 
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завданням моністичної концепції є підтримка ліквідності фондового ринку 

країни на високому рівні. Це означає, що фондова, частіше її називають 

американською, модель фінансового ринку є сприятливим середовищем для 

розвитку саме моністичної концепції корпоративного управління. У рамках 

цієї концепції справедливим видається визначення поняття «корпоративне 

управління», наведене в Звіті Кедберрі в 1992 р.: «Корпоративне управління 

– це система механізмів, за допомогою яких здійснюється стратегічне 

керівництво і контроль діяльності корпорації» [133]. При цьому ми не 

можемо однозначно погодитися з думкою О.М. Костюка, який пише: «Для 

врахування специфіки банківської діяльності в рамках моністичної концепції 

наведений термін необхідно уточнити таким чином: «Корпоративне 

управління – це система механізмів, за допомогою яких власниками банку 

здійснюється стратегічне керівництво та контроль його діяльності виключно 

у власних інтересах» [136]. Таке визначення передбачає пригнічення 

власниками інших учасників системи корпоративного управління. Реально ж 

цього не відбувається. Причина в тому, що, незважаючи на суто 

прагматичний підхід власників і їхнє прагнення до максимізації прибутку в 

короткочасному періоді, задоволення знаходять не тільки інтереси власників, 

а й інших великих прошарків суспільства. Подібна система передбачає 

чимало компенсації та винагороди за відмову від обліку управлінських 

інтересів інших учасників системи корпоративного управління. 

Дуалістична концепція корпоративного управління отримала розвиток 

у багатьох країнах континентальної Європи [136]. У ній корпоративне 

управління розглядається як процес, здійснюваний в інтересах двох груп 

учасників – акціонерів і трудового колективу. Обидві групи реалізують своє 

право на участь у корпоративному управлінні шляхом делегування 

представників до Наглядової ради (Рада директорів) банку. Слід відзначити, 

що таке право надається трудовому колективу банку не за рішенням 

акціонерів банку, а на рівні державних законів [134, 136]. 

Дана концепція, однак, не позбавлена недоліків. По-перше, як 



46 

зазначено в [136], «законодавча передача трудовому колективу банку прав на 

участь у корпоративному управлінні є порушенням засад фінансової науки, 

згідно з якими право ухвалювати стратегічні рішення має неодмінно 

залишатися у власників організації». Також тут є небезпека деструктивного 

ефекту. Вона обумовлена тим, що фінансові ризики перекладаються на 

власників банку, а право на управління цими ризиками частково передається 

трудовому колективу [137]. 

У результаті реалізації цієї концепції у трудового колективу з'являється 

право диктувати власникам банку умови вирішення таких питань, як 

політика банку щодо матеріальної винагороди його працівників (розмір 

заробітної плати), в галузі зайнятості (розширення виробничих потужностей, 

тобто відкриття нових відділень і філій банку) [134]. Процес вирішення всіх 

цих питань супроводжується значними конфліктами між власниками банку і 

його трудовим колективом, а це ще далі відсуває банк від створення 

належної системи корпоративного управління і сприятливого внутрішнього 

корпоративного середовища. 

Проте на практиці Рада директорів далеко не завжди активно виступає 

на боці трудового колективу, а часто визначає пріоритети на користь 

розвитку банку, відхиляючиючи не завжди справедливі вимоги власників і 

трудового колективу. Тому, на наш погляд, точніше говорити про 

дуалістичну концепцію як про підхід, у рамках якого корпоративне 

управління – це процес, що здійснюється в інтересах двох груп участніків – 

власників і менеджерів. 

Плюралістична концепція корпоративного управління розглядає 

стратегічне управління банком як процес, здійснюваний в інтересах багатьох 

груп учасників системи корпоративного управління. У нашому дослідженні 

ця концепція, як наближена в теорії до ідеалу, є основою схематичного 

представлення системи взаємин у зовнішньому і внутрішньому 

корпоративних середовищах банку.!

Переваги і недоліки, звісно, має кожна концепція. Так, у разі 
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моністичної концепції ми спостерігаємо концентрацію відповідальності за 

рішення в рамках стратегічного управління банком, що дає можливість 

ігнорувати інтереси деяких зацікавлених сторін. Плюралістична концепція 

характеризується розпорошенням відповідальності і менш оперативним 

прийняттям рішень. При цьому вища ймовірність знаходження реального 

консенсусу в конфлікті інтересів окремих груп зацікавлених сторін, що, 

однак, не дає права забувати про можливість змови окремих представників. 

Незалежно від виду концепції корпоративне управління – це коло 

відносин між менеджментом банку, його радою директорів, акціонерами та 

іншими зацікавленими сторонами. Крім того, корпоративне управління 

охоплює системи визначення цілей банку і засобів їх досягнення, а також 

розроблення відповідних механізмів контролю [298]. Належне корпоративне 

управління має забезпечити раді директорів і менеджменту відповідні 

стимули для досягнення цілей, в яких зацікавлені банк й акціонери [133]. 

Воно також сприятиме здійсненню дієвого контролю, заохочуючи 

ефективніше використання банком своїх ресурсів. 

На сьогодні є декілька класифікацій моделей корпоративного 

управління. 

У табл. 1.3 наведені головні характеристики основних моделей 

корпоративного управління, які визначено на основі критичного аналізу 

провідних фахівців у галузі корпоративного управління в банківській сфері 

[133, 134, 136, 137]. 

Англо-американська модель корпоративного управління спирається на 

такі принципи: 

• поділ майна і зобов'язань корпорації та власників корпорації; 

• розподіл прав власності та контролю над корпорацією; 

• основна мета створення і функціонування компанії – максимізація 

доходів акціонерів; 

• максимізація ринкової вартості акцій корпорацій; 

• рівні права для всіх акціонерів. 
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Основними механізмами реалізації цих базових принципів в англо-

американської моделі є Рада директорів, ринок цінних паперів, ринок 

корпоративного контролю. 

Таблиця 1.3 
Порівняльна характеристика моделей корпоративного управління 

 
 
Параметри 

Модель 
Англо-

американська 
Німецька Японська Модель, що 

використовується 
в банківському 
секторі України 

Система 
соціальних 
цінностей 

Індивідуалізм Соціальна 
взаємодія 

Взаємодія та 
довіра 

Індивідуалізм 

Роль трудових 
колективів 

Пасивна Активна Активна Екстремальне 
реагування 

Спосіб 
фінансування 

Фондовий 
ринок 

Банки Банки Банки 

Інформаційна 
асиметрія 

Менеджмент Менеджмент Головний банк Менеджмент 

Горизонт 
інвестування 

Короткий Довгий Довгий Короткий 

Вартість 
капіталу 

Висока Середня Низька Висока 

Основна 
економічна 
одиниця 

Компанія Холдинг Фінансово-
промислова група 

Банк 

Тип інновацій Радикальний Складний Інкрементальний Складний 
Оплата 
управлінців 

Висока Середня Низька Договірна 

Структура 
акціонерного 
капіталу 

Дисперсна Концентрована Концентрована Дисперсна 

 

Джерело: адаптовано автором за матеріалами [133] 

Рада директорів є основним органом корпоративного управління в 

англо-американській моделі. «Рада директорів обирається акціонерами і 

покликана захищати їхні інтереси: вона контролює призначення, процедури 

голосування, фінансовий стан компанії, використання капіталу. Рада 

директорів забезпечує законність діяльності, а також соціальну 

відповідальність корпорації» [136]. 

Німецька модель корпоративного управління є типовою для країн 

Центральної Європи. Історично в її основу покладено постулат соціальної 
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взаємодії усіх осіб, зацікавлених у діяльності корпорації. Зацікавлені сторони 

через своїх представників мають право брати участь у процесі ухвалення 

рішень. Це не тільки акціонери, а й менеджери, працівники компанії, ключові 

ділові партнери та клієнти. У процесах ухвалення стратегічних рішень у 

нефінансових організаціях також беруть участь банки, як основні кредитори, 

страхові товариства, різні громадські організації. 

Незважаючи на відмінність локальних інтересів, усі учасники об'єднані 

загальним інтересом – забезпечити успішний розвиток корпорації. 

Основними елементами німецької моделі корпоративного управління є: 

– дворівнева структура Ради директорів; 

– представництво зацікавлених сторін; 

– універсальні банки; 

– перехресне володіння акціями. 

В умовах німецької моделі активним елементом є універсальні 

комерційні банки. Німецька модель корпоративного управління чітко 

демонструє, як саме вибудовується ця система, формуються зовнішнє і 

внутрішнє корпоративні середовища. Власне, такий елемент моделі – це 

універсальні банки, що надають корпораціям широкий спектр послуг: 

кредитування, брокерські послуги, послуги інвестиційних банків, усі види 

роботи, пов'язані з емісією акцій. 

Система німецької моделі корпоративного управління і всі її складові 

спрямовані на досягнення балансу інтересів акціонерів, співробітників і ділових 

партнерів. Іншими словами, найважливішою ланкою німецької моделі є 

принцип соціальної взаємодії та підтримки єдиного національного 

економічного порядку. 

Японська модель корпоративного управління має свою специфіку, що 

вкорінена в національну культуру і традиції. Характерною рисою японського 

суспільства є соціальна згуртованість і взаємозалежність. Японській моделі 

корпоративного управління властиві такі особливості: 
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– система головних банків; 

– мережева організація зовнішніх взаємодій компаній; 

– система довічного найму персоналу. 

У цій моделі системи корпоративних відносин банки є ключовим 

елементом. Будь-яка компанія налагоджує тісні взаємозв’язки з обраним 

банком, який стає для неї головним і протягом існування цього корпоративного 

тандему виконує найрізноманітніші функції. Насамперед він стає кредитором, 

потім – великим акціонером, фінансовим та інвестиційним політиком тощо. За 

деякими даними, головний банк є першим або другим за обсягом кредитування 

у 85% найбільших японських компаній. Він нерідко виконує роль фінансового 

консультанта, а на дрібних підприємствах веде їхній бухгалтерський облік. 

Головний банк є також венчурним капіталістом, фінансуючи високоризикові 

проекти компаній [343]. 

Мережева організація зовнішніх взаємодій компаній відіграє важливу 

роль у системі корпоративного управління в Японії, де різні некомерційні 

об'єднання – спілки, клуби, професійні асоціації – є важливою складовою 

зовнішнього корпоративного середовища. Ці об'єднання являють собою 

ключовий елемент мережевої організації компаній. Їхні основні завдання 

полягають у тому, щоб підтримувати дружні, довірливі відносини між 

компаніями і сприяти обміну інформацією в середовищі менеджерів верхнього 

рівня різних взаємодіючих корпорацій. 

Крім таких об'єднань, до мережевої організації зовнішньої взаємодії компаній 

належать: 

- внутрішньогрупове пересування менеджерів, що передбачає 

формування особистих стосунків у їхньому середовищі і сприяє обміну 

інформацією та ефективному використанню спільного досвіду і знань; 

- вибіркове втручання в управлінський процес, що допускає втручання 

одних компаній групи в справи інших для вирішення технологічних і 

операційних проблем; 
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- внутрішньогрупова торгівля. 

Система довічного найму персоналу. Багато дослідників вважають її 

ключовим елементом японської моделі корпоративного управління [8]. За 

деякими даними, в Японії частка тих, хто все своє трудове життя пов'язує з 

однією компанією, становить приблизно 50% [8]. В аспекті корпоративного 

управління йдеться про ділову культуру, де почуття причетності, неформальної 

відповідальності, ставлення до компанії як до єдиної сім'ї передається через 

покоління і впливає на результат діяльності компаній. 

У підприємницькій моделі корпоративного управління, виділеної Г. 

Константиновим [136], формально наявні всі ключові елементи корпоративного 

управління. При цьому розподілу прав власності та контролю не 

спостерігається, не визнається і цього не дотримуються. З табл. 1.3 видно, що 

система соціальних цінностей тут не простежується, способи фінансування 

різні, часом легітимно не оформляються, що стосується і банків. Горизонт 

інвестування, як правило, короткий, що обгрунтовується невизначеністю 

довготривалих перспектив, а вартість капіталу, на думку В.Я. Горфінкеля, В.С. 

Торопцова і В.А. Швандара, здебільшого, низька [66]. Основною економічною 

одиницею в цій моделі є компанія, фірма, а тип інновацій вельми складний. 

Нарешті, структура акціонерного капіталу тут дисперсна [83]. Ця модель 

корпоративного управління не позбавлена багатьох негативних рис. Тому її не 

можна рекомендувати для забезпечення процесів корпоративного управління у 

вітчизняних банках. 

Узагальнивши всі, відомі сьогодні класифікації концепцій і моделей 

корпоративного управління, ми можемо об'єднати їх в аналітичній таблиці та 

вивести рекомендації щодо прийняття концепції та моделі корпоративного 

управління для побудови корпоративної стратегії банку (табл. 1.4). 

 



52 

Таблиця 1.4 

Аналіз концепцій і моделей корпоративного управління  

для формування корпоративної стратегії вітчизняного банку 
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Джерело: адаптовано автором за матеріалами [136] 

 

У банківській системі України доцільно орієнтуватися на 

континентальну модель організації корпоративного управління, де 

традиційно діють подвійні поради (дуалістична концепція). Але вітчизняні 

банки поки що орієнтуються на моністичну модель. За структурою 

корпоративної власності банків нині переважає інсайдерська модель 

корпоративного управління. І з ширшого погляду на корпоративне 

управління, за основними характеристиками національні банки практично 

відійшли від перехідної моделі і наблизилися до німецької. При цьому 

залишкові явища перехідної моделі корпоративного управління ще наявні: 

невизначеність системи соціальних цінностей, питання оплати керівників. І 

деякі характеристики не властиві суто німецькій моделі, наприклад, короткий 
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горизонт інвестування, пасивна роль банківських трудових колективів в 

Україні. 

Оцінивши реальний рівень розвитку сучасного українського 

суспільства, економічні пріоритети і перспективи роботи вітчизняних банків 

на міжнародних фінансових ринках, для розробки корпоративної стратегії 

банку в найближчій перспективі можна рекомендувати вибір дуалістичної 

соціально орієнтованої концепції корпоративного управління. При цьому 

слід вибудовувати континентальну модель корпоративного управління з 

подвійними Радами. Через нерозвиненість фондового ринку та майбутні 

складнощі виходу з поточної кризи варто зберігати інсайдерську структуру 

корпоративної власності і прагнути сформувати модель корпоративного 

управління, наближену за характеристиками до німецької, як такої, що 

історично найгармонійніше вписується в поєднання умов корпоративного 

середовища, котре формується в Україні. 

На початку 2013 р. «Українське кредитно-рейтингове агентство» 

(UCRA) презентувало результати дослідження щодо організації 

корпоративного управління та якості розкриття інформації 30-ма 

найбільшими банками (відповідно до величини активів станом на 01.10.2012) 

на їхніх інформаційних ресурсах [29]. На основі аналізу структури власності 

та корпоративного управління, операційної діяльності та фінансової 

звітності, менеджменту та колегіальних органів за методом ранжування 

виділених критеріїв визначено рівень організації корпоративного управління 

та інформаційної прозорості вітчизняних банків. До 10 найкращих банків за 

цими критеріями потрапили такі: ПАТ КБ "Приватбанк", ПАТ "ПУМБ", ПАТ 

"ВТБ Банк", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ "Укрсоцбанк", ПАТ "Альфа-Банк", 

ПАТ "ВіЕйБі Банк", ПАТ "Дочірній Банк "Сбербанка России", ПАТ КБ 

"Хрещатик", ПАТ "Ерсте Банк". 

Відмінними рисами корпоративної політики банків-лідерів стали: 

публікація звітності за міжнародними стандартами, повнота розкриття 

інформації про пов'язані компанії, інформування про стратегію розвитку і 
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плани банку. 

Створення системи корпоративного управління базується на теорії 

агентських відносин (Agency Theory) [21]. 

Згідно з положеннями теорії агентських відносин корпоративні 

структури керуються Радою директорів, яка, в свою чергу, призначається 

акціонерами. Рада директорів формулює корпоративну стратегію для 

досягнення поставлених цілей і визначає штат керівників банку для її 

реалізації. 

Рада директорів керує банківськими менеджерами (керівниками банку), 

тоді як останні ведуть банківську діяльність за допомогою найманого 

персоналу – співробітників банку. 

Зазначимо, що корпоративне управління покликане контролювати 

звітність і контрольні структури, спираючись на ризик-менеджмент й 

ефективну систему контролю. Основні складові системи корпоративного 

управління – управління, ризик-менеджмент, контроль – створюють єдиний 

корпоративний простір, який підтримує ефективну діяльність банку та 

забезпечує відповідальність перед зацікавленими особами (стейкхолдерами). 

Отже, суть впровадження системи корпоративного управління полягає 

не в контролі за функціонуванням банку та посиленні вищого нагляду, а в 

сприянні ефективності процесу ухвалення управлінських рішень. Саме цим 

принципом необхідно керуватися, розбудовуючи систему корпоративного 

управління в банках. 

З кібернетичного погляду система корпоративного управління являє 

собою систему, яка складається з корпоративного контенту, технології його 

оброблення, корпоративної інфраструктури. 

Процес створення системи корпоративного управління можна подати 

таким чином (рис. 1.9). 

Міжнародні потоки капіталу і можливості присутності на 

міжнародному фінансовому ринку, а також завдання генерувати певні 

грошові потоки стимулюють вітчизняні банки до виходу на міжнародний 
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ринок фінансових ресурсів. Якщо банк бажає отримати всі переваги, 

пропоновані світовим ринком капіталу, і залучити довготривалий капітал, то 

його корпоративне управління має заслуговувати на довіру, бути зрозумілим 

іноземним партнерам і відповідати всесвітньо прийнятим принципам. 
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Рис. 1.9. Модель створення системи корпоративного управління 

Джерело: розроблено автором 
 

Слід підкреслити, що Принципи корпоративного управління ОЕСР 

спрямовані не тільки на банки та компанії, а й на органи влади і регуляторів. 

Тому в Принципах наголошується, що нормативно-правова база 

корпоративного управління також має заслуговувати на довіру, бути 

зрозумілою і відповідати міжнародним стандартам. Це дає впевненість 

міжнародним інвесторам і контрагентам у надійності партнерів, забезпечує їх 

мінімально необхідною, своєчасною і зрозумілою інформацією, що 

сприятиме створенню грошового потоку банку, здатного підвищити його 

вартість. Таким чином проявляється глобалізаційний ефект впровадження 

корпоративного управління на фінансову систему країни. 

Переглянуті у 2004 році Принципи корпоративного управління ОЕСР 

такі [440]: 

I. Забезпечення основи для ефективної структури корпоративного 

управління. 

Структура корпоративного управління має сприяти становленню 

прозорих та ефективних ринків, відповідати нормам права і чітко визначати 

розподіл обов'язків між різними наглядовими, регулюючими і виконавчими 

органами. Цей принцип насамперед торкається зовнішнього середовища 
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корпоративного управління банку. 

II. Права акціонерів й основні функції власників.  

Структура корпоративного управління повинна захищати права 

акціонерів і спрощувати їхню реалізацію. Справжній принцип спрямований 

на внутрішнє середовище корпоративних відносин банку. Проте його 

реалізація залежить і від умов, створених у зовнішньому середовищі 

корпоративного управління банку. 

III. Рівноправне ставлення до акціонерів.  

Структура корпоративного управління має забезпечувати рівноправне 

ставлення до всіх акціонерів, у тому числі до іноземних і власників малої 

частки акцій. Усі акціонери повинні мати можливість отримати фактичне 

відшкодування за порушення їхніх прав. 

IV. Роль зацікавлених осіб в управлінні корпорацією.  

Структура корпоративного управління має визнавати права 

зацікавлених осіб, встановлені законом або взаємними угодами, і сприяти 

активній співпраці банку із зацікавленими особами, спрямовану на створення 

благополучних і цивілізованих умов розвитку суспільства. У цьому принципі 

відображені соціальна та прагматична концепції розвитку корпоративного 

управління, які відповідно проявляються в підвищенні добробуту суспільства 

та реалізації економічних інтересів окремих його представників. 

V. Розкриття інформації та прозорість діяльності. 

Структура корпоративного управління повинна забезпечувати 

своєчасне і точне розкриття всієї істотної інформації про банк, у тому числі 

про його фінансове становище, результативність діяльності, власників та 

управління. Саме реалізації цього принципу має сприяти розширення 

присвоєння рейтингів корпоративного управління. 

VI. Обов'язки ради директорів.  

Структура корпоративного управління має забезпечувати стратегічне 

керівництво банком, ефективний контроль над правлінням з боку ради 

директорів і підзвітність її акціонерам. Незважаючи на те, що у впровадженні 
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та використанні каналів електронних комунікацій зацікавлені всі учасники 

системи корпоративного управління, справжній принцип покладає 

відповідальність за підвищення якості та прозорості корпоративного 

управління банком на раду директорів. Тому саме цьому органу належить 

ініціатива використання каналів комунікацій у розбудові системи 

корпоративного управління та присвоєнні рейтингу корпоративного 

управління банку. 

Принципи корпоративного управління пов'язані з управлінням 

вартістю компанії, тобто з успішною реалізацією корпоративної стратегії. 

Міжнародна практика ринків капіталів, найбільших банків та інших 

фінансових інститутів свідчить: високі стандарти корпоративного управління 

– обов'язкова вимога міжнародних інвесторів до потенційних партнерів – 

одержувачів інвестицій [13, 57, 193, 299]. Тому в останньому десятилітті 

актуалізувалося завдання вдосконалення корпоративного управління для 

великого та середнього бізнесу. Як зазначаєтья у [134], сьогодні поліпшення 

корпоративного управління вимагають від компаній не тільки інвестори та 

кредитори, а й регулюючі органи. Вони розробляють стандарти і норми, 

рекомендують добровільно приймати принципи, які встановлюють 

корпоративні відносини [136. Інвестори, насамперед міноритарні, мають бути 

переконані, що в країнах, куди вони вкладають свої кошти, компанії діють в 

інтересах усіх учасників акціонерних товариств й уможливлюють оперативне 

отримання достатньої інформації про стан справ. 

Для успішного впровадження принципів корпоративного управління та 

корпоративної соціальної відповідальності в практику діяльності українських 

банків також важливо дотримуватися міжнародних стандартів фінансової 

звітності, повноти та прозорості інформації як взаємопов’язаних елементів 

корпоративної стратегії банків [437]. 

Одним із факторів, що визначають перспективи реалізації 

корпоративних відносин і корпоративної стратегії банків, а також рівень 

банківської конкуренції є ступінь розвитку банківської інфраструктури, 
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зокрема корпоративної. Під інфраструктурою в широкому сенсі слова 

зазвичай розуміють галузі економіки, науково-технічних знань, соціального 

життя, які безпосередньо забезпечують виробничі процеси та умови 

життєдіяльності суспільства [12]. 

Таким чином, банківська інфраструктура визначає рівень розвитку та 

якість функціонування банківської системи України. Як зазначається в [12], 

рівень і якість банківського бізнесу залежать не тільки від макроекономічних 

факторів і політики в сфері стимулювання банківської системи, а й від 

розвиненості банківської інфраструктури. Це випливає з того, що 

інфраструктура дає змогу банкам оперативніше отримувати доступ до 

фінансових ресурсів, інформувати споживачів про вироблені продуктах, 

підвищувати безпечність банківського бізнесу, скорочувати витрати 

виробництва і реалізовувати банківські послуги тощо [17]. 

Водночас слід зазначити, що розвиток банківської інфраструктури 

важливий для банківського сектору як за окремими напрямами, в тому числі і 

корпоративному, так і комплексно. Основними елементами банківської 

інфраструктури є ті, які забезпечують банківську діяльність. Особливості 

діяльності банків як фінансових посередників, а також зв'язок банківських 

послуг із рухом фінансових та інформаційних потоків висувають специфічні 

вимоги до забезпеченості банків сучасним обладнанням, технологіями та 

інформацією [290, 291]. 

Визначимо корпоративну інфраструктуру банків як сукупність 

інститутів, що формують необхідні умови для здійснення корпоративного 

управління в банках, сприяють реалізації принципів і стандартів 

корпоративного управління, а також удосконаленню корпоративних відносин 

банків. 

За цим визначенням складових корпоративної інфраструктури можна 

віднести інфраструктурні елементи, об'єднані в такі «блоки»: блок джерел і 

розповсюджувачів корпоративної інформації, блок оцінки якості 

корпоративного управління, блок підготовки фахівців, система сертифікації 
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елементів корпоративної інфраструктури, система каналів корпоративних 

комунікацій. 

Найбагатшими структурними елементами є блок джерел і 

розповсюджувачів корпоративної інформації. Виходячи із цілей і завдань 

банківської діяльності, блок інформаційної інфраструктури банківського 

бізнесу, що належить, зокрема, і до корпоративної, потребує вдосконалення. 

Для підтримки процесів функціонування доцільно розглядати інформаційну 

інфраструктуру банківського бізнесу як систему різнорідної інформації, яка 

надходить з різноманітних джерел. Банки мають потребу в такій інформації, 

а також у системі розширення власної інформації, затребуваної власниками, 

інвесторами, клієнтами, контрагентами. До банків надходить інформація, що 

збирається та обробляється спеціально для поточних або стратегічних 

завдань банківської діяльності, а також інформація, наявна в різних 

організаціях, що може використовуватичя для досягнення ряду цілей і 

завдань банківського бізнесу (табл. 1.5) [12, 324]. Також банкам необхідно 

поширювати інформацію про себе серед власників, інвесторів, наявних і 

потенційних клієнтів та інших зовнішніх і внутрішніх користувачів. 

Центральним джерелом і розповсюджувачем інформації для 

комерційних банків, у тому числі фінансової, статистичної, експертної та 

маркетингової, є Національний банк України. Специфіка вітчизняного 

інформаційного ринку така, що різноманітні консалтингові фірми, 

інформаційні та маркетингові агенції, які займаються консультуванням, 

відбором і поширенням інформації та маркетинговими дослідженнями, 

покликані задовольнити істотну частку потреб комерційних банків в 

інформації, що забезпечує поточну діяльність і стратегічне управління. При 

цьому дані досліджень доводять недостатню розвиненість вітчизняного 

консалтингу й водночас низький попит на нього. Згідно [65, 97], на долю 

послуг фінансовому сектору припадає близько 8% усієї виручки 

консалтингових фірм. Очевидно, це пов'язано з тим, що основними і 

найбільш прибутковими напрямами консалтингу є ті, які більш затребувані 
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нефінансовим сектором економіки, а саме великими приватними компаніями 

[324]. 

Таблиця 1.5 

Складові інформаційної інфраструктури банківської системи 

1. Інформація для підтримки ухвалення стратегічних рішень з розвитку 
банківської системи 

Зміст: макроекономічні показники, показники діяльності банківської системи, грошово-
кредитна політика, дані міжнародних і національних організацій та рейтингових агенцій 
щодо тенденцій розвитку економіки, фінансових ринків, банківських систем тощо на 
світовому та національному рівнях. 
Джерело: НБУ, органи державного управління, міжнародні та національні рейтингові 
агенції, інформаційні агенції, експерти, консалтингові фірми тощо. 

2. Інформація для забезпечення банківського нагляду 

Зміст: макроекономічні показники, резервні та інші вимоги НБУ, грошово-кредитна 
політика, окремі показники банківського ринку, дані аудиту, фінансовий і управлінський 
консалтинг. 
Джерело: НБУ, банки, Держкомстат України, національні рейтингові та інформаційні 
агенції та інші. 

3. Інформація для забезпечення міжбанківської взаємодії 
Зміст: дані НБУ, банків, ІТ-компаній, звітність у розрізі функціонування СЕП та інші. 
Джерело: НБУ, банки, ІТ-компанії, банківськи системи інших країн. 

4. Інформація для забезпечення операційної діяльності банків 
Активні операції Пасивні операції Операції на фінансовому 

ринку 

Зміст: дані про 
позичальників і їх 
фінансовий стан, кредитні 
історії позичальників, дані 
про підприємницьку 
діяльність позичальників, 
доходи позичальників-
фізичних осіб, вартість 
забезпечення та бізнесу 
позичальників. 

Джерело: Кредитні бюро, 
податкові органи, 
реєстраційна палата, 
торгово-промислова 
палата, пенсійний фонд, 
інші кредитні організації. 

Зміст: дані про рівень 
доходів і заощаджень 
громадян, стан попиту на 
депозитні послуги банків, 
про вільні грошові кошти 
юридичних осіб, 
міжбанківські депозити, 
напрями грошово-
кредитної політики, 
середньо зважені ставки по 
залучених коштах. 
Джерело: Статистичні 
органи, маркетингові 
агенства, НБУ, 
організатори торгів 
цінними паперами. 

Зміст: дані котирувань цінних 
паперів, курси валют, дані про 
емітентів, ціни на коштовні 
метали. 

Джерело: НБУ, рейтингові 
агентства, інформаційні 
агентства, організатори 
валютних і фондових торгів. 

Джерело: розроблено автором 
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Одним з основних елементів інформаційного блоку в системі 

корпоративної інфраструктури є професійні асоціації та спілки. Так, зокрема, 

Асоціація українських банків (АУБ), а також Національна асоціація банків 

України (НАБУ) відіграють суттєву роль у зборі та поширенні інформації, 

корисної для розвитку корпоративних відносин. 

У розвинених країнах, незважаючи на кризу і зниження довіри 

громадськості, істотним джерелом і водночас розповсюджувачем інформації 

є рейтингові агентства. На них орієнтуються інвестори, клієнти [4, 195, 248, 

420, 435]. 

Важливим джерелом і розповсюджувачем інформації в сучасному світі 

стали засоби масової інформації (ЗМІ) – телебачення, радіо, друковані 

електронні видання. Через ЗМІ поширюються офіційна інформація, відомості 

рекламного характеру, інформація, обов'язкова до опублікування та інші її 

види. 

Не можна обійти увагою елементи блоку джерел і розповсюдження 

корпоративної інформації, що самостійно формуються низкою банків. 

Традиційно це відділи, де працюють штатні фахівці банку зі збору, аналізу та 

обробленню даних, формування необхідних відомостей і їх поширення. 

Такий відділ виступає альтернативою рекомендованим дослідженням і 

зверненням до сторонніх консультантів. 

Перевагою цього елементу є персональний для банку підбір фахівців, 

що гарантує фаховість їхніх суджень і висновків, можливість контролювати 

робочий процес, знання особливостей кредитної організації та аналіз 

інформації саме з її позицій. До недоліків же можна віднести високу вартість 

утримання такого відділу, організація умов праці, які затребувані епізодично, 

обмеженість суджень фахівців відділу зазвичай тільки з позиції працівника 

банку. Тому рідко які вітчизняні банки створюють такі відділи. 

Хочеться особливо відзначити перспективну роль науково-дослідних 

інститутів, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів України. З 

огляду на специфіку їхньої діяльності в цих установах накопичено серйозний 
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досвід методичної роботи, сформовано професійний колектив. Наприклад, 

вищі навчальні заклади володіють великим обсягом інформації, корисної не 

тільки для аналізу корпоративних відносин, а й для банківської діяльності 

загалом [92]. Ця інформація постійно поповнюється й актуалізується. 

Співпраця з НДІ, середніми спеціальними та вищими навчальними закладами 

в галузі збору, оброблення й аналізу інформації, впровадження пропозицій, 

розповсюдження певної інформації дадуть змогу банкам заощаджувати час і, 

відповідно, кошти на проведення специфічних досліджень. З другого боку, 

залучення до такої співпраці студентів старших курсів допоможе підвищити 

якість професійної підготовки випускників, дасть їм можливість не просто 

заробити, а й отримати фаховий досвід, написати ґрунтовну випускну роботу. 

Друга комплексна складова корпоративної інфраструктури – блок 

оцінки якості корпоративного управління [387, 389, 390]. У рамках цього 

блоку традиційно розглядають такі елементи: 

1) самостійна оцінка якості корпоративного управління, за 

розробленими або рекомендованими методиками в рамках внутрішнього 

аудиту та контролю; 

2) оцінку якості корпоративного управління проводить регулятор 

відповідно до затверджених ним регламентом і процедурами; 

3) аудит корпоративного управління, який здійснюють аудиторські 

компанії, що мають відповідних фахівців, нерідко водночас з аудитом 

фінансової звітності; 

4) рейтингова оцінка корпоративного управління в банку, здійснювана 

рейтинговими агенціями з оригінальними методиками та широкою 

публікацією результатів. 

Елементи зазначеного блоку можуть існувати в рамках однієї моделі 

корпоративного управління. Проте досвід сформованих моделей 

корпоративного управління показує, що в розвиненій частині сучасного світу 

немає обов'язкової оцінки якості корпоративного управління (це добровільна 

процедура для компаній, у тому числі банків, яка формує їм позитивний 
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імідж). Зовнішній аудит якості корпоративного управління і присвоєння 

рейтингу корпоративного управління – це, по суті, альтернативні процедури 

(пріоритети компаній, зокрема банків, у виборі між ними залежать від 

сформованої в країні структури власності і відповідної моделі 

корпоративного управління). Так, у країнах з переважанням інсайдерської 

моделі корпоративного управління широко затребуваний аудит якості такого 

управління [390, 394]. Його результати детально розкриваються лише 

учасникам внутрішнього корпоративного середовища. У країнах з 

переважанням аутсайдерської моделі банкам присвоюються рейтинги 

корпоративного управління. 

Аналіз якості корпоративного управління та його елементів, з огляду на  

добровільність і важливість для розвитку банківської системи, ми відносимо 

до моніторингу корпоративних відносин у банківському секторі економіки. 

Третій блок елементів корпоративної інфраструктури стосується 

підготовки фахівців корпоративних відносин. До них належать незалежні 

директори, аудитори якості корпоративного управління, викладачі та 

провідні фахівці тренінгових програм, спеціалізовані методисти й аналітики. 

Сьогодні підготовка таких фахівців в Україні практично не здійснюється. 

Ця ситуація пояснюється такими причинами. 

1. У сучасних вітчизняних банках, на відміну від багатьох великих 

компаній, незалежні директори поки не представлені. При цьому 

необхідність у них вже назріла, особливо у банках, які активно торгують 

акціями на фондовому ринку. 

2. Вітчизняна практика корпоративного управління ще не усвідомила, 

що стратегічні рішення в комерційних банках мають ухвалювати фахівці, які 

володіють знаннями і досвідом роботи саме у банківській сфері. Такі 

спеціалісти повинні оцінювати якість корпоративного управління у банках, 

аналізувати його зміни, грамотно порівнюючи та обґрунтовуючи динаміку 

цих змін. Спеціальний досвід необхідний і тим, хто веде тренінгові 

програми. 
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Четвертим блоком корпоративної інфраструктури має стати система 

сертифікації її елементів. Оскільки впровадження корпоративного 

управління визнається світовою спільнотою в особі Базельського комітету та 

Організації економічного співробітництва і розвитку добровільним 

процесом, то, на нашу думку, немає необхідності жорсткому державному 

регулюванні формування та функціонування корпоративної інфраструктури в 

рамках виконання нею описуваних функцій. При цьому учасникам 

зовнішнього корпоративного середовища важливо спочатку встановити 

планку якості елементів корпоративної інфраструктури, вжити заходів для 

уникнення недобросовісної практики. Тому, на наш погляд, система 

сертифікації фахівців у галузі корпоративного управління та корпоративних 

відносин може найкращим чином вписатися в корпоративну інфраструктуру 

вітчизняної банківської системи. Створення цієї системи розцінюється як 

своєчасний крок, розрахований на її вдосконалення й адаптацію до 

вітчизняної моделі корпоративного управління, яка ще формується. 

Головною ланкою системи сертифікації елементів банківської 

корпоративної інфраструктури має стати регулятор. В Україні це 

Національний банк України. 

Безпосередніми виконавцями в рамках системи сертифікації може бути 

вузьке коло спеціалізованих вищих навчальних закладів, які організовують 

спеціальні програми з підготовки, сертифікації та підвищення кваліфікації 

сертифікованих незалежних директорів, аудиторів якості корпоративного 

управління, спеціалізованих викладачів і тренерів. 

Описані елементи корпоративної інфраструктури об’єднує система 

інформаційних каналів корпоративних комунікацій. 

Узагальнена схема інформаційної інфраструктури корпоративного 

середовища банківської системи подана на рис. 1.10. 

Подальше вдосконалення інформаційних комунікацій у рамках 

корпоративної інфраструктури поступово приведе до усунення інформаційної 

асиметрії. Більш обізнані про стан банківської галузі клієнти зможуть 
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оптимально обирати банк для обслуговування, що неминуче посилить 

конкуренцію між банками. З позиції банків, це також поліпшить конкурентне 

середовище, оскільки наміри конкурентів стануть чіткішими й оцінка 

реальних конкурентних позицій буде надійнішою. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.10. Модель інформаційної інфраструктури корпоративного 
середовища банківської системи 

Джерело: розроблено автором 
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системи, поряд із впровадженням заходів щодо підвищення транспарентності 

банківської діяльності, є одним із пріоритетних напрямів стратегії 

відновлення та розвитку вітчизняної банківської системи впродовж 

найближчого десятиліття. Основою розвитку корпоративної інфраструктури 

має бути створення певної системи моніторингу корпоративних відносин, 

відповідної моделі корпоративного управління та сертифікації, а також 

навчання і законодавчо закріплена процедура інформаційного обміну між 

учасниками системи сертифікації, НБУ й агентами, які здійснюють 

моніторинг і надають інформацію про стан конкурентного середовища як по 

банківській системі України в цілому, так і по окремих банках. 

Найвагоміший аргумент на користь удосконалення системи 

корпоративного управління полягає в тому, що таке поліпшення сприяє 

зростанню прибутковості банку. Усі дослідження засвідчують, що 

поліпшення системи корпоративного управління безпосередньо і негайно 

підвищує вартість акцій банку [98, 133, 136, 261, 275, 387]. Адже чим кращою 

є система корпоративного управління, тим вищий рівень довіри інвестора і, 

отже, тим менше ризиків і більша вартість банку. Крім того, природно, що 

зростання вартості банку відповідає основному завданню ради директорів – 

сприяти максимальному збільшенню його привабливості для акціонерів. 

Якщо знизити ризик корупційних дій, залишит тільки нормальний бізнес-

ризик, інвестори будуть готові більше заплатити за частку банку [298]. 

Додаткова перевага підвищення прибутковості банку полягає в 

можливості залучати капітал на вигідніших умовах. Це стосується як 

акціонерного, так і позикового капіталу. Банк, який дотримується принципів 

ефективного корпоративного управління, користується довірою 

інвестиційної спільноти [136]. Купівля акцій та надання кредитів таким 

банкам привабливі для інвесторів і кредиторів, які йдуть на це з більшою 

готовністю. У таких банках курс акцій вищий, а позикові кошти їм 

обходяться дешевше або пропонуються на вигідніших умовах, коли 

інвестори їм довіряють, чому сприяє якісне корпоративне управління. 



67 

Ефективне корпоративне управління передбачає сумлінне та чесне 

ведення справ. Інвестори особливо це цінують, переймаючись довірою і 

вкладаючи кошти в такі банки. Це прямо впливає на підвищення ринкової 

вартості та привабливості таких банків і полегшує їм доступ до коштів 

інвесторів. 

Інвестиційна спільнота складається з акціонерів, потенційних 

інвесторів, як вітчизняних, так і іноземних, і компаній, що пропонують 

інвестиційні послуги, зокрема кредитних агенцій, інвестиційно-рейтингових 

компаній, інвестиційних видань тощо. Корпоративне управління – це 

система, яка передбачає чесне, відкрите і справедливе управління. І якщо 

банк сповідує такі цінності, залишається тільки один необхідний фактор 

сталого зростання довіри, а саме довіри інвесторів, акціонерів і суспільства. 

Необхідно, щоб акціонери були впевнені: банком керують фахово, стосовно 

них діють чесно, справедливо і прозоро. Сумлінне корпоративне управління 

автоматично відрізняє банк від тих, яким не довіряє інвестиційна спільнота. 

Гарантій успіху не існує, однак банк, що користується довірою інвестиційної 

спільноти власних працівників, акціонерів, постачальників і суспільства, має 

очевидну перевагу перед конкурентами і, отже, більше шансів на успіх. 

Зростання рівня керованості банку, її підзвітності власникам, поділ 

функцій власника і менеджера дає змогу банкам, які впровадили систему 

корпоративного управління, підвищити ефективність роботи, керованість і 

підзвітність акціонерам. Фахова, кваліфікована рада директорів забезпечує 

стратегічне планування та контроль за діями менеджменту, тоді як 

професійний і правильно мотивований менеджмент у своїй поточній 

діяльності з управління банком докладає максимум зусиль для виконання 

цільових завдань. При цьому менеджмент контролюється щодо збереження 

активів і фінансових потоків для власників банку [37]. За правильно 

видбудованої системи корпоративного управління власники можуть 

підвищити ефективність контролю й управління банківським бізнесом за 

рахунок скорочення часу на здійснення такого контролю. 
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Ефективність системи корпоративного управління визначається 

певними чинниками, які характеризують особливості функціонування 

корпорацій. До основних елементів системи корпоративного управління 

можна віднести такі: стратегія; організаційна структура, що забезпечує 

корпоративне управління; його системи і процеси; корпоративний стиль 

управління; сума корпоративних навичок та склад персоналу, спільні 

корпоративні цінності . 

При цьому стратегія корпоративного управління характеризується як 

курс на реалізацію його принципів задля досягнення корпоративних цілей. 

Організаційна структура, що забезпечує корпоративне управління, – це опис 

характеристик організаційної схеми взаємодії підрозділів, які реалізують 

корпоративну стратегію і принципи корпоративного управління. Системи та 

процедури корпоративного управління характеризуються як опис процесів і 

визначених процедур. Корпоративний стиль управління відображає характер 

дій провідних керівників для досягнення корпоративних цілей банку. Сума 

корпоративних навичок персоналу – це здібності, що вирізняють персонал і 

банк загалом, спрямовані на реалізацію принципів корпоративного 

управління, які проявляються у досягненні корпоративних стратегічних 

цілей. Спільні корпоративні цінності – це найважливіші, основоположні 

концепції, які доводяться до свідомості всіх співробітників банку. 

Удосконалення корпоративного управління нерідко на практиці має 

поверхневий характер і використовується для пропаганди цілей, а не як 

спосіб впровадження структур і процедур, які дають змогу банку завоювати 

довіру акціонерів, зменшити ризик фінансових криз і розширити доступ до 

капіталу. Створення внутрішніх структур і процедур, заснованих на засадах 

справедливості, прозорості, підзвітності та відповідальності, – найперше 

завдання, яке має вирішувати банківський менеджмент в процесі реформи 

корпоративного управління. 

Внутрішній механізм корпоративного управління в банку можна 

представити у вигляді такої схеми (рис. 1.11). 
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Удосконалення корпоративного управління є найважливішим заходом, 

необхідним для збільшення припливу інвестицій в усі сфери діяльності 

економіки як від вітчизняних, так і зарубіжних інвесторів. Для цього 

необхідний механізм удосконалення системи управління відносин з 

акціонерами. Головним завданням щодо реалізації цього напряму є захист 

прав акціонерів як одного з пріоритетів соціально-економічного розвитку 

країни. 

 

Рис. 1.11. Внутрішній механізм корпоративного управління в банку 

Джерело: розроблено автором 
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інформації про корпорацію (банк); участь у загальних зборах акціонерів і 

голосування на цих зборах; обрання та усунення членів ради директорів; 

отримання частки прибутку корпорації (банку) [440]. 

У країнах Європейського Союзу посилення захисту прав акціонерів 

визначено як ключовий напрям розвитку законодавства про компанії, в тому 

числі банки: «Забезпечення ефективного та співмірного захисту прав 

акціонерів і третіх осіб має бути в центрі будь-якого законодавства про 

компанії. Міцна система захисту прав акціонерів і третіх осіб, що дає змогу 

досягти високого ступеня довіри в ділових взаєминах, є основною умовою 

забезпечення ефективності та конкурентоспроможності бізнесу ... 

Поліпшення захисту прав акціонерів має ґрунтуватися насамперед на: а) 

наданні повної інформації про те, які права існують і як вони можуть бути 

реалізовуватися, б) удосконаленні засобів, необхідних для ефективної 

реалізації існуючих прав» [421]. 

Не менш важливим нарямом забезпечення результативності процесів 

функціонування та розвитку банківської системи є дотримання принципів 

корпоративної соціальної відповідальності. Так, налагодження тривалих 

довірчих відносин із зовнішнім середовищем стає необхідним елементом 

стратегії, якої мають дотримуватися компанії, що планують залишитися на 

ринку. Від бізнесу потрібно вимагати не тільки якісного продукту за низькою 

ціною і забезпечення робочими місцями, а й соціальної відповідальності, тобто 

він має вносити свою частку в розвиток суспільства в соціальній, екологічній та 

економічній сферах, що виходить за рамки визначеного законом мінімуму. 

Банківська система України в 2013 році продемонструвала якісний 

розвиток за багатьма напрямами банківської діяльності. Зокрема, в 2013-му 

вона другий рік поспіль вийшла на позитивний фінансовий результат – 1,4 

млрд. грн., чистий відсотковий дохід практично залишився на рівні 

попереднього (51,5 млрд грн, проти 51 млрд грн у 2012 р.); капіталізація 

банківської системи за рік у натуральному вираженні зросла на 9 % (до 192,6 

млрд грн.); показник адекватності капіталу залишився приблизно на рівні 
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кінця 2012 року – 18,4% (норматив – не менше 10%) [195, 196]. 

Так, провідні аналітики та працівники банківського сектору на круглому 

столі "КСВ у банківському секторі економіки України", який відбувся 12 

березня 2014 р. на базі Незалежної асоціації банків України (НАБУ) за 

ініціативи експертної організації з питань корпоративної соціальної 

відповідальності (КСВ) та сталого розвитку «Центр взаємодії бізнесу і 

суспільства», зазначили, що велику роль у розвитку банківської системи на 

сучасному етапі відіграє концепція корпоративного управління та пов’язана з 

нею концепція корпоративної соціальної відповідальності [2]. 

Як показано в [3], попри доволі тривалий шлях розвитку теорії 

корпоративного управління, яка започаткована 1932 р. працею А. Бірле та 

Г. Мінса «Сучасна корпорація та приватна власність», існуючі підходи до 

організації корпоративного управління мають великі відмінності в 

банківській сфері в цілому, зокрема в банківській системі України. 

У роботі [4] автор обґрунтовує тезу, що національна школа 

корпоративного управління в банках має спиратися на такі основні три 

складові: унікальну роль вкладників банку в його діяльності; роль 

Центрального банку (НБУ) як регулятора корпоративних відносин у 

банківському секторі; особливу роль прозорості банківської діяльності, 

зокрема щодо корпоративного управління. 

Водночас, нині великого значення для розвитку корпоративного 

управління в банках набуває концепція корпоративної соціальної 

відповідальності, що за останні роки активно нарощує свій вплив як у діловій 

сфері, так і в прикладних академічних галузях, серед яких  банківська 

діяльність, стратегічний менеджмент, організаційна поведінка, емпірична 

мікроекономіка тощо [5]. Підвищена увага інвестиційної спільноти до 

соціальних питань діяльності банків з плином часу зумовила виникнення 

широкого інструментарію, об’єднаного стратегією соціально відповідального 

інвестування, що підтвердило високий рівень впливу корпоративної 

соціальної політики. 
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На сьогодні існує достатня кількість визначень корпоративної 

соціальної відповідальності [138, 133, 134, 136, 137, 193], але найповніша 

дефініція наводиться в [282]: «Корпоративна соціальна відповідальність – це 

відповідна специфіці та рівню розвитку компанії сукупність зобов’язань, які 

розробляються добровільно й узгоджено з участю ключових зацікавлених 

осіб і приймаються керівництвом компанії та регулярно оновлюються, з 

урахуванням особливих поглядів персоналу та акціонерів, що здійснюється, в 

основному, за рахунок коштів компанії й націлених на реалізацію значущих 

внутрішніх і зовнішніх соціальних програм, результати яких сприяють 

розвитку компанії, поліпшенню її репутації та іміджу, становленню 

корпоративної ідентичності, розвитку корпоративних брендів, а також 

розширенню конструктивних партнерських зв’язків із державою, діловими 

партнерами, місцевими спільнотами і громадськими організаціями». 

Концепція корпоративного управління та корпоративної соціальної 

відповідальності є базовою ідеологією організації процесів функціонування 

банківської сфери, задає вектори економічного та соціального розвитку 

банків, дає змогу скоординовано та збалансовано здійснювати управління на 

рівні банків, забезпечувати гармонійне регулювання діяльності банківської 

системи та фінансову підтримку підприємств, установ і організацій для 

досягнення сталого розвитку суспільства в цілому. 

Концепція корпоративного управління та пов’язана з нею концепція 

корпоративної соціальної відповідальності має важливе значення для 

забезпечення належної та безперебійної роботи як окремих банків, так і 

банківського сектору загалом, оскільки банкрутство окремого банку може 

спричинити системні ризики і матиме серйозні негативні наслідки для 

вкладників, інших зацікавлених сторін й економіки в цілому. Водночас 

грамотно розроблена політика взаємодії у банківській сфері, ефективно 

підтримувані процеси корпоративного управління в банках і кредитних 

організаціях, високий рівень корпоративної соціальної відповідальності 

позитивно позначаються на результатах роботи як окремих банків, так і 
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банківської системи загалом, і, як наслідок, – усієї економіки країни. 

Корпоративна соціальна відповідальність у практиці банківської 

діяльності – це сукупність зобов’язань, які відповідають специфіці та рівню 

розвитку банківської системи і розробляються добровільно й узгоджено за 

участю ключових стейкхолдерів. Це здійснюється здебільшого за рахунок 

вільних коштів банків і націлених на реалізацію значущих внутрішніх і 

зовнішніх соціальних програм, результати яких сприяють розвитку 

банківської системи, поліпшенню її репутації й іміджу, становленню 

корпоративної ідентичності, розвитку корпоративних брендів, а також 

розширенню конструктивних партнерських зв’язків із державою, діловими 

партнерами, місцевими спільнотами, суспільними громадами та 

міжнародними організаціями. 

Зазначимо, що теорія корпоративного управління лежить у площині 

забезпечення перерозподілу фінансових потоків і має на меті отримання 

прибутку банками, тоді як принципи корпоративної соціальної 

відповідальності спрямовані на фінансову підтримку суспільно-економічних 

процесів, які лише опосередковано впливають на результати діяльності 

банківської системи і мають, переважно, нефінансове вираження. 

Для реалізації принципів корпоративної соціальної відповідальності 
(КСВ) у банківській сфері використовують такий методологічний апарат 
[290]: 

– стандарт Міжнародної ради з інтегрованої звітності IIRC; 

– керівництво зі звітності в галузі стійкого розвитку GRI; 

– керівництво із соціальної відповідальності ISO 26 000; 

– стандарт щодо взаємодії зі стейкхолдерами AA1000SE; 

– принципи комунікації стосовно досягнутого прогресу Глобального 
договору ООН; 

– підходи SAM до оцінки корпоративної стійкості для Dow Jones 

Sustainability Index. 

Як було обґрунтовано в [68], в основі теоретико-методологічного 

забезпечення принципів корпоративної соціальної відповідальності в 
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банківській сфері є: теорія стейкхолдерів (stakeholder theory), теорія 

соціального впливу (social impact theory), инструментальна/ресурсна теорія 

(instrumental theory); сигнальна/ репутаційна теорія (signaling/ reputation 

theory); теорія (не)достатності ресурсів (slack resources, available funding 

theory); теорія опортунізму менеджменту (managerial opportunism theory); 

теорія заміщення (trade-оff theory); теорія синергетичної дії (synergistic 

theory); гіпотези про нелінійні взаємозв'язки. 

Отже, концепція корпоративного управління та корпоративної 

соціальної відповідальності є базовою ідеологією для організації процесів 

функціонування банківської сфери, задає вектори економічного та 

соціального розвитку банків, дозволяє скоординовано та збалансовано 

здійснювати управління на рівні банків, забезпечувати гармонійне 

регулювання діяльності банківської системи та фінансову підтримку 

підприємств, установ і організацій з метою сталого розвитку суспільства. 

Зазначимо, що сьогодні поширення практики корпоративної соціальної 

відповідальності доводить: у бізнес-середовищі вже сформувалося розуміння 

ролі та значущості розвитку позитивного іміджу та підтримання здобутої 

репутації [291]. 

Важливу роль у такому розвитку подій відіграють інформаційні 

технології, і насамперед Інтернет, що уможливлює виведення процесів 

розкриття інформації та спілкування компаній і їхніх лідерів із зовнішнім 

світом на якісно новий щабель. Основними засобами IТ-підтримки 

корпоративного управління для поліпшення взаємодії корпорацій з 

нинішніми та майбутніми акціонерами, кредиторами й іншими 

контрагентами є такі: 

– проведення інтерактивних інтернет-форумів на додаток до 

традиційних «дорожніх шоу» (roadshow), організованих напередодні 

розміщення нових випусків цінних паперів (такі віртуальні зустрічі 

обходяться набагато дешевше, економлять фізичні сили керівників і 

допомогають компанії переконати в перспективності свого бізнесу ширші 
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кола потенційних покупців акцій і облігацій – не тільки інституціональних 

інвесторів у великих фінансових центрах, а й індивідуальних інвесторів у 

провінції. Звісно, забезпечити безперебійність і високий рівень подібного 

форуму – завдання зовсім іншого плану порівняно з підготовкою традиційної 

презентації) [304]; 

– онлайнові трансляції телефонних і відеоконференцій вищих 

посадових осіб та їхніх виступів на найважливіших корпоративних, 

галузевих та інших заходах (застосування таких засобів відіграє особливу 

роль у компаніях, що мають поділені структури акціонерного капіталу і 

кредитних ресурсів, мобілізованих у формі облігаційних позик. Це важливо 

не тільки з погляду різкого збільшення охоплюваної аудиторії, а й з метою 

зниження кількості особистих звернень інвесторів до органів управління, 

припинення несприятливих чуток і появи недостовірної інформації у 

віртуальному просторі); 

– електронне голосування на загальних зборах акціонерів (у США 

голосування паперовими бюлетенями стрімко скорочується, найбільших 

успіхів у цьому напряму досягли, звичайно, такі високотехнологічні 

компанії, як Dell, IBM, Intel. Економія на кожного акціонера, який голосує 

через Інтернет, становить близько 40 центів [36], що доволі істотно для 

корпорацій з мільйонами власників акцій. Важливе і зростання частки 

власників, які беруть участь в ухваленні найважливіших корпоративних 

рішень. Нарешті, акціонери, що отримали можливість легко і швидко 

проголосувати з питань порядку денного на Web-сайті, можуть зацікавитися 

перевагами товарів, котрі випускаються компанією. Як вказує керівник 

відділу зі зв'язків з інвесторами фірми Dell, з хороших акціонерів виходять і 

хороші клієнти [42]); 

– онлайнове придбання акцій і реінвестування дивідендів 

безпосередньо на корпоративних сайтах (за даними компанії Sharebuilder 

Corp., Схеми прямих покупок акцій через Інтернет (direct share purchase 

plans) використовують близько половини корпорацій зі списку Fortune 500 
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[43]. Це підвищує активність фондової торгівлі та стимулює попит з боку 

індивідуальних, у тому числі іноземних, інвесторів. Саме ця категорія 

власників капіталу може певною мірою підстрахувати у важкі періоди, коли 

великі інституційні інвестори починають масований продаж цінних паперів з 

метою зафіксувати прибуток й уникнути збитків); 

– автоматичне розсилання повідомлень, прес-релізів, річних звітів та 

іншої інформації електронною поштою (середні витрати на підготовку і 

розсилання матеріалів знижуються з 5–8 до 1 дол. на одного адресата. 

Зазвичай корпорації починають з електронного розсилання своїм 

співробітникам-акціонерам. Відтак переходять до ширшого використання 

цього каналу взаємодії із зовнішнім світом [325]. Таким чином вони 

отримують можливість практично постійно підтримувати зв'язок зі своїми 

контрагентами, відстежувати й аналізувати зміни у складі власників акцій та 

облігацій, а в результаті – виділяти найперспективніші верстви інвесторів і 

налагоджувати роботу з цільовою аудиторією); 

- розміщення інтерактивних річних звітів на Web-сайтах корпорацій (ці 

електронні документи дають змогу користувачам перекладати фінансову 

звітність у формат Excel-таблиць, а також переміщуватися між різними 

розділами звітів і на інші сторінки корпоративних сайтів за допомогою 

гіпертекстових посилань. У свою чергу, компанії створюють бази даних про 

користувачів, зміни їхніх переваг у роботі зі звітами. Все це допомагає 

менеджерам зі зв'язків з інвесторами краще розуміти і задовольняти запити 

клієнтів). 

У США та багатьох європейських країнах нині діє безліч компаній, які 

пропонують повний спектр послуг з IТ-забезпечення відносин, 

підтримуваних корпораціями із зовнішнім світом [428, 442]. За приклад може 

бути одна з найвідоміших американських фірм, що працюють у цій сфері, – 

Corporate Communications Broadcast Network, яка в березні 2004 р. увійшла до 

складу великої інформаційно-технологічної компанії Thomson Corp. Тут 

розвивається і такий бізнес, як надання доступу до інтерактивних річних 
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звітів корпорацій на Web-сайтах спеціалізованих фірм. Так, на сайті 

AnnualReports.com можна ознайомитися зі звітами 2700 компаній (річна 

плата за таку послугу – 600 дол.), ще корпорації-передплатники можуть 

перевести свої звіти в інтерактивну форму (ця послуга коштує 1 тис. дол.) 

[422]. 

Отже, сьогодні корпоративне управління вимагає інтенсивного й 

послідовного впровадження прогресивних інформаційних технологій [] задля 

максимальної інтеграції наявних  інформаційних систем, що застосовуються 

в банках (на підприємствах, в організаціях). Ці технології повинні бути 

підпорядковані єдиній меті сприяння раді директорів у забезпеченні 

ефективного керівництва банком (нагляду за діяльністю виконавчих 

керівників та підтримки належних відносин між банком і організаціями 

економічного середовища). Важливо підкреслити: оскільки дана сфера 

діяльності розвивається, як правило, шляхом передачі найскладніших 

функцій спеціалізованим фірмам (тобто за допомогою аутсорсингу), вона 

швидко перетворюється на окремий і вельми перспективний вид бізнесу для 

виробників програмного забезпечення, системних інтеграторів та інших 

технологічних компаній [421]. 

Слід зазначити, що впровадження принципів корпоративного 

управління та корпоративної соціальної відповідальності в практику 

діяльності вітчизняних банків не є панацеєю від проблем функціонування та 

розвитку банківської системи. Можна використовувати будь-які відомі 

управлінські інструменти, але вони не дадуть жодного ефекту, якщо не 

будуть адекватними сучасним потребам банківської системи як фінансового 

регулятора економіки країни та не будуть забезпечені ефективними ІТ-

засобами підтримки управлінської діяльності. Тому необхідно зважено 

вибирати стратегії розвитку банків, відповідні управлінські інструменти та 

засоби їхньої ІТ-підтримки [307]. 

Як показано в [290, 291], практика корпоративного управління в банках 

має важливе значення для забезпечення належної та безперебійної роботи як 
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окремих банків, так і банківського сектору загалом, оскільки банкрутство 

банку може призвести до виникнення системних ризиків і матиме серйозні 

негативні наслідки для вкладників, інших зацікавлених сторін, зрештою, та 

економіки в цілому. Разом з тим грамотно розроблена політика погодженої 

взаємодії в банківській сфері, ефективно підтримувані процеси 

корпоративного управління в банках і кредитних організаціях, високий 

рівень корпоративної соціальної відповідальності позитивно позначаються на 

результатах роботи як самих банків, так і банківської системи в цілому, і, як 

наслідок, – усієї економіки країни. 

Дослідивши сучасні розробки з впровадження та розвитку практики 

корпоративного управління та корпоративної соціальної відповідальності в 

банках, можна дійти таких висновків: взаємозв’язок між корпоративною 

соціальною відповідальністю і фінансовою ефективністю банків має 

нелінійний характер; у загальному випадку існує оптимальний рівень 

корпоративної соціальної відповідальності, який забезпечує максимізацію 

вигод акціонерів; спостерігається конкуренція різних груп стейкхолдерів за 

контроль над діяльністю банку; корпоративне управління є важливим 

чинником взаємозв’язку між корпоративною соціальною відповідальністю та 

фінансовою ефективністю банківської діяльності. 

 

 

1.3. Концепція та узагальнення схеми діяльності банківської 

системи на засадах застосування комплексу економіко-математичних 

моделей та інформаційних технологій 

 

 

Сучасні дослідження банківських систем спираються на використання 

широкого спектра математичного інструментарію, серед якого можна 

виділити такі: моделі на основі класичних методів математичної статистики 

(кореляційно-регресійний аналіз, спектральний аналіз, метод найменших 
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квадратів тощо); сучасні методи математичного моделювання й статистики 

(методи аналізу хаотичних коливань, нейромережі, теорія коінтеграції тощо); 

динамічні моделі на основі систем рівнянь в часткових похідних; моделі 

системного аналізу, дискретної математики, теорії ігор [7, 8, 31]. 

У банківській сфері процес створення адекватних моделей 

ускладнюється двома об’єктивно існуючими проблемами [46, 82]. Перша 

полягає в тому, що з погляду управління банківська система є складним 

об’єктом, який утворений з підсистем, різноманітних за своїми 

властивостями, і між ними існує велика кількість різнорідних зв’язків. 

Розвиток банківської системи складається з процесів, які істотно залежать від 

багатьох зовнішніх чинників – законодавчих, економічних, соціальних, 

політичних. Тому видається доцільним застосовувати методи системного 

аналізу. Найбільш значущі результати в цій сфері пов’язані з дослідженням 

операцій – підході, що ґрунтується на використанні кількісних математичних 

методів для оцінки ухвалюваних рішень [146, 170, 186, 285]. Але 

застосування кількісних методів можливе лише в тих випадках, коли наявні 

адекватні математичні моделі, розроблення яких для процесів управління 

банківською системою є доволі складним завданням. Інша проблема виникає 

у зв’язку з тим, що в банківській діяльності видається неможливим 

проведення цілеспрямованих експериментів, що передують формуванню 

гіпотези й уможливлюють її перевірку на практиці [310]. 

Існуючі на сьогодні економіко-математичні методи та моделі певною 

мірою допомагають досліджувати окремі проблеми і динаміку розвитку 

складних динамічних систем, розглядати множину альтернативних рішень, 

кожне з яких описується доволі великою кількістю змінних, враховувати 

різноманітні ризики, ухвалювати ефективні рішення за умов обмеженого 

часу та інших ресурсів [7, 9, 122]. Розроблення повномасштабних і точних 

математичних моделей для цього класу систем не завжди можливе внаслідок 

складності та невизначеності поведінки об’єктів таких систем. Тому 

вважаємо за доцільне виділяти найвпливовіші чинники й на їх основі 
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створювати моделі, які відтворюватимуть поведінку реальної системи із 

заданим ступенем точності. 

У прикладних моделях цілісної економіки банківський сектор не 

виділяється як окремий об’єкт дослідження, а його функції розподіляються 

між іншими агентами [9, 32, 45, 105]. У макромоделях специфіка банківської 

діяльності найчастіше враховується за допомогою мультиплікаторів, які 

описують вплив монетарної політики на кредитно-грошову систему [35, 53, 

56, 90]. В [131] дано опис фінансового сектору як окремого агента, поведінка 

якого трактується за допомогою макроекономічної моделі IS-LM 

феноменологічними функціями попиту та пропозиції. У роботі [131] банки, 

як окремі агенти, розглядаються в моделі загальної економічної рівноваги, 

що є перспективнішим напрямом моделювання процесів функціонування та 

розвитку банківської системи, ніж попередні підходи. За цього підходу 

здійснюється математичний опис мети банківської діяльності, тобто 

формулюються завдання банку, а в опис інших наявних у моделі агентів 

вводяться додаткові інструменти на кшталт кредитів і депозитів. Окрім того, 

модель може містити опис діяльності центрального банку. Більш детально 

даний підхід описується в моделях загальної рівноваги CGE [224]. Істотним 

недоліком цього підходу є припущення про існування рівноваги або 

дослідження його загальних властивостей. Прикладна модель міжчасової 

рівноваги, де банк описано як самостійний агент, була запропонована в [348]. 

Але в цих роботах банк було описано доволі схематично, тому траєкторія 

спостереження фінансових показників відтворювалася менш точно, ніж 

траєкторія показників реального сектору. 

Основним недоліком під час моделювання процесів діяльності 

банківської системи, на наш погляд, є недостатня увага дослідників до 

загальних проблем економіки, зокрема, сталого розвитку. Разом з тим 

система процесів функціонування банківської системи стає інструментом 

реалізації концепції сталого розвитку, оскільки вона забезпечує перерозподіл 

фінансових потоків і є фінансовим підґрунтям реалізації процесів суспільно-
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економічної діяльності. Тому розроблення, підтримка та моніторинг процесів 

функціонування банківської діяльності – необхідна умова реалізації стратегії 

розвитку банківської системи, досягнення цілей її функціонування та, в 

остаточному підсумку, – забезпечення сталого розвитку економіки, екології 

та суспільства. 

Концепція моделювання процесів банківської діяльності в контексті 

парадигми сталого розвитку спирається на системні принципи побудови 

досконалих організацій Європейського фонду менеджменту якості EFQM 

[427] і передбачає такі основні етапи: 

– оцінювання величини впливу кожного з процесів діяльності 

банківської системи за напрямами реалізації стратегії її розвитку, вибір 

процесів, які є ключовими для підтримки сталого розвитку; 

– визначення схеми моніторингу кожного процесу функціонування 

банківської системи (передусім, показників результативності й ефективності 

банківської діяльності), яка дасть змогу оцінювати вплив цих процесів як на 

розвиток банківської системи, так і на сталий розвиток суспільно-

економічної системи; 

– корегування схеми виконання кожного процесу функціонування 

банківської системи таким чином, щоб забезпечити можливість впливу на 

обрані показники моніторингу сталого розвитку. 

Узагальнена модель досконалості банківської системи в контексті 

концепції сталого розвитку наведена на рис. 1.12. 

Розроблена EFQM модель банківської системи (БС) дає змогу описати 

досконалу БС з трьох позицій: яких принципів дотримується досконала 

банківська система (фундаментальні концепції); як функціонує і чого досягає 

досконала БС (критерії та підкритерії); як досконала БС регулює свою 

діяльність і використовує отримані результати [314]. 

У роботі пропонується узагальнена математична модель банківської 

системи, яка враховує ієрархічну побудову національного банківського 

сектору, взаємовідносини між банками та зовнішнім середовищем, процеси 

управління та динаміку розвитку. 
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Рис. 1.12. Модифікована EFQM модель досконалості для банківської 

системи 

Джерело: розроблено автором 

Концепцію дослідження та моделювання процесів функціонування та 

розвитку банківської системи України схематично відображено на рис. 1.13. 

У моделі банківської системи необхідно відобразити найсуттєвіші 

функції. Структурна модель банківської системи має такий вигляд: 

τττ β
!!!

=),( yxF ,       (1.1) 

де τy
!  – набір ендогенних змінних за період τ ,  

τx
!  – набір екзогенних змінних за період τ ,  

τβ
!

 – випадкові залишки (частини змінних τy
! ), які обумовлені впливом 

на значення τy
!  чинників, що не враховані в моделі. 

Формалізуємо склад структурної моделі (1.1). Для цього визначимо 

змінні, що входитимуть до цієї моделі, та побудуємо кінцево-різницеві 

рівняння, які описуватимуть взаємозв’язки між визначеними змінними. 

Згідно з [19, 78, 224] найважливішими функціями є кредитна та 

депозитарна діяльність банків. Різниця між відсотками за наданими 

кредитами та відсотками з прийнятих зобов’язань фізичних осіб становить 
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основу банківського прибутку. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проблеми функціонування банківської системи 
1. Місія та стратегія банківської діяльності. 
2. Забезпечення принципів корпоративного управління та 
корпоративної соціальної відповідальності. 
3. Корпоративна міжбанківська взаємодія в єдиному 
інформаційному просторі. 
4. Управління ризиками та підтримка антикризового управління. 

Визначення мети та задач моделювання 

1. Чинники, що 
забезпечують місію 
банківської системи в 
контексті парадигми 
сталого розвитку 

Вибір концептуальних і методологічних положень щодо 
моделювання процесів функціонування та розвитку 
банківської системи 
теорія інституціоналізму; системна парадигма; ризикологія; теорія 
антикризового управління; теорія корпоративної взаємодії 

1. Концепція корпоративного управління в банківській системі на засадах 
відповідних математичних моделей та інформаційних технологій. 
2. Концепція застосування системних характеристик для забезпечення 
стійкості банківської системи в контексті парадигми сталого розвитку. 

2. Теоретичні засади 
моделювання та ІТ-
підтримки процесів 
функціонування та 
розвитку банківської 
системи 

Комплекс моделей та інформаційних технологій підтримки 
процесів функціонування банківської системи  
формується на методах факторного  аналізу, ризикології, 
антикризового управління, методах прийняття рішень. 
1. Визначення узагальнених показників діяльності банків на основі 
методів факторного аналізу. 
2. Моделі аналізу та прогнозування показників функціонування 
банківської системи. 

Інтегрована модель функціонування банківської системи України 

Комплекс моделей та інформаційних технологій підтримки 
процесів розвитку банківської системи 
формується на засадах інструментарію корпоративного управління та 
корпоративної соціальної відповідальності в банківському секторі України. 
1. Економіко-математичні моделі та інформаційні технології 
підтримки корпоративної взаємодії в банківській системі. 
2. Економіко-математичні моделі врахування й оцінювання 
синергетичних ефектів у розвитку банківської системи. 
3. Економіко-математичні моделі антикризового регулювання 
процесів розвитку банківської системи України. 

Цілісна модель розвитку банківської системи України 

3. Розроблення 
комплексу економіко-
математичних моделей 
та інструментарію ІТ-
підтримки процесів 
функціонування та 
розвитку банківської 
системи 

1. Модельні дослідження сценаріїв розвитку банківської системи 
України. 
2. Оцінювання результативності функціонування та розвитку 
банківської системи України. 
3. Моніторинг і регулювання процесів функціонування та розвитку 
банківської системи України. 
4. Налаштування параметрів комплексу економіко-математичних моделей  
та інформаційних технологій підтримки процесів функціонування та 
розвитку банківської системи України. 

Оцінювання результативності функціонування та вибір стратегії 
розвитку банківської системи України 

4. Модельні експерименти 
та сценарні дослідження 
процесів функціонування 
та розвитку банківської 
системи в контексті 
концепції сталого 
розвитку з використанням 
комплексу моделей та 
інформаційних технологій 

Джерело: розроблено автором 

Рис.1. 13. Концепція дослідження та моделювання процесів функціонування та 
розвитку банківської системи 
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Для того, щоб визначити найважливіші складові частини пасивів 
(джерел коштів) й активів (джерел доходів), було проаналізовано Правила 
організації статистичної звітності, яка подається до Національного банку 
України, результати фінансової та статистичної звітності банків [19, 70, 196, 

218]. 

Пояснювальними змінними моделі банківської системи обрано найбільш 

значущі економічні показники, які відображають рівень життя населення, 
функціонування реального сектору економіки, інфляцію та відсоткові ставки, 

стан фондового ринку, обсяг наявних в обігу коштів, вартість іноземної 
валюти. 

До цієї моделі також ввійшли декілька макропруденційних індикаторів, 
які дозволяють оцінити рівень стабільності банківської системи [19, 78]: 

рівень ліквідності банківського сектору, насиченість власним капіталом, 

ризики валютного та фондового ринків. 
До моделі введені такі основні змінні: 
A – сума по активних операціях; 
Aent – кредити, надані підприємствам та організаціям;  

Acit – кредити, надані фізичним особам; 

Afrg – кредити, надані особам-нерезидентам; 

Adla – кошти на кореспондентських рахунках резидентів; 
Afla – кошти на кореспондентських рахунках нерезидентів; 
ANBU – кошти на рахунках НБУ; 

Arr – обов’язкові резерви в НБУ; 

Acsh – валюта готівкою та коштовні метали; 

Asec – придбані цінні папери; 

Apdl – прострочена заборгованість за наданими кредитами; 

Aoth – інші активи; 

Π – сума по пасивних рахунках; 
Πent –депозити та інші залучені кошти від юридичних осіб; 
Πcit – депозити та інші залучені кошти від фізичних осіб; 
Πfrg – депозити, рахунки та інші залучені кошти від іноземних 

організацій і громадян; 
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Πdla – депозити та інші залучені кошти від організацій-резидентів; 
Πfla – депозити та інші залучені кошти від організацій-нерезидентів; 
ΠNBU – кредити від НБУ; 

Πsec – емітовані цінні папери; 

Πcap – капітал, фонди, нерозподілений прибуток; 
Πpir – резерви під можливі втрати; 

Πoth – інші пасиви; 

Rec – доходи; 

Exp – витрати; 

Prft – прибуток; 
OffBSO – обсяг наданих гарантій і термінових операцій; 

NNLI – чисте зростання ліквідність; 
LS – надлишкова ліквідність; 
WA –активи, що працюють; 
BF – залучені кошти; 

USD – середній курс долара до гривні; 
MICEX – індекс міжнародної валютної біржі; 
Kinfl – темп інфляції; 
HGI – доходи населення; 
M0 – готівкові кошти в обігу; 
PROD – обсяги промислового виробництва; 
NOR – норма обов’язкового резервування; 
RR – ставка рефінансування; 
IRKG – індикативна ставка надання кредитів у гривні; 
SMV – фондовий ризик; 
ERV – валютний ризик; 
IRV – відсотковий ризик; 
LL – рівень ліквідності; 
CA – достатність капіталу. 
Екзогенними змінними моделі банківської системи є ΠNBU, USD, MICEX, 

Kinfl, HGI, M0, PROD, NOR, RR, IRKG, SMV, ERV, IRV. 

Кредити від НБУ є інструментом формування пасивів банківської 
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системи і залежать від державної політики. Так, під час криз НБУ посилено 

вливає кошти у банківську систему для підтримки її ліквідності. 

Середній курс долара до гривні істотно впливає на стан економіки 

країни. 

У модель введено індекс міжнародної валютної біржі, оскільки ступінь 

взаємозалежності фондового ринку та економіки є доволі високим [311, 312, 

318, 320]. 

Рівень інфляції в країні свідчить про стабільність її економіки й 

опосередковано впливає на рівні всіх відсоткових ставок, що не може не 

позначитися на процесах функціонування банківської системи. 

Доходи населення є одним із основних факторів розвитку економіки, 

оскільки визначають платоспроможний попит на товари та послуги 

реального сектору. Ці доходи прямо впливають на банківську систему – 

через заощадження громадян, рівень яких зростає з підвищенням реальних 

доходів, і за допомогою банків перетворюються на інвестиції – кредити 

реальному сектору економіки [302]. 

Готівкові кошти в обігу неперервно перерозподіляються між контрагентами, 

а й ключову роль у цьому перерозподілі відіграє банківська система. Агрегат M0 

відображає навантаження на банківську систему. Він прямо залежить від рівня 

ВВП і навіть більш точно свідчить про розвиток економіки, оскільки не має 

квартальної сезонності.  

Обсяг промислового виробництва визначає рівень розвитку реального 

сектору, що є фундаментом економіки країни. Водночас банківська система 

бере активну участь у розрахунках між контрагентами реального сектору. 

Тому дану змінну введено до моделі банківської системи. 

Норма обов’язкового резервування є інструментом грошово-кредитної 

політики НБУ. З одного боку, вона впливає на стійкість банківської системи, 

а з другого – обмежує можливості банків щодо управління капіталом і 

кредитування, що призводить до втрати прибутку. 

Ставка рефінансування є інструментом НБУ стосовно впливу на 



87 

пропозицію коштів за допомогою регулювання грошової бази, а також 

безпосередньо позначається на ставках міжбанківського ринку кредитів і 

ставках по депозитах, кредитах тощо. 

Індикативна ставка надання кредитів у гривні відображає вартість 

міжбанківського кредитування. 

Фондовий ризик, величиною якого є середньоквадратичне відхилення 

MICEX, – це ризик збитків унаслідок несприятливих змін ринкових цін на 

фондові цінності торгового портфеля і похідні фінансові інструменти під 

впливом факторів, пов’язаних з емітентом фондових цінностей, похідними 

фінансовими інструментами. 

Валютний ризик, величиною якого є квартальне середньоквадратичне 

відхилення USD, – це ризик збитків унаслідок несприятливої зміни курсів 

іноземних валют і коштовних металів по відкритих банком позиціях у валютах і 

коштовних металах. 

Відсотковий ризик, величиною якого є квартальне середньоквадратичне 

відхилення IRKG, – це ризик збитків унаслідок несприятливих змін 

відсоткових ставок по активах, пасивах і позабалансових інструментах банку. 

Ендогенні змінні моделі банківської системи – A, Aent, Acit, Afrg, Adla, 

Afla, ANBU, Arr, Acsh, Asec, Apdl, Aoth, Π, Πent, Πcit, Πfrg, Πdla, Πfla, Πsec, 

Πcap, Πpir, Πoth, Rec, Exp, Prft, OffBSO, NNLI, LS, WA, BF, LL, CA. 

Рівень активів банківської системи τA  за досліджуваний період її 

діяльності τ  визначається за формулою: 

τττττττττττ τ
AothApdlAAcshArrAAflaAdlaAfrgAcitAentA NBU ++++++++++= sec . (1.2) 

Поточний рівень кредитів та інших наданих організаціям-резидентам 

коштів τAent  за період τ  залежить від рівня кредитів та інших наданих 

організаціям коштів за минулий період 1−τAent ; ставки рефінансування RR  і 

темпу інфляції τKinlf , які впливають на вартість залучених коштів для 

організацій; обсягу виробництва τPROD , що визначає рівень попиту 

організацій на гроші; волатильності відсоткових ставок τIRV , оскільки їхня 
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невизначеність є стримувальним фактором для залучення кредитів: 

ττττττ βαααααα 22524232212120 ++++++= − IRVRRPRODKinlfAentAent ,  (1.3) 

де 2520,...,αα  – параметри моделі, τβ2  –  випадковий залишок відповідного 

рівняння взаємодії, що відображає вплив на пояснювальну змінну неврахованих 

факторів. 

Поточний рівень наданих фізичним особам коштів τAcit  за період τ  

залежить від наданих громадянам коштів за попередній період 1−τAcit ; рівня 

інфляції τKinlf , який є стримувальним фактором для населення щодо 

запозичення коштів, унаслідок прямої залежності ставок по кредитах від 

рівня інфляції; рівня доходів населення τHGI , що визначає можливості 

населення у поверненні кредитів; наявних коштів поза банківською системою 

τ0M , оскільки надані населенню кошти практично одразу перерозподіляються 

в економічній системі країни: 

ττττττ βααααα 3034333213130 +++++= − MHGIKinlfAcitAcit ,   (1.4) 

де 3430,...,αα  – параметри моделі, τβ3  –  випадковий залишок відповідного 

рівняння взаємодії, що відображає вплив на пояснювальну змінну неврахованих 

факторів. 

Поточний рівень наданих фізичним особам коштів τAfrg  за період τ  

залежить від рівня наданих іноземним організаціям і громадянам коштів за 

попередній період 1−τAfrg ; загального обсягу працюючих активів τWA ; рівня 

інфляції τKinlf  і ставки рефінансування τRR , які визначають вартість позик; 

фондового τSMV , валютного τERV  і відсоткового τIRV  ризиків, що 

характеризують здатність іноземних контрагентів залучати кошти з 

банківської системи України: 

ττττττττ βαααααααα 447464544434214140 ++++++++= − IRVSMVERVRRWAKinlfAfrgAfrg , (1.5) 

де 4740,...,αα  – параметри моделі,  

τβ4  –  випадковий залишок відповідного рівняння взаємодії, що відображає 

вплив на пояснювальну змінну неврахованих факторів. 
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Поточний рівень наданих фізичним особам коштів τAdla  за період τ  

залежить від обсягу працюючих активів τWA ; ставки рефінансування τRR  і 

рівня відсоткового ризику τIRV , які впливають на активність залучення й 

розміщення банківських коштів; рівня валютного ризику τERV , котрий 

вимагає від банків враховувати ризики зміни курсів валют і тримати 

відповідні обсяги кореспондентських рахунків: 

ττττττ βααααα 55453525150 +++++= IRVERVRRWAAdla ,    (1.6) 

де 4550,...,αα  – параметри моделі,  

τβ5  –  випадковий залишок відповідного рівняння взаємодії, що відображає 

вплив на пояснювальну змінну неврахованих факторів. 

Обсяг кредитів, кореспондентських рахунків та інших наданих коштів 

кредитним організаціям-нерезидентам τAfla за період τ  визначається 

аналогічно до (1.6), але додатково враховує такі чинники, як зміна валютного 

курсу τUSDΔ ; поточний стан фондового ринку України τMICEX ; рівень 

фондового ризику τSMV : 

τττττττττ βαααααααα 66766656463626160 ++++++Δ++= IRVERVSMVRRMICEXUSDWAAfla , (1.7) 

де 6760 ,...,αα  – параметри моделі,  

τβ6  –  випадковий залишок відповідного рівняння взаємодії, що відображає 

вплив на пояснювальну змінну неврахованих факторів. 

Поточний обсяг кореспондентських рахунків та інших наданих коштів 

НБУ (крім обов’язкових резервів) τNBUA  за період τ  залежить від рівня 

кореспондентських рахунків НБУ за попередній період 
1−τNBUA ; обсягу 

залучених коштів від організацій 1−τПent ; обсягу працюючих активів τWA ; 

відсоткового ризику τIRV : 

ττττττ βαααα 7174173172171 ++++= −−−− IRVWAПentAA NBUNBU ,   (1.8) 

де 7471,...,αα  – параметри моделі,  

τβ7  – випадковий залишок відповідного рівняння взаємодії, що відображає 

вплив на пояснювальну змінну неврахованих факторів. 
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Обсяг обов’язкових резервів НБУ τArr  за період τ  визначається обсягом 

залучених коштів τBF  і середньою нормою резервування τNOR : 

ττττ βαα 88281 ++= NORBFArr ,      (1.9) 

де 8281,...,αα  – параметри моделі,  

τβ8  – випадковий залишок відповідного рівняння взаємодії, що відображає 

вплив на пояснювальну змінну неврахованих факторів. 

Поточний рівень готівкової валюта й коштовних металів у банківській 

системі τAcsh  за період τ  визначається рівнем готівкової валюти й коштовних 

металів за попередній період 1−τAcsh ; обсягом надлишкової ліквідності τLS ; 

обсягом готівки поза банківською системою τ0M : 

τττττ βααα 909392191 +++= − MLSAcshAcsh ,     (1.10) 

де 9391,...,αα  – параметри моделі,  

τβ9  – випадковий залишок відповідного рівняння взаємодії, що відображає 

вплив на пояснювальну змінну неврахованих факторів. 

Поточний рівень вкладених у цінні папери коштів τAsеs  за період τ  

залежить від рівня вкладених у цінні папери коштів за попередній період 

1−τAsеs ; поточного стану фондового ринку України τMICEX ; рівня фондового 

ризику τSMV : 

τττττ βααα 101031021101 +++= − SMVMICEXAsеsAsеs ,  (1.11) 

де 103101,...,αα  – параметри моделі,  

τβ10  – випадковий залишок відповідного рівняння взаємодії, що відображає 

вплив на пояснювальну змінну неврахованих факторів. 

Прострочена заборгованість за наданими кредитами τApdl  за період τ  

залежить від резервів під можливі збитки й резервів під можливі втрати за 

позиками τПplr ; рівня інфляції τKinlf  і ставки рефінансування τRR , розмір 

яких впливає на ризик неповернення кредитів; фондового τSMV , валютного 

τERV  і відсоткового τIRV  ризиків: 

τττττττ βααααα 11115114113112111 +++++= SMVIRVERVRRПplrApdl ,   (1.12) 
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де 114110,...,αα  – параметри моделі,  

τβ11  –  випадковий залишок відповідного рівняння взаємодії, що 

відображає вплив на пояснювальну змінну неврахованих факторів. 

Приріст інших активів τAoth за період τ  пропонується оцінювати на 

залежно від розміру інших активів за попередній період ( 1−τAoth ), а також від 

всіх інших екзогенних змінних – зміни валютного курсу τUSDΔ ; поточного 

стану фондового ринку України τMICEX ; рівня інфляції τKinlf ; рівня доходів 

населення τHGI ; обсягу виробництва τPROD ; середньої норми резервування 

τNOR ; наявних коштів поза банківською системою τ0M ; ставки 

рефінансування τRR ; рівня відсоткових ставок міжбанківського кредитування 

τIRKG ; рівня фондового ризику τSMV ; рівня валютного ризику τERV ; рівня 

відсоткового ризику τIRV : 

,121213121212111210129128

12701261251241231221121

τττττττ

ττττττττ

βαααααα

ααααααα

+++++++

++++++Δ+= −

IRVERVSMVIRKGRRNOR

PRODMHGIKinlfMICEXUSDAothAoth
 

де 12131210129121 ,...,,,..., αααα  – параметри моделі,  

τβ12  –  випадковий залишок відповідного рівняння взаємодії, що відображає 

вплив на пояснювальну змінну неврахованих факторів. 

Рівень пасивів банківської системи за період τ  - це загальна сума всіх 

агрегованих рахунків за пасивами: 

τττττττττττ ПothПplrПcapПsеcППflaПdlaПfrgПcitПentП NBU +++++++++= . (1.14) 

Залучені від організацій кошти τПent за період τ  залежать, насамперед, 

від розвитку економіки, що позначається на обігу та розмірах рахунків 

комерційних організацій, і має враховувати такі змінні: рівень позикового 

капіталу τBF ; рівень інфляції τKinlf  і ставку рефінансування τRR , які 

впливають на депозити компаній; обсяг виробництва τPROD , котрий 

характеризує розвиток реального сектора, основою якого є комерційні 

організації; фондовий τSMV , валютний τERV  і відсотковий τIRV  ризики:  

ττττττττ βαααααααα 14147146145144143142141140 ++++++++= SMVIRVERVRRPRODKinlfBFПent , (1.15) 

(1.13) 
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де 147140,...,αα  – параметри моделі,  

τβ14  –  випадковий залишок відповідного рівняння взаємодії, що 

відображає вплив на пояснювальну змінну неврахованих факторів. 

Поточний рівень депозитів фізичних осіб τПcit за період τ  залежить 

передусім від рівня доходів, коефіцієнт перед яким можна інтерпретувати як 

граничку здатність до заощаджень, але цього недостатньо, необхідно 

враховувати економічну нестабільність і ризики. Перелік змінних, що впливає 

на τПcit  містить рівень депозитів населення за попередній період 1−τПcit ; 

рівень доходів населення τHGI ; рівень інфляції τKinlf ; наявність коштів поза 

банківською системою τ0M ; ставку рефінансування τRR ; рівень валютного 

ризику τERV ; рівень відсоткового ризику τIRV : 

ττττττττ βαααααααα 1515715615501541531521151150 ++++++++= − IRVERVRRMHGIKinlfПcitПcit , (1.16) 

де 157150,...,αα  – параметри моделі,  

τβ15  –  випадковий залишок відповідного рівняння взаємодії, що 

відображає вплив на пояснювальну змінну неврахованих факторів. 

Залучені кошти від іноземних організацій і громадян τПfrg за період τ  є 

значною часткою всіх залучених коштів банківської системи й залежить від 

обсягу позикового капіталу τBF ; зміни валютного курсу τUSDΔ ; рівня інфляції 

τKinlf ; ставки рефінансування τRR ; валютного τERV  та відсоткового τIRV  

ризиків: 

ττττττττ βααααααα 16166165164163162161160 ++++Δ+++= IRVERVRRUSDKinlfBFПfrg , (1.17) 

де 166160,...,αα  – параметри моделі,  

τβ16  –  випадковий залишок відповідного рівняння взаємодії, що 

відображає вплив на пояснювальну змінну неврахованих факторів. 

Обсяг кредитів, депозитів, кореспондентських рахунків та інших 

наданих коштів кредитними організаціями-резидентами τПdla за період τ  

відображає рівень міжбанківського кредитування та взаєморозрахунків і 

залежить від надлишкової ліквідності банківської системи τLS ; рівня 
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відсоткових ставок міжбанківського кредитування τIRKG ; рівня валютного 

ризику τERV ; рівня відсоткового ризику τIRV : 

ττττττ βααααα 17174173172171170 +++++= IRVERVIRKGLSПdla ,   (1.18) 

де 174170,...,αα  – параметри моделі,  

τβ17  –  випадковий залишок відповідного рівняння взаємодії, що 

відображає вплив на пояснювальну змінну неврахованих факторів. 

Надані банками-нерезидентами кошти τПfla за період τ  суттєво 

впливають на інвестиції в національну економіку. Для оцінювання τПfla  

необхідно, насамперед, враховувати зміни валютного курсу τUSDΔ ; рівен 

інфляції τKinlf ; обсяг виробництва τPROD ; валютний τERV  і відсотковий τIRV  

ризики; рівень наданих коштів організаціями-нерезидентами за минулий 

період 1−τПfla : 

τττττττττ βαααααααα 181871861851841831821181180 +++++Δ+++= − IRVERVIRKGPRODUSDKinlfПflaПfla , (1.19) 

де 187180,...,αα  – параметри моделі,  

τβ18  –  випадковий залишок відповідного рівняння взаємодії, що 

відображає вплив на пояснювальну змінну неврахованих факторів. 

Рівень емітованих цінних паперів τПsеc за період τ  визначається рівнем 

емітованих цінних паперів 1−τПsеc  за попередній період і рівнем залучених від 

організацій коштів τПent : 

ττττ βαα 191921191 ++= − ПentПsеcПsеc ,     (1.20) 

де 192191,...,αα  – параметри моделі,  

τβ19  –  випадковий залишок відповідного рівняння взаємодії, що 

відображає вплив на пояснювальну змінну неврахованих факторів. 

Зростання капіталу банківської системи τПcap за період τ , що передбачає 

акціонерний капітал, додатковий капітал, нерозподілений прибуток (без 

власних акцій, викуплених в акціонерів), залежить від приросту капіталу 

банківської системи за попередній період ( 1−τПcap ) і рівня прибутку минулого 

періоду 1−τРrft : 
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ττττ βαα 2012021201 ++= −− РrftПcapПcap ,     (1.21) 

де 202201,...,αα  – параметри моделі,  

τβ20  –  випадковий залишок відповідного рівняння взаємодії, що 

відображає вплив на пояснювальну змінну неврахованих факторів. 

Резерви під можливі втрати τПplr  за період τ , що передбачають резерви 

під можливі втрати по цінних паперах і резервах під можливі втрати по позиках, 

залежать від загального обсягу працюючих активів τWA , а також фондового 

τSMV , валютного τERV  і відсоткового τIRV  ризиків: 

τττττ βαααα 21214213212211 ++++= IRVERVSMVWAПplr ,    (1.22) 

де 214211,...,αα  – параметри моделі,  

τβ21  – випадковий залишок відповідного рівняння взаємодії, що відображає 

вплив на пояснювальну змінну неврахованих факторів. 

Аналогічно до (1.13) інші пасиви τПoth  за період τ  визначаються за 

змінними: 1−τПoth  – приріст інших пасивів за попередній період; τUSDΔ  – зміна 

валютного курсу; τMICEX  – поточний стан фондового ринку України; τKinlf  – 

рівень інфляції; τHGI  – рівень доходів населення; τPROD  – обсяг виробництва; 

τNOR  – середня норма резервування; τ0M  – наявні кошти поза банківською 

системою; τRR  – ставка рефінансування; τIRKG  – рівень відсоткових ставок 

міжбанківського кредитування; τSMV  – рівень фондового ризику; τERV  – 

рівень валютного ризику; τIRV  – рівень відсоткового ризику: 

,222213221222112210229228

22702262252242232221221

τττττττ

ττττττττ

βαααααα

ααααααα

+++++++

++++++Δ+= −

IRVERVSMVIRKGRRNOR

PRODMHGIKinlfMICEXUSDПothПoth

де 22132210229221 ,...,,,..., αααα  – параметри моделі,  

τβ22  – випадковий залишок відповідного рівняння взаємодії, що відображає 

вплив на пояснювальну змінну неврахованих факторів. 

Величина доходів Recτ за період τ  залежить від загального обсягу 

працюючих активів τWA ; рівня збалансованих операцій, що генерують певний 

прибуток τOffBSO ; поточного стану фондового ринку України τMICEX ; ставки 

(1.23) 
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рефінансування τRR ; рівня відсоткових ставок міжбанківського кредитування 

τIRKG ; рівнів фондового τSMV ; валютного τERV ; відсоткового τIRV  ризиків: 

,23238237

236235234233232231

ττ

τττττττ

βαα

αααααα

+++

++++++=

IRVERV

SMVIRKGRRMICEXWAOffBSORcc
 (1.24) 

де 238231,...,αα  – параметри моделі,  

τβ23  –  випадковий залишок відповідного рівняння взаємодії, що 

відображає вплив на пояснювальну змінну неврахованих факторів. 

Витрати банківської системи τExp  за період τ  визначаються аналогічно 

до (1.24) – за допомогою загального регресійного рівняння, де ключовою 

змінною впливу є величина позикового капіталу, яка залежить від τBF ; також 

до рівняння входять змінні τOffBSO  – обсяг наданих гарантій і термінових 

операцій; τMICEX  – поточний стан фондового ринку України; τKinlf  – рівень 

інфляції; τRR  – ставка рефінансування; τIRKG  – рівень відсоткових ставок 

міжбанківського кредитування; τSMV  – рівень фондового, τERV  – рівень 

валютного, τIRV  – рівень відсоткового ризиків: 

,24248247

246245244243242241

ττ

τττττττ

βαα

αααααα

+++

++++++=

IRVERV

SMVIRKGRRMICEXBFOffBSOExp
 (1.25) 

де 248241,...,αα  – параметри моделі,  

τβ24  – випадковий залишок відповідного рівняння взаємодії, що відображає 

вплив на пояснювальну змінну неврахованих факторів. 

Прибуток банківської системи τРrft  за період τ  визначається як різниця 

між доходами Recτ і витратами τExp : 

τττ ЕхрRееРrft −= .      (1.26) 

Приріст рівня збалансованих операцій τOffBSO  за період τ  залежить від 

зміни валютного курсу τUSDΔ ; поточного стану фондового ринку України 

τMICEX ; рівнів фондового τSMV , валютного τERV ; відсоткового τIRV  ризиків: 

τττττττ βαααααα 262662652642632621261 +++++Δ+= − IRVERVSMVMICEXUSDOffBSOOffBSO , (1.27) 

де 266261,...,αα  – параметри моделі,  
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τβ26  –  випадковий залишок відповідного рівняння взаємодії, що 

відображає вплив на пояснювальну змінну неврахованих факторів. 

Чисте зростання ліквідності τNNLI  за період τ  визначається як зростання 

джерел коштів (пасивів), за виключенням інших пасивів і прямо пов’язано з 

термінами залучення та надання коштів. Оскільки рівень агрегації не 

дозволяє врахувати більше змінних, терміни залучення та надання коштів не 

врахуватимуть, а загальний обсяг грошових потоків у банківську систему 

визначатиметься як: 

11111111 −−−−−−−− −−−−−−−−

−+++++++=

ττττττττ

τττττττττ

ПcapПsеcППflaПdlaПfrgПcitПent

ПcapПsеcППflaПdlaПfrgПcitПentNNLI

NBU

NBU .  (1.28) 

Надлишкова ліквідність τLS  за період τ  залежить від зростання 

ліквідності за винятком додатково розміщених коштів за статтями активів: 

τττττττ

ττττττττττ

sec

sec 11111111

AArrAflaAdlaAfrgAcitAent

AArrAflaAdlaAfrgAcitAentNNLILSLS

−+−−−−−

−+−++++++= −−−−−−−− . (1.29) 

Обсяг працюючих активів τWA  за період τ  визначається як різниця між 

загальним обсягом активів τA  та τArr  (обов’язковими резервами, які не можна 

розміщувати), τAcsh  (наявними коштами, що не генерують доходу), τApdl  

(простроченою заборгованістю за кредитами): 

τττττ ApdlAcshArrAWA −−−= .     (1.30) 

Залучені кошти τBF  за період τ  – це всі пасиви τП , за винятком резервів 

під можливі втрати τПplr  і власного банківського капіталу τПcap : 

ττττ ПcapПplrПBF −−= .      (1.31) 

Зазначимо, що модель банківської системи (1.1) – (1.31) складається з 

рівнянь, які можна точно ідентифікувати. Це спонукає до висновку про 

можливість однозначного визначення параметрів взаємодії рівнянь моделі. 

Необхідні та достатні умови ідентифікації рівнянь такого типу детально 

описуються в [10, 153]. 

Під час регресійного аналізу на основі панельних даних щодо 

оцінювання показників рівня ліквідності та достатності капіталу банківської 
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системи, спочатку було здійснено оцінювання моделі регресії на кожну 

змінну окремо, після чого були оцінені декілька багатофакторних моделей, 

які містять у якості пояснювальних змінних набір найбільш значущих 

попередньо відібраних змінних. 

Для аналізу впливу окремих чинників у межах регресій на кожну змінну 

окремо було розроблено та досліджено декілька десятків парних моделей LL 

та CA у залежності від різних чинників. За базову специфікацію було обрано 

динамічну модель на панельних даних [196, 218], тобто всі моделі в якості 

регресору були включені до минулих значень залежної змінної. При цьому 

вибір динамічної специфікації базувався на досвіді наявних емпіричних робіт 

[165, 221]. 

Аналіз результатів регресій LL (табл. Д.1, Додаток Д) та CA (табл. Д.2, 

Додаток Д) на кожну змінну окремо продемонстрував, що майже всі основні 

змінні, що характеризуються результати діяльності банківської системи, 

окрім окремих показників за видами активних і пасивних операцій, є 

значущими (у дужках наведені стандартні робастні оцінки; значущість 

оцінок – на рівні 1 %) та можуть бути використані для аналізу процесів 

функціонування банківської системи. 

Дана модель даэ змогу визначати стан банківської системи, 

порывнювати його з попередніми періодами, оцінювати вплив на економіку 

країни. Проте для оцінювання впливу банківської системи на процеси 

сталого розвитку цієї моделі буде недостатньо, оскільки вона не враховує 

інвестиції, які банки мають спрямовувати в соціальні, екологічні, інноваційні 

проекти.  

Моделювання процесів діяльності банківського сектору в економічному 

просторі країни для забезпечення її сталого розвитку є, безперечно, 

важливим теоретичним і практичним завданням, оскільки допомагає 

виробити рекомендації щодо вдосконалення державної політики, 

спрямованої на підвищення темпів економічного зростання на засадах 

корпоративної соціальної відповідальності. Надання необхідних 



98 

інформаційних ресурсів і знань, підтримки проведення розрахунків і 

ухвалення рішень та інших функцій в корпоративному середовищі 

банківської системи необхідно використовувати сучасні інформаційні 

технології. Більш того, оскільки основним ресурсом забезпечення банківської 

діяльності є інформація, вважаэмо за доцільне створення єдиного 

інформаційного простору банківської системи [320, 322, 326, 328]. 

IT–рішення в сучасному банківському бізнесі є головним елементом 

стратегії розвитку банківської системи, оскільки рівень і якість 

інформаційних технологій, що підтримують діяльність банків, визначають 

якість послуг і банківських продуктів, рівень менеджменту банків і 

надійності функціонування банківської системи загалом.  

З метою фективнішого управління та розвитку як окремих банків, так і 

банківської системи в цілому доцільним є створення єдиного інформаційного 

простору як на рівні окремих банків, так і на рівні національної банківської 

системи. При цьому важливо дотримуватись принципів корпоративного 

управління в банках, що має здійснюватися з урахуванням рівня відкритості 

кожного конкретного банку, корпоративної культури та її пріоритету, місії 

банку, інноваційності управління. Зазначимо, що сьогодні для збереження 

конкурентоспроможності українським банкам необхідно кардинально 

поліпшити якість корпоративного управління й забезпечити його ефективну 

інформаційну підтримку в межах єдиного інформаційного простору. Тоді 

вітчизняні банки зможуть вистояти в конкурентній боротьбі, зумовленій 

глобалізаційними процесами, нестабільністю ринкових умов, агресивною 

стратегією входження іноземних банків на вітчизняний банківський ринок. 

Крім того, зі створенням єдиного інформаційного простору та 

підвищенням рівня корпоративного управління банки зможуть ефективніше 

забезпечувати інформаційну й технологічну підтримку корпоративної 

взаємодії як у межах окремого банку, так і банківської системи загалом, а це, 

в свою чергу, позитивно вплине на сталий розвиток соціально-економічної 

системи України. 
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Важливість правильно побудованої системи корпоративного 

управління та ефективно реалізованої інформаційної підтримки процесів 

корпоративної взаємодії виходить далеко за межі інтересів окремого банку. З 

погляду банківської системи в цілому корпоративне управління має високий 

рівень впливу на інвестиційний процес, впливає на здатність мобілізувати, 

розподіляти і контролювати використання фінансів банківської системи, а 

адекватна інформаційна підтримка цих процесів позитивно впливає на 

швидкість і обґрунтованість ухвалюваних управлінських рішень, корпоративну 

взаємодію, досягнення високої якості обслуговування клієнтів банків тощо. 

Реалізація концепції створення єдиного інформаційного простору в 

банківській сфері також залежить від здатності банків активно впроваджувати 

інноваційні методи управління. З цього погляду оцінка процесів корпоративної 

взаємодії в єдиному інформаційному просторі банківської системи має 

базуватися на аналізі таких показників, як ефективність управління, контролю, 

управління ризиками, повнота та достовірність інформації щодо банківської 

діяльності, якість обслуговування клієнтів, рівень розвитку інфраструктури та 

інформаційного потенціалу, рівень інформаційної безпеки банківської діяльності 

 

 

Висновки до розділу 1 
 

 

Ключовими цілями функціонування та розвитку банківської системи є 

підвищення надійності та вдосконалення її діяльності, забезпечення 

стабільності національної валюти, формування збалансованої структури 

фінансових ресурсів, акумуляція та перерозподіл коштів населення та 

суб’єктів господарювання в кредити й інвестиції, балансування попиту та 

пропозиції грошей в економіці, досягнення стійкого зростання показників 

функціонування банківської системи, фінансових ринків і, в підсумку, – 

сталого розвитку економіки країни. Це можливо за наявності науково 

обґрунтованої стратегії розвитку банківської системи та гнучкої тактики її 
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функціонування. 

Розроблення та впровадження успішної стратегії розвитку банківської 

системи країни має спиратися на затверджені плани щодо забезпечення 

сталого розвитку світової спільноти, зокрема такі як «Порядок денний на 

ХХІ століття» (1992 р.) і Йоханнесбурзький план виконання рішень (2002 р.), 

котрі визначають необхідність розроблення системи показників для 

оцінювання досягнутого прогресу і сприяння сталому розвитку. 

Основними принципами, що дають змогу забезпечити ефективність 

функціонування банківської системи в контексті сталого розвитку є, зокрема, 

принцип системності; принцип достатності й адекватності законодавчої бази; 

принцип наявності банківської інфраструктури; принцип раціональної 

інтеграції національної банківської системи до системи світових 

господарських зв’язків; захисту інтересів стейкхолдерів; принцип прозорості 

банківської діяльності. 

Чинники результативності функціонування банківської системи в 

контексті парадигми сталого розвитку поділяють на внутрішні (економічні, 

організаційні, технологічні) та зовнішні, які виникають зовні стосовно 

банківської системи та формують вихідні умови її функціонування 

(загальноекономічні, державно-правові, соціально-політичні).  

До показників внутрішніх чинників результативності банківської 

системи віднесено структуру банківської системи, види банків, банківську 

інфраструктуру, систему банківського нагляду, обсяг банківського капіталу, 

ліквідність активів, рівень використовування інформаційних технологій 

тощо. До показників зовнішніх чинників віднесено загальний стан економіки, 

міжнародну інвестиційну позицію країни, темпи економічного зростання, стан 

законодавчої бази, стан фінансових ринків, соціально-політичну ситуацію, стан 

грошового обігу, грошово-кредитну політику тощо.  

Концепція корпоративного управління та пов’язана з нею концепція 

корпоративної соціальної відповідальності мають важливе значення для 

забезпечення належної та безперебійної роботи як окремих банків, так і 
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банківського сектору загалом, оскільки банкрутство окремого банку може 

призвести до виникнення системних ризиків і матиме серйозні негативні 

наслідки для вкладників, інших зацікавлених сторін та економіки країни. 

Разом з тим грамотно розроблена політика погодженої взаємодії в банківській 

сфері, ефективно підтримувані процеси корпоративного управління в банках і 

кредитних організаціях, забезпечення високого рівня корпоративної соціальної 

відповідальності позитивно позначаються на результатах роботи як самих 

банків, так і банківської системи в цілому, і, як наслідок, всієї економіки 

держави. 

Обґрунтовано тезу, що національна школа корпоративного управління 

в банках має спиратися на такі основні три складові: унікальну роль 

вкладників банку в його діяльності; роль Національного банку України як 

регулятора корпоративних відносин у  банківському секторі; особливу роль 

прозорості банківської діяльності, зокрема щодо корпоративного управління. 

Концепція корпоративного управління та корпоративної соціальної 

відповідальності є базовою ідеологією організації процесів функціонування 

банківської сфери. Вона задає вектори економічного та соціального розвитку 

банків, дає змогу скоординовано та збалансовано здійснювати управління на 

рівні банків, забезпечувати гармонійне регулювання діяльності банківської 

системи та фінансову підтримку підприємств, установ і організацій для з 

метою сталого розвитку суспільства загалом. 

Фундаментом теоретико-методологічного забезпечення принципів 

корпоративної соціальної відповідальності в банківській сфері є: теорія 

стейкхолдерів; теорія соціального впливу, інструментальна/ресурсна теорія; 

сигнальна/репутаційна теорія; теорія достатності ресурсів; теорія 

опортунізму менеджменту; теорія заміщення; теорія синергетичної дії; 

гіпотези про нелінійні взаємозв'язки. 

Аналіз нормативно-правової бази регламентації діяльності вітчизняної 

банківської системи в сучасних економічних умовах допоміг виділити 

специфічні особливості процесів її функціонування та розвитку в контексті 



102 

концепції сталого розвитку та розробити методологічні засади моделювання 

динаміки банківського сектору, що уможливлює аналіз дієвості інструментів 

корпоративного управління та корпоративної соціальної відповідальності 

щодо регулювання розвитку банківської системи України та забезпечення 

фінансової підтримки сталого розвитку соціально-економічної системи 

країни. 

 
Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора: 

[277, 278, 282, 284, 287, 290, 295, 299, 300, 301, 305, 312, 313, 319, 321, 329, 

333, 434]. 
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РОЗДІЛ 2 

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ БАНКІВСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

 

Сучасні дослідження банківських систем спираються на використання 

широкого спектру математичного інструментарію. Серед цих інструментів 

можна виділити такі: моделі на основі класичних методів математичної 

статистики (кореляційно-регресійний аналіз, метод найменших квадратів, 

спектральний аналіз тощо); сучасні методи математичного моделювання й 

статистики (теорія коінтеграції, нейромережі, методи аналізу хаотичних 

коливань тощо); динамічні моделі на основі систем рівнянь в часткових 

похідних; моделі системного аналізу, дискретної математики, теорії ігор. 

У банківській сфері процес створення адекватних моделей 

ускладнюється двома об’єктивно існуючими проблемами. Перша полягає в 

тому, що з погляду управління банківська система є надто складним 

об’єктом, утвореним із підсистем, різноманітних за своїми властивостями, 

між якими існує велика кількість різнорідних зв’язків. Розвиток банківської 

системи складається з процесів, які істотно залежать від багатьох зовнішніх 

факторів: законодавчих, економічних, соціальних, політичних. Тому 

доцільним тут видається застосування методів системного аналізу. Найбільш 

значущі результати в цій галузі пов’язані з дослідженням операцій – підході, 

що базується на використанні кількісних математичних методів для оцінки 

схвалюваних рішень, які приймаються. Але застосування кількісних методів 

можливо лише в тих випадках, коли наявні адекватні математичні моделі, 

розроблення яких для процесів управління банківською системою є доволі 

складним. Інша проблема виникає в зв’язку з тим, що в банківській 

діяльності видається неможливим проведення цілеспрямованих 

експериментів, які передують формуванню гіпотези й уможливлюють її 

перевірку на практиці. 
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Існуючі сьогодні економіко-математичні методи та моделі певною 

мірою дають змогу досліджувати окремі проблеми і динаміку розвитку 

складних динамічних систем, забезпечують розгляд множини 

альтернативних рішень, кожне з яких описується доволі великою кількістю 

змінних, уможливлює врахування різноманітних ризиків, ухвалення 

ефективних рішень за умов обмеженого часу та інших ресурсів. Розроблення 

повномасштабних і точних математичних моделей для такого класу систем 

не завжди можливе внаслідок складності й невизначеності поведінки об’єктів 

цих систем. Тому вважаємо за доцільне виділяти найвпливовіші фактори й на 

їх основі створювати моделі, які відтворюватимуть поведінку реальної 

системи із заданим ступенем точності. 

У даному розділі здійснено побудову комплексу економіко-

математичних моделей і методів корпоративної взаємодії у банківській 

системі, математичних методів та інформаційних технологій інтелектуальної 

підтримки ухвалення рішень у банківській сфері, економіко-математичних 

моделей врахування й оцінювання синергетичних ефектів у розвитку 

банківської системи. 

 

 

2.1. Економіко-математичні моделі та методи корпоративної 

взаємодії в банківській системі 

 

 

Як було показано в першому розділі, процеси функціонування та 

розвитку банківської системи відбуваються в межах мікро-, макро- та 

глобального середовища (рис. 1.3) й полягають в інформаційно-фінансовій 

взаємодії банків із фізичними та юридичними особами, органами влади, 

фінансовими ринками, міжнародними організаціями. 

На основі аналізу процесів діяльності банківської системи [285, 287, 

321] можна виділити процеси взаємодії банків із НБУ, НБУ – із органами 
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влади, банків – із місцевими органами влади, НБУ та банків – із Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб, НБУ та банків – із банківськими 

системами інших країн, НБУ та банків – на фінансових ринках, банків – із 

населенням, банків – із підприємствами й організаціями, банків – із 

банківськими асоціаціями, НБУ – з Міжнародними фінансово-кредитними 

організаціями та Міжнародними організаціями в системі ООН. 

Відповідно до цього узагальнення можна виділити такі блоки 

організацій, які беруть участь у процесах взаємодії банківського сектору із 

зовнішнім середовищем та всередині банківської системи: 

блок 1 – Національний банк України; 

блок 2 – банки; 

блок 3 – небанківські фінансово-кредитні установи; 

блок 4 – підприємства, організації; 

блок 5 – населення; 

блок 6 – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; 

блок 7 – місцеві органи влади; 

блок 8 – фінансові ринки; 

блок 9 – Асоціація українських банків (АУБ), Національна асоціація 

банків України (НАБУ); 

блок 10 – Апарат Президента України (АПУ), Верховна Рада України 

(ВРУ), Кабінет Міністрів України (КМУ); 

блок 11 – Міністерство фінансів України (МФУ), фіскальні органи; 

блок 12 – банківські системи інших країн; 

блок 13 – Світовий банк, Міжнародний валютний фонд (МВФ), інші 

міжнародні фінансово-кредитні організації; 

блок 14 – міжнародні організації в системі ООН. 

Позначимо процеси функціонування банківської системи щодо 

перерозподілу фінансових потоків між суб’єктами економічної діяльності як: 
12F – процеси інформаційно-фінансової взаємодії між НБУ та банками 

(інформаційно-фінансові потоки спрямовані від блоку 1 до блоку 2), зокрема, 
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визначення та методичне забезпечення банківських операцій, організація 

платіжного обігу, випуск готівкових коштів, ліцензування та нагляд за 

діяльністю банків тощо;  
21F – процеси інформаційно-фінансової взаємодії між банками та НБУ 

(інформаційно-фінансові потоки спрямовані від блоку 2 до блоку 1), зокрема, 

процеси забезпечення обов’язкових відрахувань за операціями банків, на 

утримання платіжних систем, здійснення операцій фінансового моніторингу 

тощо;  
22F – процеси міжбанківської інформаційно-фінансової взаємодії, 

зокрема, процеси управління банками, обслуговування банківських операцій, 

клієнтів, суб’єктів економічних відносин, розроблення нових банківських 

продуктів, здійснення операцій у системі міжбанківських платежів тощо;  
23F – процеси інформаційно-фінансової взаємодії між банками та 

небанківськими фінансово-кредитними установами (інформаційно-фінансові 

потоки спрямовані від блоку 2 до блоку 3), зокрема, процеси страхування 

вкладів, відкриття та закриття банківських рахунків небанківських 

фінансово-кредитних установ тощо;  
32F – процеси взаємодії між небанківськими фінансово-кредитними 

установами та банками, інформаційно-фінансові потоки спрямовані від блоку 

3 до блоку 2), зокрема, процеси виплати за страховими договорами, 

забезпечення відкриття банківських рахунків тощо;  
24F – процеси інформаційно-фінансової взаємодії між банками та 

підприємствами й організаціями (інформаційно-фінансові потоки спрямовані 

від блоку 2 до блоку 4), зокрема, процеси відкриття банківських рахунків, 

залучення коштів, надання кредитів підприємствам і організаціям;  
42F – процеси інформаційно-фінансової взаємодії між підприємствами й 

організаціями та банками (інформаційно-фінансові потоки спрямовані від 

блоку 4 до блоку 2), зокрема, виплати за кредитами, зберігання коштів, 

переказ коштів на інші рахунки тощо;  
25F – процеси інформаційно-фінансової взаємодії між банками та 
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населенням (інформаційно-фінансові потоки спрямовані від блоку 2 до блоку 

5), зокрема, процеси відкриття банківських рахунків, залучення коштів, 

надання кредитів фізичним особам, обслуговування карткових рахунків 

тощо;  
52F – процеси інформаційно-фінансової взаємодії між громаданями та 

банками (інформаційно-фінансові потоки спрямовані від блоку 5 до блоку 2), 

зокрема, виплати за кредитами, зберігання коштів, переказ коштів на інші 

рахунки тощо;  
26F – процеси відрахування банками коштів до Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб;  
27F – процеси інформаційно-фінансової взаємодії між банками та 

органами місцевої влади (інформаційно-фінансові потоки спрямовані від 

блоку 2 до блоку 7), зокрема,  відкриття банківських рахунків, надання 

кредитів, інвестування коштів у соціальні проекти тощо;  
72F – процеси інформаційно-фінансової взаємодії між органами 

місцевої влади та банками (інформаційно-фінансові потоки спрямовані від 

блоку 7 до блоку 2), зокрема, соціальний вплив на діяльність банків тощо;  
28F – процеси діяльності банків на фінансових ринках (інформаційно-

фінансові потоки спрямовані від блоку 2 до блоку 8);  
82F – процеси взаємодії фінансових ринків і банків (інформаційно-

фінансові потоки спрямовані від блоку 8 до блоку 2);  
92I – інформаційний вплив на банки та регулювання банківської 

діяльності з боку банківських асоціацій – АУБ, НАБУ (інформаційно-

фінансові потоки спрямовані від блоку 9 до блоку 2);  
34F – процеси інформаційно-фінансової взаємодії між небанківськими 

фінансово-кредитними установами та підприємствами (інформаційно-

фінансові потоки спрямовані від блоку 3 до блоку 4), зокрема, процеси 

взаємодії небанківських фінансово-кредитних установ із підприємствами та 

організаціями, укладення договорів страхування, організація страхових 

виплат, надання позик тощо;  
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43F – процеси інформаційно-фінансової взаємодії між підприємствами 

та небанківськими фінансово-кредитними установами (інформаційно-

фінансові потоки спрямовані від блоку 4 до блоку 3), зокрема, укладення 

договорів страхування, оформлення страхових випадків тощо;  
35F – процеси інформаційно-фінансової взаємодії небанківських 

фінансово-кредитних установ із населенням (інформаційно-фінансові потоки 

спрямовані від блоку 3 до блоку 5), зокрема, укладення договорів 

страхування, організація страхових виплат, надання позик тощо;  
53F – процеси інформаційно-фінансової взаємодії населення з 

небанківськими фінансовими установами (інформаційно-фінансові потоки 

спрямовані від блоку 5 до блоку 3), зокрема, повернення позик, укладення 

договорів страхування, оформлення страхових випадків тощо;  
16F – регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб з боку НБУ (інформаційно-фінансові потоки спрямовані від блоку 1 до 

блоку 6);  
18F – регулювання діяльності банків на фінансових ринках 

(інформаційно-фінансові потоки спрямовані від блоку 1 до блоку 8);  
81F – діяльність НБУ на фінансових ринках (інформаційно-фінансові 

потоки спрямовані від блоку 8 до блоку 1);  
212F – процеси інформаційно-фінансової взаємодії національних банків 

із банками інших країн (інформаційно-фінансові потоки спрямовані від блоку 

2 до блоку 12), зокрема, надання позик іноземними банками національним 

банкам, ведення спільних інвестиційних проектів тощо;  
122F – процеси інформаційно-фінансової взаємодії банків інших країн з 

національними банками (інформаційно-фінансові потоки спрямовані від 

блоку 12 до блоку 2);  
101I – інформаційна взаємодія між державними органами влади (АПУ, 

ВРУ, КМУ) та НБУ;  
101F – регулювання та забезпечення фінансових потоків державних 

органів влади (АПУ, ВРУ, КМУ) з боку НБУ;  
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111I – інформаційна взаємодія МФУ, фіскальних органів і НБУ 

(інформаційні потоки спрямовані від блоку 11 до блоку 1);  
111F – регулювання та забезпечення фінансових потоків МФУ і 

фіскальних органів з боку НБУ (інформаційно-фінансові потоки спрямовані 

від блоку 1 до блоку 11);  
112F – процеси взаємодії між національною банківською системою та 

банківськими системами інших країн (інформаційно-фінансові потоки 

спрямовані від блоку 1 до блоку 12); 
121F – процеси взаємодії між банківськими системами інших країн і 

національною банківською системою (інформаційно-фінансові потоки 

спрямовані від блоку 12 до блоку 1), зокрема, процеси кредитування 

національної економіки банківськими системами інших країн, підтримка 

інвестиційних проектів тощо;  
113F – процеси взаємодії між національною банківською системою та 

Світовим банком, МВФ, міжнародними фінансовими організаціями 

(інформаційно-фінансові потоки спрямовані від блоку 1 до блоку 13);  
131F – процеси взаємодії між національною банківською системою й 

Світовим банком, МВФ та іншими міжнародними фінансовими 

організаціями (інформаційно-фінансові потоки спрямовані від блоку 13 до 

блоку 1), зокрема, регулювання діяльності національної банківської системи 

та підтримка економічного розвитку України з боку Світового банку, МВФ, 

міжнародних фінансових організацій;  
141F – процеси взаємодії національної банківської системи та 

міжнародних організацій у системі ООН (інформаційно-фінансові потоки 

спрямовані від блоку 14 до блоку 1). 

В узагальненому вигляді інформаційно-логічну структуру процесів 

функціонування банківської системи в контексті парадигми сталого розвитку 

економічної системи країни можна подати таким чином (рис. 2.1). 

На цій схемі (рис. 2.1) комплекс моделей І містить моделі дослідження 

показників функціонування банківської системи, моделі міжбанківської 
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взаємодії, підтримки ухвалення рішень, корпоративного управління, 

антикризового регулювання. Комплекс моделей ІІ містить моделі взаємодії 

банківської системи з мікросередовищем. Це динамічні моделі процесів 

розвитку банківської системи, моделі корпоративної взаємодії, моделі 

підтримки ухвалення рішень, логіко-ймовірнісні моделі управління 

ризиками. Комплекс моделей ІІІ містить моделі взаємодії банківської 

системи з макросередовищем, серед яких є моделі інформаційного 

управління, моделі мультиагентної взаємодії, моделі врахування й 

оцінювання синергетичних ефектів, сценарні моделі. Комплекс моделей ІV 

містить моделі взаємодії банківської системи із глобальною світ-системою, 

серед яких – сценарні моделі, моделі інформаційного управління, моделі 

врахування й оцінювання синергетичних ефектів. 

Комплекси економіко-математичних моделей (І, ІІ, ІІІ, ІV) пов’язані 

між собою змінними A – сума по активних операціях, Aent – кредити, надані 

підприємствам і організаціям, Acit – кредити, надані фізичним особам, Afrg – 

кредити, надані особам-нерезидентам, Adla – кошти на кореспондентських 

рахунках резидентів, Afla – кошти на кореспондентських рахунках 

нерезидентів, ANBU – кошти на рахунках НБУ, Arr – обов’язкові резерви в 

НБУ, Acsh – валюта готівкою та коштовні метали, Asec – придбані цінні 

папери, Apdl – прострочена заборгованість за наданими кредитами, Aoth – 

інші активи, Π – сума по пасивних рахунках, Πent –депозити та інші залучені 

кошти від юридичних осіб, Πcit – депозити та інші залучені кошти від 

фізичних осіб, Πfrg – депозити, рахунки та інші залучені кошти від іноземних 

організацій і громадян, Πdla – депозити та інші залучені кошти від 

організацій-резидентів, Πfla – депозити та інші залучені кошти від 

організацій-нерезидентів, ΠNBU – кредити від НБУ, Πsec – емітовані цінні 

папери, Πcap – капітал, фонди, нерозподілений прибуток, Πpir – резерви під 

можливі втрати, Πoth – інші пасиви, Rec – доходи, Exp – витрати, Prft – 

прибуток, OffBSO – обсяг наданих гарантій і термінових операцій, NNLI – 

чиста ліквідність, LS – надлишкова ліквідність, WA –активи, що працюють, 

BF – залучені кошти, USD – середній курс долара до гривні, MICEX – індекс 
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міжнародної валютної біржі, Kinfl – темп інфляції, HGI – доходи населення, 

M0 – готівкові кошти в обігу, PROD – обсяги промислового виробництва, 

NOR – норма обов’язкового резервування, RR – ставка рефінансування, IRKG 

– індикативна ставка надання кредитів у гривні, SMV – фондовий ризик, ERV – 

валютний ризик, IRV – відсотковий ризик, LL – рівень ліквідності, CA – 

достатність капіталу, що визначено та описано в першому розділі. 

Як було показано в п.1.2, забезпечення дотримання принципів 

корпоративного управління та корпоративної соціальної відповідальності в 

банківській сфері сьогодні є одним з найважливіших завдань. У [133] 

підкреслюється, що система корпоративного управління визначає напрям 

розвитку організації та способи контролю за цим процесом. Згідно з [136] 

основними учасниками корпоративного управління банку є Загальні збори 

акціонерів, Рада директорів, Правління банку. 

Корпоративне управління в загальному випадку – це комплекс 

процесів, які в сукупності створюють систему, що складається із системи 

взаємовідносин між менеджментом компанії, Радою директорів, акціонерами 

та іншими зацікавленими особами,включаючи  співробітників, контрагентів, 

а також суспільство; системи постановки цілей і розроблення шляхів їх 

досягнення; системи розроблення процедур і механізмів контролю. 

Під процесами корпоративної взаємодії ми розуміємо динамічні 

процеси інформаційно-фінансової взаємодії у певний період часу агентів 

банківської системи між собою та з іншими елементами (агентами блоків) 

економічної системи, що враховують інтереси та цілі кожного з учасників 

цієї взаємодії. При цьому корпоративна взаємодія може бути горизонтальною 

(відображає взаємодію організацій-агентів, які належать до одного й того 

самого блоку економічної системи), вертикальною (відображає взаємодію 

організацій-агентів із корпоративним центром, зокрема для банківської 

системи це може бути взаємодія між головним офісом і філіями банку, між 

банками та НБУ), горизонтальною міжкорпоративною (відображає взаємодію 

організацій-агентів, які входять до різних блоків економічної системи). 
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Рис. 2.1. У

загальнена схема інформаційно-логічної структури процесів функціонування банківської системи  
в контексті забезпечення сталого розвитку
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Для моделювання процесів корпоративної взаємодії розглянемо 

інформаційно-фінансові потоки lmF  ( l  – блоки економічної системи, 

включаючи банківську систему, 14,...,2,1=l , m  – агенти l -го блоку, 
lmm ,...,2,1= , 14,...,2,1=l ), які виокремлено та відображено на рис. 2.1 

Метою функціонування економічної системи є максимізація векторного 

критерію: 

max}},...,2,1{},14,...,2,1{,{ →∈∈= llm mmlEFEF ,    (2.1) 

де lmEF  – часткові критерії ефективності агента m . 

Метою функціонування банківської системи для забезпечення цілей 

сталого розвитку є максимізація векторного критерію: 

max},...,,,,...,,{
21 21121111111 →= mm EFEFEFEFEFEFEF ,    (2.2) 

де 111211 ,...,, mEFEFEF  – часткові критерії ефективності НБУ, 

221121 ,...,, mEFEFEF  – часткові критерії ефективності банків. 

У випадку моделювання процесів горизонтальної корпоративної 

взаємодії параметрами управлінських впливів є обсяги фінансових потоків, 

що передаються між агентами одного блоку. 

Нехай lmVF  – чистий грошовий потік, спрямований агентом m  іншим 

агентам l -го блоку. Вектор управління матиме такий вигляд: 

}},...,2,1{},14,...,2,1{,{ llmVF
VF mmlVFUFUF

lm

∈∈== .   (2.3) 

Критерієм ефективності узгодження горизонтальної міжкорпоративної 

взаємодії буде вектор: 

}14,...,2,1{},,...,,{ 21 ∈= lEFEFEFEF
llml llVF .    (2.4) 

Обмеження на керовані параметри визначаються рівнями, що 

максимізують }{\maxarg mlVF
EFUF

llm

=  і мінімізують }{\minarg mlVF EFUF
llm

=  вектор 

критеріїв агентів блоку економічної системи l  із оточення агента m  крім, 

власне, агента m :  

lmlm
lm

VFVFVF
UFUFUF ≤≤ , },...,2,1{},14,...,2,1{ lmml ∈∈ .    (2.5) 
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Не втрачаючи узагальнення, вважатимемо, що функції )(UFEF lm , 

},...,2,1{},14,...,2,1{ lmml ∈∈  є неспадними стосовно UF . 

У випадку моделювання процесів вертикальної корпоративної взаємодії, 

параметрами управлінських впливів є обсяги фінансових потоків, що 

передаються агентами одного блоку до корпоративного центру ( lEF 0 ). 

Для банківської системи вертикальна корпоративна взаємодія 

здійснюється за рахунок спрямування інформаційно-фінансових потоків від 

банків до НБУ, від філій – до головного офісу банку [290]. 

Позначимо частку прибутку, який залишається в розпорядженні агентів 

через lmWF . Тоді модель вертикальної корпоративної взаємодії набуде 

вигляду: 

}14,...,2,1{max,},...,,,{ 210 ∈→= lEFEFEFEFEF
llml lllWF ,   (2.6) 

∑
=

−=
l

lm
m

m

VFlml EFWFEF
1

0 )1( , }14,...,2,1{∈l ,     (2.7) 

}},...,2,1{},14,...,2,1{,{ llmWF
WF mmlWFUFUF

lm

∈∈== ,   (2.8) 

10 ≤≤
lmWFUF , },...,2,1{},14,...,2,1{ lmml ∈∈ .    (2.9) 

Модель горизонтальної міжкорпоративної взаємодії забезпечується 

інформаційно-фінансовими потоками між організаціями, які входять до 

різних блоків економічної системи. 

У даній моделі параметри управлінських впливів визначаються 

обсягами залучених і розподілених між організаціями (з різних блоків l , 

}14,...,2,1{∈l ) фінансових потоків, міжкорпоративними ставками залучення і 

розподілу ресурсів.  

Нехай lmFF  – чистий грошовий потік, переданий агентом m  блоку l  

агентам з інших блоків економічної системи, тоді 

}},...,2,1{},14,...,2,1{,{ llmFF
FF mmlFFUFUF

lm

∈∈== .   (2.10) 

З метою зниження розмірності розв’язуваних задач, компоненти 

векторів (2.3), (2.10) можуть бути виражені у вигляді значень обсягів 

внутрішньої та міжкорпоративної взаємодії, дисконтованих за показником 
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lmWF , який відображає вартість фінансових ресурсів для даного блоку 

економічної системи: 

∑
"

= +
=

t

t
tlm

lm

VF WF

VF
UF

0 )1(
, },...,2,1{},14,...,2,1{ lmml ∈∈ ,   (2.11) 

∑
"

= +
=

t

t
tlm

lm

FF WF

FF
UF

0 )1(
, },...,2,1{},14,...,2,1{ lmml ∈∈ ,   (2.12) 

де t  – поточний рік періоду дисконтування t! . 

Таким чином ставки не входять до параметрів управління, що 

оптимізуються. 

Тоді критеріями ефективності в моделі горизонтальної 

міжкорпоративної взаємодії є прибутки агентів з різних блоків економічної 

системи, що взаємодіють. 

Комплексним критерієм ефективності горизонтальної 

міжкорпоративної взаємодії буде вектор: 

},...,,{},...,,{
14

14
21

21

1

14

1

2

1

1 ∑∑∑
===

==
m

m

m
m

m

m
m

m

mFFFFFFFF EFEFEFEFEFEFEF
lm

.  (2.13) 

Обмеження на управлінські впливи визначаються рівнями, що 

максимізують acbEFUF lFF
llm

4minarg 2 −=  векторів критеріїв ефективності 

всіх інших блоків економічної системи, крім безпосередно блоку l : 

ll
l

FFFFFF
UFUFUF ≤≤ , }14,...,2,1{∈l ,     (2.14) 

якщо функції )(UFEF
lFF , }14,...,2,1{∈l  є неспадними стосовно UF . 

 

 

2.2. Математичні методи та інформаційні технології 

інтелектуальної підтримки прийняття рішень у банківській сфері 

 

 

Банківська система функціонує в швидкоплинному глобальному 

економічному середовищі, характерними ознаками якого є нестабільність, 

невизначеність, стохастичність, тому досягнення цілей окремих банків і 
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організацій-агентів економічного середовища не гарантує ефективності 

розвитку банківської системи й економічної системи країни в цілому. 

Тому виникає необхідність застосовувати прогресивні методи та 

технології, які здатні забезпечити адекватний аналіз великих обсягів 

інформації, визначати ситуації конфлікту інтересів, здійснювати підтримку 

ухвалення рішень, контроль виконання та моніторинг розвитку подій у 

банківській сфері. 

Сьогодні активно розвиваються так звані інтелектуальні підходи до 

аналізу даних, моделювання та інформаційної підтримки ухвалення рішень. 

У загальному випадку задачу вибору оптимального управлінського 

рішення можна визначити так: за заданими зовнішніми умовами 

},...,,{ 21 nχχχ=Χ  знайти такі стани },...,,{ 21 ksss  й управлінські впливи 

},...,,{ 21 Nuuu , які забезпечували б певному критерію ),,( usχϕ  найкраще 

(мінімальне, максимальне) значення. 

Для розв’язання цієї задачі можна використовувати різноманітні 

методи, залежно від початкових умов задачі та вимог до результуючого 

рішення. При цьому необхідно зважати на такі обставини. 

Для ранжування альтернативних рішень за їхніми перевагами, доцільно 

застосовувати метод об’єднання множини цільових функцій в агреговану 

функцію, що дає змогу повністю впорядкувати множину альтернатив. 

Одночасно з дослідженням припустимої множини альтернатив 

необхідно послідовно визначати переваги цільових функцій. 

Знаходження часткового впорядкування множини наявних альтернатив 

має бути більш інформативним, аніж просте об’єднання несуперечливих 

переваг, що встановлюються для кожної з цільових функцій. 

Необхідно максимально зменшувати невизначеність і непорівнянність, 

задля отримання інформації про діапазони зміни параметрів, кращого 

визначення переваг тощо. 

Для зниження складності задач ухвалення рішень можна застосовувати 

такі основні методи: 
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– декомпозиції задачі на сукупність більш простих задач зі зміною 

структурної ієрархії моделей [168]; 

– агрегування, під час якого найкраще рішення знаходиться не на 

вихідній множині, а серед значно меншої кількості виділених представлень 

[324]; 

– виокремлення та розпізнавання еталонних ситуацій, для яких 

розв’язки заздалегідь відомі [411]; 

– представлення задачі у вигляді чітких і нечітких графів, у яких 

вершини відображають проблемні ситуації, а розв’язання полягає в 

знаходженні шляхів на графі [213]. 

Проте для задач знаходження й ухвалення рішень у банківській системі 

зіставлення можливих варіантів рішень має виконуватись не лише за умови 

врахування інтересів інших агентів економічної системи, а й з урахуванням 

різноманітних наслідків цих рішень.  

В умовах імовірнісного характеру управлінських впливів, кожний з 

яких характеризується вектором імовірностей усіх можливих альтернатив, 

доцільно використовувати функції ймовірнісної корисності Неймана–

Моргенштерна. 

Для розв’язання багатокритеріальних задач, що являють собою задачі 

наближення вектор-функції, аргумент якої належить деякій допустимій 

множині з дійсного n-вимірного простору, до вектору цілей, доцільно 

використовувати апарат багатоцільового програмування. При цьому 

наближення відбувається за рахунок мінімізації відстані між досліджуваної 

вектор-функцією й вектором цілей [302]. 

Для розв’язання задач вибору оптимальної стратегії розвитку 

банківського сектору, прогнозування розвитку банківської системи, 

управління банківськими портфелями, аналіза нових банківських продуктів і 

попиту на них та інших, останнім часом досить активно застосовуються 

методи, що базуються на теорії нечіткої логіки, що дозволяє ефективно 

досліджувати ситуації, які неможливо розв’язати за допомогою апарату 



118 

бінарної логіки. До таких методів належать, зокрема, нейромережеві, нечіткі, 

генетичні алгоритми, які є адекватними широкому класу задач банківської 

діяльності [167, 168]. 

Узагальнюючи проведений аналіз методів підтримки ухвалення рішень 

і враховуючи особливості процесів функціонування банківської системи, для 

підтримки процесів моделювання банківської діяльності в контексті 

парадигми сталого розвитку можна виділити такі методи ухвалення рішень 

(табл. 2.1).  

Зазначимо, що більшість з наведених у табл. 2.1 методів є добре 

дослідженими й активно використовуються в діяльності банківської системи 

[167, 168]. 

На детальніший розгляд заслуговують методи, які ґрунтуються на 

теорії нечіткої логіки та методи індуктивного моделювання. 

Базис теорії нечіткої логіки містить визначення лінгвістичної 

змінної, значеннями якої є слова або вислови природної чи штучної мови, 

представлені у вигляді термів [169], методи формування нечітких множин і 

правил виведення. 

Розглянемо підходи щодо визначення лінгвістичних термів і 

формування множин нечітких знань, освітлені в роботах [167–170], для 

розв’язання задач вибору та ухвалення рішень у банківській сфері. 

Нехай U  – універсальна множина проблемної області, а її нечітка 

підмножина F , UF ⊂ , визначається через функцію належності ( )uFµ , де 

Uu∈  – елемент множини U .  

Функція ( )uFµ  відображає елементи із множини U  на множину чисел 

у діапазоні ]1,0[ , які характеризують ступінь належності кожного елемента 

Uu∈  до нечіткої підмножини UF ⊂ .  

Носієм підмножини F  є множина таких точок в U , для яких 

величина ( )uFµ  є позитивною [168]. 
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1. М
етоди

 аналізу результативності діяльності банківській
 систем

і 
1.1. А

наліз показників діяльності банківської систем
и

 
1.2. М

етоди
 інтелектуального аналізу даних 

- фінансові результати діяльності банківської системи,  
- визначення фінансового стану банківської системи,  
- оціню

вання ефективності процесів функціонування банківської 
системи. 

- ш
тучні нейронні мереж

і;  
- дерева ріш

ень, символьні правила;  
- методи найближ

чого сусіда і k-найближ
чого сусіда;  

- метод опорних векторів; байєсовські мереж
і;  

- лінійна регресія;  
- кореляційно-регресійний аналіз;  
- ієрархічні методи кластерного аналізу;  
- неієрархічні методи кластерного аналізу, в тому числі алгоритми k-середніх 
і k-медіани;  
- методи пош

уку асоціативних правил, у тому числі алгоритм
 A

priori;  
- метод обмеж

еного перебору; еволю
ційне програмування і генетичні 

алгоритми;  
- методи візуалізації даних. 

2. М
етоди

 підтрим
ки

 прийняття ріш
ень у процесах діяльності банківської систем

и
  

за ум
ов активного впливу агентів економ

ічної систем
и 

2.1. М
оделі та м

етоди
 теорії ігор 

(за видами стратегій – чисті, максимінні, мінімаксні, корисні, зміш
ані; за видами ігор – скінчені ігри з нульовою

/ненульовою
 сумою

, 
множ

инні коаліційні ігри, диференційні ігри). 
2.2. Індуктивні м

оделі та м
етоди

 . 
2.3. М

оделі систем
ної структурної динаміки, теорії катастроф

, синергетики. 
2.4. М

оделі еволю
ційного розвитку, хвильової економічної динаміки. 

2.5. М
оделі соціально-економ

ічних криз. 
2.6. М

оделі трансф
орм

аційних процесів. 
3. М

етоди
 підтрим

ки
 прийняття ріш

ень у процесах ф
ункціонування банківської систем

и
 

3.1. М
етоди

 підтрим
ки

 прийняття 
ріш

ень в ум
овах визначеності 

3.2. М
етоди

 підтрим
ки

 прийняття 
ріш

ень в ум
овах ризику 

3.3. М
етоди

 підтрим
ки

 прийняття 
ріш

ень в ум
овах невизначеності 

- О
дна цільова ф

ункція, одиничні розв’язки 
(статистичні моделі, динамічні моделі). 
- Багат

оцільова ф
ункція, багат

о ріш
ень 

(класичні методи, технологічні методи, 
компенсаторні методи, не компенсаторні методи). 
Багат

оцільові ф
ункції багат

ьох об’єкт
ів 

(методи векторної оптимізації). 

- П
равило Л

апласа. 
- П
равило Байєса. 

- Критерій середнього значення й ст
андарт

ного 
відхилення. 
- П
равило Бернуллі (максимум

 соціальних 
очікувань. 

- К
рит

ерій С
евідж

а (величина вт
рат

 агент
а). 

- К
рит

ерій Гурвиця (опт
имізма-песімізма). 

 

 
Дж

ерело: складено автором
 

 

Таблиця 2.1 
К
ласиф

ікація м
етодів підтрим

ки
 прийняття ріш

ень у банківській
 сф
ері 
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Для розв’язання задач підтримки банківської діяльності вважатимемо, 

що множина U  охоплює кінцеву кількість множин, елементів niui ,...,1, = , а 

нечітку множину F  можна представити як 

 ( ) ( ) ( ) ( )∑
=

=+++=
n

i
ii

F
nn

FFF uuuuuuuuF
1

2211 ... µµµµ . (2.15) 

Не обмежуючи узагальнення, розглянемо об'єкт з n входами та 

дискретним виходом: 

 ( )ny x,...,x,xfy 21= ,  (2.16) 

де  nixi ,...,1, =  – вхідні змінні,  

y  – значення вихідної змінної. 

Змінні nixi ,...,1, =  та y  можуть бути як кількісними, так і якісними. 

Якісні змінні nixi ,...,1, = , y  характеризуються множиною всіх можливих 

значень: 

 { }iq
iiii v,...,v,vU 21= ,       n,i 1= , (2.17) 

 { }mqy,...,y,yY 21= , (2.18) 

де  ( )iq
ii vv1  – бальна оцінка, що відповідає найменшому/найбільшому 

значенню вхідної змінної xi; ( )mqyy1  – бальна оцінка, яка відповідає 

найменшому/найбільшому значенню вихідної змінної y. 

Задача знаходження оптимальних рішень полягає у визначенні таких 

умов, за яких фіксованому вектору вхідних змінних *
n

*** x,...,x,xX 21= , 

i
*
i Ux ∈  однозначно відповідає розв'язок Yy* ∈  для об'єкта з дискретним 

виходом [169].  

Формальний розв'язок такої задачі передбачає наявність залежності 

(2.16). Для визначення цієї умови розглянемо змінні nixi ,...,1, = , y  як 

лінгвістичні змінні, задані на універсальних множинах (2.17), (2.18). Для 
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оцінювання лінгвістичних змінних nixi ,...,1, = , y  будемо використовувати 

якісні терми з таких терм-множин: { }ik
iiii aaaA ,...,, 21=  – терм-множина вхідної 

змінної nixi ,...,1, = ; { }mdddD ,...,, 21=  – терм-множина вихідної змінної y . У цих 

множинах: p
ia  – p-ий лінгвістичний терм змінної xi, ikp ,1= , n,i 1= ; jd  – j-ий 

лінгвістичний терм змінної y [167]. 

Для випадку якісних змінних xi, n,i 1=  і y нечіткі множини p
ia  і jd  

визначатимуться як: 

 ( )∑
=

=
i p

i

q

s

s
i

s
i

ap
i vva

1

µ , (2.19) 

 ( )∑
=

=
m

j

q

r

rrd
j yyd

1

µ , (2.20) 

де  ( )s
i

a
v

p
iµ  – ступінь належності елементу i

s
i Uv ∈  до терму i

p
i Aa ∈ , 

n,i 1= , ik,p 1= , iq,s 1= ; ( )rd
yjµ  – ступінь належності елементу Yyr ∈  до 

терму Dd j∈ , m,j 1= . 

Першим етапом створення нечіткої моделі досліджуваного об'єкта є 

фаззифікації змінних, тобто знаходження лінгвістичних оцінок змінних і 

необхідних для їх формалізації функцій належності [167]. 

Нехай для досліджуваного процесу банківської діяльності відомі N 

правил, які пов'язують його входи та вихід за допомогою векторів типу: 

 N,k,y,x,...,x,xV nk 121 == , (2.21) 

що розподіляються за принципом: 

 N = k1 +...+ kj +...+ km, (2.22) 

де  m – загальна кількість значень вихідної змінної; kj – кількість 

правил у базі знань, які відповідають однаковому значенню dj, m,j 1= , 

вихідної змінної y (в загальному випадку k1 ≠...≠ kj ≠...≠ km). 
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Як показано в [167], якщо кількість наявних експериментальних даних 

менша повного перебору різних комбінацій можливих значень вхідних 

змінних об'єкта li, n,i 1= , тобто N < l1 · l2 · ln, тоді база знань являтиме собою 

таблицю, сформовану за такими правилами: 

1) розмірність таблиці – (n+2)×N, де (n+2) – кількість стовпчиків, а N – 

кількість рядків (2.22); 

2) кожен рядок матриці є комбінацією значень вхідних змінних, 

віднесеною експертом до одного з можливих значень вихідної змінної y. При 

цьому перші k1 рядків відповідають значенню вихідної змінної y = d1, 

наступні k2 рядків – значенню y = d2, а останні km рядків – значенню y = dm 

[168]; 

3) перші n стовпчиків матриці відповідають вхідним змінним xi, n,i 1= , 

(n+1)-ий – кількісний вираз важливості правил jpw , m,j 1= , jk,p 1= , а (n+2)-

ий  – значенням dj вихідної змінної y, m,j 1= , що відповідають комбінації 

значень у перших (n+1) стовпчиках; 

4) елемент jp
ia , який перебуває на перетині i-го стовпчика та jp-го 

рядка, відповідає лінгвістичній оцінці параметра xi в рядку матриці знань з 

номером jp. При цьому лінгвістичну оцінку jp
ia  вибирають із терм-множини, 

що відповідає змінній xi, тобто i
jp

i Aa ∈ , ni ,1= , mj ,1= , jkp ,1= . 

У випадку визначення експертом лінгвістичних правил на зразок “IF – 

THEN”, які утворюють базу нечітких знань про певний об'єкт банківської 

системи, впевненість експерта в кожному правилі може бути різною. Для 

забезпечення відображення різних ступенів впевненості в базу нечітких знань 

(табл. 2.2) вводяться ваги правил – числа з інтервалу [0, 1], котрі характеризують 

упевненість експерта в кожному вибраному ним для ухвалення рішення 

конкретному правилі [168].  
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Таблиця 2.2 

Загальний вигляд бази нечітких знань 

Номер  
вхідної  
комбінації 

Вхідні змінні Вага 
Вихідна 
змінна 

x1 x2 … xi … xn w y 

11 11
1a  11

2a  11
ia  11

na  11w  

d1 
12 12

1a  12
2a  12

ia  12
na  12w  

… … … … … … 
1k1 11

1
ka  11

2
ka  11k

ia  11k
na  11kw  

… … … … … … … 

j1 1
1
ja  1

2
ja  1j

ia  1j
na  1jw  

dj 
j2 2

1
ja  2

2
ja  2j

ia  2j
na  2jw  

… … … … … … 
jkj jjk

a1  jjk
a2  jjk

ia  jjk
na  jjkw  

… … … … … … … 

m1 1
1
ma  1

2
ma  1m

ia  1m
na  1mw  

dm 
m2 2

1
ma  2

2
ma  2m

ia  2m
na  2mw  

… … … … … … 
mkm mmka1  mmka2  mmk

ia  mmk
na  mmkw  

 

Джерело: [167] 

Згідно алгоритму, описаному в [167], спочатку всі ваги правил 

прирівнюються до одиниці. Після цього побудовану базу знань перевіряють 

щодо наявності протилежних за змістом рядків, де при однакових вхідних 

змінних правила мають різні вихідні значення. Така матриця знань визначає 

систему логічних висловлювань на зразок “IF – THEN, ELSE”, які пов'язують 

значення вхідних змінних nixi ,...,1, =  з одним із можливих значень виходу dj, 

m,j 1= : 



124 

 

IF ( )11
11 ax =  AND ( )11

22 ax =  AND ... AND ( )11
nn ax =  (з вагою 11w ) 

OR ( )12
11 ax =  AND ( )12

22 ax =  AND ... AND ( )12
nn ax =  (з вагою 12w ) 

OR ... OR ( )11
11

kax =  AND ( )11
22
kax =  AND ... AND ( )11k

nn ax =  (з вагою 
11kw ), 

THEN 1dy= , ELSE 

IF ( )21
11 ax =  AND ( )21

22 ax =  AND ... AND ( )21
nn ax =  (з вагою 21w ) 

OR ( )22
11 ax =  AND ( )22

22 ax =  AND ... AND ( )22
nn ax =  (з вагою 22w ) OR

 ... 

OR ( )22
11

kax =  AND ( )22
22

kax =  AND ... AND ( )22k
nn ax =  (з вагою 

22kw ), 

THEN 2dy = , ELSE... 

IF ( )1
11
max =  AND ( )1

22
max =  AND ... AND ( )1m

nn ax =  (з вагою 1mw ) 

OR ( )2
11
max =  AND ( )2

22
max =  AND ... AND ( )2m

nn ax =  (з вагою 2mw ) OR… 

OR ( )mmkax 11 =  AND ( )mmkax 22 =  AND ... AND ( )mmk
nn ax =  (з вагою 

mmkw ), 

THEN mdy = . (2.23) 

Нечітку базу знань (2.23) можна записати як: 

 ( ) j

k

p

n

i

jp
ii dyax

j

=!→!#
$

%
&
'

(
=

= =
∪ ∩

1 1

,    m,j 1= . (2.24) 

Для побудови системи нечітких логічних рівнянь у роботах [167–170] 

було запропоновано метод, що полягає у використанні нечітких логічних 

рівнянь, які будуються на основі матриці знань або ізоморфної до неї 

системи логічних висловлювань (2.24) і дають змогу обчислювати значення 

функцій належності вихідної змінної за фіксованих значеннь входів 

банківської системи. 

Отже, лінгвістичні оцінки jp
ia  змінних x1, …, xn, які входять до 

логічних висловлювань (2.24), являють собою нечіткі множини, визначені на 

універсальних множинах (2.17) [168]. 
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Нехай ( )ia x
jp

iµ  – функція належності параметра { }iq
iiii vvvx ,...,, 21∈  до 

нечіткого терму jp
ia , ni ,1= , mj ,1= , jkp ,1= ; ( )n

d
xxxj ,...,, 21µ  – функція 

належності вектора вхідних змінних nxxxX ,...,, 21=  значенню вихідної 

змінної jdy = , mj ,1= . Тоді маємо два типи функцій, зв'язки між якими 

визначаються базою нечітких знань (табл. 2.2). Для них буде справедливим 

таке. 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]∨∧∧∧= n
aaa

n
d xxxwxxx n

1111
2

11
11 ...,...,, 211121 µµµµ ( ) ( ) ( )[ ] ......

1212
2

12
1

2112 ∨∧∧∧ n
aaa xxxw nµµµ  

( ) ( ) ( )[ ]n
aaa

k xxxw
k

n
kk 1111

2
11

1

1
...... 211 µµµ ∧∧∧∨ , 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]∨∧∧∧= n
aaa

n
d xxxwxxx n

2121
2

21
12 ...,...,, 212121 µµµµ ( ) ( ) ( )[ ] ......

2222
2

22
1

2122 ∨∧∧∧ n
aaa xxxw nµµµ  

( ) ( ) ( )[ ]n
aaa

k xxxw
k

n
kk 2222

2
22

1

2
...... 212 µµµ ∧∧∧∨ , 

... 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]∨∧∧∧= n
aaa

mn
d xxxwxxx

m
n

mm
m

11
2

1
1 ...,...,, 21121 µµµµ ( ) ( ) ( )[ ] ......

22
2

2
1

212 ∨∧∧∧ n
aaa

m xxxw
m
n

mm

µµµ  

( ) ( ) ( )[ ]n
aaa

mk xxxw
mmk

n
mmkmmk

m
µµµ ∧∧∧∨ ...... 21

21 , (2.25) 

де  ∨, ∧ – відповідають позначенням логічних операцій “OR” і “AND”. 

Аналогічно з перетвореннями (2.13), система нечітких логічних рівнянь 

(2.14) можна подати у вигляді: 

 ( ) ( ) !
"

#
$
%

&
'(
)

*+
,∧∨=
==

i
a

n

i
jp

k

p
n

d xwxxx
jp

i

j
j µµ

11
21 ,...,, ,    m,j 1= . (2.26) 

Знайти рішення { }mdddDd ,...,, 21
* =∈ , котре відповідає фіксованому 

вектору значень вхідних змінних **
2

*
1

* ,...,, nxxxX = , можна згідно з 

алгоритмом, наведеним у [167]: 

1. Визначається можливий діапазон змінювання контрольованих 

параметрів, складається база знань з використанням експертних даних та 

виводиться система нечітких логічних рівнянь (2.26). 

2. Фіксується вектор значень вхідних змінних *
n

*** x,...,x,xX 21= . 
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3. Задається вигляд функцій належності нечітких термів для різних 

контрольованих параметрів. Функція належності відображає елементи з 

множини X на множину чисел в інтервалі [0, 1], які вказують ступінь 

належності кожного елементу до різних якісних термів. 

4. З використанням логічних рівнянь (2.26) обчислюються значення 

багатопараметричних функцій належності ( )*
n

**d
x,...,x,xj

21µ  вектора *X  для 

всіх значень dj, m,j 1=  вихідної змінної y. При цьому логічні операції ∨  та ∧  

над функціями належності замінюються на операції max і min: 

 µ(a) ∨ µ(b) = max[µ(a), µ(b)],  (2.27) 

 µ(a) ∧ µ(b) = min[µ(a), µ(b)].  (2.28) 

Інакше кажучи, спочатку знаходяться мінімальні значення функцій 

належності в кожному правилі, а потім поміж них обирається найбільше 

серед усіх правил для кожного значення dj, m,j 1= , яке і ставиться у 

відповідність вихідній змінній y. 

5. Вихідна змінна y набуває значення того терму *
jd , функція 

належності якого максимальна: 

 
{ }

( )!"#$%
&µ=

=

*
n

**d

m,jd,...,d,d
x,...,x,xmaxargy j

m
21

121

. (2.29) 

Як обґрунтовано в [167], даний алгоритм використовує ідею 

ідентифікації лінгвістичного терму за максимумом функції належності й 

узагальнює цей підхід на всю матрицю знань. Обчислювальна частина цього 

алгоритму легко реалізується простим застосуванням операцій max та min. 

Алгоритм, наведений вище, можна застосовувати для знаходження 

дискретного значення параметру функціонування банківської системи dj, 

m,j 1=  вихідної змінної y за заданим вектором фіксованих значень вхідних 

змінних *
n

*** x,...,x,xX 21=  як із зовнішнього економічного середовища, так 

і безпосередньо значень чинників діяльності банківської системи, а також 
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матриці знань, та уможливлює апроксимування об'єкта ( )ny x,...,x,xfy 21=  із 

дискретним виходом. У такий спосіб, даний алгоритм повністю відповідає 

встановленим вимогам і може застосовуватися для розв'язання задач 

ухвалення рішень у банківській діяльності. 

Як показано в [167, 168], для налаштування параметрів нечіткої моделі 

на реальних даних доцільно використовувати нейромережеві методи 

навчання, які автоматизують цей процес та істотно скорочують час розробки 

і витрати на неї, оптимізуючи при цьому параметри системи. Ця властивість 

особливо важлива для розв'язання економічних та фінансових задач, зокрема 

задач підтримки банківської діяльності, оскільки внаслідок високої динаміки 

змін функції належності мають постійно адаптуватися до швидкоплинних 

умов банківської та економічної систем. 

Для підвищення результативності моделювання процесів 

функціонування та розвитку банківської системи в межах економічного 

середовища країни доцільно використовувати нейронні нечіткі системи – 

системи, в яких для визначення параметрів нечітких моделей 

використовують нейронні мережі. Як показано в [167], найважливішою 

властивістю цих систем є можливість їхньої інтерпретації у термінах 

нечітких правил "IF – THEN". У сучасних гібридних нейронних нечітких 

системах нейронні мережі та нечіткі моделі комбінуються в єдину гомогенну 

архітектуру [169]. Такі системи можуть інтерпретуватися або як нейронні 

мережі з нечіткими параметрами, або як паралельні розподілені нечіткі 

системи. 

У загальному вигляді налаштування параметрів математичної моделі 

ідентифікації та прогнозування процесів функціонування та розвитку 

банківської системи полягає в підборі таких параметрів функцій належності 

всіх термів для кожної змінної, які мінімізують певний визначений критерій 

якості.  
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Для налаштування нейро-нечіткої моделі банківської системи 

використовуватимемо критерій оптимальності (2.30). Як показано в [169]. 

Цей критерій часто застосовується в теорії моделювання, оскільки він має 

просту похідну, зручну для подальших математичних перетворень: 

 ( )2
2

1
ttt yŷ −=ε , (2.30) 

де  tŷ  та ty  – розраховане моделлю та реальне значення вихідного 

параметра на t-му кроці навчання. 

У [167–169] розглянуті різні підходи щодо мінімізації критерію 

навчання нейронних мереж (2.30), зокрема алгоритми Error Back-Propagation, 

Extended Delta-Bar-Delta" та інші. 

Зазначимо, що невизначеність обумовлює появу ситуацій, які не мають 

однозначного розв’язку та потребують вирішення задач пошуку 

закономірностей, які пов’язують основні залежності між показниками 

діяльності банківської системи й дають змогу будувати відповідні функції 

залежності для проведення модельних досліджень. 

Серед небагатьох методів, які уможливлюють ефективне знаходження 

таких залежностей, одним з найефективніших є метод групового врахування 

аргументів [90, 368, 369]. Він базується на принципах існування єдиного 

кінцевого рішення, неостаточності та відбору проміжних рішень, 

зовнішнього доповнення [90], котрі дають змогу розв’язувати задачі 

знаходження функцій залежності на обмеженій множині емпіричних даних. 

У загльному вигляді задача є такою. 

Нехай X(χ1, χ2, …, χm) – множина вхідних змінних, кожна з яких – є n-

мірним вектором. Вектор {u1, u2,...,un} – вихідна змінна. 

Необхідно створити модель U=f(χ1, χ2, …, χm), яка була б адекватною 

вхідним даним і мала найменшу складність. 

Задача розв’язується в декілька етапів. 

Спочатку з усіх аргументів, які є незалежними змінними, утворюються 
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різноманітні групи комбінацій. У практичних алгоритмах в кожну 

комбінацію входять тільки два аргументи, що передбачає попарне 

порівняння аргументів. Для кожної пари складається частковий опис, яких є 

рівнянням не вищим від другого порядку, і для нього обрана пара аргументів. 

Уся вибірка поділяється на навчальну і перевіркову, породжуючи зовнішнє 

доповнення, або перевіркову вибірку, що відкидає надмірно складні рішення 

(принцип неостаточності рішень), нераціональніми за умов обмеженої 

інформації. При цьому коефіцієнти часткових описів визначаються за даними 

навчальної вибірки. В результаті отримуємо безліч рішень, оскільки часткове 

рівняння кожної пари розглядається як певна спрощена модель 

відновлюваної функції (принцип зовнішнього доповнення). 

З отриманого набору спрощених моделей відбираються рішення, котрі 

в певному сенсі є кращими (принцип відбору).  

Основними перевагами цього методу є такі. По-перше, метод групового 

врахування аргументів не потребує завдання моделі в явному вигляді. 

Модель будується в процесі роботи алгоритму. По-друге, метод працює на 

коротких вибірках. 

Проте є й окремі недоліки. Цей метод дає змогу отримати лише 

точкову модель прогнозу, а за близьких експериментальних точок можлива 

виродженість матриці нормальних рівнянь Гауса, або індуцитів [91]. 

Для усунення цих недоліків під час розв’язання задач моделювання 

процесів банківської діяльності пропонується використовувати нечіткий 

метод групового врахування аргументів, який розвивається групою вчених 

під керівництвом Ю. П. Зайченко [91].  

Основна ідея нечіткого методу групового урахування аргументів 

полягає ось у чому. 

Спочатку знаходимо загальний вигляд моделі, який описуватиме 

шукану залежність. Потім визначаються критерії оптимальності та 

здійснюється вибір загального вигляду опорної функції. Після цього вибірка 
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розбивається на навчальну та перевіркову. 

На згенерованій частковій моделі на навчальній вибірці розв’язується 

задача лінійного програмування й знаходяться шукані значення коефіцієнтів 

рівняння (коефіцієнтів залежності). На перевірковій вибірці визначаємо 

значення зовнішнього критерію. На кожному наступному кроці 

встановлюємо середній критерій для моделей із кожної ітераційної вибірки. 

З отриманих моделей на всіх ітераціях знаходимо найкращу за 

критерієм регуляризації модель. 

Як показано в [91], функції належності в нечіткому методі групового 

врахування аргументів доцільно використовувати нечіткі числа з гаусівською 

функцією належності та дзвоноподібною функцією належності. 

 

 

2.3. Економіко-математичні моделі врахування та оцінювання 

синергетичних ефектів у розвитку банківської системи 

 

 

Для забезпечення високої надійності банківської діяльності всередині 

країни і в зовнішньоекономічному просторі необхідне вироблення єдиної 

стратегії розвитку банківської системи. Разом з тим існуючі стратегії, 

створені банками і НБУ, містять різні трактування щодо організації 

банківської діяльності, банківського нагляду та контролю [111]. 

Виконання банками різноманітних функцій, таких як посередництво, 

контроль, моніторинг, зменшення витрат обігу, трансформація неліквідних 

активів у ліквідні зобов'язання, має велике значення для визначення темпів і 

пропорцій розвитку економічної системи країни та окремих її елементів 

[291]. 

Необхідність урахування комплексу показників, які визначають 

успішність окремого банку або банківської системи загалом, зумовила значну 

кількість досліджень щодо оцінювання ефективності, або потенціалу, 
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кредитних організацій як в Україні, так і за кордоном. Високий попит на 

подібні дослідження спостерігається як з боку держави, так і приватного 

сектору. Так, центральні банки й уряди більшості країн світу прагнуть 

оптимізувати законодавчу базу, що регламентує діяльність банківського 

сектору, і потребують інструментарію, за допомогою якого можна було б 

оцінити успішність реалізовуваних політики та реформ. Регулятори 

здійснюють ретельний моніторинг надійності комерційних банків і також 

потребують інструментарію, що дає комплексну характеристику загального 

стану банківської системи з погляду ризику дефолту. Антимонопольні органи 

відчувають потребу в розширенні методів оцінки наслідків злиття й 

поглинань на ринку. З іншого боку, менеджмент банків також зацікавлений в 

проведенні порівняльного аналізу ефективності між конкуруючими 

кредитними організаціями, що допоможе виявити сильні та слабкі сторони в 

організації банківської діяльності. 

На сьогодні є окремі розробки щодо аналізу продуктивності, або 

ефективності, кредитних організацій [111, 112, 121, 127, 310, 314, 358, 373]. 

Однак багато питань залишаються ще не вирішеними. По-перше, переважна 

більшість існуючих методів орієнтована на аналіз окремих банків, і їх 

застосування не дає відповіді на питання, яка величина ефективності 

банківської системи загалом. Водночас можливість отримання інтегральної 

оцінки рівня продуктивності банківської системи істотна як для державних 

органів, так і приватного сектору. По-друге, лише останніми роками 

дослідникам стали доступні тривалі часові ряди, на підставі яких можна 

проводити аналіз динаміки ефективності, або потенціалу, банківської 

системи в часі [162, 163]. Підходи до аналізу змін показників ефективності, 

або потенціалу, банківської системи в часі нані потребують додаткової 

систематизації. Нарешті, необхідна універсалізація методики аналізу 

потенціалу банківських систем, яка уможливить застосування розробленого 

економіко-математичного інструментарію у роботі з даними банківських 

систем як великих, так і малих держав. 
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За основу для аналізу потенціалу банківської системи найчастіше 

беруть характеристики діяльності її складових – окремих комерційних банків 

[110, 156, 192, 297]. При розгляді останніх під величиною потенціалу 

розуміють сукупність різних видів ресурсів, у тому числі матеріальних, 

фінансових, інтелектуальних, інформаційних тощо, необхідних для 

здійснення банківської діяльності. Також досліджується можливість 

отримання максимально припустимого скорочення витрат із збереженням 

результативності банківської діяльності. При цьому для банку 

результативність його діяльності та витрати описуються багатовимірними 

векторами, елементи яких визначаються експертами під час специфікації 

завдання оцінки потенціалу. Наприклад, як характеристики результативності 

банківської діяльності розглядають обсяги кредитування підприємств, 

населення, державних органів, кількість здійснених трансакцій, величину 

отриманого доходу тощо [192, 298]. Як характеристики витрат аналізують 

обсяги використаної праці, фінансового капіталу та інші [192, 298]. 

Оскільки на практиці результативність банківської діяльності не 

завжди досягає своєї максимально можливої при заданих витратах величини, 

потенціал реалізується не повністю [304]. Причинами цього можуть бути 

неоптимальна організація процесів по проведенню операцій і обслуговування 

клієнтів, недостатня конкуренція в галузі, інші зовнішні чинники. Тим самим 

розуміння того, як наблизити фактичну величину результативності 

банківської діяльності до потенційно можливої, є одним з найважливіших 

завдань, що стоять перед банківською системою та окремими банками, що 

прагнуть підвищення продуктивності своєї діяльності. 

На сьогодні існують окремі розробки щодо аналізу ефективності 

діяльності банківської системи. Над проблемами оцінювання ефективності 

функціонування та розвитку економічних систем, зокрема банківської 

системи, працювали такі науковці, як А. Бергер, В. Білоусова, М. Бойєр, 

К. Нікішин, Д. Хампфрі та інші [25, 200, 383, 385, 427]. Серед вітчизняних 

робіт можна виділити прикладні дослідження Г.Т. Карчевої, В.В. Коваленка, 
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А.І. Пілявського, С.О. Хайлук, Д.В. Шараєвського [111, 112, 127, 128, 358, 

373, 424]. Проте багато питань залишаються ще не вирішеними. По-перше, 

переважна більшість існуючих методів орієнтована на аналіз діяльності 

окремих банків, і їх застосування не дозволяє оцінити ефективність 

функціонування банківської системи загалом [200, 373, 383, 424]. Водночас 

можливість отримання інтегральної оцінки рівня ефективності 

функціонування банківської системи істотна як для державних органів, так і 

для приватного сектора. По-друге, лише в останні роки дослідникам стали 

доступні тривалі часові ряди, на підставі яких можна здійснювати аналіз 

динаміки ефективності функціонування та розвитку банківської системи в 

часі [385, 487]. Тому проблема адекватності оцінювання ефективності 

функціонування та розвитку банківської системи є актуальною й потребує на 

своє дослідження. 

Економічну ефективність процесів функціонування банківської 

системи в узагальненому вигляді можна визначити як відношення 

результату, найважливішими показниками якого є обсяг фінансових потоків, 

до всіх використовуваних ресурсів [73]. 

В даний час пропонуються різні підходи та методики оцінки 

ефективності використання ресурсів банківської системи, причому ці 

методики використовуються для оцінки окремих аспектів ефективності 

використання конкретного ресурсу [73, 111, 127, 197, 199, 217, 373]. Але в 

межах системного підходу виникає необхідність в комплексній оцінці 

ефективності банківської діяльності, яка є результатом використання 

потенціалу банківської системи [200, 373]. 

В економічній літературі є ряд робіт, в яких автори досліджують 

питання комплексної оцінки ефективності й пропонують використовувати 

методи ранжування, згортки даних, індексний метод та інші [111, 112, 358]. 

Але при використанні таких методів часто відбувається механічне поєднання 

даних, ототожнення різних за своїм економічним змістом показників і 

коефіцієнтів.  
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Статистичні дані, що відображають результати функціонування 

банківської системи, спираються на методологічні рекомендації  

Міжнародного валютного фонду та Національного Банку України [196], 

методологічні рекомендації національних і міжнародних рейтингових 

агенцій [4, 393, 419, 420, 435] і дозволяють проаналізувати зміни та тенденції 

розвитку окремих показників і коефіцієнтів, які характеризують різні 

напрями банківської діяльності й демонструють суперечливу динаміку 

розвитку банківської системи. Так, значення абсолютних показників 

функціонування банківської системи, переважно, збільшуються й 

демонструють позитивну динаміку розвитку банківської системи (рис. 2.2.А), 

а коефіцієнти, які характеризують відносне зростання банківської системи, 

переважно, зменшуються й відображають негативну динаміку розвитку 

банківської системи (рис. 2.2.Б).  

млн. грн  % 

 

 

 

А)  Б) 
Рис. 2.2. Динаміка показників діяльності банківської системи України, 2008-2012 рр. 
Джерело: розраховано автором на основі даних [196, 218] 

На рис. 2.2 A можна побачити зростання таких показників діяльності 

банків України, як монетарна база (ряд 1, рис. 2.2.А), грошова маса (ряд 2, 

рис. 2.2.А), обсяг залишків на кореспондентських рахунках (ряд 3, 

рис. 2.2.А), активи (ряд 4, рис. 2.2.А), високоліквідні активи (ряд 5, 

рис. 2.2.А), надані кредити (ряд 6 рис. 2.2.А), зобов’язання банків (ряд 7, 

рис. 2.2.А), власний капітал (ряд 8, рис. 2.2.А), результат діяльності (ряд 9, 
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рис .2.2.А). Разом з тим на рис. 2.2 Б динаміка агрегованих показників 

діяльності банків має негативну тенденцію. Так, частка довгострокових 

кредитів в кредитному портфелі банків (ряд 1, рис. 2.2.Б) зменшилась за 

останній рік з 53,3 % до 48,6 %. Водночас аналітики національного 

рейтингового агентства «Рюрік» відзначають, що довгострокові кредити 

виступають головним драйвером розвитку економіки [195].  

Значення коефіцієнту використання потужностей (ряд 2, рис. 2.2.Б), 

який визначається як відношення чистих кредитних вкладень до розміру 

сукупних активів і характеризує, наскільки банки використовують наявні в їх 

розпорядженні фінансові ресурси для операцій кредитування, окрім того, що 

не відповідає рекомендованому діапазону значень 0,65-0,70, за останній рік 

зменшилось з 0,64 до 0,61. Значення коефіцієнту забезпечення резервами 

кредитних вкладень (ряд 3, рис. 2.2.Б), який характеризує якість кредитного 

портфелю банку та необхідний середній розмір резервів на кожну одиницю 

виданих кредитів, за останній рік зменшилось з 19,0 % до 16,8 %, що 

свідчить про збереження низької якості кредитного портфелю банківської 

системи України. Протягом останнього року частка основних засобів в 

активах банків (ряд 4, рис. 2.2.Б) зменшилась з 3,8 % до 3,6 %, а значення 

коефіцієнту структури зобов’язань (ряд 5, рис. 2.2.Б), який характеризує 

стабільність фінансових ресурсів, зменшилось з 58 % до 50 %. Водночас, 

незважаючи на тенденцію до зниження, значення показника адекватності 

регулятивного капіталу (ряд 6, рис. 2.2.Б) перевищує критичне значення та 

становить 18,2 % станом на 01.10.2012 р., що свідчить про достатню 

капіталізацію банків. Стале значення коефіцієнту фінансової стійкості, яке 

дорівнює 15 % і є верхньою межею діапазону рекомендованих значень для 

нього, свідчить про достатню забезпеченість ризикових вкладень банків їх 

власним капіталом. 

Отже, динаміка змін показників і коефіцієнтів репрезентує різні 

траєкторії розвитку за напрямами банківської діяльності, жодна з яких не 

дозволяє комплексно оцінити ефективність функціонування та розвитку 
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банківської системи загалом [307]. 

Одним із можливих розв'язків задачі оцінки потенціалу банківської 

системи є побудова виробничої функції, яка описує діяльність сектору, яка 

ставила б у відповідність кожному обсягу витрат максимально можливі 

величини результатів банківської діяльності. Однак опис такої функції та 

оцінка її параметрів ускладнюється певними особливостями, притаманними 

банківській системі [200, 373]. 

По-перше, сьогодні ще не визначені найбільш суттєві характеристики 

діяльності сучасного банку, які повинні бути враховані в якості витрат і 

результатів банківської діяльності. 

По-друге, щодо окремих характеристики діяльності банку, зокрема, 

обсягу залучених депозитів, не існує єдиної думки про те, чи відносити їх до 

числа витрат або результатів банківської діяльності. 

По-третє, оскільки потенційна величина результативності для 

банківської системи є величиною неспостережною, ускладнюється відбір 

емпіричного матеріалу, на основі якого можуть бути отримані якісні чисельні 

оцінки параметрів векторної виробничої функції. 

Тому побудова виробничої функції, яка описує потенційний рівень 

результативності банківської системи неминуче вимагає введення великої 

кількості обмежень, які звужують можливості практичного застосування 

такої моделі [310]. 

Відмітимо, що потенціал банківської системи – це не просто показник, 

який характеризує її стан, а категорія, яка одночасно відображає сутність 

методологічних основ безлічі реальних процесів і явищ, що відбуваються в 

банківській системі. Такий підхід дає можливість адекватно відобразити не 

лише ту чи іншу ситуацію, ті чи інші відносини, але й процеси, тенденції їх 

розвитку і, таким чином, ефективність функціонування банківської системи 

загалом [298]. 

Беручи до уваги вищевикладене, категорію «потенціал банківської 

системи» можна трактувати як здатність системи до трансформації фактичної 
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організації процесів функціонування банківської системи в новий стан з 

метою підтримки процесів банківської діяльності, задоволення існуючих або 

знову виникаючих потреб у банківських продуктах та послугах з боку 

фізичних осіб, юридичних осіб, держави тощо. При цьому ефективне 

використання потенціалу робить можливим перехід від прихованої 

можливості до явної реальності, тобто з одного стану до іншого [111, 298].  

Отже, потенціал банківської системи – це характеристика здатності 

системи до позитивних змін і прогресу [314]. 

Розглянемо більш детально питання визначення структури потенціалу 

банківської системи. 

Сутність будь-якого об'єкта досить повно розкривається за допомогою 

виявлення його структури. У цьому зв'язку окремо слід зупинитися на основних 

компонентах досліджуваної категорії. Структура потенціалу банківської 

системи може бути представлена єдністю трьох його складових (ресурсної, 

внутрішньої і результативної), які співіснують взаємно, допускають і 

зумовлюють одна одну (рис. 2.3). 
 

Ресурсна складова  Внутрішня складова  Результативна складова 
- фінансові ресурси; 

- інформаційні ресурси; 

- людські ресурси; 

- матеріально-технічні 
ресурси 

 - інноваційні ресурси; 

- ІТ-ресурси; 

- інфраструктурні 
ресурси 

 зростання ефективності 
функціонування 
банківської системи 

 

 

Рис. 2.3. Структура потенціалу банківської системи 

Джерело: розроблено автором 

Ресурсна складова потенціалу банківської системи є основою для 

формування останньої. Вона містить в себе такі основні компоненти, що 

мають різне функціональне призначення: фінансові, інформаційні, людські, 

матеріально-технічні та інші види ресурсів.  

Другою складовою потенціалу банківської системи є внутрішня 

ПОТЕНЦІАЛ   БАНКІВСЬКОЇ  СИСТЕМИ  
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складова, яка забезпечує дієздатність і ефективність функціонування всіх 

елементів ресурсої складової. Загалом зазначена складова характеризує 

можливість цілеспрямованого здійснення банківської діяльності, тобто 

визначає здатність банківської системи на принципах комерційної 

результативності залучати ресурси для підтримки процесів свого 

функціонування, обслуговування клієнтів, надання банківських послуг, 

впровадження банківських продуктів тощо.  

Третьою складовою потенціалу банківської системи є результативна 

складова, яка виступає відображенням кінцевого результату реалізації 

наявних можливостей ефективного функціонування банківської системи та 

забезпечення її стійкого зростання. Отже, результативна складова є цільової 

характеристикою потенціалу банківської системи. Її важливість і доцільність 

виокремлення підтверджується тим, що її збільшення, в свою чергу, сприяє 

розвитку решти складових [171]. Тобто результативна складова не лише 

відображає результати кількісних і якісних змін, а й містить потенційні 

можливості щодо забезпечення розвитку банківської системи загалом. 

Тісний взаємозв'язок ресурсної, внутрішньої і результативної складових 

потенціалу банківської системи визначають необхідність виявлення на 

практиці їх оптимальних значень [156]. Так, наприклад, незначна питома вага 

ресурсної складової, як правило, обумовлена превалюванням якісних змін 

над кількісними [110, 297]. При цьому проблему обмеженості необхідних 

ресурсів у часі та просторі можна вирішити за рахунок інтенсифікації їхнього 

використання, застосуванням нових методів організації процесів 

функціонування банківської системи, пошуком нових джерел їх залучення. 

Оскільки існує певна межа відхилення величини складових потенціалу 

банківської системи від оптимального рівня, подальша зміна будь-якого 

елементу зумовлює або зниження віддачі від нього самого, або зменшення 

ефективності функціонування інших елементів, оскільки всі вони існують в 

межах єдиного простору банківської системи [298]. Отже, проблема 
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оптимізації структури потенціалу банківської системи є важливою, проте, 

зважаючи на свою складність, вимагає окремого, більш детального вивчення. 

Охарактеризувати потенціал банківської системи можна за допомогою 

виділення різних його видів за допомогою класифікації (табл. 2.3). Але 

неоднозначність і складність потенціалу банківської системи ускладнює 

виділення незалежних його видів і, таким чином, робить неможливим 

формування чіткої єдиної класифікації. 

Зазначимо, що основною метою розроблення комплексної та системної 

оцінки потенціалу банківської системи є вироблення конкретних практичних 

рекомендацій щодо активізації банківської діяльності як на рівні окремих 

банків, так і на рівні банківської системи загалом. 

Для опису траєкторії динаміки потенціалу банківської системи можуть бути 

використані як абсолютні, так і відносні показники. Абсолютні показники 

оцінки потенціалу банківської системи характеризують її стан і можливості 

розвитку в конкретній точці траєкторії, виходячи з цілей реалізації її 

стратегічних конкурентних переваг. Відносна оцінка потенціалу відображає 

стан банківської системи та її можливості в даній точці траєкторії в деякий 

момент часу порівняно з іншою точкою цієї ж траєкторії та характеризує її 

розвиток у часі в напряму однієї і тієї ж стратегії або стану банківської 

системи в різних точках різних траєкторій. Це дозволяє визначати результати 

реалізації різних стратегічних рішень. У зв'язку з цим ефективність стратегії 

розвитку банківської системи може визначатися порівняльними оцінками її 

потенціалу для різних траєкторій і їх точок. Відносна оцінка даного 

потенціалу може використовуватися і для визначення положення окремих 

банків порівняно з конкурентами [325]. 

Всі показники ефективності роботи банківської системи тісно пов'язані 

між собою. Жоден з них сам по собі не може відобразити всі виконувані нею 

економічні та соціальні завдання. Поряд з глибоким вивченням різних 

процесів і явищ, важливо аналізувати і комплексні (узагальнюючі) показники 
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ефективності банківської діяльності. Проблема полягає в тому, щоб звести 

безліч різних за економічним змістом показників до єдиного виміру. 

Таблиця 2.3 

Класифікація потенціалу банківської системи за різними ознаками 

Ознака Класифікаційне 
угруповання 

Характеристики 

Зростання 
ефективності 
банківської 
системи 

Ресурсний потенціал Факторний показник, що є базовим для розвитку банківської 
системи. В його основі – ресурсні компоненти, що мають 
різноманітне функціональне призначення: фінансова, 
інформаційна, кадрова, матеріально-технічна тощо. 

Внутрішній потенціал Проміжна складова між ресурсним і результативним 
потенціалом. Характеризує здатність банківської системи 
створювати та впроваджувати нові банківські продукти та 
послуги. 

Результативний 
потенціал 

Цільова функція потенціалу банківської системи, яка 
характеризує зростання ефективності функціонування та 
розвитку банківської системи. 

Спосіб 
фактичного 
використання 
ресурсів 

Наявний потенціал Характеризує безпосередньо наявні в банківській системі 
ресурси та способи їх використання в певний проміжок часу. 

Прихований 
потенціал 

Характеризує приховану перспективу, закладену в ресурсах, 
тобто існуючі можливості. 

Реальні та 
перспек-тивні 
можливості 
банківської 
системи 

Використовуваний 
потенціал 

Ресурси, які фактично використовуються банківською 
системою для реалізації поставлених цілей. 

Невикористовуваний 
потенціал 

Резерв, що існує в прихованому вигляді, але внаслідок певних 
причин не є включеним в список конкурентних переваг. 

Бажаний потенціал Потенціал, рівень і склад якого за окремими параметрами 
функціону-вання максимально наближені до оптимального 
(ідеального). 

Роль 
людського 
капіталу 

Людиноорієнтований 
потенціал 

Потенціал банківської системи, в структурі якого провідну роль 
відіграє людський капітал, якому надаються переваги при 
вирішенні різних задач. 

Технікоорієнтований 
потенціал 

Потенціал банківської системи, в структурі якого провідну роль 
відіграє техніко-технологічний капітал, який сприймається як 
головна компонента при вирішенні задач банківської діяльності. 

Відповідність 
можливос-тей 
досягненню 
мети 

Релевантний 
потенціал 

Потенціал, можливості якого відповідають умовам досягнення 
бажаних цілей, змісту виконуваних функцій, умовам 
ефективного функціонування та розвитку банківської системи. 

Нерелевантний 
потенціал 

Потенціал, якісні та кількісні характеристики якого не 
відповідають умовам досягнення бажаних цілей, змісту 
виконуваних функцій, умовам ефективного функціонування та 
розвитку банківської системи. 

Рівень 
інноваційної 
діяльності 

Інноваційний 
потенціал держави 

Об’єктивні передумови для здійснення інноваційної діяльності, 
підтримки впровадження нових інформаційних технологій в 
сферу банківської діяльності на рівні держави. 

Інноваційний 
потенціал банківської 
системи 

Здатність банківської системи для залучення ресурсів з метою її 
інноваційного розвитку, розвитку та впровадження нових 
банківських технологій. 

Інноваційний 
потенціал банку 

Здатність банку до створення та впровадження нових банківських 
продуктів, підвищення якості обслуговування клієнтів тощо. 

Рівень витрат Реальний Характеризується максимальними витратами на підтримку 
функціонування банківської системи. 

Ефективний Гранична результативність банківської системи, що дорівнює 
маржинальним витратам на підтримку процесів її 
функціонування. 

Оптимальний Результативність банківської системи досягається за 
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мінімальних витрат. 
 
В економічній літературі зустрічаються роботи, в яких автори 

намагаються обґрунтувати ряд методів комплексної оцінки ефективності, 

зокрема, ранжування, індексний метод та інші [73, 111, 127, 197, 199, 217, 

373]. Ранжування означає розташування окремих показників банківської 

діяльності залежно від їх рівня в певній послідовності. Найбільш вагомому 

показнику банківської діяльності присвоюється коефіцієнт «1», виходячи з 

нього, розраховуються значення коефіцієнтів для інших об'єктів. Комплексна 

оцінка на основі індексного методу припускає розрахунок узагальнюючого 

показника на основі окремих показників. При використанні цих методів 

часто відбувається механічне поєднання даних економічної ефективності та 

соціального ефекту, ототожнення різних за своїм економічним змістом 

показників. 

Економічну ефективність процесів функціонування банківської 

системи в узагальненому вигляді можна визначити як відношення 

результату, найважливішими показниками якого є обсяг фінансових потоків, 

до всіх використовуваних ресурсів. Ця діяльність пов'язана з сукупним 

використанням ресурсної складової. Узагальнена оцінка використовуваних 

ресурсів характеризує ліквідність, депозити в НБУ, обов’язкові резерви, 

розрахункові рахунки юридичних осіб, позики, депозити, власний капітал. 

Соціальний ефект, що виражається в підвищенні якості обслуговування 

клієнтів банків, не завжди можна безпосередньо розрахувати у вигляді 

економічної вигоди. Звідси виникає складність визначення комплексного 

показника соціально-економічної ефективності банківської діяльності. 

Оскільки стратегічною метою розвитку банківської системи в сучасних 

економічних умовах є забезпечення умов для її стабілізації та розвитку 

тенденції неінфляційого економічного зростання через підвищення 

ефективності використання ресурсів, що значною мірою визначається 

Джерело: розроблено автором 
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дієвістю банківської системи, здатної підсилювати мобілізацію й 

забезпечувати оптимальний перерозподіл і використання фінансових 

ресурсів економіки, тому розвиток банківської системи як невід'ємної 

складової фінансового ринку та важливого елементу національної економіки 

сьогодні набуває першочергового значення [195]. 

Забезпечення стабільності функціонування й ефективності розвитку 

банківської системи набувають особливої актуальності в сучасних 

економічних умовах. Тим більше актуальними видаються проблеми 

розроблення ефективних моделей вибору стратегії розвитку банківської 

системи. 

Для визначення інтегральної оцінки, яка комплексно буде визначати 

ефективність функціонування банківської системи, пропонується 

використовувати підхід, заснований на адаптації теорії потенціалу та 

побудови шкали для визначення інтегральної оцінки ефективності по 

комплексу індикаторів (показників і коефіцієнтів) банківської системи [200]. 

Такий підхід уможливлює адекватно відобразити не лише ту чи іншу 

ситуацію, ті чи інші відносини, але й процеси, тенденції їх розвитку, а отже, 

ефективність функціонування банківської системи загалом [156, 297]. 

Для обчислення потенціалу банківської системи будемо 

використовувати математичний апарат потенційних функцій [27-29]. Для 

визначення потенціалу банківської системи будемо розглядати об'ємний 

потенціал, який в загальному випадку має вигляд  

 де Х – банківська система, потенціал 

якої потрібно обчислити;  – значення індикаторів реальної 

банківської системи; Y – еталонна банківська система, або носій 

потенціалу; – значення індикаторів еталонної банківської системи; 

B – множина, що визначає сукупність можливих траєкторій розвитку 

банківської системи; – функція, яка визначається індикаторами 
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еталонної банківської системи; – функція, що залежить від відстані 

.  

Для побудови потенційної функції необхідно обрати носій потенціалу, 

або еталонний об'єкт. Якщо розглядати банківську систему в динаміці, то 

слід визначити еталонні значення індикаторів системи. Еталонними можуть 

бути значення, з якими порівнюються значення індикаторів у динаміці. Тому 

середні значення можуть використовуватись як еталонні [285]. Потенціал 

банківської системи характеризує рівень її розвитку, для визначення якого 

слід побудувати деяку вісь. Такою віссю може бути перша головна 

компонента, побудована по вихідному інформаційному масиву, яка має 

вигляд , де ,;– середнє значення j-ої ознаки; 

– середнє квадратичне відхилення j-ої ознаки. Тоді потенційна функція 

для обчислення потенціалу банківської системи в деякий момент часу буде 

мати вигляд . 

Переходячи до вихідного масштабу шляхом рестандартізаціі шкали, як 

,, перша головна компонента аналітично виразиться 

, а потенційна функція буде мати вигляд ,. Звідси 

можна розрахувати значення потенціалу банківської системи в момент часу 

. Водночас ця функція дозволяє прогнозувати розвиток потенціалу 

банківської системи. Надаючи  значення, що належить періоду прогнозу, 

поряд з прогнозом значень індикаторів, що описують банківську систему, 

можна визначити рівень розвитку її потенціалу. Разом з цим часто виникає 

зворотна задача (зворотна задача теорії потенціалу [160, 240]): як за відомого 

рівня розвитку банківської системи визначити її структуру. Для цього надо 

відшукати кількісні значення індикаторів, які описують банківську систему 

та відповідають певному рівню розвитку. Параметричне завдання траєкторії 

розвитку банківської системи дозволяє по значенню будь-якого індикатора 
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визначити значення інших, а також його потенціал шляхом вирішення 

зворотної задачі теорії потенціалу [240, 267]. 

За такого підходу для порівняння береться оцінка рівня розвитку 

банківської системи, що відповідає середнім значенням індикаторів, які 

визначають її стан та потенційні можливості [336]. У випадку дослідження 

банківської системи пропонується визначати рівень розвитку, що відповідає 

максимальному значенню, яке передбачається досягти.  

Нехай за деякою сукупністю індикаторів  здійснюється 

оцінка рівня розвитку банківської системи. Для побудови шкали визначимо 

найменшу й найвищу границі оцінки її потенціалу в деякий момент часу . 

У [240] пропонується побудова шкали наступним способом. У якості 

«нульової точки» шкали можна вибрати рівень, відповідний середнім 

значенням індикаторів , тобто . Проблема виникає у 

визначенні найвищого рівня розвитку. Ці значення індикаторів вважатимемо 

еталонними й позначимо через ,,... . Припустимо, еталонні 

значення індикаторів  визначені. Виникає питання визначення місця на 

шкалі рівня розвитку банківської системи, що містить середні та еталонні 

значення індикаторів, що описують її. Для вирішення пропонується шкала з 

початком відліку «нуль», відповідна рівню розвитку банківської системи, що 

містить середні значення індикаторів , а в якості позначки  – рівень, який 

відповідає еталонним значенням використовуваних індикаторів. В якості осі 

для побудови шкали візьмемо першу головну компоненту, оскільки саме 

вона акумулює найбільшу частку дисперсії на всьому комплексі індикаторів 

. Значення першої головної компоненти, обчислені за значеннями 

індикаторів, що відповідають певному моменту часу , розраховуються як 

проекції траєкторії розвитку банківської системи в динаміці на першу 

головну компоненту в певний момент часу , 

. Згідно цієї формули потенціал об'єкта, що містить середні значення 
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індикаторів , буде дорівнює нулю. Тоді еталонна банківська система (така, 

що містить еталонні значення індикаторів ), має потенціал, рівний , 

тобто , , 

де  – ваги при стандартизованих значеннях індикаторів . 

Рівень розвитку банківської системи в масштабі цієї шкали можна 

визначити, виходячи з описаного вище методу за формулою: 

   

Оскільки потенціал банківської системи визначається за значеннями 

першої головної компоненти [200, 285], то, підставляючи в першу головну 

компоненту значення, виражені в параметричній формі, отримаємо рівень 

розвитку . 

Дана шкала дозволяє наочно простежити траєкторію розвитку 

банківської системи [285]. Значення ,...,  є значенням траєкторії 

розвитку банківської системи в момент часу  з індикаторами 

, ,..., . 

Недоліком даного методу є те, що в якості початку відліку береться 

стан банківської системи із середніми значеннями індикаторів. З метою його 

усунення можна здійснити паралельне перенесення вектора , в 

результаті якого початок відліку буде знаходитися в точці, координати якої 

містять нульові значення індикаторів, що описують траєкторію розвитку 

банківської системи. Отже, формула для обчислення потенціалу розвитку 

банківської системи набуде вигляд . Тоді еталонна 

банківська система буде мати потенціал рівний 100, тобто 

. Визначення потенціалу розвитку банківської 

системи в масштабі такої шкали, виходячи з описаного підходу, здійснюється 

за формулою: . При 

цьому значення коефіцієнти можна розрахувати за формулою: 
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. 

На практиці розроблена динамічна модель визначення потенціалу 

розвитку банківської системи дозволяє визначити й дослідити її стан, за 

якого відбувається процес постійного й збалансованого зростання 

коефіцієнтів, які характеризують відносне зростання банківської системи, або 

магістрального розвитку банківської системи. Наведені моделі також можна 

використовувати для дослідження впливу результатів функціонування 

банківської системи на підвищення її потенціалу. 

Алгоритм розрахунку інтегральної оцінки ефективності діяльності 

банківської системи має такий вигляд. 

Етап 1. Розрахунок комплексної оцінки в розрізі складових банківської 

системи. 

1.1. Нехай ijkx  – значення j-го показника k-го блоку в році ti 

досліджуваного періоду. 

1.2. Розраховується jkσ  – середнє квадратичне відхилення j-го 

показника k-го блоку. 

1.3. Розраховуються стандартизовані значення показників 

jkijkijk xZ σ/= . 

1.4. Експертним шляхом визначаються еталонні значення показників 

*
jkx , 

*
jkx  – еталонне значення j-го показника k-го блоку. 

1.5. Розраховуються стандартизовані значення еталонів 
jk

jk
jk

x
Z

σ

*
* = . 

1.6. Визначаються ваги показників у комплексній оцінці 

∑
=

=
n

j
jkjkjk ZZ

1

2** )(/α . 

1.7. Розраховуються значення потенційної функції по рокам 
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∑
=

=
n

j
ijkjkik Zy

1

α . 

1.8. Розраховується еталонне значення потенційної функції 

∑
=

=
n

j
jkjkk Zy

1

** α . 

1.9. Обчислюються комплексні оцінки функціонування банківської 

системи в розрізі її складових 100
*
⋅=

k

ik
ik y

y
c . 

Етап 2. Розрахунок інтегральної оцінки потенціалу банківської 

системи. 

2.1. Розраховуються ваги блоків ∑
=

=
m

k
kkk yy

1

2** )(/~α . 

2.2. Розраховуються значення потенційної функції по рокам 

∑
=

=
m

k
ikki yy

1

~~ α . 

2.3. Розраховується еталонне значення потенційної функції ∑
=

=
m

k
kk yy

1

** ~~ α . 

2.4. Обчислюється інтегральна оцінка ефективності банківської 

діяльності: 100~
~

*
⋅=

y

y
c i

i . 

Використовуючи дану методику, можна оцінити ефективність 

функціонування та тенденції розвитку банківської системи, де в якості 

інтегрального показника для оцінювання рівня розвитку її потенціалу слід 

використовувати індикатори, що відображають ресурсні можливості 

банківської системи, а також коефіцієнти, що відображають результати 

діяльності банківської системи [200, 285, 323]. 

На основі запоропонованого алгоритму за даними [196] було 

розраховано інтегральні оцінки ефективності функціонування банківської 

системи (табл. 2.4). Зазначимо, що отримані оцінки відповідають таким 

інтервальним значенням: 0 – 25 % - кризовий стан банківської системи; 
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25 % – 50 % - стан загрози функціонуванню та розвитку банківської системи; 

50 % – 75 % - стан помірної стабільності функціонування банківської 

системи; 75 % – 100 % - стабільне функціонування банківської системи. 

В [310, 314, 321, 327, 328] показано, що банківська система як один з 

ключових компонентів інноваційного розвитку економіки держави 

покликана відповідати цілям, спрямованим на інноваційний розвиток і 

становлення інтелектуальної економіки в країні: забезпечувати 

трансформацію внутрішніх заощаджень в інвестиції з найменшими 

трансакційними витратами, сприяти ефективній аллокації ресурсів; надавати 

механізми для реалізації інноваційних проектів, забезпечувати зміцнення 

інтелектуального потенціалу держави. 

Таблиця 2.4 

Інтегральні оцінки ефективності функціонування та реілазації 

потенціалу банківської системи України 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Інтегральний показник 
ефективності функціонування 
банківської системи, % 

52,1 58,9 67,2 69,4 61,0 51,6 47,3 

Індекс потенціалу за рік 0,989 1,028 1,040 1,107 1,111 0,858 0,675 

Рівень реалізації потенціалу, % 47,1 48,5 52,1 54,9 56,3 45,8 42,7 

Джерело: розраховано автором за даними [196] 

Тому дослідження впливу банківського сектору на розвиток 

економічної системи та її складових є актуальним науковим напрямом і 

потребує на свій розвиток. 

Аналіз вітчизняної інноваційної сфери діяльності свідчить про 

недостатність державного фінансування та нестачі власних коштів 

підприємств та організацій, що повинно компенсуватися зовнішнім 

інвестуванням з боку банків та інших фінансово-кредитних структур [1, 225, 
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318, 324]. Банківська система в цьому сенсі має максимальні можливості за 

умови всебічної державної підтримки як потенційних інвесторів (в частині 

рефінансування), так і потенційних позичальників (суб'єктів інноваційної 

діяльності). В роботах [252, 281, 330] обґрунтовано, що масовий прихід 

банків в інноваційний процес здатний істотно його прискорити, якщо 

випадки кредитування під інновації стануть нормою, то багато актуальних 

проблеми модернізації країни будуть легко розв'язні. 

Банківська система як один з ключових компонентів інноваційного 

розвитку економіки держави покликана відповідати цілям, спрямованим на 

інноваційний розвиток і становлення інтелектуальної економіки в країні: 

забезпечувати трансформацію внутрішніх заощаджень в інвестиції з 

найменшими трансакційними витратами, сприяти ефективній аллокації 

ресурсів; надавати механізми для реалізації інноваційних проектів, 

забезпечувати зміцнення інтелектуального потенціалу держави. 

Сьогодні фінансово-кредитна діяльність вітчизняних комерційних 

банків ще відірвана від потреб інноваційної економіки. За рахунок кредитів 

комерційних банків фінансується не більше 3-4% інноваційних проектів, а 

частка довгострокових кредитів не перевищує 5% загальної суми кредитних 

вкладень в економіку [1, 252]; в той час як в розвинених країнах частка 

банківських кредитів як джерела фінансування інноваційно- активних 

підприємств становить 20-40%. Більш того, в останні роки спостерігається 

зниженя частки довгострокових кредітів в кредитному портфелі банків - з 

64,1% у 2009 р. до 48,6% у 2012 р. [330], що є негативним показником 

розвітку економікі загалом, оскількі, з погляду банківськіх аналітіків, 

довгострокові кредити віступають основним драйвером розвітку економікі 

[195]. 

Основними недоліками кредитних схем фінансування інноваційної 

діяльності в Україні є жорсткі вимоги банків до позичальників і до напрямів 
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використання позикових коштів. Як правило, банки видають кредити тільки 

позичальникам з успішною кредитною історією та за наявності матеріальних 

ресурсів для надання їх в якості застави-забезпечення. Більш того, кожен 

кредит є зворотним з чіткими термінами виконання кредитних зобов'язань, 

що не завжди прийнятно для кредитування інноваційної діяльності 

підприємств, оскільки терміни реалізації товарів, технологій, послуг, а також 

їх комерційний успіх не завжди можуть бути досить спрогнозовані. До того 

ж найбільші банки-кредитори дуже консервативні у виборі потенційних 

позичальників і піддають їх ретельним перевіркам, що відбивається на 

збільшенні термінів прийняття кредитних рішень. 

Серйозною проблемою є і недостатня увага з боку держави до розвитку 

науково-технічної та інноваційної сфери та її фінансування. Так, незважаючи 

на усвідомлення проблем, які стоять перед науково-технічної та інноваційної 

сферою [445] Комітет з економічних реформ при Президентові України не 

дає конкретних рекомендацій щодо покращення фінансування сектору 

наукових досліджень и розробок, а лише констатує необхідність підвіщення 

ефектівності бюджетного фінансування цього напряму ї на практіці видатки 

на освітню, науково-технічну та інноваційну сфери скорочуються, що 

підтверджує підпісаній 19.12.2012 р. Закон про Державний бюджет України 

на 2013 рік [218]. 

Отже, роль банків у фінансуванні інноваційної діяльності в Україні на 

сучасному етапі важко переоцініті. Для заохочення банків підтримувати 

фінансування інноваційної діяльності видається доцільнім забезпечити 

раціональній розподіл ризиків між кредитними організаціями та державою. 

Одним із найважливіших напрямів, що сприяють розширенню 

банківської участі в інноваційних проектах, слід вважати надання пільг щодо 

оподаткування банків, що здійснюють довгострокове кредитування. 

Наприклад, можна запропонувати повне звільнення прибутку від 
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оподаткування у разі широкомасштабної інвестиційної діяльності банку, 

наприклад, коли 50% і більше банківських активів спрямоване на 

довготермінове кредитування інновацій. 

Загалом державі слід прийняти радикальні заходи, спрямовані на 

підвищення зацікавленості кредитних установ у обслуговуванні інноваційної 

сфери, а саме: 

- перевести комерційні банки, що кредитують інноваційну діяльність, 

на пільгове оподаткування при забезпеченні державних гарантій повернення 

кредитів з допомогою державних дотацій, субсидій тощо; 

- зменшити розмір обов'язкових резервів у НБУ для комерційних 

банків, що кредитують інноваційні проекти вітчизняних підприємств [84, 

111]; 

- гарантувати своєчасне повернення отриманих від комерційних банків 

кредитів шляхом безвідсоткового кредитування з боку НБУ на певні терміни 

пролонгації прострочених кредитів; 

- надавати банкам цільові ресурси НБУ для кредитування інноваційних 

проектів за більш низькими ставками; 

- провести вдосконалення чинного законодавства щодо забезпечення 

прав і балансу інтересів суб'єктів правовідносин, що беруть участь у 

створенні об'єктів інтелектуальної власності, з тим, щоб останні могли 

виступати в якості застави при банківському кредитуванні інноваційних 

проектів. 

Держава має створювати стимули для розвитку інновацій. 

Стимулювати розвиток інновацій має національна інноваційна система, якої 

поки, на жаль, не існує. В рамках національної інноваційної системи має бути 

сформована інноваційна інфраструктура, до складу якої будуть входити 

організації, що сприяють створенню і розвитку інноваційних компаній 

(бізнес-інкубатори, технопарки, коучинг-центри, особливі зони тощо); 
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науково-освітні заклади, які забезпечують проведення наукових досліджень, 

відтворення знань і підготовку висококваліфікованих фахівців; консалтингові 

організації (огляди ринків, розробка бізнес-планів, стратегії розвитку, 

патентні дослідження, дослідження конкурентних переваг, аудит, правові 

питання тощо); центри трансферту технологій; фондові біржі високих 

технологій. 

В межах такої інфраструктури буде відбуватись формування й 

становлення інноваційних кластерів, для функціонування та розвитку яких 

необхідно забезпечити алокацію фінансових ресурсів в середині таких 

кластерів і знаходження альтернативних джерел фінансування інноваційної 

діяльності. 

Поняття кластера в західній літературі було введено в економічну 

теорію Майклом Портером: «кластер – це зконцентровані за географічною 

ознакою групи взаємопов'язаних компаній, спеціалізованих постачальників, 

постачальників послуг, фірм у відповідних галузях, а також пов'язаних з їх 

діяльністю організацій (наприклад, університетів, агентств по стандартизації, 

а також торгових об'єднань) у певних областях, що конкурують, але разом з 

тим і ведуть спільну роботу» [228]. 

Теорію кластерів доцільно застосовувати саме з метою цільового 

спрямування фінансових потоків для забезпечення програм сталого розвитку 

в межах таких структурних економічнихоб’єднань. За визначенням у роботах 

[62, 303] кластери можна ідентифікувати як групу фірм-учасників того чи 

іншого ринку, що об'єдналися на основі довгострокових контрактів з метою 

ефективного використання ресурсів і специфічних переваг для спільної 

реалізації підприємницьких проектів, використовуючи, здебільшого, 

горизонтальні зв'язки і спеціалізацію, доповнюючи одне одного задля 

досягнення вищої результативності своєї діяльності. 

В [62] обґрунтовується що інноваційний кластер є найбільш 
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ефективною формою досягнення високого рівня конкурентоспроможності. 

Інноваційний кластер поєднує потенціальну здатність різних організацій 

(промислових компаній, дослідницьких центрів, індивідуальних підприємців, 

органів державного управління, громадських організацій, університетів 

тощо) до продуктивної діяльності в межах концепції сталого розвитку. тут 

формується мережа стійких зв'язків між усіма учасниками кластера за 

активної діяльності банківського сектору, який перерозподіляє фінансові 

потоки задля досягнення найвищих результатів функціонування 

інноваційного кластеру. 

Інноваційна структура кластера сприяє зниженню сукупних витрат на 

дослідження та розробку нововведень з наступною їх комерціалізацією за 

рахунок високої ефективності виробничо-технологічної структури кластера, 

що дозволяє учасникам кластера стабільно здійснювати інноваційну 

діяльність протягом тривалого часу [62]. 

Згідно [443] інноваційні кластери формуються там, де реалізуються 

проекти за науковими, технічними, технологічними напрямами діяльності з 

метою реалізації стратегії сталого розвитку. Тому багато країн все активніше 

використовують кластерний підхід у формуванні та регулюванні своїх 

національних інноваційних програм [442]. 

Можна погодитись з думкою автора у [62], що основними факторами, 

що мотивують інтеграцію різних організацій в кластер, можна виділити такі: 

− зниження витрат на впровадження нових технологій за рахунок 

ефекту масштабу; 

− більш ефективний характер колективних інновацій в наукомістких 

галузях, включаючи кодізайн при вертикальній інтеграції і горизонтальну 

кооперацію при аутсортінга; 

− збільшення потенційного ринку інжинірингових та консалтингових 

послуг, в тому числі для малих підприємств, за рахунок впровадження 
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субконтрактінгу при виконанні комплексних проектів і програм; 

− розширення доступу до інформації про потреби ринку та просування 

продукції та послуг малого бізнесу на ринок великих підприємств; 

− підвищення можливості підприємств, у тому числі малих, до 

залучення інвестицій і грантів; 

− більш ефективна система виходу на зарубіжних партнерів і нові 

ринки. 

Зазвичай фінансування створення кластера здійснюється на основі 

бюджетних ресурсів або інвестиційних коштах самих учасників кластера. 

При цьому велика роль приділяється банкам, які входять до таких кластерів 

як керівний орган з фінансування інноваційної діяльності, перерозподілу 

фінансових ресурсів і забезпечення фінансових потоків згідно потреб 

інноваційного кластеру. 

Згідно [62] кластер, як стійке партнерство взаємопов'язаних 

економічних об’єктів має мати потенціал, який перевищує просту суму 

потенціалів окремих складових, що зумовлено виникненням синергетичних 

ефектів від здійснення їхньої узгодженої діяльності [30, 129, 149, 204, 306, 

314, 359, 365]. 

Учасниками інноваційних кластерів є підприємства-виробники, 

організації-постачальники, інжинірингові та консалтингові фірми, науково-

дослідні організації і вузи, банки, інфраструктура, адміністрації регіонів, 

професійні і громадські організації тощо (рис. 2.4). 

Інноваційні кластери стимулюють значне підвищення продуктивності 

та новаторства. Компанії Вищі освітні установи та інфраструктура 

створюють додаткові переваги для компаній. Суперництво між фірмами 

стимулює конкурентоспроможність і підштовхує їх до постійного оновлення. 

Банки інвестують кошти в різні інноваційні проекти й за рахунок 

диверсифікації ризиків, пов’язаних з фінансуванням інноваційної діяльності, 



155 

 

отримують стабільні прибутки й сприяють розвитку інноваційного кластеру.  

Отже, кластерна форма організації суб'єктів економічної діяльності 

пріоритетних секторів економіки України має стати визначальною в стратегії 

інноваційного розвитку країни [1]. Для забезпечення функціонування та 

розвитку інноваційних кластерів необхідно для кожного з них створити 

систему управління його внутрішніми суб’єктами та забезпечити ефективне 

регулювання діяльності інноваційного кластеру загалом. Це можливо за 

умови використання концепції корпоративного управління. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.4. Учасники інноваційного кластеру 

Джерело: розроблено автором 
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привабливості, формування корпоративної культури, забезпечення випуску 

інноваційної продукції, і, як наслідок, підвищення платоспроможності, 

фінансової стійкості, результативності фінансово-господарської діяльності як 

окремих суб’єктів, так і всього інноваційного кластеру, вироблення нових 

знань і зростання інтелектуального потенціалу інноваційного кластеру 

(рис. 2.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.5. Організація підтримки корпоративного управління в інноваційному 

кластері 

Джерело: розроблено автором 
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інноваційних, фінансових, фондових, торгових видів діяльності, тобто 

лежить на перетині банківської, інвестиційної та консалтингової діяльності 

[306, 314], координація яких здійснюється за рахунок ресурсів банківської 

системи.  

 

Більш того, фінансування інноваційних кластерів не обмежується 

кредитуванням, а має багатогранний характер. Так, до основних функцій 

банків з фінансування інноваційних кластерів відносяться: надання 

банківських позик, кредитів, позичок для фінансування інноваційних 

проектів; видача гарантій учасникам інноваційного кластеру; підтримка 

комерційного кредитування інноваційних проектів; підтримка лізингових 

операцій; фінансування через придбання паїв, акцій, облігацій організацій-

учасників інноваційного кластеру; підтримка емісії цінних паперів; 

розрахунково-платіжні операції в рамках інноваційної діяльності; організація 

спільного банківського кредитування; фінансовий консалтинг [62]. 

Розглядаючи фінансування організацій, що входять до інноваційних 

кластерів, з позиції банківської системи, можна відзначити ряд позитивних 

факторів. 

1. Фінансування організацій, що входять до інноваційних кластерів, 

надає банкам нову і досить велику нішу на ринку банківських послуг: банки 

можуть виступати як кредитори, гаранти, інвестиційні брокери, фінансові 

консультанти, ініціатори створення та менеджери банківських консорціумів, 

інвестори з придбання цінних паперів, лізингові інститути [236, 310].  

2. Крім основного доходу існує можливість мати різного роду премії, 

винагороди, комісійні тощо, тобто отримувати додатковий дохід, що 

стимулює розвиток нових банківських продуктів. 

3. При оптимальній алокації фінансів усередині інноваційного кластеру 

відбувається диверсифікація (розсіювання) ризиків між усіма учасниками, 
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таким чином знижується все ще високий кредитний ризик, притаманний 

особливо довгостроковому кредитуванню. 

4. Хоча методи, способи і форми алокації фінансів усередині 

інноваційного кластеру незвичні для вітчизняних банків, але вони мають 

практичну значимість і особливо корисні з огляду на те, що кредитування 

реальних інвестицій пов'язане з високими ризиками, а ліміти традиційного 

забезпечення та його ліквідності у багатьох організацій-позичальників давно 

вже вичерпані. 

5.Можливості фінансування інноваційних кластерів дозволяють 

дрібним і середнім банкам задовольняти інвестиційні потреби своїх клієнтів, 

виступаючи в якості ініціатора та організатора консорціумного і 

синдикованого кредитування. 

6.Фінансування інноваційної діяльності сприяє виходу банків на ринки 

іноземного капіталу. Навіть після глобальної фінансової кризи 2008-2009 рр. 

прямі інвестиції, на відміну від портфельних інвестицій, є більш 

привабливими для іноземних інвесторов. 

З іншого боку, є чинники, що стримують активність банківського 

участі. 

Так, кредитні операції з фінансування інноваційної діяльності для 

банків характеризуються підвищеними ризиками, які необхідно навчитися 

виявляти, оцінювати і знижувати. Більш того, національна банківська 

система сьогодні відчуває дефіцит довгих кредитних ресурсів за прийнятною 

ціною [195, 393]. Аналіз інвестиційних проектів на сьогодні банки 

здійснюють все ще власними силами, не маючи достатнього досвіду з 

фінансування інноваційної діяльності й методологічних підходів і механізмів 

до оцінки відповідних ризиків. 

Тому питання організації фінансування інноваційних кластерів, 

алокації фінансових ресурсів і максимізації отримання прибутку є одними з 
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найбільш важливих для забезпечення ефективного функціонування та 

розвитку інноваційних кластерів і, відповідно, потребують на використання 

науково обґрунтованих підходів щодо оптимізації фінансових потоків 

інноваційних кластерів. 

В загальному випадку фінансове забезпечення інноваційних проектів 

складається з власних коштів, залучених бюджетних асигнувань і кредитів 

банків. Для оптимізації структури фінансового забезпечення розглянемо 

Ii ,1=  проектів інноваційного кластеру. Критерієм оцінки ефективності 

фінансового менеджменту інноваційного кластеру із залучення коштів банків 

із врахуванням вкладу власних коштів підприємств і залучення бюджетних 

асигнувань виступає максимізація чистої приведеної вартості по 

інноваційним проектам і, Ii ,1= , кластеру в період часу t (2.31). 

∑ ∑∑ →+++++−=
t

t
i

z
itz

b
itbititititi dSFGKCVNPV max))1/()((    (2.31) 

де iNPV  – чиста приведена вартість і-го інноваційного проекту; 

itV доходи і-го інноваційного проекту в період часу t; itC  – витрати і-го 

інноваційного проекту в період часу t з врахуванням консультаційних послуг 

і всіх видів податків; itK  – сума власних коштів суб’єкта інноваційного 

кластеру на і-й інноваційний проект в період часу t; itG  – бюджетні 

асигнування, залученні на виконання і-го інноваційного проекту в період 

часу t; itbF  – грошовий поток між банком b та організацією-власником і-го 

інноваційного проекту в період часу t, ∑−=
t

ibtitbitbitb fpfF , де tbf – залучене 

банківське фінансування по b-му банку на і-й інноваційний проект в період 

часу t, tbp – процентна ставка по кредиту b-го банку на і-й інноваційний 

проект в період часу t; itzS  – фінанси, залученні на виконання і-го 

інноваційного проекту із зовнішнього джерела z, Zz ,1= , в період часу t; id  – 

ставка дисконтування по і-му інноваційному проекту. 
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Обов’язковим обмеженням з боку банківської системи щодо можливого 

фінансового забезпечення і-го інноваційного проекту в період часу t є вимога 

забезпечення інноваційного проекту певною часткою власних коштів 

організації - власника інноваційного проекту: 

bi FK ≥ .       (2.32) 

Суми розрахунків по кредиту обираються із умови невід’ємного 

значення фінансових потоків:  

0)( ≥+++−∑
t

tbitititit FGKCV .      (2.33) 

Зазначимо, що сальдо грошових потоків є суму доходів по і-му 

інноваційному проекту, власних коштів, бюджетних асигнувань і загального 

обсягу позичених коштів, наданих банками b, Bb ,1= , інноваційного кластеру, 

за винятком всіх витрат на проект і суми розрахунків по кредитам В банків. 

Для забезпечення незалежності інноваційного кластеру й створення 

сприятливих умов для його розвитку, необхідно обмежити внесок 

зовнішнього фінансування інноваційних проектів половиною загальної 

вартості проекту: 

)(5,0 ∑∑ ++≤
b

itbitit
z

itz FGKS .      (2.34) 

Отже, задача оптимізації структури фінансового забезпечення 

інноваційного проекту і є задачею максимізації його чистої приведеної 

вартості iNPV  (2.31) за обмежень (2.32) – (2.34). Для її вирішення 

пропонується використовувати алгоритм послідовного пошуку величин itbF  в 

кожному з періодів t, починаючи з першого й закінчуючи останнім періодом 

реалізації і-го проекту. 

Розглядаючи множину проектів і, Ii ,1= , інноваційного кластеру й 

максимізуючи загальну суму значень чистої приведеної вартості iNPV  по всім 

інноваційним проектам за умови бюджетних обмежень і обмежень, які 
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стосуються організації банківської діяльності, можемо оптимізувати розподіл 

фінансових ресурсів по інноваційному кластеру загалом. 

Зазначимо, що організація фінансування організацій, що входять до 

інноваційних кластерів, ввимагає впровадження й нових підходів та 

інструментів банківської діяльності, що буде стимулювати інноваційний 

розвиток самої банківської системи. 

Так, якщо при звичайних кредитних операціях банк цікавиться 

результатами діяльності позичальника, оцінює його фінансове та економічне 

становище, включаючи оцінку майна, використовуваного в якості застави, то 

у відношенні фінансування інноваційної діяльності зусилля банків 

зосереджуються на оцінці інноваційних проектів і забезпеченні гарантій, 

тобто проектному аналізі, який містить техніко-економічне обґрунтування 

проектів, визначення фінансової та економічної ефективності інноваційних 

проектів, їх витратності, джерел фінансування, рівня можливого 

забезпечення тощо [81, 253, 418]. 

Загалом, для забезпечення функціонування та розвитку інноваційних 

кластерів необхідно для кожного з них створити систему управління його 

внутрішніми суб’єктами та забезпечити ефективне регулювання діяльності 

інноваційного кластеру загалом. Це можливо за умови використання 

концепції корпоративного управління, що передбачає встановлення балансу 

між економічними та соціальними цілями, між індивідуальними та 

суспільними інтересами. 

Інноваційний кластер має складну організаційно-господарську 

структуру, склад якої визначають шість основних підсистем, кожна з яких, в 

свою чергу, є комплексною системою: виробники V (промислові 

підприємства та організації, які виробляють інноваційну продукцію за 

прогресивними технологіями); постачальники та підприємства 

забезпечуючих галузей G; науково-дослідні організації та вищі навчальні 
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заклади U; банки B; інжинірингові та консалтингові компанії K; органи влади 

та суспільні організації R. Зазначимо, що на інноваційній кластер також 

впливають зовнішні чинники, такі як споживачі інноваційної продукції; 

зовнішні інвестори; конкуренти тощо, але ступінь їх впливу є незначним 

порівняно із внутрішніми чинниками, які входять до складу визначених вище 

підсистем інноваційного кластеру. 

Поточний стан кожної підсистеми інноваційного кластеру можна 

описати за допомогою ключових параметрів xi, i=1,…n, які достатньо повно 

характеризують кожну з підсистем і входять до складу відповідних 

характеристичних векторів. 

Оскільки кожна з підсистем не лише виконує свої функції та прагне 

досягти своєї мети, а й впливає на інші елементи інноваційного кластеру, 

можна визначити зв’язки між змінами вектору стану однієї підсистеми на 

зміни векторів інших підсистем: XXYd Y

!!
= , де YX  – матриця факторів впливу 

підсистеми X на підсистему Y. 

Розглянемо більш детально ключові параметри, які характеризують 

основні підсистеми інноваційного кластеру. 

Промислові підприємства та організації, які виробляють інноваційну 

продукцію за прогресивними технологіями, характеризуються такими 

параметрами ...,2,1},{ == ivV i

!
: обсяги інноваційної продукції, що 

виробляється за певний момент часу; максимальний обсяг виробництва за 

наявних виробничих потужностей; собівартість продукції, що виробляється; 

трудомісткість і матеріаломісткість виробництва інноваційної продукції; час, 

необхідний на виробництво інноваційної продукції. 

Постачальники та підприємства забезпечуючих галузей 

характеризуються такими параметрами, як ціна постачальника на 

продукцію/послуги; обсяги поставок; строки поставок; максимальні обсяги 

продукції, що може поставити постачальник; інші умови платежів 
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(вектор ...,2,1},{ == igG i

!
). 

Науково-дослідні організації та вищі навчальні заклади безпосередньо 

забезпечують розробки інноваційних технологій і продукції, впливають на 

появу нових спеціальностей на ринку праці для забезпечення потреб 

інноваційного виробництва, а також забезпечують науково-освітню 

підготовку фахівців з відповідних напрямів. Вектор ...,2,1},{ == iuU i

!
, що 

описує діяльність науково-дослідних організацій і вищих навчальних 

закладів, містить такі параметри, як розроблення нових технологій; випуском 

нової техніки; наявність патентів за пріоритетними темами досліджень; 

збільшенням потоку патентної інформації; кількість публікацій в даній галузі 

науки, досягненням порогового рівня розроблення теми; обсягами підготовки 

спеціалістів за пріоритетними напрямами; рівнем використання інноваційної 

продукції [23, 206]. 

Параметри, що характеризують дану підсистему інноваційного кластеру 

(вектор станів ...,2,1},{ == ibB i

!
), є такими: показник експансії; концентрація 

активів; концентрація власного капіталу; частка вкладів населення в 

зобов’язаннях; ефективність використання залучених коштів; якість 

кредитного портфеля; доля активів в інноваційному виробництві; доля 

кредитів в інноваційному виробництві; рівень розвитку ощадного напряму 

банківської діяльності. 

Інжинірингові та консалтингові компанії виконують роботи дослідного, 

проектно-конструкторського, розрахунково-аналітичного характеру, 

здійснюють підготовку техніко-економічного обґрунтування інвестиційних 

проектів, обґрунтовують рекомендації в області організації виробництва і 

управління, реалізації інноваційної продукції (вектор станів 

...,2,1},{ == ikK i

!
), які зазвичай здійснюються за рахунок ресурсів 

підсистеми банків. 
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Органи влади та суспільні організації здійснюют регулюючий вплив на 

діяльність всіх підсистем, які входять до складу інноваційного кластеру, а 

саме: визначають податки, вводять необхідність ліцензування, встановлюють 

списки продукції та послуг, що потребують сертифікації; встановлюють 

митні збори та пільги на окрмі виплати для певних виробників. Відповідні 

характеристики описуються вектором станів ...,2,1},{ == irR i

!
. 

В процесі функціонування інноваційного кластеру основним джерелом 

виміру взаємовідносин між його елементами є фінансові потоки, які, в 

основному, забезпечуються ресурсами банків, які входять до складу 

інноваційного кластеру.  

Тоді можна записати, що 

)()()()()()( tBdtBdtBdtBdtBdtBd RKUGV

!!!!!!
++++= ,     (2.35) 

тобто зміна вектору станів підсистеми, що характеризує діяльність банків з 

перерозподілу фінансових ресурсів, викликано процесами діяльності як 

інноваційного кластеру загалом, так і кожної з його підсистем окремо [412]. 

Оскільки кожна зміна є пропорційною вектору станів підсистеми, що 

впливає на неї, наприклад, вплив підсистеми підприємств-виробників на 

підсистему банків можна представити як dtVVtBd BV

!!
=)( , де BV  – матриця 

впливу, що описує, як зміниться величина вектору B
!

 за одиницю часу t  за 

даної величини вектору V
!

. Тоді (1) можна записати як: 

dtRRdtKKdtUUdtGGdtVVtBdttB BBBBB

!!!!!!!
+++++=+ )()( .   (2.36) 

Інтервал прогнозування dt  обираємо таким чином, щоб її значення на 

інтервалі dt  було незмінним, тобто щоб матрицю впливу можна було 

вважати константою. Тоді з (2.36) отримаємо диференційне рівняння: 

RRKKUUGGVV
t

tB
BBBBB

!!!!!
!

++++=
∂

∂ )( .      (2.37) 

Оскільки в процесі функціонування інноваційного кластеру всі основні 

чинники впливу знаходяться всередині кластеру та є взаємопов’язаними, то 
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для кожної з його підсистем будуть справедливими співвідношення, 

аналогічні (2.35) – (2.37).  

Зазначимо, що внаслідок великих розмірностей векторів станів 

підсистем інноваційного кластеру, перед розв’язанням отриманої системи 

диференційних рівнянь доцільним є здійснювати попереднє дослідження 

основних принципів взаємодії цих підсистем з метою корегування для 

зниження розмірностей векторів станів. 

При цьому цільовими функціями діяльності інноваційного кластеру 

будуть виступати функції ефективності, які визначаються як відношення 

отриманого ефекту від здійснених витрат.  

Для інноваційних кластерів можна виділити такі групи показників 

ефективності: науково-інноваційна ефективність ( UE ), виробничо-

технологічна ефективність ( VE ), фінансово-економічна ефективність ( BE ), 

соціально-екологічна ефективність ( RSE ), інформаційно-організаційна 

ефективність ( ISE ). 

Науково-інноваційна ефективність досягається за рахунок оптимізації 

результатів і витрат, обумовлених розробленням та реалізацією інновацій, 

враховується вплив інновації на обсяг виробництва і споживання того чи 

іншого виду ресурсу, новизна, простота, корисність, естетичність, 

компактність розробок, що відображається в показниках ефективності 

інновацій: індексі рентабельності, нормі рентабельності, періоді окупності, 

інтегральному ефекті від впровадження інновацій [28, 214]. 

Виробничо-технологічна ефективність досягається за рахунок якісних 

змін показників виробництва: спеціалізації, ритмічності, завантаження, 

якості, постачання, економії сировини та матеріалів, складу, структури тощо. 

Фінансово-економічна ефективність виражається в якісних змінах 

фінансово-екоономічних показників: розподілі інвестицій, надходжень від 

реалізації інноваційної продукції, показників рентабельності та дохідності 
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різного характеру, вартості акцій і розмірі дивідендів, рівні 

конкурентоздатності тощо. 

Соціально-екологічна ефективність досягається за рахунок збільшення 

кількості робочих місць, рівня заробітної плати, стану безпеки виробництва, 

рівня соціальної захищеності, рівня екологічної безпеки тощо. 

Інформаційно-організаційна ефективність знаходить відображення в 

змінах, які відбуваються в інформаційно-тенологічних і організаційних 

показниках діяльності інноваційного кластеру: ступеня інформованості про 

зміни зовнішніх факторів, рівня ІТ-підтримки інформаційних потоків у 

інноваційному кластері, рівнем корпоративної взаємодії між елементами 

інноваційного кластеру тощо. 

Тоді загальна ефективність діяльності інноваційного кластеру буде мати 

вигляд: 

),,,,( ISRSVBU EEEEEFE = .        (2.38) 

Отже, загальна модель корпоративної взаємодії в інноваційних 

кластерах буде мати вигляд: 

  max,),,,,( →= ISRSVBU EEEEEFE         (2.39) 

RRKKUUGGVV
t

tB
BBBBB

!!!!!
!

++++=
∂

∂ )( ,       (2.40) 

RRKKUUGGBB
t

tV
VVVVV

!!!!!
!

++++=
∂

∂ )( ,       (2.41) 

RRKKUUBBVV
t

tG
GGGGG

!!!!!
!

++++=
∂

∂ )( ,       (2.42) 

RRKKBBGGVV
t

tU
UUUUU

!!!!!
!

++++=
∂

∂ )( ,       (2.43) 

RRBBUUGGVV
t

tK
KKKKK

!!!!!
!

++++=
∂

∂ )( ,       (2.44) 

BBKKUUGGVV
t

tR
RRRRR

!!!!!
!

++++=
∂

∂ )( ,       (2.45) 

MVV ≤≤0 ; MGG ≤≤0 ; MUU ≤≤0 ; MBB ≤≤0 ; MKK ≤≤0 ; MRR ≤≤0 ,  (2.46) 
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де (2.46) характеризує ресурсні обмеження по кожній з підсистем 

інноваційного кластеру ( MV , MG , MU , MB , MK , MR  – наявні ресурси у 

відповідних підсистемах в певний момент часу t ). 

Розв’язання системи (2.39) – (2.46) дозволить отримати оптимальні 

значення параметрів функціонування всіх елементів інноваційного кластеру 

та забезпечить ефективність корпоративної взаємодії між ними [254]. 

Також перехід банківської системи на шлях інноваційного 

економічного розвитку буде вимагати створення системи виявлення, оцінки 

та зниження власних ризиків, а також оцінки чутливості інноваційних 

кластерів до різних видів ризиків; вироблення системи фінансової підтримки 

та контролю за реалізацією інноваційної діяльності; створення ефективної 

інфраструктури підтримки фінансової та інноваційниї діяльності; 

забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців як у сфері 

банківської діяльності, так і в сферах, які забезпечують функціонування та 

розвиток інноваційних кластерів, тощо [18]. 

Слід відмітити, що для забезпечення ефективного розв’язання задачі 

фінансового забезпечення інноваційної діяльності, зокрема оптимізації 

розподілу фінансових ресурсів, необхідно забезпечити адекватну ІТ-

підтримку наявних процесів в інноваційному кластері [209, 281, 283, 296, 

320].  

Сучасний рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 

дозволяє сьогодні втілювати на практиці фундаментальні рішення в області 

штучного інтелекту, розроблені в останні десятиліття минулого століття, 

створюючи не просто корпоративні інформаційні системи, а й інтелектуальні 

системи управління організаціями. У той же час підвищення рівня 

«інтелектуальності» корпоративних інформаційних систем відповідає 

потребам інноваційного бізнесу – суб’єктам інноваційного кластеру потрібні 

інтелектуальні системи, що дозволяють перенести інформаційно-облікову 

діяльність в область комп'ютерних технологій, вивільнивши інтелектуальний 

потенціал для проведення науково-дослідних робіт, вироблення 
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корпоративних стратегій, створення інноваційної продукції, визначення 

напрямів розвитку організацій і інноваційного кластеру, вирішення інших 

нестандартних завдань, що вимагають залучення потужного 

інтелектуального потенціалу інноваційного кластеру [92, 99, 159, 298]. 

Отже, сучасні інформаційно-комунікаційні технології є важливою 

складовою розвитку інноваційних кластерів, оскільки враховують останні 

досягнення світової науки та техніки, забезпечують процеси корпоративного 

управління, підтримують дослідження в галузях передових технологій: 

нанотехнологій, мікроелектроніки, біотехнологій, ресурсозберігаючих 

технологій та інших.  

Основою інформаційної підтримки інноваційних процесів є наявність 

структурованих корпоративних ресурсів і сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, які забезпечують ефективне використання 

учасниками інноваційного кластеру таких ресурсів для досягнення мети 

стратегії корпоративного управління, створення нових знань і вироблення 

інноваційної продукції [298]. Підвищення якісних і кількісних показників 

інформаційного забезпечення інноваційного кластеру є актуальним 

завданням. Інноваційним кластерам необхідне якісне інформаційне 

забезпечення відомостями про нові науково-технічні розробки і виробничі 

процеси. Для того, щоб організувати інформаційно-пошуковий процес, 

спрямований на виявлення нових наукових відкриттів і розробок, провести 

експертизу зібраних відомостей і перетворити її результати на необхідну для 

подальших досліджень інформацію, довести виявлену ідею до стадії вже 

готового продукту, оцінити економічну ефективність проекту і налагодити 

серійне виробництво, необхідно створювати системи інформаційної 

підтримки корпоративного управління й стратегічного менеджменту, 

інтегровані в єдиний корпоративний інформаційний простір інноваційного 

кластеру [199]. 

Досвід інших країн засвідчує, що фінансування науки та інновацій дає 

ефект лише в довгостроковій перспективі – 10-15 років. Україні потрібен 
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технологічний форсайт, тобто розуміння, куди вона рухається. Якщо він 

з'явиться, визначаться й пріоритетні галузі інноваційного розвитку. Але 

сьогодні вже зрозуміло, що фінансувати потрібно не тільки фундаментальну 

науку, але й прикладну. При цьому інвестиції в науку повинні базуватись не 

на комерційній логіці, а на можливостях створення нових економічних 

галузей через створення інноваційних кластерів. Є індустрії, в яких Україна є 

традиційно конкурентоспроможною. А є й глобальні тренди, на зразок 

превентивної медицини. І потрібно розвивати науку на перетині цих двох 

напрямів. Тому питання інноваційного розвитку економіки України та 

забезпечення фінансування інноваційних видів діяльності є актуальними та 

потребують на подальші дослідження. 

Отже, реалізація курсу на інноваційний розвиток та становлення 

інтелектуальної економіки в Україні, подолання тенденцій руйнування 

науково-виробничого потенціалу та посилення її інтелектуального 

потенціалу потребують серйозного нарощування інвестиційної активності як 

з боку держави, так і з боку комерційних банків. Вітчизняні вчені вважають, 

що для реальної модернізації економіки вітчизняні інвестиції протягом 

найближчих 15 років повинні зрости приблизно на 18% до попереднього 

року, що є першою та вирішальною передумовою забезпечення 

інноваційного розвитку, про що йшла мова під час роботи Міжнародної 

науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток економіки: 

проблеми та перспективи», яка відбулася в грудні 2012 р. в Києві. За деякими 

оцінками, для виходу в режим розширеного відтворення основного капіталу 

обсяг виробничих інвестицій необхідно збільшувати втричі, а НДДКР – 

уп'ятеро. За таких умов роль банківської системи важко переоцінити. Тому 

необхідно створювати передумови для ефективного розвитку банківської 

системи, що буде сприяти фінансовій підтримці інноваційної діяльності, 

накопиченню інтелектуального потенціалу країни, становленню нових 

економічних відносин і розробленню ефективних моделей взаємодії банків і 

організацій науково-технічної та інноваційної сфери, а отже, забезпеченню 
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інноваційного розвитку в сучасному економічному просторі [363]. 

У відповідності з цілями функціонування та розвитку інноваційного 

кластеру в межах єдиного корпоративного інформаційного простору, 

вітчизняні інноваційні кластери повинні розвивати партнерські відносини з 

університетами, державними дослідницькими інститутами за фінансової 

підтримки банківської системи й бути орієнтованими на поліпшення 

взаємодії науки, освіти, промисловості. Для цього потрібно створити 

корпоративну платформу для взаємодії учасників певного сектора економіки 

з метою визначення пріоритетних напрямів досліджень і розробок, часових 

рамок та плану дій у тих стратегічно важливих областях, де майбутні 

зростання, конкурентоспроможність та сталий розвиток залежать від 

науково-технологічних досягнень у середньо- та довгостроковому періодах; 

сконцентрувати фінансування досліджень і розробок в тих областях, які є 

найбільш значущими для розвитку стратегічно важливих секторів економіки; 

формувати відповіді на стратегічні технологічні виклики, які можуть зробити 

внесок у досягнення основних цілей інноваційного розвитку країни. 

Дослідження сучасних тенденцій функціонування та розвитку 

банківських систем світу демонструє нелінійну динаміку та хаотичність 

процесів, що в них відбуваються [11]. Тому для визначення механізмів 

ефективного функціонування та розвитку банківських систем і проведення 

модельних експериментів, необхідно застосовувати принципово нові 

інноваційні підходи, в основі яких лежить еволюційно-синергетична 

парадигма. 

Незважаючи на велику кількість фундаментальних робіт із синергетики 

[44, 125, 149, 204, 359, 365], прикладних досліджень, що базуються на 

системно-синергетичному підході [45, 80], а також окремі роботи науковців, 

які формують синергетичну концепцію розвитку банківських систем [111, 

306, 314], на сьогодні ще не розроблена цілісна методологія побудови та 

використання синергетичних моделей функціонування та розвитку 

банківських систем.  
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Зазначимо, що в основі корпоративної взаємодії між елементами 

корпоративної інфраструктури банківської системи лежать такі принципи: 

універсальність (основні засади корпоративного управління застосовані для 

всіх елементів корпоративної інфраструктури банківської системи); динамізм 

функціонування банківської системи загалом, її окремих елементів і 

взаємодії із зовнішнім середовищем; одноманітність побудови критерію 

оцінки ефективності корпоративної інфраструктури та її елементів; повнота, 

збалансованість і стійкість корпоративної інфраструктури банківської 

системи; можливість вибору між різними варіантами корпоративних 

взаємовідносин; адаптивність змін корпоративної інфраструктури 

банківської системи до змін зовнішнього середовища [230].  

Корпоративна інфраструктура банківської системи визначає рівень 

розвитку та якість функціонування банківського сектору загалом. Не є 

виключенням і банківська сфера України. За останні роки у вітчизняному 

банківському секторі більш активно впроваджуються методи корпоративного 

управління в практику діяльності комерційних банків [232, 290, 291]. Однак, 

незважаючи на певний прогрес, рівень розвитку та підтримки корпоративної 

взаємодії між структурними елементами банківської системи України є 

низьким і не відповідає світовим стандартам банківської діяльності [232, 

393]. 

Зазначимо, що розвиток і підтримка функціонування корпоративної 

інфраструктури банківської системи є необхідним, перш за все, для того, щоб 

забезпечити реальний ефект від такого об’єднання. З цього погляду 

важливим є дослідження синергетичних ефектів, що виникають в 

корпоративних інфраструктурах. 

В загальному випадку для дослідження синергетичних ефектів у 

корпоративній інфраструктурі банківської системи необхідно забезпечити 

виконання таких дій: оцінювання потенціалу синергії корпоративної 

взаємодії за різними напрямами банківської діяльності; визначення 

можливих ефектів синергії корпоративної взаємодії елементів корпоративної 
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інфраструктури банківської системи; планування множини впливових 

синергетичних ефектів корпоративної взаємодії елементів корпоративної 

інфраструктури банківської системи; формування дерева цілей щодо 

досягнення синергетичних ефектів корпоративної взаємодії на різних рівнях 

управління корпоративної інфраструктури банківської системи; контроль за 

досягненням синергетичних ефектів у корпоративній інфраструктурі 

банківської системи [355]. 

Отже, на сьогодні є вкрай необхідним розвивати та підтримувати 

корпоративну інфраструктуру банківської системи, яка створює сприятливі 

умови для виникнення синергетичних ефектів. 

Оскільки корпоративні структури характеризуються наявністю 

розподіленого контролю, тобто суб’єкти управління підпорядковані 

одночасно декільком органам управління (діяльність банків регулюється 

акціонерами, радами директорів, НБУ тощо), і здійснюють свою діяльність в 

умовах конфліктів і невизначеності, для моделювання процесів 

корпоративної взаємодії доцільно здійснювати за допомогою теоретико-

ігрових методів і методів інформаційного управління [69, 135, 143, 186, 187, 

261, 375]. 

Опис функціонування банківської системи управління передбачає 

завдання порядку прийняття рішень – вибору параметрів регулювання – та 

інформованості її елементів – банків – в моменти прийняття рішень, а також 

принципів вибору при всіх можливих видах інформованості з погляду 

регулятора – НБУ. Вибір параметрів регулювання та передача інформації 

банкам здійснюється регулятором з метою, щоб в процесі функціонування 

банківської системи досягти виконання необхідних глобальних обмежень на 

її параметри функціонування та забезпечити умови сталого розвитку, а 

також підвищити результативність діяльності банківської системи. При 

цьому завдання корпоративного управління в банківській системі має сенс, 

якщо виконується умова узгодженості діяльності банків, як елементів 

банківської системи. Інтереси банків і всіх зацікавлених сторін є 
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узгодженими, якщо регулятор може забезпечити стійке функціонування 

банківської системи. Проблема забезпечення стійкості функціонування 

банківської системи вирішується на основі поняття колективного ризику, що 

оцінюється величиною можливих втрат, пов'язаних з прийняттям рішень в 

умовах неповної інформації. Умова ідеальної узгодженості – досягнення 

абсолютного максимуму результативності функціонування банківської 

системи – в загальному випадку може не виконуватися, але в деяких 

випадках умова ідеальної узгодженісті виконується. 

Регуляторна діяльність НБУ передбачає передачу інформації про 

прогнозовані значеннях факторів, що впливають на функціонування всієї 

банківської системи та її елементів банкам. Якщо регуляторна функція НБУ 

зводиться тільки до передачі інформації банкам про значеннях деяких 

параметрів, маємо задачу інформаційного регулювання. У дворівневій 

банківській системі, в якій НБУ здійснює інформаційне регулювання, а 

банки пов'язані між собою колективним принципом поведінки, рішенням 

моделі регульованої рівноваги є рівновага за Нешем. У такій моделі 

завдання регулятора полягає у переводі банківської системи в найбільш 

результативну ситуацію рівноваги, яка визначається рівнем інформованості 

банків. 

Найбільш адекватною для забезпечення сталого розвитку соціально-

економічної системи країни є модель банківської системи з 

децентралізованою схемою регулювання (регулятором – НБУ) та 

горизонтальними зв'язками між банками, для якої умовні математичні 

сподівання ),,(ˆ
iii pBxX критеріїв результативності ),,( ϕBxE ii нижнього рівня 

банківської системи з погляду і-го банку мають вигляд 

),,()()(),,(ˆ
iiiiiiiii pBxxwxvpBxX ε−−= , де ni ,...,1=  – кількість банків у 

банківській системі, ix – ресурси і-го банку, B – параметр, що характеризує 

вплив діяльності банківської системи на зовнішнє середовище, ip – вектор 

ймовірностей значень випадкової величини ϕ  (наприклад, вплив на розвиток  
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соціальних проектів), −)( ii xv  прибуток і-го банку, −)( ii xw  витрати і-го банку, 

−),,( ii pBxε  інвестиції, що спрямовуються банками на потреби сталого 

розвитку соціально-економічної системи країни. 

Регуляторний вплив НБУ полягає в передачі i-му банку інформації про 

значення В та вектору ймовірностей pi, які є регулюючими факторами, 

значення яких відомі лише регулятору. При p1 = p2 = ... = pn = p управління 

регулятора є однорідним, в іншому випадку – неоднорідними. Існує шість 

типів передачі інформації НБУ на нижній рівень банківської системи, які 

було досліджено в роботі. 

Інтереси НБУ описуються функцією ),,(),,,...(
1

1 ϕβϕ BxEBxxE i

n

i
iinNBU ∑

=

= , 

де nii ,...,1,0 =>β  (відрахування з прибутку на розвиток банківської системи). 

Визначено оцінку розкиду значень критерію результативності НБУ як 

регулятора банківської системи в результаті самостійних дій банків як 

нижнього рівня банківської системи при децентралізованій схемі 

регулювання та впливах зовнішніх чинників (оцінка колективного ризику 

банківської системи), а також мінімальний колективний ризик від 

самостійних дій банків (ціна децентралізації). Пропонується механізм 

управління НБУ, що забезпечує ідеальну узгодженість інтересів, при якій 

ціна децентралізації дорівнює нулю [197]. 

На нижньому рівні банківської системи існують ситуації регульованої 

рівноваги, вид яких залежить від типу переданої центром інформації та 

видом використовуваних НБУ управлінських впливів (однорідних і 

неоднорідних – різні pi). При цьому механізм інформаційного регулювання з 

неоднорідною стратегією забезпечує ідеальну узгодженість інтересів банків, 

а з однорідної стратегією, взагалі кажучи, не забезпечує. Оптимальна для 

регулятора ситуація неоднорідної рівноваги за будь-яких позитивних 

коефіцієнтах nββ ,...,1 є паретовською точкою для банків і глобальним 

максимумом для НБУ. Таким чином запропоновані механізми 

інформаційного регулювання дозволяють погоджувати інтереси банків й 
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досягати більш високої результативності функціонування банківської 

системи та забезпечувати процеси сталого розвитку соціально-економічного 

середовища. 

З метою забезпечення ефективного розвитку банківської системи 

доцільним є впровадження методів корпоративного управління в практику 

діяльності банківських установ і створення єдиної корпоративної 

інфраструктури банківської системи для підвищення ефективності 

функціонування як окремих банків, так і банківської систем загалом [224]. 

При цьому особливого значення набуває створення умов для 

забезпечення позитивних синергетичних ефектів корпоративної взаємодії 

між елементами банківської системи. Для цього потрібно розвивати та 

підтримувати корпоративну інфраструктуру банківської системи, яка 

створює сприятливі умови для виникнення синергетичних ефектів [64]. 

Для дослідження процесів корпоративної взаємодії між елементами 

корпоративної інфраструктури банківської системи і проведення модельних 

експериментів доцільно використовувати теоретико-ігрові моделі, оскільки 

корпоративна інфраструктура банківської системи характеризуються 

наявністю розподіленого контролю, а банки здійснюють свою діяльність в 

умовах конфліктів і невизначеності. 

В межах побудованих теоретико-ігрових моделей ефективність 

функціонування корпоративної інфраструктури банківської системи 

визначається як максимальне значення суми цільових функцій її елементів, а 

умовами виникнення синергетичних ефектів є наявність непустої множини 

компромісів корпоративної взаємодії її елементів і забезпечення умови, що 

максимальне значення суми цільових функцій елементів корпоративної 

інфраструктури банківської системи є більшим за сумарну ефективність 

функціонування елементів банківської системи. 

Отримані результати доводять доцільність розвитку та підтримки 

функціонування корпоративної інфраструктури банківської системи, 

дозволяють підвищити вигоди окремих елементів банківської системи і 
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оцінити синергетичні ефекти у розвитку банківської системи і, як наслідок, 

підвищити ефективність функціонування банківської системи загалом.  

Оскільки підвищення ефективності функціонування банківської системи 

має безпосередній вплив на сталий розвиток, перспективними напрямами 

подальших досліджень є дослідження процесів взаємодії елементів 

корпоративної інфраструктури банківської системи із зовнішнім середовищем 

та встановлення можливості застосування принципів корпоративної взаємодії 

та виникнення синергетичних ефектів у таких процесах. 

В роботі показано, що оскільки корпоративні структури 

характеризуються наявністю розподіленого контролю, тобто суб’єкти 

управління підпорядковані одночасно декільком органам управління 

(діяльність банків регулюється акціонерами, радами директорів, НБУ тощо), і 

здійснюють свою діяльність в умовах конфліктів і невизначеності, для 

моделювання процесів корпоративної взаємодії доцільно здійснювати за 

допомогою теоретико-ігрових методів. 

Нехай }...,2,1{ aA =  – множина центрів управління банківської системи, 

кожен з яких здійснює управління підпорядкованими йому банками AiBi ∈, ; 

jiji Xx ∈  – дія j -го банка, підпорядкованого i -му центру управління банківської 

системи ( jiX – підмножина скінченовимірного евклідового простору); 

iBjjii xx ∈= }{ – вектор підпорядкованих i -му центру управління, AiBjji i
xx ∈∈= ,)( – 

матриця дій всіх банків; )( ii xE – прибуток, що отримує i -й центр управління 

банківської системи, 
iBjjiji rr ∈= }{ – вектор витрат, 

iBjjiji ss ∈= }{ – вектор 

стимулювання j -го банку i -м центром управління банківської системи.  

Тоді цільова функція i -го центру управління банківської системи є 

різницею між доходом і сумарним стимулюванням, що надається 

підпорядкованими йому банками: ∑
∈

∈−=
iBj

jijiiiii AixsxExF ),()()( , а цільова 

функція j -го банка, підпорядкованого i -му центру управління банківської 

системи визначається як різниця між стимулювання і витратами: 
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AiBjxrxsxf ijijijijijiji ∈∈−= ,),()()( .     (2.47) 

Отже, маємо a  дворівневих організаційних структур, в яких на 

верхньому рівні ієрархії знаходиться центр управління банківської системи, а 

на нижньому – суб'єкти управління (банки), перед кожною з яких постає 

задача вибору такої системи стимулювання, яка б максимізувала цільову 

функцію (2.47). 

Доведено, що задача вибору системи стимулювання має просте рішення 

– центру управління банківської системи достатньо використовувати 

компенсаторну систему стимулювання (банки при цьому отримують нульову 

корисність), виграш i -го центру управління банківської системи (значення 

його цільової функції) визначається як 

∑
∈

∈−==
i

ii Bj
jijiii

x
ii

x
i AixsxExFZ ),()(max)(max , а сумарна ефективність 

функціонування a  елементів банківської системи визначається як ∑
∈

=
Ai

iZZ . 

Виникає задача визначення умов, за яких елементам банківської системи 

буде вигідно об’єднати свої зусилля для формування корпоративної 

інфраструктури банківської системи. За умов некооперативної рівноваги, 

розв’язання цієї задачі є тривіальним: кожен елемент банківської системи в 

межах корпоративної інфраструктури має отримувати не меншу корисність, 

ніж в попередніх періодах. Оскільки функції витрат банків є сепарабельними, 

то необхідно проаналізувати лише стратегії центрів управління банківської 

системи [244]. 

Нехай i -й центр управління банківської системи отримує прибуток від 

діяльності банків Aixei ∈),( . Розглянемо випадок, коли прибуток центрів 

управління банківської системи залежить не лише від діяльності 

безпосередньо його банків, як було розглянуто вище, але й від діяльності 

банків, підпорядкованих іншим центрам управління банківської системи. 

Будемо вважати, що функції ie  задовольняють тим самим умовам, що й 

функції AiEi ∈, . Взаємодія структурних елементів банківської системи 
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полягає у тому, що i-ті центри управління призначають стимулювання j -м 

банкам, після чого банки здійснюють вибір своїх дій. 

Оскільки кожний центр управління банківської системи в загальному 

випадку стимулює всі банки, цільова функція i -го центру управління буде 

мати такий вигляд: ∑∑
∈ ∈

∈−=
Ak Bj

jkjkiii AixsxexG
i

,)()()( , де jkis – стимулювання, що 

надається ji -му банку k -м центром управління банківської системи, а 

цільова функція j -го банка, підпорядкованого i -му центру управління 

банківської системи, набуде вигляд: AiBjxrxsxg ijiji
Ak

jkjkijiji ∈∈−=∑
∈

,),()()( . 

Доведено, що для аналізу ефективних за парето рівноваг неша ігри 

центрів управління банківської системи достатньо обмежитися розглядом 

функцій стимулювання такого виду: 

!"

!
#
$

≠

=
=

,,0

,,
),(

jiji

jijijik

jijijki yx

yx
yxs

λ
  AiBj ijik ∈∈≥ ,,0λ .  (2.48) 

Умова компенсації витрат банків має вигляд:  

AiBjyr i
Ak

jikjiji ∈∈=∑
∈

,,)( λ .      (2.49) 

Якщо ці умови виконуються, кожен банк отримує в межах 

корпоративної інфраструктури корисність, яка не менша за корисність у 

попередньо розглянутій структурі банківської системи, тобто для банків 

формування корпоративної інфраструктури банківської системи буде 

вигідним. Тому доцільним є дослідження вигідності формування 

корпоративної інфраструктури банківської системи для центрів управління. 

Нехай існує така система платежів від центрів управління банкам, що 

виграш кожного із центрів управління не менший, ніж за умови незалежної 

діяльності кожного з них: 

∑∑
∈ ∈

∈≥−
Ak

i
Bj

jkii AiZye
i

,)( λ .       (2.50) 

Отримані результати свідчать, що умовою того, що система 

стимулювання є ефективною за Парето рівновагою Неша, яка реалізує вектор 
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y  дій банків, і є непустою множиною компромісу: 

{ })50.2()49.2(,,,0)( ∧∈∈≥= AkiBjy ijikλθ . 

Ефективність функціонування корпоративної інфраструктури 

банківської системи визначимо як максимальне значення суми цільових 
функцій її елементів: ∑ ∑

∈ ∈

∈−=
Bj Bj

jijii
x

AixrxeZ
i

),)()((max* . 

Нехай ∑ ∑
∈ ∈

∈−=
Bj Bj

jijii
x

Aixrxey
i

),)()((maxarg* . Тоді для того, щоб область 

компромісу була непустою, необхідно і достатньо, щоб виконувалась умова: 

ZZ ≥* . 

Для доведення необхідності цього твердження, припустимо, що існує 
вектор y , для якого ≠)(yθ Ø. Тоді просумує (2.48) по iBj∈  і підставимо в 

отриманий результат (2). Отримаємо x∀ нерівність ∑∑
∈∈

≥−
iBj

jiji
Ai

i Zyrye ))()(( . 

Оскільки права частина нерівності не залежить від y , то нерівність є 

справедливою й для *y , за якого досягається максимум лівої частини даної 

нерівності. 

Метод доведення достатності наведений в, де доказано, що якщо =)( *yθ  

Ø, то область компромісу є пустою. 

Нехай виконується умова ZZ ≥*  та y∀  =)(yθ  Ø. Тоді =)( *yθ  Ø. Це 

означає, що jikλ∀ , що задовольняють (2.50), одночасно повинні 

виконуватись: ∑∑∑∑∑
∈ ∈ ∈∈ ∈

>
Bi Ak Bj

jki
Ak Bj

jiji

ii

yr λ)( *  та ∑∑∑∑
∈∈ ∈ ∈

−=
Ai

ji
Bi Ak Bj

jki Zye
i

))(( *λ , тобто 

∑∑∑∑
∈∈ ∈∈

<−
Ai

i
Ak Bj

jiji
Ai

i Zyrye
i

)()( ** , що суперечить умові ZZ ≥* .  

Отже твердження про умови формування області компромісу щодо 
визначення доцільності функціонування та розвитку корпоративної 
інфраструктури банківської системи доведено. 

Змістовно це твердження може інтерпретуватись як наявність 
синергетичного ефекту в корпоративній структурі банківського сектору, 
тобто банківська система досягає більшої ефективності в умовах 
корпоративної організації її структури, ніж сума ефективностей її елементів. 
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Більш того із цього твердження випливає, що умова ZZ ≥*  є умовою 

вигідності функціонування та розвитку корпоративної інфраструктури 

банківської системи як з погляду банківської системи, так і з погляду 
досягнення цілей сталого розвитку, тому вона є мірилом визначення 
синергетичних ефектів у розвитку банківського сектору, а також критерієм 

стійкості корпоративної інфраструктури банківської системи. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

Банківські установи – один із головних інструментів здійснення 

економічних реформ, одна з найважливіших структур ринкової економіки. 

Потужна банківська система є необхідною умовою забезпечення сталого 

економічного зростання в країні, адже рівень розвитку економіки значною 

мірою залежить від стану банківської системи Швидка зміна умов 

функціонування, відкритість зовнішньому середовищу, схильність до 

внутрішніх перетворень спонукають банківську систему до постійного 

удосконалення.  

Для забезпечення ефективного функціонування банківської системи та 

фінансової підтримки сталого розвитку економіки країни загалом, необхідно 

спрямовувати процеси банківської діяльності на інноваційний розвиток і 

становлення інтелектуалізованої економіки в країні – забезпечувати 

трансформацію внутрішніх заощаджень в інвестиції із найменшими 

трансакційними витратами, сприяти ефективній алокації ресурсів; надавати 

кошти для реалізації інноваційних проектів, проектів щодо зміцнення 

інтелектуального потенціалу країни. Тобто система процесів функціонування 

банківської системи має бути інструментом реалізації концепції сталого 

розвитку, оскільки вона забезпечує перерозподіл фінансових потоків і є 

фінансовим підґрунтям для суспільно-економічної діяльності. 

З цією метою було розроблено методологічні положення щодо 



181 

 

підтримки процесів корпоративної взаємодії між банками та організаціями 

зовнішнього економічного середовища, а також методологію узгодження 

інтересів в межах окремих корпоративних структур (банків, організацій 

тощо) і полікорпоративних системах (банківській системі, економічній 

системі країни).  

Узагальнена схема інформаційно-логічної структури процесів 

функціонування банківської системи в контексті парадигми сталого розвитку 

економічної системи країни містить чотири взаємопов’язані між собою 

комплекси моделей: перший комплекс моделей містить моделі дослідження 

показників функціонування банківської системи, моделі міжбанківської 

взаємодії, підтримки прийняття рішень, корпоративного управління, 

антикризового регулювання. Другий комплекс моделей містить моделі 

взаємодії банківської системи з мікросередовищем. Це динамічні моделі 

процесів розвитку банківської системи, моделі корпоративної взаємодії, 

моделі підтримки прийняття рішень, логіко-ймовірнісні моделі управління 

ризиками. Третій комплекс моделей містить моделі взаємодії банківської 

системи з макросередовищем, серед яких є моделі інформаційного 

управління, моделі мультиагентної взаємодії, моделі врахування й 

оцінювання синергетичних ефектів, сценарні моделі. Четвертий комплекс 

моделей містить моделі взаємодії банківської системи із глобальною світ-

системою, серед яких – сценарні моделі, моделі інформаційного управління, 

моделі врахування й оцінювання синергетичних ефектів. 

Розроблений цілісний комплекс економіко-математичних моделей 

дозволяє враховувати всі основні процеси функціонування банківської 

системи в економічному середовищі країни та проводити модельні 

дослідження їхньої ефективності, прогнозувати можливі сценарії розвитку 

банківської системи й ухвалювати необхідні рішення щодо регулювання 

банківською діяльністю. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора: 

[281, 285, 290, 291, 297, 296, 298, 302, 303, 304, 306, 307, 310, 314, 318, 320, 

321, 324, 327, 330]. 
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РОЗДІЛ 3 

УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ 

 

 
В сучасних економічних умовах, що характеризуються глобалізацією 

фінансових ринків, а також зниженням ділової активності внаслідок 

глобальної фінансової кризи, проблеми управління ризиками й 

антикризового регулювання банківської системи, попередження виникнення 

криз і нівелювання негативних наслідків кризових явищ є актуальними. Тим 

більше ці питання є актуальними для банківської сфери, оскільки 

банківський бізнес є одним з найбільш ризикованих видів підприємництва.  

Сучасні тенденції розвитку банківської діяльності в країні свідчать про 

активізацію розвитку банківської системи. В даний час пріоритетним 

завданням банківської діяльності стає забезпечення антикризових процедур, 

зокрема попередження банкрутств банків. Тому надзвичайно важливим є 

дослідження проблем антикризового моніторингу, запобігання розвитку 

крихових явищ і нівелювання негативних наслідків криз Аналіз банківських 

ризиків і можливих кризових станів банків необхідний для правильної оцінки 

та структуризації ризиків і кризових ситуацій та обліку їх в стратегічних і 

тактичних питаннях забезпечення життєдіяльності як окремих банків, так і 

банківської системи загалом. 

Особливу важливість у зв'язку з цим набувають питання дієвої 

організації управління ризиками як на рівні окремих банків, так і на рівні 

банківської системи загалом. Нині перед Україною постають важливі 

завдання відновлення економіки країни, подолання політичних і соціальних 

криз, вирішення військового конфлікту на Сході країни й за таких умов 

великого значення набуває забезпечення ефективної діяльності банківського 

сектору України як фінансово-економічного підґрунтя для розбудови високо 

результативного соціально-економічного простору держави й забезпечення 

процесів сталого розвитку. Тому дослідження проблем управління 
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банківськими ризиками й антикризового регулювання банківської системи є 

необхідним і своєчасним. 

Проблеми антикризового управління в банківський сфері сьогодні 

займають багатьох науковців й практичних працівників банківської сфери. 

Але швидкоплинні умови функціонування світових ринків і глобальна 

економічна нестабільність, обмеженість економічних ресурсів і висока 

вартість знань, стрімкий розвиток інформаційних технологій і підвищення 

значущості інтелектуального потенціалу вимагають нових підходів щодо 

опису економічних систем і розроблення систем управління національними 

економіками, зокрема їх фінансовими складовими. 

За таких умов високої актуальності набувають питання, пов’язані з 

антикризовим управлінням як окремими банками, так і банківською 

системою загалом; створенням і управлінням системою банківських ризиків; 

моніторингу, моделювання та прогнозування процесів антикризового 

управління банківською діяльністю; забезпечення стійкого розвитку 

банківської системи загалом. 

В даному розділі досліджуються особливості функціонування вітчизняної 

банківської системи, досліджуються ризики банківської діяльності, визначаються 

основні складові антикризового регулювання банківської системи, досліджується 

вплив процесів глобалізації на стан банківської системи України в контексті 

забезпечення фінансової підтримки процесів сталого розвитку. 

Для проведення даних досліджень було використано останні 

досягнення наукової й практичної думки в галузі управління ризиками та 

антикризового управління в банківській сфері, сучасний апарат економіко-

математичного моделювання, прогресивні напрями ІТ-підтримки процесів 

управління ризиками й антикризового управління, на основі яких було 

визначено тенденції розвитку вітчизняного банківського сектору та 

банківських систем інших країн; виявлено основні фактори ризику в 

банківській діяльності; визначено склад системи банківського ризик-

менеджменту; описано систему нагляду НБУ за управління ризиками в 
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комерційних банках; обґрунтовано необхідність запровадження 

антикризового моніторингу в практику банківської діяльності; визначено 

перспективні напрями подальшого розвитку антикризового управління в 

банківському секторі. 

 

 

3.1. Ідентифікація загроз і ризиків процесів банківської діяльності 

в контексті сталого розвитку 

 

 

В сучасних економічних умовах не існує операцій і процесів, які б не 

були пов’язані ризиком. Ігнорування ризику в економічних процесах саме по 

собі є досить ризикованим, оскільки може спричинити важкі наслідки [201]. 

Неврахування загроз і ризиків у банківській системі може бути 

катастрофічним. Саме тому необхідно приділяти особливу увагу процесам 

ідентифікації загроз і управління ризиками банківської діяльності. Це 

дозволить забезпечити ефективну діяльність банківського сектору й 

сприятиме сталому розвитку країни загалом.  

Оскільки вибір стратегії розвитку й функціонування банківської 

системи здійснюється на основі дослідження банківської інфраструктури, 

діяльності банків, ринку банківських послуг, зовнішніх умов здійснення 

банківських операцій, необхідно ґрунтовно підходити до вирішення проблем 

ідентифікації загроз банківській діяльності, аналізу й мінімізацією ризиків, 

які пов’язані з переліченими напрямами досліджень. 

У вітчизняній науковій літературі можна зустріти різноманітні 

визначення ризику. Під ризиком, зазвичай, розуміють можливість небезпеки, 

невдачі [204], певний управлінський вплив в надії на щасливий результат 

[205] та інші. 

Але незважаючи на різноманітність існуючих визначень сутності 
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банківського ризику, всі автори намагаються пов’язати його з деякою 

невизначеністю, небезпекою виникнення непередбачуваних обставин, 

можливості отримання збитків або недоотримання доходів відносно 

зробленого прогнозу. 

Офіційний погляд НБУ, що враховує передовий світовий досвід 

наукової та практичної думки науковців і практичних працівників 

банківської сфери, визначає ризик як ймовірність того, що події, очікувані 

або неочікувані, можуть мати негативний вплив на капітал та/або 

надходження банку [206]. 

Банківські ризики мають високе соціальне значення. Нині банки 

ризикують не тільки власними, але й позиковими ресурсами, тому можливі 

наслідки неефективного розпорядження кредитними ресурсами, 

неефективний ризик-менеджмент, недотримання міжнародних і 

національних стандартів щодо забезпеченості капіталом і організації 

процесів функціонування банків, можуть мати вкрай негативні наслідки. У 

разі невдачі зазнає втрат не лише банк, але і його клієнти – фізичні та 

юридичні особи, які розмістили в ньому свої грошові кошти, що 

продемонструвала глобальна фінансова криза 2008-2009 рр. Криза 

банківської системи за таких умов стає більш суттєвою й некерованою, ніж 

криза виробництва, оскільки тягне за собою численні фінансові втрати 

учасників, пов'язаних один з одним ланцюжком грошово-кредитних 

зобов'язань [279, 298]. 

Ризики банківської діяльності можна класифікувати за різними 

ознаками. Так, в [109] виділяють кредитні ризики, ризики незбалансованої 

ліквідності, відсотковий ризик, операційний ризик, збитки доходності, а 

також комплексні блоки, пов’язані з напрямами банківської діяльності. 

Згідно [117] виділяються індивідуальні ризики (ризик кредитної угоди й 

інших операцій банку) і сукупні ризики – ризики різноманітних портфелів 

банківської діяльності – кредитного, торгового, інвестиційного, залучених 
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ресурсів тощо. 

Відповідно до типів банківських операцій (активних і пасивних) 

розрізняють ризики активних банківських операцій і ризики пасивних 

банківських операцій [107]. 

НБУ виділяє такі види ризиків: кредитний ризик, ризик ліквідності, 

ризик зміни процентної ставки, ринковий ризик, валютний ризик, 

операційно-технологічний ризик, ризик репутації, юридичний ризик, 

стратегічний ризик [178]. 

Кредитний ризик являє собою наявний або потенційний ризик для 

надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що 

взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із 

банком [178]. Забезпечення ефективного управління кредитним ризиком є 

тим більш важливим, що кредитний ризик є в усіх видах банківської 

діяльності, де результат залежить від діяльності контрагента, емітента або 

позичальника [119–121]. Він виникає кожного разу, коли банк надає кошти, 

бере зобов'язання про їх надання, інвестує кошти або іншим чином ризикує 

ними відповідно до умов реальних чи умовних угод незалежно від того, де 

відображається операція – на балансі чи поза балансом. 

Ефективне управління кредитними ризиками на рівні банків забезпечує 

стабільне функціонування банківської системи загалом і дозволяє 

попередити розвиток системних криз на рівні банківського сектору [308]. 

В умовах глобалізації на особливу увагу заслуговує ризик 

міжнародного кредитування, якому, крім ознак кредитного ризику, 

притаманний ризик країни, який виникає через особливості економіки, 

соціального ладу та політичного устрою країни позичальника [18, 42, 107, 

109, 216, 360]. Ризик країни особливо помітний у разі кредитування 

іноземних урядів або їхніх установ, оскільки таке кредитування зазвичай не 

забезпечене [20, 26, 47, 273, 296, 385]. Проте цей ризик має завжди 

враховуватися в кредитній та інвестиційній діяльності банків. 
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Ризик ліквідності – це наявний або потенційний ризик для банківського 

капіталу та надходжень [178]. Він виникає через неспроможність банку 

виконати свої зобов'язання в належні терміни, не зазнавши при цьому 

неприйнятних втрат. Ризик ліквідності виникає через нездатність управляти 

незапланованим відпливом коштів, змінами джерел фінансування та 

виконувати позабалансові зобов'язання [298]. 

Сьогодні на особливу увагу з боку банківської системи України 

заслуговує ризик ліквідності ринку, що виникає через нездатність визначати 

або враховувати зміни ринкових умов, які впливають на спроможність 

залучати кошти в необхідних обсягах і за прийнятними ставками та 

реалізовувати активи швидко і з мінімальними втратами вартості [106, 124, 

352]. Ефективне управління цим видом ризику дозволить оперативно 

реагувати на зміни ринкової кон’юнктури та та підтримувати алежний рівень 

активності банківської діяльності. 

Ризик зміни відсоткової ставки являє собою наявний або потенційний 

ризик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих 

змін відсоткових ставок [178]. Цей ризик впливає як на прибутковість банку, 

так і на економічну вартість його активів, зобов'язань та позабалансових 

інструментів.  

У [178] виділено такі основні типи ризику зміни відсоткової ставки: 

− ризик зміни вартості ресурсів, який виникає через різницю в 

термінах погашення (для інструментів з фіксованою відсотковою ставкою) та 

переоцінку величини ставки (для інструментів зі змінною відсотковою 

ставкою) банківських активів, зобов'язань і позабалансових позицій; 

− ризик зміни кривої дохідності, який виникає через зміни в нахилі та 

формі кривої дохідності; 

− базисний ризик, що виникає через відсутність достатньо тісного 

зв'язку між коригуванням ставок, отриманих і сплачених за різними 

інструментами, всі інші характеристики яких щодо переоцінки є однаковими; 
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− ризик права вибору, що постає з наявності права відмови від 

виконання угоди (тобто реалізації права вибору), яке прямо чи 

опосередковано існує у багатьох банківських активах, зобов'язаннях і 

позабалансових портфелях. 

Ринковий ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень і 

капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних 

паперів, товарів і курсів іноземних валют за тими інструментами, що є в 

торговельному портфелі [178]. Цей ризик випливає з маркетмейкерства, 

дилінгу, прийняття позицій із боргових і пайових цінних паперів, валют, 

товарів і похідних інструментів, або деривативів. 

Валютний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень і 

капіталу, що виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют 

та цін на банківські метали [178]. Основними типами валютного ризику є: 

− ризик трансакції; 

− ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний ризик); 

− економічний валютний ризик. 

Кризи, які панували в нашій країні протягом останніх десяти років 

(фінансова криза 2008-2009 рр., комплексна криза останніх двох років), 

зумовлюють необхідність дотримання принципів ринкової економіки щодо 

організації та підтримки банківської діяльності [308, 298] та забезпечення 

результативного управління ринковим і валютним ризиком як на рівні 

окремих банків, так і на рівні банківської системи загалом. 

Операційно-технологічний ризик – це потенційний ризик для існування 

банку, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи 

внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і 

процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, 

надійності, контрольованості і безперервності роботи [178, 351]. 

Це може спричинити фінансові збитки через помилку, невчасне 

виконання робіт або шахрайство або стати причиною того, що інтереси банку 
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постраждають у якийсь інший спосіб [305, 403]. Операційно-технологічний 

ризик виникає також через неадекватність стратегії, політики і використання 

інформаційних технологій [222, 354, 431]. До інших аспектів операційно-

технологічного ризику належить імовірність непередбачених подій, 

наприклад пожежі або стихійного лиха [126, 323, 418]. 

Ризик репутації – це наявний або потенційний ризик для надходжень та 

капіталу, який виникає через несприятливе сприйняття іміджу фінансової 

установи клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками) або органами 

нагляду [178]. Це впливає на спроможність банку встановлювати нові 

відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати існуючі 

відносини [298]. Цей ризик може призвести банк до фінансових втрат, 

зменшення клієнтської бази, банкрутства. Ризик репутації має місце на всіх 

рівнях організації, і тому банки мають відповідально ставитися до своїх 

взаємовідносин із клієнтами та суспільством [44, 364]. 

Управління ризиком репутації є важливим напрямом у системі 

управління ризиками як на рівні окремих банків, так і на рівні банківської 

системи. Для забезпечення високої результативності управління ризиком 

репутації банкам необхідно дотримуватись принипів корпоративного 

управління та корпоративної соціальної відповідальності [298]. 

Юридичний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень 

та капіталу, який виникає через порушення або недотримання банком вимог 

законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних 

норм, а також через можливість неоднозначного їх тлумачення [178].  

Банки наражаються на юридичний ризик через те, що мають відносини 

з великою кількістю зацікавлених осіб, наприклад, клієнтами, контрагентами, 

посередниками тощо, органами нагляду, податковими та іншими 

уповноваженими органами [258, 316]. Тому для підвищення результативності 

управління юридичним ризиком доцільно використовувати методи та моделі 

підтримки корпоративної взаємодії, які було описано в п.2.1. 
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Стратегічний ризик – це наявний або потенційний ризик для 

надходжень та капіталу, який виникає через необґрунтовані управлінські 

рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни в 

бізнес-середовищі [178]. Цей ризик виникає внаслідок несумісності: 

стратегічних цілей банку; бізнес-стратегій, розроблених для досягнення цих 

цілей; ресурсів, задіяних для досягнення цих цілей; якості їх реалізації [298]. 

Для забезпечення підтримки управління стратегічним ризиком 

доцільно застосовувати моделі та методи підтримки ухвалення рішень, які 

було описано в п.2.2. 

Дослідивши різні підходи до класифікації ризиків банківської 

діяльності, узагальнимо їх у вигляді схеми (рис. 3.1). 

Для оцінки ступеня ризику можна використовувати якісний і 

кількісний види аналізу.  

Якісний аналіз – це аналіз джерел і потенційних зон ризику, що 

визначаються його факторами. Тому якісний аналіз спирається на чітке 

виділення факторів, перелік яких є специфічним для кожного виду 

банківського ризику. 

Кількісний аналіз ризику має на меті чітку формалізацію ступеня 

ризику, що містить в себе: вибір критеріїв оцінки ступеня ризику; визначення 

припустимого рівня окремих видів ризику; визначення фактичного ступеня 

ризику на основі окремих методів; оцінка можливості збільшення або 

зниження ризику в подальшому. При цьому критерії оцінки ступеня ризику 

можуть бути як загальними, так і специфічними для окремих видів ризику. 

Також є актуальним розроблення підходів щодо організації процесів 

функціонування банків відповідно до стандартів щодо визначення загроз і 

ризиків банківської діяльності та управління ними на основі рекомендацій 

Базельського комітету (Базель ІІ, Базель ІІІ) з банківського нагляду [305].  
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Згідно даного підходу розрахунок достатності капіталу здійснюється зі 

статичною оцінкою ризику, яка не залежить від макроекономічних умов 

банківської діяльності, що істотно знижує ефективність визначення й 

управління ризиками. 

Актуальність цієї проблеми стимулювала міжнародні регулюючі 

органи (Базельський комітет з банківського нагляду, Міжнародний валютний 

фонд та інші), науковців і практичних працівників банківської сфери до 

пошуку так званих макропруденціальних індикаторів, які являють собою 

комплекс макроекономічних і банківських показників, що пов’язані зі 

стійкістю банківської системи. 

Механізм макропруденціального аналізу містить побудову й 

використання систем індикаторів, основаних на агрегованих показниках 

банківської системи, отриманих від НБУ та наглядових органів, а також 

макроекономічних і фінансових показниках, що характеризують стійкість 

банківського сектору [126]. Ці індикатори дозволяють виявляти тенденції до 

зростання рівня ризиків всередині банківської системи, потенційні джерела 

виникнення криз, які знаходяться поза банківською системою, а також 

канали розповсюдження кризових явищ, які пов’язані з глобалізацією 

економіки та нестабільністю зовнішньоекономічного середовища [281]. 

Для здійснення макропруденціального аналізу використовується 

техніка системного аналізу, яка спирається на кількісні індикатори й якісну 

інтерпретацію інформації, яка отримується в процесі банківського нагляду 

[112]. При цьому основними індикаторами будуть виступати агреговані 

макропруденціальні індикатори та макроекономічні індикатори. 

До агрегованих макропруденціальних індикаторів відносяться такі: 

- достатність капіталу (коефіцієнт сукупної достатності капіталу; 

концентрація капіталу по групах банків); 

- кількість активів банків (розподіл виданих кредитів по секторам 

економіки; кредити, номіновані в інвалюті; прострочені заборгованості й 
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резерви; проблемні кредити підприємствам державного сектору; рівень 

ризиків активів; зв’язане кредитування; коефіцієнти фінансової 

заборгованості); 

- стан позичальника (співвідношення «борг/капітал»; 

прибутковість підприємства; інші характеристики стану підприємства; 

заборгованість домогосподарств); 

- якість корпоративного управління (зростання кількості банків; 

показники витрат; чистий прибуток на одного працівника); 

- показники прибутку (рентабельність активів; рентабельність 

акціонерного капіталу; показники доходів і витрат; структурні індикатори 

прибутковості); 

- ліквідність (структура активів і зобов’язань; відношення 

депозитів до грошових агрегатів; кредити НБУ фінансовим організаціям; 

сегментація міжбанківської відсоткової ставки; показники вторинної 

ринкової ліквідності та інші); 

- чутливість до ринкового ризику (ризик змін обмінних ресурсів; 

ризик змін відсоткових ставок; ризик змін курсів акцій; ризик змін цін на 

сировинні товари); 

- основні характеристики ринку (ринкова вартість фінансових 

інструментів, в тому числі акцій; індикатори надлишкової прибутковості; 

кредитні рейтинги; розриви в прибутковості по державним облігаціям). 

До макроекономічних індикаторів відносяться такі: 

- економічне зростання (сукупні темпи зростання; зниження темпу 

зростання по окремим секторам економіки); 

- платіжний баланс (дефіцит поточного рахунку; достатність 

валютних резервів; зовнішній борг; умови торгівлі; потоки капіталу); 

- інфляція (волатильність інфляції); 

- відсоткові ставки та валютний курс (волатильність відсоткових 

ставок і курсу національної валюти; рівень реальної відсоткової ставки на 
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внутрішньому ринку; стійкість обмінного курсу; гарантований валютний 

курс); 

- зростання обсягів кредитування й вартості активів (зростання 

обсягів кредитування; зростання вартості активів); 

- ефекти розповсюдження криз (зовнішньоторгові канали 

розповсюдження кризи; кореляція в динаміці фінансових ринків); 

- інші фактори (цільові державні кредити та інвестиції; 

використання державою ресурсів банківської системи; сукупна 

заборгованість в економіці). 

Отже, на стійкість банківської системи впливає динаміка значної 

кількості індикаторів, які потрібно враховувати при управлінні банками й 

при розробленні стратегії розвитку банківської системи загалом. Сучасні 

наукові дослідження в цьому напряму стосуються побудови системи 

агрегованих показників стійкості банківських систем й дослідження їх 

динаміки, тестування на наявність «граничних» значень, за якими настає 

криза тощо [210-211]. За свідченням провідних фахівців банківської сфери 

[207] cьогодні важко прогнозувати, чи буде мати успіх пошук широкого кола 

макро- та мікроекономічних показників, що впливають на стан банківської 

системи, й конструювання на їх основі декількох агрегованих індикаторів, 

що описують стан стійкості банківських систем. На думку провідних вчених 

у даній області [18, 48, 106, 119, 430], найбільш ймовірним є створення 

багатофакторних моделей, що задовільно описують стан банківських систем. 

Разом з тим, проблема прогностичної значущості таких моделей є відкритою, 

що підтвердила недавня глобальна фінансова криза – жодна з рейтингових 

агенцій (Moody’s, Fitch Ratings та інші) не змогла зробити адекватний 

прогноз масштабів криз на міжнародних фінансових ринках 2008-2009 рр. [4, 

420, 435]. 

Провідним світовим центром з дослідження проблем банківської 

стабільності і міжнародним органом, що визначає стандарти банківського 
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нагляду, є Базельський комітет з банківського нагляду. На відміну від 

багатьох робіт в МВФ, що акцентують увагу на макро- й валютно-фінансових 

факторах, що впливають на стійкість банківських систем, Базельський 

комітет основну увагу приділяє виявленню й розрахунку рівня ризиків, що 

приймають на себе банки [288].  

Не встановлюючи залежностей між загальноекономічними й 

банківськими індикаторами, підхід Базельського комітету сконцентрований 

на встановленні оцінок ймовірних збитків по банківським операціям [438]. 

Сьогодні ця схема має спрощений вигляд і використовує п’ять коефіцієнтів: 

0 %, 10 %, 20 %, 50 %, 100 %. За норму, згідно міжнародним стандартам, 

була прийнята основа активних операцій банків – операцій по кредитуванню 

клієнтів. Ризик при проведенні такого типу операцій прийнятий за точку 

відліку й становить 100 %. Ризикованість іпотечного кредитування 

вважається пониженою по відношенню до кредитування клієнтів і ризик по 

таким видам операцій становить 50 %. Кредити, що надаються іншим 

банківським установам, які знаходяться під постійним контролем 

національних фінансових органів, з погляду міжнародних стандартів, 

вважаються ще менш ризикованими, відповідно, коефіцієнт ризику становить 

20 %. Всі зобов’язання центральних банків й уряду, включаючи гарантовані 

ними кредити й випущені ними цінні папери, розглядаються як без ризикові, 

тобто такі, що не потребують покриття банківським капіталом. 

Незважаючи на очевидну спрощеність такої схеми, вона була прийнята 

в більшості країн світу. Але останнім часом посилюється песимізм 

спеціалістів щодо класифікації активів за ступенями ризику, встановлених 

Базельським комітетом з банківського нагляду. 

З метою попередження виникнення банківських криз національні 

органи банківського нагляду, окрім визначення достатності власних коштів 

(капіталу) кредитних організацій для покриття можливих збитків, обмежують 

операції банків відповідними нормативами ліквідності – поточної, миттєвої, 
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довгострокової ліквідності, що задають рівень підтримки ліквідності 

кредитних організацій на різних часових інтервалах; нормативами кредитних 

ризиків – великих кредитних ризиків; нормативами, що обмежують валютні 

ризики – максимальний розмір відкритої валютної позиції.  

Відмітимо, що дані нормативи не лише знижують рівень ризиків 

кредитних організацій, а й суттєво обмежують конкурентоспроможність 

останніх. Крім того, перелічені нормативи не мають, як правило, 

прогностичного значення. Тому для виміру ринкового ризику 

використовують концепцію VAR (Value at Risk), що використовується 

сьогодні в більшості українських банків [119]. 

Серед інших міжнародних документів, окрім угод Базель-ІІ та Базель-

ІІІ, прийнятих Базельським комітетом з банківського нагляду, які регулюють 

роботу системи управління банківськими ризиками, можна виділити такі 

[438]: 

– інтегрована модель управління ризиками організацій, або модель 

COSO-ERM, прийнята комітетом спонсорських організацій Комісії Тредвея, 

США [139]; 

– cтандарт управління ризиками (Risk Management Standard) , або RMS-

модель, розроблений у Великобританії Інститутом ризик-менеджменту, 

Асоціацією ризик менеджменту та страхування, Національним форумом 

ризик-менеджменту в суспільному просторі [123]. 

Якщо Базельська угода має на меті впровадження єдиних стандартів 

регулювання процесу управління банківськими ризиками в світову 

банківську системи на основі визначення вимог до системи оцінки та 

управління ризиками й за рекомендацією НБУ має використовуватись 

банками при формування системи внутрішнього ризик-менеджменту, 

рекомендації комітету спонсорських організацій Комісії Тредвея (модель 

COSO-ERM) та стандарту управління ризиками (RMS-модель) мають 

узагальнюючий характер, розкривають додаткові принципи ризик-
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менеджменту й забезпечують високу технологічну ефективність управління 

банківськими ризиками [296]. 

Модель COSO-ERM являє собою концептуальні основи управління 

ризиками організацій і дає детальні рекомендації щодо створення 

корпоративної системи управління ризиками в межах банків. 

Управління ризиками згідно моделі COSO-ERM являє собою процес із 

восьми взаємопов’язаних компонент: 1) визначення внутрішнього 

середовища, 2) постановка задач, 3) ідентифікація ризикових станів, 4) оцінка 

ризику, 5) реагування на ризик, 6) засоби контролю, 7) інформація та 

комунікації, 8) моніторинг. 

В RMS-моделі ризик-менеджмент розглядається як центральна частина 

стратегічного управління організацією, задача якої полягає в ідентифікації 

ризиків і управління ними. При цьому зазначається, що до складу системи 

ризик-менеджменту повинні бути включені: програма контролю над 

виконанням поставлених задач, оцінка ефективності управлінських впливів, а 

також система заохочення на всіх рівнях організації. Крім того, в документі 

деталізуються характеристики ключових стадій процесу управління 

ризиками, а також наводяться опис організаційної структури управління 

ризиком і основні вимоги до розроблення нормативних документів у сфері 

ризик-менеджменту на корпоративному рівні. 

Кожний із перерахованих документів орієнтований на досягнення 

певної мети. Так, Базель ІІ встановлює чіткі обмеження на мінімальний 

розмір регулятивного капіталу, стандарт RMS ставить за мети отримання 

максимальної дохідності, стандарт COSO-ERM орієнтований на досягнення 

балансу між доходом та ризиком. 

Слід відзначити, що Базель ІІ є найбільш популярним і затребуваним у 

вітчизняних банках, відповідно методи та технології досягнення цілей за 

Базельською угодою є найбільш відпрацьованими, але за умов використання 

даних рекомендацій управління ризиками суттєво покладається на процеси 
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управління лімітами, що зумовлює складність застосування методів ризик-

менеджменту для досягнення балансу між прибутковістю й ризиком. Тому у 

вітчизняних банках в останні роки (після глобальної фінансової кризи) більш 

активно почали застосовувати стандарт COSO-ERM, згідно якого банки 

здійснюють неперервний моніторинг і контроль ризикованих процесів, а 

також стандарт RMS, що рекомендує максимізувати прибуток, передаючи 

певну частину ризиків на аутсорсинг. 

Зазнасимо, що необхідність ідентифікації загроз банківській діяльності, 

аналізу й управління ризиками є тим більш важливим, що некерованість 

даних процесів може призводити до важких необернених наслідків – криз 

банківської системи. 

Будь-яка економічна криза, в тому числі й криза банківської системи, 

являє собою глибоке порушення економічних процесів, що призводить до 

грубих порушень функціонування економічної системи й призводить до 

різноманітних втрат [280]. 

Багато дослідників вважають, що кризи банківської системи можуть 

виникати на мікрорівні й викликати банкрутство обмеженої кількості банків, 

на макрорівні, призводячи до масового банкрутства банків і негативно 

впливаючи на економічне середовище країни, а також бути спричинені 

негативними тенденціями глобальної фінансової системи й призводити до 

бюджетно-фінансової дестабілізації, істотного послаблення фінансової 

системи, посилення інфляції, системних проблем у банківській сфері [106, 

139, 352, 364, 403]. 

Разом з тим, науковий підхід до організації процесів індентифікації 

загроз банківській діяльності та управління банківськими ризиками 

дозволить ефективно попереджувати розвиток криз у банківській системі й 

запобігати різноманітним втратам і важким наслідкам від перебігу 

банківських криз [306]. 

Проведений аналіз виникнення й розвитку криз банківських систем 
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[298, 308, 333] дозволив узагальнити види банківських криз і пов’язати їх з 

типами банкіських ризиків, а також визначити шляхи та критерії 

попередження розвитку криз банківського сектору (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1  

Залежність виникнення та розвитку криз від ризиків банківської 

діяльності 

 Процеси функціонування →ризики →кризи→запобіжні заходи 

   банківської системи 

Процеси 
функціонування 
банківської 
системи 

Трансфор-
мація 
заощаджень у 
інвестиції 

Обслуговування 
товарного обігу, 
емісія 
безготівкових 
коштів і 
забезпечення 
їхнього обігу 

Операційна 
діяльність 
банків, 
перерозподіл 
фінансових 
потоків між 
організаціями 

Торгівля цінними 
паперами, 
забезпечення 
фінансових 
потоків у 
системі 
товарообігу 

Міжнародні 
розрахунки, 
імпорт 
капіталу 

Процеси 
забезпечення 
діяльності 
банківської 
системи 

Тип ризику  Кредитний 
ризик 

Ризик 
ліквідності 

Ризик зміни 
відсоткової 
ставки 

Ринковий 
ризик 

Валютний 
ризик 

Операційно-
технологічни
й ризик 

Тип кризи Боргова 
криза 

Криза 
ліквідності 

Відток 
капіталу з 
банківської 
системи 

Стагнація 
економічного 
розвитку, 
зниження 
активності 
банківської 
системи 

Валютна 
заборгованість 
банків 

Посилення 
корупційних 
схем, 
недовіра до 
банків 

Попередження 
виникнення 

Забезпеченн
я власним 
капіталом, 
розвиток 
банківського 
нагляду  

Забезпечення 
ліквідними 
активами, 
розвиток 
банківського 
нагляду 

Забезпечення 
ліквідними 
активами, 
власним 
капіталом; 
підтримка 
стабілізацій-
ного фонду 

Забезпечення 
прозорості 
банківської 
діяльності 

Забезпечення 
іноземними 
й валютними 
активами 

Забезпечення 
інформаційної 
безпеки 
банківської 
системи, 
фінансового 
моніторингу 
банківських 
операцій, 
прозорості 
діяльності 
банків 

 

 

Організація банківського діяльності щодо ідентифікація загроз і 

ризиків банківської системи передбачає визначення індикаторів, які 

сигналізують про зміни в динаміці банківської системи та економічній 

Джерело: розроблено автором 
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системі країни, які мають вплив на банківський сектор, оцінювання ризиків 

діяльності банківської системи, створення моделей управління банківськими 

ризиками й прогнозування виникнення криз у банківській системі. 

Моделювання взаємозв’язку індикаторів економічного розвитку з 

монетарною і системною політикою розглянуто в [130, 154]. Основна ідея 

полягає в визначенні взаємозв’язку показників розвитку суспільства 

(сукупний суспільний продукт, рівень зайнятості, індекс цін, середній рівень 

зарплати тощо) із макроекономічною політикою. Як теоретична база для 

опису, аналізу та обчислень пропонується модель, яка об’єднує принципи 

кейнсіанської, неокласичної та монетарної шкіл, й використовується для 

знаходження достатніх і необхідних умов, за яких дефіцит національного 

бюджету є стимулом для збільшення виробництва національного продукту. 

Для моделювання процесів ідентифікації загроз і ризиків банківської 

діяльності пропонується використовувати цю ідею. 

Концептуальні положення побудови системи індикаторів банківської 

діяльності, суспільно-політичних і суспільно-економічних процесів у країні, 

розкриваються через цілі та задачі банківської системи, визначаються 

основними методологічними й методичними підходами до класифікатора 

індикаторів, сценаріями розвитку й практичними аспектами застосування 

методології в аспекті фінансового забезпечення сталого розвитку країни 

[316]. 

Зазначимо, що в останні роки у світі активно розробляються критерії та 

індикатори сталого розвитку. Цим займаються провідні міжнародні 

організації: ООН, Світовий Банк, Організація країн економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР), Європейська комісія, Науковий комітет 

з проблем навколишнього середовища (SCOPE) та інші.  

На сьогодні контроль за досягненням цілей сталого розвитку й 

оцінювання ефективності використовуваних засобів, в тому числі джерел і 

рівня фінансування, а також досягнення поставлених цілей у світі 
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здійснюється за такими системами індикаторів: 

- система індикаторів сталого розвитку Комісієї ООН зі сталого 

розвитку (132 індикатора); 

- індикатори «істинних заощаджень» (genuine savings), розроблені й 

розраховані Світовим банком; 

- система інтегрованих екологічних та економічних національних 

рахунків (System for Integrated Environmental and Economic Accounting), 

розроблена Статистичним відділом ООН; 

- програма екологічних індикаторів ОЕСР. 

В даній роботі будемо використовувати індикатори, розроблені 

Комісією ООН зі сталого розвитку, значення яких розраховуються для різних 

країн й публікуються у відкритому доступі на Sustainable Development 

Knowledge Platform. 

Для запобігання виникненню та розвитку криз у банківській системі 

доцільно використовувати систему раннього оповіщення щодо виникнення 

ризиків. Основними етапами системи раннього оповіщення є такі: 

визначення сигнальних індикаторів, здійснення їх попередньої оцінки, 

проведення уточнення та верифікації за допомогою математичних моделей і з 

застосуванням розрахунку зведеного випереджального індикатору, 

квантифікация та визначення підсумкової оцінки (рис. 3.2). 

Сигнальний підхід до раннього оповіщення ризиків оснований на 

аналізі поведінки індикаторів, можливих провісників кризи, які отримали 

назву «часткові індикатори» [153, 154, 181], протягом безкризового часу, в 

передкризовий період і в період реалізації кризи (рис.3.3). 

Ключовою подією в безкризовий період, на основі якого можна судити 

про працездатність індикатора, є його вихід за певний індивідуальний поріг 

значень, який є нормальним в стабільні періоди. Якщо така подія настає, його 

називають «сигналом» про кризу, що наближається. 

Сигнали діляться на «погані» і «хороші», виходячи з їхньої здатності 
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вірно прогнозувати настання кризи. Значення кожного з часткових 

випереджальних індикаторів класифікують в чотири групи (табл. 3.2). 
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Рис. 3.2. Концепція створення системи раннього оповіщення ризиків у банківській 
системі 

Джерело: розроблено автором 

 

4. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ СИСТЕМИ РАННЬОГО ОПОВІЩЕННЯ 
ПРО РИЗИКИ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ 

 4.1. Оцінювання можливості виникнення 
системної кризи банківської системи. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

 1.1. Формулювання 
проблеми, представ-
лення знань і 
аналітичний огляд. 

1.2. Визначення тенденцій 
розвитку банківської системи в 
контексті парадигми сталого 
розвитку; виділення важливих 
напрямів розвитку. 

1.3. Генерування 
ідей, і принципів 
побудови системи 
випереджувальних 
індикаторів. 

1.4. Виявлення структури проблеми, її 
декомпозиція. Формування переліку 
випереджальних індикаторів, на основі яких буде 
створюватися система раннього оповіщення про 
ризики в банківській системі. 

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ 
 

2. ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РИЗИКІВ  

2.1.1. Аналіз сигнальних індикаторів банківських ризиків 2.1.2. Аналіз сигнальних індикаторів сталого розвитку 

 

2.1. Дослідження системи показників, критеріїв і 
постановка задач для вирішення проблеми. 

2.2. Визначення оцінки рівня системного ризику в банківській системі 

 3.1. Економетричні моделі управління 
ризиками банківської діяльності  

3.3. Моделі антикризового регулювання 
процесів банківської діяльності 

3.2. Логіко-ймовірнісні моделі управління 
ризиками банківської діяльності 

4.2. Прогноз розвитку банківської системи з урахуванням рівня 
ризиків процесів банківської діяльності. 

4.3. Модельні дослідження можливого розвитку системної кризи 
банківської системи. 

4.4. Моніторинг і регулювання системи випереджальних 
індикаторів реалізації криз у банківській системі. 

4.5. Вибір стратегії розвитку банківської системи з врахуванням 
отриманих значень рівня ризиків процесів банківської діяльності. 
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Рис. 3.3. Схема аналізу поведінки часткових випереджальних 

індикаторів 

(А – сигнальне вікно, В – буферна зона, С – період стагнації, t  – час 
спостережень, 0t ,..., kxt − ,..., xt ,..., mxt +  – моменти спостережень, xt  – момент 

події) 
Джерело: адаптовано з [165] 
 

Система раннього оповіщення виникнення системних ризиків інтегрує 

різні підходи: сигнальний, економетричний, стрес-тестування окремих 

кризових ефектів. Такий комплексний підхід забезпечує істотне підвищення 

надійності оцінок. Проте слід враховувати обмежену прогностичну силу 

системи раннього оповіщення та інших подібних систем. Включені в систему 

моделі засновані на історичній інформації, тому їх здатність передбачати 

нові за своєю природою кризи істотно нижче, ніж події, аналогічні яким 

раніше вже відбувалися.  

Час 

А 

В С 

0t  kxt −  xt  mxt +  

Граничне  
значення 
індикатору 

t , час 

Значення 
індикатору 



204 

 

Таблиця 3.2 

Розподіл значень часткових індикаторів 

Сигнал Системна банківська криза не 
була реалізована протягом 

«сигнального вікна»  

Системна банківська криза не 
була реалізована протягом 

«сигнального вікна» 
Було 

зафіксовано 
А В (похибка ІІ роду) 

Не було 
зафіксовано 

С  (похибка І роду) D 

Джерело: адаптовано з [165] 

На основі цих розрахунків можна отримати значення зведеного 

випереджального індикатора реалізації кризи [165]. 

Зведений випереджальний індикатор реализації системної банківської 

кризи визначається за формулою: 

 

де Prob (Crisis) – безумовна ймовірність реалізації системної 
банківської кризи: 

 

Prob (Crisis | Signal) – умовна ймовірність реалізації системної 
банківської кризи: 

 

tiS  – граничне значення частотного індикатору: 

     tiS =            ,  

it ( mxxkxi +−= ,...,,...,,...,0 ,...) – моменти спостереження. 

Критерієм мінімізації відношення негативних сигналів N до 

позитивних сигналів S буде такий: 

 

 

Однак застосування подібних систем може бути цілком успішним, про 

що свідчать результати досліджень, наведені в роботах [165, 364]. 
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3.2. Моделі та методи управління банківськими ризиками 

 

 

Запорукою забезпечення фінансової стійкості комерційних банків 

служить необхідність ефективного та високоорганізованого управління 

ризиками, котрі, як відомо, постійно супроводжують діяльність банку. 

Питанням теорії і практики управління ризиками в зарубіжних країнах 

протягом останнього півстоліття приділяють підвищену увагу, зокрема дані 

дослідження спрямовані на пошук ефективних методів аналізу й оцінки, 

моніторингу та контролю ризиків, створенню ефективних систем управління 

останніми [209, 217, 218]. Але не всі рекомендації щодо створення 

ефективних систем управління банківськими ризиками доцільно 

використовувати у вітчизняній банківській практиці. Це пов’язано з 

особливостями діяльності як кожного окремого банку, так і банківської 

системи загалом, а також стану зовнішнього економічного середовища. 

Зазначимо, що в Україні практика створення системи ризик-

менеджменту в банках набуває все більшої популярності. Криза 2008-

2009 рр. в певному сенсі мала позитивну роль в усвідомленні того, що 

сучасний банк не може успішно розвиватися без комплексного управління 

ризиками. Іншими словами, кожен банк, який претендує на сталий розвиток, 

повинен мати у своєму арсеналі систему управління ризиками. 

Управління ризиками в банківській сфері – це складний багатозадачний 

процес ідентифікації, оцінки, управління, моніторингу та контролю за 

ризиками банківської діяльності. 

Система управління ризиками на рівні банків повинна ефективно 

вирішувати такі завдання, як підвищення фінансової стійкості банку за умови 

дотримання принципів корпоративного управління та корпоративної 

соціальної відповідальності. 
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Створення інфраструктури ризик-менеджменту неможливо без 

усвідомлення вищим керівництвом існуючих ризиків і необхідності їхнього 

раціонального прийняття. Відображенням відносини топ-менеджменту до 

ризиків керованого бізнесу служить общебанковского політика управління 

ризиками. 

Політика управління ризиками має чітко визначати коло свідомо 

прийнятих банком ризиків. У сучасній літературі часто обговорюється 

питання класифікації ризиків. Автори пропонують найрізноманітніші 

варіанти виділення різновидів ризиків, супроводжуючих діяльність на 

фінансовому ринку, але до теперішнього часу в галузі не склалося єдиної 

думки з цього питання [44, 107, 119, 364, 431]. 

Найповнішу універсальну класифікацію, якою сьогодні користуються 

багато банків у всьому світі, розробила аудиторська група Coopers & Lybrand 

і викладену в Загальноприйнятих принципах управління ризиками GARP 

(GenerallyAccepted Risk Principles) [403].  

В цій класифікації виділяють 6 груп ризику: ринкові, кредитні, ризики 

концентрації, ризики ліквідності, операційні ризики та ризики бізнес-події 

[403]. Втрати, викликані дією цих факторів ризику, можуть бути дуже 

істотними для банку. Проте вітчизняні банки, як показано в роботі [119], не 

проводять інтегральних оцінок, аналізу, моніторингу зазначених ризиків, що 

говорить про високий ступінь уразливості до їх впливу. 

Окремі вітчизняні банки після великих системних криз банківської 

системи України вже використовують класифікацію GARP для створення 

специфічних карт ризиків. 

Для забезпечення ефективного механізму управління ризиками 

вважаємо за доцільне будувати карту ризику з урахуванням принципів 

корпоративного управління. Це дозволить більш ефективно здійснювати 

управління ризиками, запобігати розвитку криз і підтримувати процеси 

корпоративного управління банком. 
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Загальний вигляд стратегічної карти банківських ризиків з погляду 

концепції корпоративного управління та корпоративної соціальної 

відповідальності представлено у табл. 3.3.  

Таблиця 3.3 

Стратегічна карта управління банківськими ризиками 

Рівень 
управління 
ризиками 

Об’єкти та процеси 
дослідження 

Ризики 

1. Фінансові 
результати 
банку 

Вартість банку. 
Капітал банку. 
Дохід банку. 
Витрати банку. 
Залишки коштів на рахунках 
банку. 
Ефективність інвестицій банку. 
 

Ризик банкрутства банку. 
Ризик невиконання плану банку (за 
планом отримання доходу, залишків 
коштів на рахунках клієнтів тощо). 
Ризик неефективності інвестицій 
банку. 

2. Стейкхолдери 
банку 

Клієнти. 
Банки контрагенти. 
Конкуренти. 
Органи державного управління. 
Громадські організації. 

Ризик втрати лояльності клієнтів. 
Ризик втрати надійності клієнтської 
бази. 
Ризик втрати конкурентоздатності. 
Ризик втрати довіри. 

3. Бізнес-
процеси банку 

Операційна діяльність банку. 
Корпоративне управління. 
Організаційний розвиток. 
Інноваційні процеси. 
Корпоративна взаємодія. 
Безпека банку. 

Ризик втрати якості банківської 
діяльності. 
Ризик неефективної організації 
банківської діяльності. 
Ризик втрати вкладених коштів у 
програми корпоративної соціальної 
відповідальності. 
Ризик втрати безпеки банківської 
діяльності. 

4. Нематеріальні 
активи банку 

Професійна компетентність 
персоналу. 
Мотивація персоналу. 
Інформаційне управління. 
Імідж банку. 
Інтелектуальний потенціал 
банку. 

Ризик неприйнятної компетентності 
персоналу. 
Ризик демотивації персоналу. 
Ризик втрати даних і 
несанкціонованого відкриття 
банківської тамниці. 
Ризик втрати іміджу банку. 

5. Інвестиції 
банку 

 Ризик недотримання фінансування 
інноваційних програм і проектів. 
Ризик неналежної організації 
фінансування програм сталого 
розвитку. 
Ризик недотримання принципів 
корпоративного управління й 
корпоративної соціальної 
відповідальності. 

Джерело: складено автором за матеріалами [403] 
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Таким чином, ризик-менеджмент охоплює весь внутрішньобанківський 

процес прийняття рішень, виконання рішень і контролю за виконанням. 

За останні роки в галузі були розроблені спеціальні механізми 

управління ризиками. Проведений аналіз дозволив об'єднати підходи до 

управління ризиками в чотири групи і виділити в рамках кожної з груп 

інструменти ризик-менеджменту (рис. 3.4). 

Найбільш поширеним інструментом ризик-менеджменту є система 

обмежень (лімітів), що дозволяє істотно підвищити рівень фінансової 

безпеки [119]. За такого підходу банк свідомо обмежує схильність до ризику 

певним граничним значеням.  

 

Підходи до управління ризиками  Об’єкти управління 

Ухилення 

(відмова від ризикованих банківських 
операцій, інвестицій, ненадійних 
партнерів і клієнтів). 

 - фондовий ризик; 

- валютний ризик; 

- прямий кредитний 
ризик (ризик 
контрагента); 

- ризик концентрації; 

- ризик індивідуальної 
ліквідності; 

- процентний ризик; 

- ризик ліквідності. 

Локалізація 

(система лімітів, встановлення 
обмеження ризикованої діяльності). 

 

Дисипація 

(диверсифікація, розподіл ризиків у 
часі, фінансове планування). 

 

Компенсація 

(аналітична робота, хеджування, 
система контролю та моніторингу 
ризиків). 

 

 

Рис. 3.4. Підходи до управління ризиками 

Джерело: розроблено автором 
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Іншим інструментом управління ризиками є диверсифікація. Цей 

інструмент зменшує сукупну схильність до ризику за рахунок розподілу 

коштів між різними активами, ціни яких не корельовані або 

слабкокоррельовані між собою [364]. Диверсифікація дозволяє знизити 

максимально можливі втрати заодно подія, однак при цьому одночасно 

зростає кількість видів ризику, які необхідно контролювати [107]. 

Інструмент підтримки ухвалення рішень за допомогою сучасного 

апарату економіко-математичного моделювання та інформаційних 

технологій є базовим в управління ризиками [298]. 

Ще одним інструментом управління банківськими ризиками є 

інструмент компенсації, або хеджування, за якого усуваються 

невизначеності майбутніх грошових потоків, що дозволяє мати тверде 

знання величини майбутніх надходжень у результаті операційної 

діяльності [124]. 

Проте розглядати будь-який з перелічених інструментів як панацею 

для управління банківськими ризиками було б недоречно. Управління 

банківськими ризиками – це комплексний процес, який вимагає 

застосування усієї низки інструментів і підходів. 

В роботах [11, 397] досліджуються неформалізовані методи 

мінімізації ризиків, які за умови дотримання принципів корпоративного 

управління та корпоративної соціальної відповідальності набувають 

високого значення щодо забезпечення якості ризик-менеджменту банку. 

Зокрема, в роботі [432] автор виділяються такі методи (табл. 3.4). 

У [325] показано, що для розв’язання задач розроблення процедур 

управління ризиками, опису інформаційних потоків і розподілу 

відповідальності та повноважень, найбільш ефективним є моделювання в 
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рамках реінжинірингового підходу-сучасної технології побудови бізнес-

процесів (Business ProcessReengineering – BPR). 

Реінжиніринг – це сукупність методів, що дозволяють за допомогою 

інформаційних технологій робити моделювання структур і процесів банку.  

Бізнес-процес банківської діяльності – це упорядкована в часі і 

просторі сукупність взаємопов'язаних цілеспрямованих банківських робіт, 

спрямованих на досягнення певного результату, із зазначенням умов входу 

та виходу бізес-процесу [325]. 

Бізнес-модель являє собою сукупність організаційно-функціональної 

моделі, функціонально-технологічної моделі, рольових моделей процесів 

[325]. Схема бізнес-моделі представлена на рис. 3.5. 

Організаційно-функціональна модель – закріплення напрямів 

діяльності банку та пов'язаних з ними основних і підтримуючих бізнес-

функцій, а також функцій управління за структурними підрозділами [325].  

На практиці організаційно-функціональна модель представлена 

певним документом – Положенням про департамент управління ризиками. 

Даний документ описує завдання, функції, а також порядок взаємодії 

департаменту з іншими підрозділами банку. Його розроблення необхідно 

здійснювати, дотримуючись прийнятих у банку корпоративних стандартів . 

Функціонально-технологічна модель управління ризиками надає 

можливість представити процеси функціонування банку у вигляді бізнес-

процесів, що групує їх по процесах-послідовностях операцій, об'єднаних в 

технологічні ланцюжки, або по циклах прийняття управлінських рішень 

[325]. 
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Таблиця 3.3 

Неформальні методи управління банківськими ризиками 

Метод Опис методу 

Підвищення 
ефективності 
використання 
кадрового 
потенціалу 

Підвищення ефективності процесів функціонування банку 
можливо за рахунок підвищення ефективності використання 
кадрового складу банку, тоюто за рахунок оптимізації процесів 
відбору та найму персоналу, інтенсивності навчання і розвитку 
співробітників, механізму мотивації. 

Оптимізація 
організаційної 
структури банку 

Гнучкість оргструктури та її адекватність специфіці банку 
відображає професіоналізм керівництва і значно підвищує 
стійкість і адаптивність банку до мінливих зовнішніх умов. 
Тому побудова оптимальної організаційної структури банку 
дозволить підвищити результативність банківської діяльності. 

Підвищення 
інноваційності 
організації 
банківської 
діяльності 

Забезпечення підтримки інноваційних програм і проектів на 
рівні банку забезпечить підвищення довіри до нього з боку 
клієнтів та інших стейкхолдерів, підвищення 
конкурентоздатності на ринку банківських послуг; на рівні 
банківської системи загалом – фінансову підтримку та 
забезпечення досягнення цілей сталого розвитку. 

Розвиток і 
підтримка 
міжкорпоративної 
взаємодії в 
організаційній 
стріткурі банку та 
зовнішньому 
економічному 
просторі 

Здійснення ефективної діяльності за умови дотримання 
принципів корпоративного управління та корпоративної 
соціальної відповідальності можливе за рахунок 
завпровадження принципів і технологій міжкорпоративної 
взаємодії. Це дозволить окремим підрозділам банку к 
корпоративному банківському середовищі більш ефективно 
досягати результатів своєї діяльності та оптимізовувати 
загальний результат діяльності банку. На рівні банківської 
системи запровадження методів і технологій між 
корпоративної взаємодії дозволить поліпшити 
результативність банків і забезпечити стійкий розвиток 
банківської системи загалом. 

Джерело: розроблено автором за матеріалами [397, 432] 

Виділимо такі базові функції системи ризик-менеджменту: 

– ідентифікація ризиків; 

– оцінка ризиків; 

– розробка заходів щодо мінімізації ризиків; 

– моніторинг ризиків; 
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– контроль виконання заходів щодо мінімізації ризиків. 

 

 Цілі  Стратегія  
       
  Стратегічна модель постановки 

цілей 
  

     
  структура  процеси   
       
Організаційно-
функціональна 

модель 

 функції  матеріали  Функціонально-
технологічна 
модель 

 продукти  документи  

     
  Процесно-рольова  

модель 
  

 
 

Рис. 3.5. Схема бізнес-моделі 
Джерело: розроблено автором 

Далі відповідно до концепції BPR необхідно побудувати технологічний 

ланцюжок, представляючи кожну з зазначених функцій у вигляді процесів. 

Як приклад розглянемо функцію ідентифікації ризиків (рис. 3.6). 

Рольова модель бізнес-процесу банківської діяльності складається за 

окремими банківськими операціями, із закріпленням відповідальних 

виконавців за ними, а також відповідальної особи за бізнес-процес 

банківської діяльності загалом [325].  

Основними вимогами, від виконання яких залежить ефективність роботи 

банківського ризик-менеджменту, є такі: 

– організаційна незалежність ризик-менеджменту, забезпечити яку 

можливо тільки шляхом включення керівника RMG до складу топ-

менеджменту банку; 

– сегрегація функцій усередині RMG - виділення фахівців, 

відповідальних за кожний напрями контролю ризиків. Зауважимо, що в банку 

з числом співробітників менше ста можлива концентрація всіх напрямів 

контролю в особі одного співробітника, який є керівником ризик-

менеджменту. 
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Рис. 3.6. Ідентифікація ризиків банківської діяльності 

Джерело: розроблено автором 

Створення системи ризик-менеджменту в банках України сприятиме 

вирішенню двох важливих завдань: по-перше, робота аналітиків з управління 

ризиками дозволить виробити стимули до більш зваженого відношенню до 

ризиків, а ризик-менеджмент здатний стати філософією банку, елементом її 

організаційної культури, доступною кожному співробітнику; по-друге, 

використання потенціалу системи управління ризиками на рівні банківської 

системи здатне вирішити загальнонаціональну проблему – забезпечення 

прозорості банків і банківської системи загалом. 

Зазначимо, що сьогодні для банківського сектору є вкрай необхідним 

формування комплексних програм управління ризиками. Це зумовлено 

системною кризою нашої країни; зростанням регулятивних вимог до банків; 

впливом процесів глобалізації, мінливості та диверсифікації фінансових 
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ринків, збільшенням конкуренції; необхідністю дотримуватись принципів 

корпоративного управління та корпоративної соціальної відповідальності для 

забезпечення стійкого розвитку банківської системи та сталого розвитку 

країни загалом та іншими факторами. 

В найбільш загальному виді принципи управління банківськими 

ризиками можна визначити як вихідні норми, правила та закономірності 

відносно процесу управління, які сприяють досягненню поставлених банком 

цілей. До основних принципів управління банківськими ризиками згідно 

[220] відносяться: цілісність (необхідність розглядати елементи сукупного 

банківського ризику як сукупну цілісну систему); відкритість (заборона на 

розгляд даної системи як автономної, оскільки на неї впливає багато факторів 

як внутрішнього, так і зовнішнього середовища); ієрархічність організації 

(елементи системи повинні мати чітку ієрархую підпорядкованості); 

ефективність (система має прямувати до максимуму своєї ефективності); 

регламентованість (всі процеси, що відбуваються в системі ризик-

менеджменту, повинні бути жорстко регламентовані); приорітетність (чітке 

визначення приоритетів при управлінні банківськими ризиками); 

узгодженість (функціонування елементів системи ризик-менеджменту 

повинно бути узгоджено на рівні їх взаємодії й стратегії організації); 

інформованість (процес управління банківськими ризиками повинен 

супроводжуватися наявністю об’єктивної, достовірної та актуальної 

інформації); неперервність; циклічність. 

Методологія ризик-менеджменту передбачає поетапний розгляд 

управління банківськими ризиками й виступає стратегічним рівнем цього 

процесу. В межах даної методології управління банківськими ризиками являє 

собою процес, що послідовно проходить такі етапи: ідентифікація ризику, 

оцінка наслідків настання ризику, вибір управлінського впливу, контроль за 

виконанням управлінського рішення, оцінка наслідків управлінського 

впливу, моніторинг банківських ризиків (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Схема процесу управління банківськими ризиками 

Джерело: розроблено автором 

Зазначимо, що для підвищення якості процесу управління ризиками 

необхідно дотримуватись таких правил: формалізовувати процес управління 

ризиками; виділяти спеціальні резерви для нейтралізації ризиків; 

використовувати формальні метрики для управління ризиками; неперервно 

управляти ризиками; відслідковувати зовнішні залежності виникнення 

ризиків. 

Розглянемо структуру системи ризик-менеджменту в банку. Вона буде 

трирівневою: верхній рівень управління буде включати правління банку, 

кредитний комітет, комітет із управління активами й пасивами банку, 

операційно-технологічний комітет та відповідати за стратегічне управління 

банківськими ризиками; середній рівень буде становити департамент ризик-

менеджменту й забезпечувати тактичне управління банківськими ризиками; 

нижній рівень будуть складати центри відповідальності з управління 

банківськими ризиками в структурних підрозділах банку та забезпечувати 

оперативне управління банківськими ризиками (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Схема організації системи ризик-менеджменту в банку 

Джерело: розроблено автором 

 

Процедура управління банківськими ризиками передбачає визначення 

чинників впливу на стан банківської системи в процесі її функціонування, 

виокремлення з них ключових і формування множини факторів впливу, на 

підставі яких можна створювати науково обґрунтовані стратегії розвитку 

банківської системи, спрямовані на нівелювання можливих негативних 

наслідків небезпек і запобігання розвитку кризових явищ. 

У процесі дослідження виокремлено такі внутрішні чинники ризику, 
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які суттєво впливають на стан банківської системи щодо її можливого 

кризового розвитку: рівень капіталізації банківської системи; якість 

банківського капіталу; рівень ризику масового вилучення депозитів 

приватного сектора; рівень кредитного ризику; рівень валютного ризику; 

рівень ліквідності банківської системи; рівень прибутковості банківської 

системи; рівень фінансового ризику; рівень зовнішнього ризику; рівень 

кредитування в іноземній валюті підприємств-резидентів; рівень 

відсоткового ризику; ступінь участі банків у спекулятивних операціях з 

іноземною валютою. До множини суттєвих зовнішніх чинників віднесені: 

стабільність світових фінансів (або рівень світової фінансової кризи); світові 

ціни на нафту; рівень економічного розвитку країни; рівень 

платоспроможності реального сектору економіки; ступінь збалансованості 

державних фінансів; стан внутрішнього державного боргу; ступінь 

адекватності валютної політики держави. 

Ризик банківської системи ηR  за напрямом діяльності η  розглядається 

як сума ризиків dRη  ресурсів d , ηDd ,...,1=  ( ηD – загальна кількість ресурсів), 

які забезпечують напрям діяльності η :  

∑
=

=
η

ηη

D

d
dRR

1

. 

Кожен з ресурсів d , ηDd ,...,1= , пов’язаний з множиною небезпечних 

станів dhOη , dHh η,...,1=  ( dHη – кількість небезпечних станів ресурсу d  за 

напрямом діяльності η ), реалізація яких призводить до втрат у банківській 

системі й порушення нормального режиму її функціонування. Ризик dRη  

ресурсу d  розглядається як сума ризиків dhrη , dHh η,...,1= , пов’язаних із 

реалізацією небезпечних станів цього ресурсу:  

∑
=

=
dH

h
dhd rR

η

ηη
1

. 
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Ризик dhrη  реалізації небезпечного стану ресурсу dhOη  визначається як 

добуток імовірності dhPη  і вартості збитків dhCη  від реалізації даного 

небезпечного стану:  

dhdhdh CPr ηηη ⋅= . 

Залежно від вартості збитків і ймовірності реалізації небезпечної 

ситуації протягом року застосовуються різні методи управління ризиками. 

Для ризиків із високим рівнем втрат і невисокою частотою появи 

здійснюється передача управління – страхування. Ризики з низьким рівнем 

втрат і невисокою ймовірністю реалізації – ігнорують. Якщо ресурс можна 

віднести до високих і частих ризиків, від нього відмовляються. Інші ризики 

потребують більш детального аналізу й точного оцінювання, а управління 

ними зводиться до здійснення превентивних заходів щодо зниження ризику.  

Для оцінювання ймовірності dhPη  реалізації небезпечних станів dhOη , 

dHh η,...,1= , а також загроз kx , Kk ,...,1=  ( K – кількість загроз), і їхньої 

вагомості )( kxZ  щодо реалізації небезпечного стану dhOη , визначається 

структура небезпечних станів і ймовірності виникнення загроз; формується 

сценарій реалізації небезпечного стану dhOη ; будується функція алгебри 

логіки ),...,( 1 Kxxf  з використанням операцій кон’юнкції та диз’юнкції на 

основі сценарію небезпечного стану dhOη ; будується ймовірнісна функція 

(ІФ) }1),...,({ 1 =Kdh xxfPη  на основі функції алгебри логіки; розраховується 

ймовірність dhPη  реалізації небезпечного стану на основі ІФ; розраховується 

вагомість )( kxZ  кожної із загроз kx  у реалізацію небезпечного стану dhOη , яка 

визначається як часткова похідна ІФ: }1),...,({)( 1 =Δ=
∂
∂

= Kk
k

k xxfxP
P

P
xZ . 

Для розрахунку збитків пропонується використовувати такі підходи, 

як прямий підрахунок і оцінювання граничних значень ризику. 
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Обсяг можливих збитків rL !стосовно ризику r! , rr !!=! ,...,1  ( r !! – кількість 

ризиків), змінюється в межах rrr bLa !!! ≤≤ , де ra !  і rb !  – відповідно мінімально і 

максимально можливі збитки за ризиком r! .  

Загальний обсяг можливих збитків L  за ризиками r! , rr !!=! ,...,1 , 

змінюється в межах від A  ( ∑
""

="
"=

r

r
raA

1

) до B  ( ∑
""

="
"=

r

r
rbB

1

). 

Залежно від типу небезпечних станів необхідно використовувати різні 

варіанти формування переліку контрзаходів, спрямованих на зниження рівня 

ризиків у банківській системі. 

Для моделювання рівня загроз за наборами даних банківської 

діяльності та ухвалення управлінських рішень на рівні банківської системи й 

на рівні соціально-економічної системи країни необхідно використовувати 

підхід, оснований на оцінюванні значень рівня загроз [8, 11, 41, 103, 108, 

284]. При цьому за нульовий рівень загрози приймається нульова довжина 

вектора, який формується як різниця між «ідеальним» вектором та реальним 

[8, 11, 41, 103, 108, 284]. Реальний вектор обчислюється для економічного 

об’єкту за прийнятою методикою за відповідними наборами даних. 

Під «ідеальним» розуміємо такий вектор, що сформований з 

найкращих значень для кожного індикатора економічного виміру, який 

використовується при визначенні рівня загрози. За рівень загрози, що 

становить одиницю, приймаємо максимально можливу довжину вектора в 

обраній системі координат [354, 377]. Тобто довжина вектора є нормована у 

діапазоні від 0 до 1 і визначається різницею між точкою, що відповідає 

найкращим значенням обраних індикаторів для певної загрози і точкою, з 

показниками індикаторів, що відповідають наявному стану об’єкта, для якого 

визначається загроза, тому будь-які відхилення є певною загрозою, а 

довжина вектора показує рівень цієї загрози [354, 377]. 

Динамічна складова дослідження полягає в аналізі зміни величини та 
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напряму вектора загрози за певний період, як правило, за рік, тобто модель 

реалізується на підґрунті результатів обчислених показників річної звітності 

банківської діяльності, макроекономічних показників та інших [377].  

Процедура управління банківськими ризиками передбачає визначення 

чинників впливу на стан банківської системи в процесі її функціонування, 

виокремлення з них найзначущих і формування множини суттєвих чинників 

впливу, на підставі яких можна створювати науково обґрунтовані стратегії 

розвитку банківської системи, спрямовані на нівелювання можливих 

негативних наслідків небезпек і запобігання розвитку кризових явищ [25]. 

У процесі дослідження було виокремлено такі внутрішні чинники 

ризику, які мають суттєвий вплив на стан банківської системи щодо її 

можливого кризового розвитку: рівень капіталізації банківської системи; 

якість банківського капіталу; рівень ризику масового вилучення депозитів 

приватного сектора; рівень кредитного ризику; рівень валютного ризику; 

рівень ліквідності банківської системи; рівень прибутковості банківської 

системи; рівень фінансового ризику; рівень зовнішнього ризику; рівень 

кредитування в іноземній валюті підприємств-резидентів; рівень 

процентного ризику; ступінь участі банків у спекулятивних операціях з 

іноземною валютою. До множини суттєвих зовнішніх чинників були 

віднесені: стабільність світових фінансів (або рівень світової фінансової 

кризи); світові ціни на нафту; рівень економічного розвитку країни; рівень 

платоспроможності реального сектора економіки; ступінь збалансованості 

державних фінансів; стан внутрішнього державного боргу; ступінь 

адекватності валютної політики держави [305]. 

У термінах логіко-ймовірнісного моделювання було виокремлено такі 

змінні: Y – загроза виникнення фінансових збитків внаслідок виникнення 

ризику (небезпеки) в банківській системі. Подія Y з’являється внаслідок 

виникнення ініціюючої події – ризику функціонування банківської системи 
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iY , ( ni ,1= ). У кожній з подій iY  в свою чергу виокремлюють події jX , ( tj ,1= ) 

– чинники виникнення ризику в банках як елементах банківської системи 

(другий рівень конкретизації функціонування банківської системи). На 

виникнення ризику в кожному з елементів банківської системи чинять вплив 

чинники ризику: 
rZ , ( kr ,1= ); lU , ( pl ,1= ). Структурна модель ризику щодо 

досягнення групи цілей Y наведена на рис. 3.9.  

Формалізована логіко-ймовірнісна модель або ЛІ-модель ризику 

банківської системи має вигляд: 

                                                  nYYYY ∨∨∨= ...21 ,                                          (3.1) 

                                        i
t

ii
i XXXY ∨∨∨= ...21 , ( )ni ,1= ,                                (3.2) 

                          ij
k

ijiji
j ZZZX //

2
/

1 ...∨∨∨= , ( )ni ,1= , ( )tj ,1= ,                     (3.3) 

             ijr
p

ijrijrij
r UUUZ ////

2
//

1
/ ...∨∨∨= , ( )ni ,1= , ( )tj ,1= , ( )kr ,1= ,      (3.4) 

де n – кількість напрямів функціонування банківської системи (1 рівень); I – 

порядковий номер напряму функціонування банківської системи (1 рівень); t 

– кількість напрямів діяльності окремих банків як елементів банківської 

системи (2 рівень); j – порядковий номер банку (2 рівень); k – кількість 

ініціюючих подій (чинників) виникнення ризику для банку j в напрямі i 

функціонування банківської системи (1 рівень); r – порядковий номер 

ініціюючої події (чиннику) виникнення ризику для банку j за напрямом i 

функціонування банківської системи (1 рівень); p – кількість ініціюючих 

подій (чинників) виникнення ризику другого рівня по чиннику r, що ініціює 

ризик, першого рівня для банку j за напрямом i функціонування банківської 

системи.Для складної структури, якою є банківська система, перехід від 

логічної функції або Л-функції ризику до ймовірнісної функції або І-функції 

ризику, яку можна подати у вигляді поліному, пов’язаний із ортогоналізацією 

Л-функції ризику. 
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Рис. 3.9. С
труктурна Л

І-модель оцінки ризиків функціонування банківської системи 
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Л-функція ризику в ортогональній формі має такий вигляд: 

                                 ...3214213121 ∨∨∨∨= YYYYYYYYYYY ,                                    (3.5) 

                          ...3214213121 ∨∨∨∨= iiiiiiiiii
i XXXXXXXXXXY ,                            (3.6) 

         .../
3

/
2

/
1

/
4

/
2

/
1

/
3

/
1

/
2

/
1 ∨∨∨∨∨= ijijijijijijijijijiji

j ZZZZZZZZZZX ,             (3.7) 

...//
3

//
2

//
1

//
4

//
2

//
1

//
3

//
1

//
2

//
1

/ ∨∨∨∨= ijrijrijrijrijrijrijrijrijrijrij
r UUUUUUUUUUZ . (3.8) 

І-функція ризику матиме такий вигляд: 

         ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ...1 3214213121
++++== YQYQYQYPYQYQYPYQYPYPYP ,           (3.9) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ...1 32142131211 ++++== XQXQXQXPXQXQXPXQXPXPYP ,        (3.10) 
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1
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3
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2
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1
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4
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2
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1

//
3
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1
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2

//
1

/

++

+++==
ijrijrijrijr

ijrijrijrijrijrijrij
r

UQUQUQUP

UQUQUPUQUPUPZP
           (3.12) 

де )(1)( ii YPYQ −= . 

Алгоритм визначення ризиків банківської діяльності за допомогою 

апарату ЛІ-моделювання можна подати у вигляді узагальненої схеми 

(рис. 3.10). За допомогою цієї моделі можна не тільки отримати ймовірність 

виникнення небезпек у банківській системі, як одного із показників ризику, 

але й оцінити можливі фінансові втрати в грошовому вираженні і, отже, 

передбачити резервування коштів під різні види ризику. Для цього потрібно 

задати грошові ресурси за кожним з напрямів функціонування банківської 

системи та напрямів діяльності банків. Можливі фінансові втрати ( S ) як ще 

один показник ризику банківської діяльності, обчислюються з подій 

виникнення ризику в процесах банківської діяльності за такою формулою: 

)()(...)()()()( 2211 nn YSYPYSYPYSYPS +++= , де )( iYP  – імовірність виникнення 
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ризику за i-тим напрямом функціонування банківської системи, розрахована 

за ЛІ-методом, )( iYS  – фінансові ресурси за і-тим напрямом функціонування 

банківської системи, отримані з відповідного елементу банківської системи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Узагальнена схема алгоритму визначення ризиків у банківській 

сфері за допомогою апарату ЛІ-моделювання 

Джерело: розроблено автором 
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Було проаналізовано 1000 ситуацій визначених ризиків у статистиці 

досліджуваного Банку. Серед них було виділено 610 спостережень, коли 

управління ризиком дозволило уникнути розвитку кризових ситуацій і втрат і 

390 истуацій, коли банк зазнав втрати внаслідок неефективного управління 

та впливу зовнішніх факторів, які мали незворотні наслідки. 

В результаті роботи програми вдалося встановити мінімальний 

(0,225378) і максимальний (0,377575) рівні ризику для ефективності 

організації управління ризиками банківської діяльності, а також допустимий 

рівень ризику (0,306274), після якого ризик набуває високої ймовірності 

реалізації й переведення сценарію розвитку банку в кризову площину. 

Також було обчислено середню похибку в розпізнаванні критичних 

ризиків банківської діяльності (0,299843). 

Після навчання моделі кількість ризиків, що не була розпізнана на 

початку роботи алгоритму, зменшилась до значення 0,000667. 

Використання запропонованої моделі дозволило досліджуваному Банку 

отримати фінансовий результат на 2350 тис грн більше, ніж за умови 

стандартних підходів до управління ризиками, які нині використовуються. 

Отже, управління ризиками з використанням апарату логіко-

ймовірнісного моделювання є перспективним напрямом щодо впровадження 

у практику діяльності банків. 

Проте варто зазначити, що для кожного банку параметри моделі мають 

налаштовуватися залежно від специфіки його діяльності та потреб у 

визначенні ризиків. Це дозволить більш ефективно організовувати 

управління банківськими ризиками й забезпечити результативну підтримку 

щодо ухвалення стратегічних і оперативних рішень у банківській діяльності. 

Результати моделювання ризиків банківської діяльності за допомогою 

апарату ЛІ-моделювання наведено у додатку Б. 
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За результатами досліджень вчених Санкт-Петербурзької наукової 

школи з ЛІ-моделювання ризиків  І. А. Рябініна, Є. Д. Соложенцева, 

застосування методики ЛІ-моделювання ризиків у дослідженні ризиків 

банківської діяльності має такі переваги [2, 273, 274]:  

- у два рази більша точність в оцінці ризиків банківської діяльності; 

- у сім разів більша робастність, або стійкість оцінки ризику; 

- прозорість в оцінюванні та аналізі ризиків банківської діяльності 

порівняно з методиками на основі лінійного і квадратичного 

дискримінантного аналізу, кластерного аналізу, нейронних мереж тощо; 

- можливість управляти ризиком, змінюючи асиметрію розпізнавання 

параметрів і градацій, що описують ризики банківської діяльності. 

Отримані результати модельних експериментів (додаток Б) дозволяють 

зробити висновок, що розвиток і застосування ЛІ-теорії ризиків у банківській 

сфері для дослідження ризиків банківської діяльності є аткуальним напрямом 

наукових досліджень з ризикології. 

Для забезпечення надійності функціонування банківської системи 

виявляється необхідним забезпечити якісне оцінювання ризиків банківської 

діяльності. 

Оцінювання ризиків у банківській сфері може бути реалізовано за 

допомогою як якісних, так і кількісних критеріїв оцінок. Але для проведення 

модельних досліджень більш прийнятними є кількісні оцінки ризиків 

банківської діяльності, оскільки вони можуть забезпечити високий рівень 

достовірності значень ризиків. Зокрема, можна використовувати 

ймовірнісний критерій ризику [2, 273, 274], дисперсний критерій ризику [20, 

44], бета – критерій [47, 48], критерій на основі нерівності Чебишева [171, 

188], критерії, що відображають допустимий, критичний і катастрофічний 

рівні ризику [153, 154]. 

На основі цих базових критеріїв створюються похідні критерії, що 
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мають певне фізичне тлумачення в термінах очікуваних доходів чи збитків 

по банківським операціям, пов'язаним з ризиками [171, 188, 287, 354]. 

Похідні критерії формуються на основі Байєсових підходів математичного 

сподівання випадкової величини та найбільшого можливого значення 

випадкової величини, що порівнюється з допустимим, критичним і 

катастрофічним рівнями ризику. 

У роботі [188] наводиться аналітичний вираз імовірнісного критерію 

ризику: 

tetQ λ−=)(  ; 
t

p)1ln( −
−=λ , 

де )(tQ - імовірність втрати активу за час t;  

p - імовірність втрати активу протягом одного року. 

Дисперсний критерій ризику характеризує розпорошення ризику по 

банківських активах і зв'язує обсяги активів і дисперсію по різних видах 

активів. Цей критерій доцільно використовувати при аналізі портфельних 

методів організації активів, зокрема портфелів цінних паперів та інших [171, 

287, 354]. В якості чисельних критеріїв використовуються дисперсія та 

середньоквадратичне відхилення ризику (V ) [354]. Дисперсія визначається як 

2

1

)( mRpV i

T

i
i −=∑

=

, 

де T - число активів (акцій);  

iR - i значення норми прибутку;  

m - очікувана норма прибутку; ip - імовірність i-ої норми прибутку. 

Бета – критерій базується на визначенні коефіцієнту чутливості β , 

який відображає щільність зв'язку між біржовим курсом i-го активу й 

загальним станом фондового ринку, визначає співвідношення ризику доходу 

за певним видом банківських активів відносно середнього доходу на ринку 
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цінних паперів [171]. Коефіцієнт систематичного ризику iβ  визначається 

наступним чином: 

)(

)(),(

)(

),cov(
2

m

imi

m

mi
i R

RRR

R

RR

σ
σρ

σ
β == , 

де ),cov( mi RR - коваріація величин mi RR , ;  

)( iRσ  - середньоквадратичне відхилення величини iR ;  

),( mi RRρ  - коефіцієнт кореляції прибутковості i-го активу ( iR  ) і ринкової 

ставки доходу ( mR  );  

коваріація величин mi RR ,  визначається формулою:  

[ ]))((),cov( mmiimi MRRMRRMRR −−= , 

де M - символ математичного сподівання [354]. 

Критерій оцінки ризику на основі нерівності Чебишева дозволяє 

визначити кількісне співвідношення між величиною значення ймовірності 

виникнення ситуації ризику й величиною її відхилення від математичного 

сподівання, що виражається нерівністю Чебишева [354]: 

{ }
2

2

2 δ
σ

δ
δ =≤>−

D
mRP , 

де R - випадкова величина; m - математичне сподівання випадкової величини; 

σ - середньоквадратичне відхилення випадкової величини; 0>δ . 

Значення випадкової величини R  знаходяться усередині відрізка σ3±m . 

Нерівність Чебишева встановлює верхню межу цієї ймовірності, вищою 

за яку ймовірність ризику не може бути при жодному законі розподілу. Якщо 

враховувати правило трьох сигм [188, 354], ця імовірність складає 

{ }
9

1
3 =≤− σmRP . На практиці, в більшості випадків, імовірність такого 

відхилення значно менша 
9

1 , зокрема, для нормального закону ця 1мовірність 
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приблизно дорівнює 0,003 [188, 354].  

Допустимий, критичний і катастрофічний рівні ризику визначають 

механізм завдання відношення до кількісної величини оцінки [354]. При 

цьому критерієм допустимого рівню ризику є можливість втрат у межах 

розрахункової суми прибутку, критичний рівень ризику визначається 

величиною втрати розрахункової суми доходу, зона катастрофічного ризику 

визначається можливістю втрати власного капіталу чи істотної його частини. 

У [354] наведено значення допустимого ( допP ), критичного ( крP  ) і 

катастрофічного ( катP  ) ризику при здійсненні помірної фінансової політики, 

які  визначені у межах: допP = 0,1, крP = 0,01, катP =0,001. 

Зазначені критерії оцінювання ризиків банківської діяльності можна 

використовувати для визначення оцінок ризиків для різноманітних процесів 

функціонування та розвитку банківської системи. При цьому природнім є те, 

що різні критерії оцінювання використовуються для різних типів процесів 

банківської діяльності. Так, імовірнісне оцінювання ризику доцільно 

використовувати для управління ризиками різних банківсьх портфелів; бета - 

критерій визначає ефективність активів щодо загальноринкової ефективності; 

критерій оцінки на основі використання нерівності Чебишева встановлює 

взаємозв'язок між величиною відхилення випадкової величини й імовірністю 

цього відхилення [287, 354]. 

Отримані результати дають змогу визначити характер залежності 

ефективності (рівня ризику) операції від часу її виконання; обґрунтувати 

допусковий інтервал часу виконання операції; врахувати часовий фактор при 

визначенні витрат, які компенсують ризик (премія за часовий ризик); 

досліджувати вплив часового фактору на рівень ризику операції [119]. 

Сьогодні Національний банку України, при формуванні регламентних 

норм щодо рівня ризиків банківської діяльності, орієнтується на досвід 
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банківських систем країн з розвиненою економікою. В основі зарубіжних 

систем управління банківськими ризиками лежать певні стандарти, 

коефіцієнти, яких повинен дотримуватися банк для досягнення максимальних 

результатів. Міжнародний досвід в області побудови ефективних систем 

банківського нагляду представляється значною мірою виправданим [107]. 

З метою стимулювання належного управління ризиками наглядові 

органи багатьох вітчизняних банків ввели певні вимоги до достатності 

капіталу. Більш того, при впровадженні новим вимог до рівня ризиків Базель 

ІІІ та активно використовуючи рекомендації Базель ІІ, банки суттєво 

підвищують якість своєї діяльності щодо управління ризиками за збільшують 

фінансовий результат своєї діяльності. Це, в свою чергу, дозволяє виділяти 

вільні кошти на фінансування технологічних інноваційних проектів, проектів 

і прогром стосовно розвитку парадигми корпоративної соціальної 

відповідальності, що дозволить розвивати соціальну, економічну та 

екологічну складові соціально-економічної системи нашої країни як базис 

реалізації концепції сталого розвитку. 

Наприклад, у роботах [18, 44, 107, 258] показано, що всі країни, які 

застосували стандарт достатності капіталу, показники достатності капіталу з 

урахуванням ризику істотно зросли. Так, даний стандарт відіграє 

найважливішу роль з погляду забезпечення фінансової стабільності, 

надійного функціонування банківської системи. За минулі півтора десятиліття 

він широко впроваджувався в країнах з перехідною економікою. Оскільки 

економіка в таких країнах розвивається більш швидкими темпами, порівняно 

з іншими країнами, виникає необхідність підвищення мінімального значення 

достатності капіталу з 8% до 15%. Завдяки цьому підвищенню вітчизняні 

банки дотримуватимуться нормативів кредитного ризику, що встановлені в 

банківських системах західних країн. 
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Так, наприклад, в Італії з метою скорочення кредитних ризиків 

встановлено ряд обмежень в області кредитування: банки мають право 

надавати одному або групі пов'язаних позичальників позики у розмірі, що не 

перевищує 25% капіталу банку [418]. 

Крім цього, для ефективного управління ризиками банківської 

діяльності видається необхідним впроваджувати інструментарій ІТ-підтримки 

управління банківськими ризиками. Це уможливить збір інформації, аналіз і 

виявлення тенденцій щодо змін у діяльності банків і визначення небезпечних 

станів, що потребують вироблення та ухвалення відповідних рішень щодо 

зменшення ризикованості банківської діяльності та підвищення її надійності. 

Зазначимо, що досвід регулювання банківських систем зарубіжних 

країн наочно показує неспроможність підходу, що робить акцент на виділення 

пріоритетних сфер банківської діяльності [48, 109]. Встановлення 

Національним банком України єдиних вимог до банків щодо дотримання 

обов'язкових нормативів для створення умов сталого розвитку та стабільного 

функціонування банківського сектору в даний час видається виправданим.  

Разом з тим, в умовах глобалізації конкуренція в усіх видах суспільно-

економічної діяльності загострюється, дедалі більше банків, підприємств і 

організацій мають шукати рішення, здатні забезпечувати їм тривале лояльне 

ставлення з боку клієнтів, співробітників та інших зацікавлених сторін [231]. 

Саме тому сьогодні все більше компаній, зокрема банки, переформатовують 

свою діяльність на соціально орієнтовану, яка не лише забезпечує 

інформаційну прозорість і підвищення прибутковості для акціонерів, а й 

охоплює соціально відповідальні підходи до ведення бізнесу, а також 

залучення компанії до розв’язання соціальних проблем у суспільстві. 

Останнє передбачає сприяння просуванню соціальних ініціатив, 

корпоративний соціальний маркетинг, корпоративну філантропію, 

волонтерську діяльність на користь суспільства, тобто те, що надає компанії 
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додаткові цінності, хоч і не належить безпосередньо до основної її 

діяльності [227, 409].  

На початковому етапі впровадження принципів корпоративної 

соціальної відповідальності в банківський бізнес банки можуть зазнавати 

значних витрат, щоб привернути до себе увагу, але разом з тим вони не 

завжди виявляються здатними виконувати прийняті зобов'язання. Більше 

того, через нестачу вільних ресурсів може знизитися рівень їх фінансового 

обігу. Однак ризики невикористаних можливостей для банків, які не 

прийняли цю філософію, можуть виявитися значно вищими. Їхні втрати 

можуть бути пов'язані з порушенням прав клієнтів або співробітників, із 

формуванням негативного іміджу банку та недовірою до нього, відпливом 

кваліфікованого персоналу і клієнтів, зі зниженням кількості клієнтів і 

обсягів прибутку, з втратою конкурентоспроможності тощо. 

У свою чергу, переваги соціально відповідального банку полягають у 

посиленні лояльності та прихильності всіх груп стейкхолдерів 

(співробітників, клієнтів, акціонерів, партнерів, державних і громадських 

організацій), підвищенні стабільності й активності персоналу, залученні 

нових фахівців, зростанні кількості постійних клієнтів, завоюванні нових 

ринків, просуванні нових банківських продуктів, лояльному ставленні 

місцевих і державних органів управління. 

Станом на листопад 2014 р. за рейтингом надійності, стійкості та 

рівнем довіри до банків в Україні найвищі позиції займають банки, що 

дотримуються в процесі своєї діяльності принципів корпоративної 

соціальної відповідальності: «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Райффайзен 

Банк Аваль», «Укрсиббанк», «Креді Агріколь Банк» (за даними офіційних 

рейтингів НБУ, АУБ, інвестиційної компанії Dragon Capital, журналів 

"Новий час" і "Sustainable Business"). 

У той же час деякі банки зміцнюють свої позиції на ринку, розвиваючи 
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та демонструючи соціально відповідальне ставлення до суспільства, не 

прив'язуючи його безпосередньо до системного менеджменту, а керуючись 

суто принципами Глобального договору ООН (базується на Загальній 

декларації прав людини, Декларації Міжнародної організації праці про 

основоположні принципи і права у сфері праці, Декларації з навколишнього 

середовища і розвитку та Конвенції ООН проти корупції), як, наприклад, 

«ОТП банк», «ПУМБ», які також входять до десятки найуспішніших банків 

[22, 228, 239]. 

Світовий досвід свідчить, що систему управління банківськими 

ризиками потрібно створювати з урахуванням аспектів соціальної 

відповідальності та в тісному зв’язку з формуванням і розвитком системи 

корпоративного управління. 

Отже, побудова системи управління ризиками в банківській сфері має 

базуватись на забезпечення процесів дослідження внутрішніх і зовнішніх 

елементів банківської діяльності, підтримувати процеси організаційної 

діяльності щодо управління ризиками, забезпечувати інформаційно-

технологічний супровід банківської діяльності. 

Тому доцільно виділити такі компоненти організаційної структури 

системи управління ризиками: нормативний, організаційний і 

технологічний, між якими існують системотвірні зв'язки: функціональні, 

управління та розвитку (рис. 3.11).  

Нормативний компонент системи управління ризиками банківської 

системи визначає цілі, принципи, пріоритети, правила управління 

банківськими ризиками з метою запобігання можливим загрозам.  

Організаційний компонент системи управління ризиками призначений 

для визначення послідовності дій щодо управління ризиками в банківській 

системі.  

Технологічний компонент слугує для розроблення регламенту в 
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управлінні ризиками банків з метою запобігання їм, зниження та дотримання 

режиму безпеки. 

 

 
 

Нормативний компонент  Організаційний компонент 
Зовнішні елементи:  банківський нагляд 

керівні принципи сталого розвитку  департамент ризик-менеджменту в 
банках економічні, екологічні, соціальні ризики 

місія банківської системи  система управління банківськими ризиками 
рекомендації Базель-ІІ, Базель-ІІІ та 
керівних органів щодо забезпечення 
сталого розвитку та управління 
ризиками банківської діяльності 

аналітична робота системи ризик-
менеджменту  
антикризове регулювання банківської 
діяльності 

   
Внутрішні елементи:   

стратегія розвитку банківської системи  
принципи банківської политики    
цілі діяльності банківської системи   
пріоритети банківської діяльності   
ризики банківської діяльності   
рекомендації НБУ   

   
Технологічний компонент 

 
вироблення стратегії управління ризиками банківської 
діяльності та антикризового регулювання 
реалізація заходів щодо усунення небезпек банківської 
діяльності та управління банківськими ризиками 
розроблення нових прийомів щодо управління банківськими 
ризиками та технологій антикризового управління 

 

 

Рис. 3.11. Структура компонентів у системі управління ризиками в 
банківській системі 

зв’язки управління  функціональні взаємозв’язки     зв’язки розвитку          
 
 

Як обґрунтовано в [289], для забезпечення ефективності 

функціонування та розвитку банківської системи та з метою запобігання 

розвитку кризових явищ запропоновано концепцію антикризового 

регулювання діяльності банківської системи, а також для підвищення 

Джерело: розроблено автором 
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ефективності й результативності комп’ютерних моделей, пов'язаних з 

аналізом ризиків, прогнозом небезпечних і катастрофічних подій, 

виробленням адекватної відповіді та методів нівелювання негативних 

наслідків таких подій, доцільно застосовувати інтелектуальні інноваційні 

інформаційні технології, або І3-технології, які в останні роки 

урізноманітнено використовуються для підтримки управління ризиками, що 

надасть змогу адекватно моделювати кризові явища, з високою точністю 

оцінювати ризики, забезпечувати ефективний антикризовий моніторинг і 

прогноз небезпек, що виникають у банківській системі. 

 

 

3.3. Економіко-математичні моделі та інформаційні технології 

антикризового регулювання процесів функціонування та розвитку 

банківської системи України 

 

 

Банківська система в процесі своєї життєдіяльності може знаходитись як 

в стійкому, так і в нестійкому стані. Визначимо стійкий стан банківської 

системи як такий, коли діяльність банків забезпечує ефективний 

перерозподіл фінансових ресурсів і забезпечує стабільний розвиток 

економіки країни, незважаючи на зовнішні та внутрішні впливи; нестійкий 

стан банківської системи як такий, коли функціонування банків не є 

ефективним, а зовнішні та внутрішні впливи набувають вирішального 

значення на банківську систему та можуть змінювати її структуру [117, 139, 

147, 297]. Зазначимо, що фактори, що впливають на стійкість банківської 

системи можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми. 

Поняття стійкості не є однозначним. Розрізнюють стабільний і 

квазистабільний стійкий стан системи. Під стабільним станом будемо 
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розуміти такий стан, коли жодна структурна складова не знаходиться в 

перехідному періоді, тобто всі структурні складові функціонують стійко. Під 

квазистабільним станом будемо розуміти такий стан, коли принаймні одна її 

структурна складова знаходиться в перехідному періоді, але на загальному 

стані системи практично не відображається. Під перехідним періодом будемо 

розуміти такий період, коли система або будь-який її значущий показник 

якісно змінюється [117, 342, 346]. Перехідний період є нестійким і може 

оказати на систему як позитивний, так і негативний вплив. 

В [345] показано, що зміни перехідних періодів пов’язані зі змінами 

функціонування системи, що не змінюють структури системи та її 

елементного складу (зміна поведінки), змінами, що відображаються на 

елементному складі та структурі системи (зміна структури), та змінами, що 

значно відображаються на загальній організації системи: поведінці, 

елементному складі, структурі системи (зміна організації). 

Такі зміни відображаються на процесах функціонування та розвитку 

банківської системи та можуть призводити до різних наслідків. Так, зміна 

поведінки не може призвести до загибелі банку, але може обумовити початок 

структурних змін в ньому [340]. Водночас зміна організації банківської 

діяльності є найбільш ризикованим кризовим процесом у банку і може мати 

як прогресивні наслідки процвітання, так і катастрофічні наслідки його 

руйнації [8, 348]. 

Загалом, зміни, що відбуваються в процеса банківської діяльності 

зумовлені характеристиками і функціями банківської системи. Періоди змін 

відбуваються в результаті вичерпання внутрішніх можливостей банківської 

системи або під впливом зовнішніх факторів і відображають етапи 

економічних циклів, в яких знаходиться банківська система [20, 35, 45, 256, 

283]. Тому необхідною умовою її ефективного функціонування й запобігання 
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негативних наслідків кризових явищ є використання циклічних моделей 

розвитку банківських систем [401]. 

Причини виникнення й наслідки світової фінансової кризи 2008 р., 

зокрема банківської кризи в Україні, продовжують досліджуватись 

науковцями й практичними працівниками банківської сфери. Але вже зараз 

можна стверджувати, що системні банківські кризи, перш за все, зумовлені 

глобалізацією, в результаті якої економіки країн, що розвиваються, стають 

частиною світової економіки, що має як свої позитивні, так і негативні 

наслідки. 

Системна організація світової економіки передбачає економічну та 

юридичну взаємодію всіх її структурних елементів, що виражається, 

насамперед, в обігу товарів і грошей на міжнародних ринках, в тому числі й 

фінансових. 

Взаємопов’язаність національних економік – це реальність, на яку 

необхідно зважати. Сучасна держава не може обійтися без 

зовнішньоекономічного співробітництва. В противному випадку рівень її 

економічного розвитку буде відставати від рівня розвитку інших країн. 

Сьогодні світ прямує до створення єдиного фінансового ринку, а сучасні 

технології дозволяють в режимі реального часу переміщувати капітали не 

лише з міста в місто, а й з країни в країну. При цьому держави вже не здатні 

повністю контролювати фінансові операції великих суб’єктів 

господарювання (фінансових компаній, страхових компаній, інвестиційних 

фондів тощо), незважаючи на посилення внутрішнього законодавства щодо 

фінансового контролю. Й саме дії таких великих суб’єктів господарювання 

сьогодні визначають динаміку валютних і фондових курсів, відсоткових і 

кредитних ставок тощо [4, 202]. 

Глобалізація сприяла лібералізації національних законодавств багатьох 

країн, спрощенню порядку міжнародного руху капіталу, виникненню 
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бівалютної системи й конкуренції між доларом США та євро.  

Незважаючи на позитивні зрушення, що були зумовлені глобалізацією, 

є й негативні наслідки: посилення конкуренції між державами за залучення 

іноземних інвестицій; високий ступінь залежності від економічного 

«здоров’я» країн світового фінансового простору внаслідок щільних 

економічних зв’язків між країнами. 

В умовах глобалізації світової економіки світові валютні, фондові, 

кредитні ринки набули великого значення, оскільки вони забезпечують 

акумуляцію й перерозподіл світових фінансових потоків, Рух цих потоків 

здійснюється, в більшості, через кредитні організації, фондові й валютні 

біржі. 

Кризові явища в будь-якому сегменті банківської системи негайно 

позначаються на стані інших систем і організацій економічного середовища. 

Фінансову кризу можна визначити як порушення рівноваги у 

фінансовій системі держави, що виявляється в нестабільності, певному 

ускладненні поточної ситуації, аж до критичної, в будь-якому її елементі або 

в усій фінансовій системі загалом. Валютну кризу можна визначити як 

загострення ситуації на валютному ринку, що виявляється в різких 

коливаннях валютних курсів, девальвації національної валюти тощо [226]. В 

кризовій ситуації, коли всі інвестори світу починають купувати долари, 

попит і ціна на американську валюту зростають, Національний банк України 

за допомогою валютних інтервенцій підтримує штучно завищений курс 

національної валюти, оскільки її девальвація зумовить виникнення проблем в 

банківському секторі, особливо якщо частина зобов’язань банків виражена в 

іноземній валюті. 

Різке коливання курсів іноземних валют може призвести також до 

кредитного ризику, оскільки позичальники вимагають великі суми в 

національній валюті для погашення кредитів в іноземній валюті. Оскільки 
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українські банки отримували достатньо дешеві кредити за кордоном і 

надавали їх українським суб’єктам господарювання на своїх умовах, їм 

довелося докладати зусиль для акумуляції необхідних коштів для погашення 

своїх зобов’язань перед західними кредиторами. Водночас для надання 

допомоги вітчизняним банкам Уряд України виділив додаткові кошти на 

заміщення заборгованості українських банків і підприємств перед 

іноземними кредиторами [26]. 

Недовіра до національної валюти й сумний досвід минулих криз 

провокують населення позбавлятися національної валюти на користь 

іноземної, що також тягне зменшення депозитів в банківській системі. На 

думку фахівців [167, 177, 204], банківським кризам, як правило, передує різке 

підвищення реального курсу національної валюти. 

Для запобігання неконтрольованого розвитку криз в банківському 

секторі НБУ почав поступово послаблювати гривню, розширяючи границі 

коридору коливання курсу гривні відносно долару США та євро. Це було 

зроблено для того, щоб перейти на ринкове формування курсу національної 

валюти, а не витрачати на її підтримку золотовалютні резерви. Водночас 

населенню не рекомендували купувати іноземну валюту, оскільки 

передбачалося поступове зниження ціни на долари та євро, а зберігати 

заощадження в тій валюті, в якій планувалося їх витрачати. Більшість 

спеціалістів також рекомендували не витрачати гроші на той момент навіть 

на придбання споживчих товарів про запас. 

Сьогодні банки беруть на себе функції, не пов’язані зі своєю основною 

діяльністю посередників, – функції учасників фондових і валютних ринків, 

причому як в інтересах своїх клієнтів, так і в своїх власних інтересах. В 

результаті інвестиційні операції банків набувають вираженого  

спекулятивного характеру й провокують виникнення кризових явищ в різних 

сегментах фінансового ринку. Діючи у власних інтересах, будь-який інвестор 
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буде намагатись вкласти свій капітал туди, де він буде приносити 

найбільший прибуток. Як зазначається в роботі [223], ввід цього страждають 

не лише країни з економікою перехідного типу, а й країни з розвинутою 

економікою: «Вивіз капіталу з США та країн ЄС в країни з більш низькою 

заробітною платою… призвів до зростання безробіття й спаду в традиційних 

галузях економіки». 

Отже, кризові явища у банківській системі країни загалом, а також 

окремих її елементів, безпосередньо впливають на стан в банківському 

секторі. Водночас банківська система перша реагує як на підйом економіки, 

так і на її спад [201]. 

Ще однією з причин банківських криз є недовіра вкладників до банків. 

На думку фахівців [207, 215, 217, 223], приблизно 20 % відтоку депозитів 

може призвести до краху банку. Викликати ажіотаж серед населення по 

відношенню до своїх вкладів може не тільки фінансовий стан банку, а й суто 

психологічні причини. Так, банкрутство одного банку може спонукати 

вкладників іншого банку забрати свій вклад і цей процес може перетворитись 

на паніку серед населення. І вже паніка може призвести до краху будь-якого 

банку, оскільки відтік вкладів неминуче призводить до зниження ліквідності 

банку й зменшенню його резервів, тобто до зростання ймовірності його 

банкрутства. А чим вище ймовірність банкрутства банку, тим більше стає 

відтік депозитів. Варто зазначити, що така ситуація є характерною не лише 

для України. Дехто з фахівців вважає [240, 362], що чутки про фінансові 

проблеми одного з найбільших американських інвестиційних банків “Bear 

Stearns” також були дещо перебільшені. Кредитори почали вимагати від 

банку дострокового погашення заборгованості й це було однією з вагомих 

причин того, що банк опинився на межі банкрутства. 

Кризи в банківській сфері викликають уповільнення економічного 

розвитку, скорочення доходів населення. В умовах високої інфляції 
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вкладники іноді вимушені використовувати свої вклади для покриття 

поточних витрат. Очікуєма девальвація гривні примушує населення 

позбавлятися гривень і вкладати їх в іноземну валюту, що також не кращим 

чином відображається на банківській системі. 

Одним із основних заходів зі стабілізації економічної ситуації, що 

вживає держава, є надання допомоги банківському сектору. Так, сумарний 

розмір пакету антикризових заходів, про які було оголошено Німеччиною, 

Францією, Великобританією та іншими країнами Євросоюзу, склав близько 

2,5 трильйонів доларів. Це найбільш масштабне втручання західних урядів в 

економіку з часів Великої депресії. Зауважимо, що на думку фахівців [353] 

короткостроковими заходами це не обмежиться – в розвинених країнах банки 

можуть виявитись частково державними на період до 10 років. Так, 

Великобританія надала своїм банкам гарантії на суму до 860 мільярдів 

доларів. Три банки, RBS (Royal Bank of Scotland), HBOS  i  Lloyds TSB 

(Lloyds Banking Group), отримали 64 мільярди доларів екстреного 

фінансування в обмін на часткову націоналізацію й відставку керівників. В 

результаті банк RBS було націоналізовано на 60 %, а в поєднаних HBOS  i  

Lloyds TSB державна частка склала 43,5 %. Франція повідомила про гарантії 

в 435 мільярдів доларів. Нідерланди, Іспанія, Італія, Португалія та Австралія 

також приєдналися до програми «націоналізації». Але найбільший пакет 

антикризових заходів надала Німеччина, уряд якої повідомив про плани 

видачі кредитних гарантій по міжбанківському кредитуванню на 544 

мільярди доларів, а також виділенні 135 мільярдів доларів для прямих 

вливань капіталу у фінансові інститути. Сумарний обсяг гарантій по вкладах 

в німецькі банки, що компенсуються урядом країни, розширений до одного 

трильйона євро. Ці гарантії складають приблизно 83 % всіх наявних в країни 

вкладів [208]. 

Отже, потрібно зважати на те, що глобалізація економіки передбачає й 
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глобалізацію криз. Економічні проблеми США призвели до виникнення 

ланцюгової реакції в європейській економіці й примусили уряди Бельгії, 

Франції, Німеччини, Росії, України та інших країн прийти на допомогу 

своєму банківському сектору, що зайвий раз продемонструвало вразливість 

сучасного світового фінансового ринку. Тому дослідження передумов 

виникнення криз в банківській сфері, визначення ризиків банківської 

діяльності, вивчення закономірностей розповсюдження кризових явищ, що в 

банківському секторі має свої особливості, є безперечно важливими 

аспектами успішного антикризового регулювання банківської системи [32, 

220]. 

В загальному вигляді схему антикризового управління в банківській 

сфері можна подати у вигляді рис. 3.12. 

Спостереження за реальними економічними процесами свідчить, що 

стан рівноваги в них є досить нетривалим і свідчить про початок спадання 

або підйому економічної активності [164, 173]. Спадання економічної 

активності може стати причиною стагнації соціально-економічних систем, 

що без вживання активних заходів з відновлення функціонування та 

розвитку, або антикризових заходів, може призвести до їх деградації та 

загибелі.  

Дослідження причин спадання результативності банківської системи, 

визначення факторів, що зумовлюють її стагнацію й деградацію, 

систематизація індикаторів стану банківської системи, що свідчить про 

розвиток кризових явищ, прогнозування ризиків виникнення криз в 

банківській системі є актуальними, про що свідчать праці провідних вчених 

України та світу [164, 279, 315]. 

Розглянемо більш детально задачі прогнозу, вирішення яких дозволяє з 

високою точністю визначати можливість настання криз і на основі 

отриманих прогнозів формувати відповідні дії щодо попередження й 

нівелювання кризових явищ та їх негативних наслідків. 
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Завдання прогнозу динаміки розвитку банківської системи можна 

сформулювати таким чином.  

Нехай одну з характеристик даної банківської системи ми  вимірюємо в 

моменти τ1, τ2, τ3 … Це дає ряд спостережень φ1, φ2, φ3, ... Завдання побудови 

прогнозу (завдання визначення пре диктору) полягає у тому, щоб на множині 

{φn} передбачити φn1, φn2, …  

Найбільш популярним методом її розв’язання є метод екстраполяції, 

одним з варіантів якого є метод авторегресії, за якого припускають, що 

φm+n=amφn+m-1+am-1φn+m-2+…+a1φn ,                                                  (3.22) 

де am, ... a1 - постійні коефіцієнти. Якщо задані φ1, ..., φn, то за 

формулою (3.10) можна знайти φn1, φn2 , … Коефіцієнти a1, ..., am також треба 

знайти на основі наявних вимірювань φ1, ..., φn Виходячи з них же, слід 

розумно вибрати величину τ. Цей підхід широко застосовується і в 

статистиці, і в технічному аналізі, і в економіці. 

Відмітимо, що формула (3.22) визначає елементарний предиктор. Іноді 

він дає непогані прогнози на невелике число кроків. Однак довгострокові 

прогнози за цим методом зазвичай не є коректними, оскільки описаним 

методом ми можемо отримати в якості прогнозу тільки найпростіші 

коливання з постійною, зростаючої або падаючої амплітудою [245, 275]. 

Тому в багатьох випадках доводиться виходити з більш загальної і 

глибокої гіпотези. Припустимо, що банківська система описується деякою 

динамічною системою 

 

                             (3.23) 

Тут член  визначає динаміку самої системи,  — управляючі 

впливи, — шум, пов'язаний із впливом зовнішніх процесів на 

банківську систему, р — розмірність фазового простору (число змінних, що 
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характеризують стан досліджуваної системи),   — початкові дані.  

Припустимо також, що існують певні управлінські впливи, що 

описуються функцією Ф, які визначають результати вимірювань стану 

банківської системи: 

                                 (3.24) 

Якщо за величинами φ1,…, φn   вдається відновити систему (3.23), 

можливо, використовуючи додаткову інформацію, ми отримуємо предиктор, 

що дає настільки повний і точний опис об'єкта, наскільки це дозволяють 

наявні дані спостережень. 

Для простоти подальшого обговорення будемо вважати, що   і  

 настільки малі, що ними можна знехтувати. Це завдання має великий 

сенс і в певних випадках може бути вирішеним. Однак при аналізі багатьох 

банківських систем навіть знання величини р може виявитися дуже 

важливим.  

Починаючи з перших років застосування комп'ютерів, побудова 

предикторів перебувала в центрі уваги дослідників. Невдачі в ті роки 

пов'язували з недостатньою точністю вимірювань і низькою ефективністю 

електронних обчислювальних машин. Але подальший розвиток синергетики, 

нелінійної динаміки, що спирається на широке використання комп'ютерів, 

показав, що багато труднощів, які пов'язані з побудовою предикторів, є не 

технічними, а принциповими [223, 224]. Вони пов'язані з парадоксальними 

властивостями, якими можуть володіти рішення систем звичайних 

диференціальних рівнянь 

                                                (3.25) 

з явищами динамічного хаосу. На перший погляд, здається очевидним, 

що якщо ми будемо розглядати асимптотичну поведінку обмежених рішень 

системи рівнянь (3.24) при t→∞, то функція буде прагнути або до 
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постійної, або до періодичної функції. Так само здається, що, знаючи 

предиктор виду (3.25), ми завжди можемо дати прогноз банківської системи 

на як завгодно великий термін. 

Виявилося, що обидва цих "очевидних" твердження невірні [225], що 

якщо вектор   має три або більше компонент, то моделі (3.25) можуть 

описувати детермінований неперіодичний рух.  

Математичним образом сталих режимів є притягуючи множини в 

фазовому просторі – атрактори [36]. 

Типовою й дуже важливою властивістю дивних атракторів, або 

атракторів, що описують неперіодичний рух, є чутливість до початкових 

даних. Ця властивість означає, що майже всі нескінченно близькі траєкторії з 

плином часу експоненційно розбігаються. 

Більш точне математичне формулювання є таким. Оберемо дві близькі 

точки  та  , що належать атрактору, й розглянемо функцію 

  (  та    — розв’язки рівняння (4) з 

початковими даними). Назвемо показником Ляпунова величину 

, 

де   — одиничний вектор від точки   до точки  .  В 

загальному випадку за такого визначення показник Ляпунова залежить і від 

початкової точки, й від вектору . Але ергодична теорія доводить, що при 

загальних умовах майже всі точки   та   в околі дивного атрактору 

в n-мірній системі виду (3.25) будуть давати один і той самий набір n 

показників Ляпунова  [226].  

Їхній зміст є достатньо простим. Показник λ1 визначає зміну довжини 

будь-якого нескінченно малої відстані . Зміна 

площі нескінчено малого паралелограму з вершинами 

  визначає такий показник  та ін. 
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Для вирішення економічних задач достатньо розглядати випадок, 

коли  (умова дисипативності системи) [225]. 

Чутливість до початкових даних (λ1 > 0) системи (4) дозволяє будувати 

достатньо точні прогнози. Коли атрактор описує періодичний рух або 

стаціонарний розв’язок (граничний цикл), можна отримати достатньо точний 

прогноз, навіть якщо  відомо з похибкою, оскільки 

величина  не буде зростати. Але через час  (горизонт 

прогнозу) дві близькі спочатку траєкторії дивного атрактору  не будуть 

близькими. Зазначимо, що якою б малою не була похибка, не видається 

можливим передбачити зміни системи за час Т. Так дивні атрактори з 

граничним горизонтом прогнозу описують динамічний хаос [268]. 

Відкриття явища динамічного хаосу істотно змінює погляд на саму 

процедуру порівняння прогнозів теорії з експериментом, постановку ряду 

завдань управління складними системами, до яких належать і банківські 

системи.  

Так, якщо раніше експериментальна крива x (t) розходилася з 

теоретичною y (t), то можна було зробити висновок, що теорія не описує 

експеримент.  

Після відкриття динамічного хаосу, стала доступною ще одна 

можливість – модель є адекватною, але вихідна система має чутливість до 

початкових даних. Звідси випливає, зокрема, що для того, щоб з'ясувати, чи є 

модель адекватною, не можна за точками на певні моменти часу порівнювати 

траєкторію, що описана моделлю, і досліджуваною системою. Потрібно 

порівнювати деякі функціонали на траєкторії. 

Чутливість до початкових даних означає, що невеликий вплив може 

істотно змінити траєкторію через деякий, може бути досить невеликий, час. 

Невеликі збурення в таких системах можуть мати великі наслідки. Розвиток 

цих міркувань призвів до створення нового розділу на стику теорії 
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управління, якісної теорії диференціальних рівнянь, ергодичної теорії – теорії 

управління хаосом [137, 215]. 

І у відкритті динамічного хаосу, і в його дослідженні і, тим більше, в 

прикладних дослідженнях, зокрема з прогнозування й моделювання небезпек 

в банківських системах, ключову роль грають обчислювальні технології. 

Деякі дослідники вважають, що динамічний хаос в чому був відкритий лише 

завдяки комп'ютерним розрахункам [225, 227].  

Великий інтерес для теорії і для прикладних досліджень сьогодні має 

дослідження дивних атракторів для ряду рівнянь в часткових похідних і 

систем з запізненням [316, 425]. Одним із напрямів розвитку таких 

досліджень є вимірювання певних величин в дискретні моменти часу з метою 

встановлення типу досліджуваної системи (чи є вона динамічною), її 

розмірності,  кількісних характеристик динамічного хаосу, якщо останній має 

місце, інших характеристик.  

Слід зазначити, що ці задачі некоректні за Адамаром [326, 328]. Перш 

за все тому, що динамічна система, яка породжує даний часовий ряд, не є 

єдиною. Для багатьох некоректних задач сьогодні розроблені методи 

регуляризації. Однак більшість цих методів не може бути безпосередньо 

використаними в задачах нелінійної динаміки, оскільки характер апріорної 

інформації, доступної дослідникові, зазвичай виявляється іншим. Тим не 

менш ідеї регуляризації доцільно застосовувати для розв’язання багатьох 

економічних задач, зокрема задач управління банківськими системами. 

Результати, пов’язані із визначення горизонту прогнозу, є виключно 

важливими з погляду визначення небезпек і попередження розвитку 

кризових явищ у банківських системах. Якщо ми будемо знати горизонт 

прогнозу, можна буде оцінити, які параметри і як часто потрібно вимірювати. 

Крім того, можуть бути запропоновані алгоритми, які визначають 

оптимальний інтервал виміру величини , якщо час, через який 
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відбувається вимір параметрів, є тим параметром, який ми можемо 

змінювати. 

В останні роки світова економіка зіткнулась з ефектом синергетичного 

посилення несприятливих чинників. Наприклад, несприятливі погодні умови 

або стихійні лиха призводять до серйозних економічних втрат, що в свою 

чергу викликає великі соціальні витрати. Останні призводять до того, що 

суспільство стає ще більш нестійкім по відношенню до криз.  

Якщо нестійкість досить сильна, то ряд ланок у ланцюзі управління 

виявляються нездатними виконувати свої функції. Традиційні механізми 

стабілізації виявляються неефективними, або починають діяти на шкоду 

системі. Виникає криза (наприклад, як у випадку виникнення й розвитку 

глобальної фінансової кризи 2008-2009 років).  

Дослідження криз пов'язано з прогнозом і аналізом ризиків. З погляду 

інформаційних технологій завдання аналізу ризиків, прогнозу, 

попередження, управління кризами пов’язані з визначенням інформаційних 

потоків, аналізом попереднього досвіду, аналізом результатів комп'ютерного 

моделювання та оцінкою різних альтернатив [426]. 

Інша проблема пов'язана з аналізом альтернатив. Будь-яке управління 

неминуче передбачає вибір. Тому виникають задачі оцінки наслідків 

прийнятих рішень і детального аналізу альтернатив. Тут ми стикаємося з 

парадоксальною ситуацією. У задачах актуарної математики, пов'язаної зі 

страхуванням життя та майна, існують розроблені, верифіковані, а в багатьох 

випадках і регульовані законодавчо методи оцінки ризиків і збитків. У той же 

час при прийнятті стратегічних рішень на основі аналізу, що спирається на 

сучасні інформаційні технології, не проводиться. Оскільки альтернативи тут 

виявляються більш складними, ніж у актуарної математики, а можливі 

збитки оцінити набагато складніше, виникає необхідність створення 

сучасних інформаційних систем для забезпечення обчислювальної та 
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інтелектуальної підтримки стратегічного управління з врахуванням 

стратегічних ризиків.  

Сьогодні існує багато праць з аналізу альтернатив в теорії прийняття 

рішень та теорії дослідження операцій [6, 189, 229-232]. Проте в задачах, 

пов'язаних зі стратегічними ризиками, з'являється ряд важливих 

особливостей, облік яких потребує подальших досліджень. 

Наприклад, аналіз ризиків в антикризовому управлінні банківською 

сферою. В цій задачі розглядається набір макроекономічних індексів. Кожен 

з них може мати дуже складну динаміку, і сам по собі не дозволяє 

пророкувати кризу. Але їх певна комбінація після відповідного оброблення 

дає можливість оголосити тривогу принаймні за місяць до кризи [33].  

У багатьох випадках, приймаючи рішення чи вводячи певні норми, 

цілком достатньо мати на увазі наявність степеневої залежності з певним 

показником і застосовувати коректні методи її аналізу. Проте іноді потрібно 

більш глибоке розуміння – необхідно визначити механізми, що призводять до 

такої статистики, та побудувати відповідні математичні моделі та 

комп'ютерні алгоритми їх аналізу.  

В останні роки в нелінійній динаміці в області вирішенні цього 

завдання був досягнутий величезний прогрес. Він пов'язаний з розробленням 

теорії самоорганізованих систем [16, 201, 215, 225, 233]. Моделі цієї теорії 

простіше описувати не мовою диференційних рівнянь, а мовою клітинних 

автоматів із зовнішнім шумом, в якій дискретними є не лише тимчасові та 

просторові координати, а й самі досліджувані величини. Причому останні, 

зазвичай, можуть демонструвати дуже складну динаміку.  

В теорії самоорганізованих систем в останні роки були запропоновані 

математичні моделі для великого класу різноманітних процесів, які можуть 

розвиватися в катастрофічному режимі. Серед них моделі біржових крахів, 

витоку конфіденційної інформації, землетрусів, аварії енергомереж та інші 
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[6, 201, 215, 225]. У всіх цих моделях ми маємо набір локально взаємодіючих 

елементів. Тобто окремий елемент може взаємодіяти тільки з найближчими в 

просторі сусідами. Кожен елемент описується деякою дискретної 

динамічною системою, і крім того, існує певне джерело шуму. 

Ефективність і різноманітність комп'ютерних моделей, побудованих на 

основі теорії самоорганізованих систем, дозволяє зрозуміти важливі системні 

механізми, що лежать в основі багатьох кризових явищ 

[16, 201, 215, 225, 234]. Головним параметром, оцінки ефективності таких 

моделей є здатність збільшувати можливості прогнозу, випереджалього 

відображення майбутніх подій, оцінки наслідків своїх дій.  

Отже, існуючі на сьогодні економіко-математичні методи та моделі 

певною мірою дозволяють досліджувати окремі проблеми й динаміку 

розвитку складних динамічних систем, забезпечують розгляд множини 

альтернативних рішень, кожне з яких описується достатньо великою 

кількістю змінних і дозволяє приймати ефективні рішення за умов 

обмеженого часу й інших ресурсів. Розроблення повномасштабних і точних 

математичних моделей для такого класу систем не завжди є можливим 

внаслідок складності й невизначеності поведінки об’єктів таких систем. Тому 

видається доцільним виділяти найбільш впливові фактори й на їх основі 

створювати моделі, які будуть відтворювати поведінку реальної системи із 

заданим ступенем точності. 

Для цього необхідним є дослідження процесів підтримки прийняття 

рішень в антикризовому управлінні банківською діяльністю та розробити 

рекомендації щодо їх вдосконалення й використання банківськими 

установами. 

В загальному випадку антикризове управлінське рішення – це творчий 

акт, спрямований на усунення проблем, що виникли в комерційному банку. 

Основу вироблення і реалізації антикризових управлінських рішень в 
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комерційному банку складають такі взаємопов’язані процедури: дослідження 

й діагноз поточної ситуації; виявлення і структуризація проблем; пошук й 

обґрунтування альтернатив; вибір найкращої альтернативи за певними 

параметрами (прийняття управлінського рішення); управління реалізацією 

управлінського рішення; оцінка результатів антикризового впливу. 

Процес прийняття антикризового управлінського рішення починається 

з дослідження комерційного банку. Основними напрямами дослідження 

діяльності комерційного банку є такі: фінансове управління, управління 

активами, управління пасивами, управління капіталом, управління 

ліквідністю, управління ризиками. Діагностика здійснюється на основі 

аналізу ретроспективної, поточної та оперативної діяльності банку; аналізу 

питань прогнозування й фінансового моделювання; аналізу й оцінки 

альтернативних інноваційних напрямів діяльності банку; вартісної оцінки 

банку [249, 386, 406]. 

На основі отриманих результатів виявляються слабкі місця 

функціонування комерційного банку, тобто виявляються управлінські 

проблеми. Доцільним є застосовувати випереджальне антикризове 

управління, за якого симптоми проблеми виявляються якомога раніше, 

найкраще – на стадії зародження, коли тільки-но з’являються передумови 

виникнення проблеми. Це вимагає постійного контролю основних 

характеристик як самого банку як об’єкта управління, так і навколишнього 

середовища, з метою виявлення у фактичних даних перших ознак зародження 

проблеми. До таких ознак належать відхилення або аномалії у даних, які 

важко пояснити. 

В загальному випадку систему антикризового управління банком 

можна подати в такому вигляді (рис. 3.13). 

Розглянемо задачу побудови системи підтримки ухвалення рішень в 

антикризовому управлінні банком. 
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Рис. 3.13. Схема підтримки прийняття антикризових рішень у банку [308] 

Джерело: розроблено автором  

 

Нехай існує опис цільової програми розвитку комерційного банку, яка 

подана у вигляді заданої траєкторії змін критичних параметрів комерційного 
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банку на інтервалі фінансового планування. Система антикризового 

управління банку функціонує при заданих нормативних обмеженнях на деякі 

її параметри й знаходиться під впливом випадкових факторів, які призводять 

до відхилень від цільової програми. Антикризові рішення, які приймають 

вищі керівники банку, повинні відповідати програмним цілям і бути 

спрямованими на їх досягнення.З метою оцінки виникнення можливих 

відхилень від заданої траєкторії банківськими аналітиками здійснюється 

аналіз змін критичних параметрів банку за попередніми даними. Необхідно 

визначити обмеження у вигляді вимог до змін параметрів банківських 

операцій, які забезпечують наближення критичних параметрів комерційного 

банку до програмної траєкторії. При цьому вважаємо, що цільовою функцією 

антикризового управління банку є досягнення до заданого моменту часу 

певних умов для збільшення капіталу банку до заданого рівня за умов 

дотримання нормативно заданих обмежень на величину ліквідних активів на 

протязі всього періоду управління, що розглядається [41, 222, 242]. 

Нехай доступно для спостереження n параметрів системи 

антикризового управління комерційним банком (вектор спостережень Х), 

серед яких m параметрів – критичні параметри, або параметри стану, які 

характеризують динаміку розвитку і балансові характеристики комерційного 

банку (вектор станів F). Для управління критичними параметрами системи 

антикризового управління комерційним банком F за допомогою 

відслідковування змін параметрів його банківських операцій Х 

використовуються відомі та апробовані на практиці методи оцінювання 

параметрів стану динамічної системи, якою є система антикризового 

управління комерційним банком, за результатами спостережень (фільтр 

Калмана-Б’юсі) і детермінованого регулювання з оберненим зв’язком, що 

залежить від вектору станів F. 

Нехай на інтервалі t0≤t≤T маємо спостереження Х, які пов’язані зі 

станом системи F таким чином: ),()()()( ttFtKtX Δ+×=
!

  

де t
!

 - вектор значень часу ti≤T; Δ – похибки спостережень, які можуть 
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бути обумовлені різними факторами; К – задана матриця коефіцієнтів. 

Зміни параметрів стану в часі описується такою системою 

диференційних рівнянь: 
),()()()()(

)(
tDtUtBtFtA

t

tF
+×+×=

∂

∂

 

де U – шуканий вектор регулюючого впливу, що є функціоналом від Х і 

визначає величину необхідних змін окремих параметрів спостережень Х і 

параметрів банківських операцій;  

В, А – матриці коефіцієнтів;  

D – флуктуації, викликані впливом зовнішнього середовища або 

помилками вищих керівників банку, які призводять до відхилень результатів 

банківської діяльності від цільової програми. 

Шуканий вектор антикризового управлінського впливу (проект плану 

антикризового рішення) представлено у вигляді оберненого зв’язку, який 

залежить від фазових координат:  

)),(),()(
~

()()( 1 tFttLtFtMtU p×−×−=  

де М – коефіцієнт посилення оберненого зв’язку;  

F
~

 - оцінка вектору станів F; 

Fp – значення програмної траєкторії;  

t1=t+ε – запланований при розробленні антикризового рішення час 

виходу на програмну траєкторію;  

L – перехідна матриця: 

.
!

)())((
...

!2

)())((
)())((1),( 1
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1

2

1
)()(

1
1
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tttAtttA
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Оцінка вектора станів F
~
знаходиться за допомогою розв’язання такого 

матричного диференційного рівняння: 

)),(
~

)()(()())()(
~

()()()(
~

)()(
~

tFttXtRtFtFtMtBtFtAtF p ×Δ−×+−××−×=∂  

з заданим початковим параметром F(t0)=0. 

Узагальнений алгоритм розроблення й реалізації управлінського 
рішення в фінансовому управлінні комерційним банком можна представити в 
такому вигляді (рис. 3.14). 
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Рис. 3.14. Узагальнений алгоритм розроблення і реалізації антикризового 
рішення 

Джерело: розроблено автором 
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комерційним банком може складатися як з окремих елементів, які вирішують 

локальні задачі управління банком, так і мати єдине функціональне 

середовище. Головною вимогою тут є забезпечення їх ефективної взаємодії, а 

також використання одних і тих самих вихідних даних з метою створення 

цілісної моделі банку [38]. 

Задачі, які стосуються забезпечення підтримки прийняття 

управлінських рішень в антикризовому управлінні комерційним банком, що 

були розглянуті вище, повинні бути автоматизовані з використанням 

сучасних інформаційних технологій. Це надасть банкам конкурентні 

переваги й можливість стабільно та ефективно функціонувати й розвиватись 

[42, 203, 398]. 

Відповідно до сучасних тенденцій розвитку інформаційних технологій 

автоматизація антикризового управління банком має будуватись на основі 

web-технологій і забезпечувати комплексну реалізацію системи підтримки 

прийняття рішень в антикризовому управлінні комерційним банком. 

Побудована таким чином система реалізує такі функції: сегментування 

банківської діяльності (для отримання загальної структури антикризового 

управління банком), фінансове планування й бюджетування (бюджет 

операційних доходів і витрат, накладних витрат, капітальних вкладень), 

трансферне управління ресурсами, облік витрат, розрахунок коефіцієнтів і 

показників (фінансових коефіцієнтів, коефіцієнтів росту, показників якості 

позик, концентрації депозитів, коефіцієнтів ліквідності), аналіз ризиків, 

формування фінансової звітності, ведення управлінського обліку, 

формування звітів для вищого керівництва банку [139]. 

З погляду інструментальних засобів, що використовуються при 

побудові системи підтримки прийняття рішень антикризового управління 

комерційним банком, можна виділити три основні групи: засоби 
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багатовимірного аналізу (OLAP-технології), які дозволяють користувачу 

спостерігати за даними в різноманітних вимірах; інструментальні засоби 

запитів (Query Tools), які дозволяють формувати запити до даних за змістом 

або за зразком; інструментальні засоби пошуку даних (Data Mining Tools), які 

здійснюють автоматичний пошук важливих зразків або залежностей в даних. 

Згідно розробленої методології антикризового управління у [308],  

антикризовий моніторинг банківської діяльності забезпечує не лише 

контроль внутрішнього середовища, але й оцінку зовнішнього фінансового 

ринку, надаючи можливість отримувати статистичні показники загального 

стану економіки. При цьому дані антикризового моніторингу доповнюють 

статистику банківської діяльності, що є основою для поглибленого 

фінансово-економічного аналізу й забезпечує ефективність антикризового 

управління в банківській сфері. Отже, антикризовий моніторинг банківської 

діяльності забезпечує неперервне систематичне спостереження процесів, що 

відбуваються в як всередині банків і банківської системи, так і на світових 

фінансових ринках, що є інформаційно-аналітичною основою для прийняття 

ефективних антикризових управлінських рішень [44, 198, 253]. 

Комплексний підхід до аналізу мікро- й макроекономічних процесів, 

що реалізується в процесі антикризового моніторингу банківської діяльності, 

дозволяє розкрити причинно-наслідкові зв’язки й статистичні 

закономірності, необхідні для побудови, верифікації й практичного 

застосування прикладних економіко-математичних моделей антикризового 

управління банківською діяльністю. Це дозволяє на основі використання 

методів аналізу поточного стану й прогнозування оцінювати тенденції 

розвитку як окремих банків, так і банківської системи загалом, при цьому 

антикризовий моніторинг надає можливості отримання інформації, що 

виходить за межі статистичної й фінансової звітності діяльності кредитних 
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установ [308]. 

Антикризовий моніторинг в банках має свої особливості й специфічні 

закономірності, обумовлені наявністю зовнішніх і внутрішніх чинників, 

дослідження яких є передумовою прогресу даного напряму [308, 331, 333].  

Під антикризовим моніторингом у банківській сфері будемо розуміти 

регламентований аналіз процесів функціонування та розвитку банківської 

системи задля визначення кризових і передкризових станів за допомогою 

методів і моделей антикризового управління, віднесення їх до певної 

класифікаційної категорії з метою запобігання виникнення і подолання 

негативних наслідків кризових явищ та відновлення ефективної діяльності 

банків [308, 331]. 

Незважаючи на різноманітні дослідження в галузі антикризового 

моніторингу методами математичної логіки, статистичного й інформаційного 

моделювання, існує певна складність їх алгоритмізації і програмування в 

банківській сфері. 

Система антикризового управління банківською діяльністю є гнучкою, 

адаптивною, здатною до диверсифікації і своєчасного реагування, а також 

може ефективно використовувати потенціал підприємства і неформальні 

методи управління [111]. Ці особливості обумовлюють основні задачі, які 

мають вирішуватись в межах антикризового моніторингу: своєчасне 

розпізнавання симптомів, факторів і причин кризи, що наближається, її 

класифікація й розроблення антикризових заходів, які необхідно застосувати. 

При цьому ефективність антикризового моніторингу вище, коли визначена 

така послідовність етапів її виконання [308]: 

визначення стану банківської системи; 

виявлення відмінностей об’єкту, що діагностується від об’єктів його 

класу шляхом порівняння його параметрів з базовими; 
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визначення допустимих відхилень від нормативних значень 

індикаторів; 

розроблення методології формування еталонних значень індикаторів. 

Зазначимо, що залежно від визначених цілей існують різні стратегії 

антикризового управління, але для кожної з них важливо своєчаснє 

розпізнання кризової ситуації, визначення причин, симптомів і факторів 

кризи [322, 308]. 

Дослідження причин виникнення криз у банківській діяльності 

дозволило визначити зовнішні та внутрішні чинники виникнення загрози та 

розвитку кризової ситуації [333]. До зовінішніх чинників відносяться тип 

досліджуваного банку, несбалансована кредитна політика, структура потреб 

населення, рівень доходів населення, величина платоспроможного попиту 

клієнтів банку, фаза економічного циклу, політико-правова нестабільність, 

економічна невизначеність державного регулювання, темп і розміри інфляції, 

рівень науково-технічного та інформаційного розвитку, рівень культури 

суспільства, міжнародна конкуренція тощо. До внутрішніх факторів 

відносяться помилкова політика банківської діяльності, відсутність або 

невірні принципи її дії, нераціональне використання ресурсів банку, низька 

якість обслуговування клієнтів, низький рівень менеджменту і маркетингу, 

невідповідність рівня управлінської та організаційної культур банку його 

технологічній структурі та інші [34, 241]. 

Вказані чинники не є безпосередніми причинами розвитку кризи, проте 

вони впливають на розвиток факторів погіршення стану банківської системи.  

У [308] виділено наступні фази розвитку кризи. 

Перша фаза – це падіння граничної ефективності капіталу. Показників 

ділової активності банку, зниження рентабельності і обсягів прибутку. 

Внаслідок цього погіршується фінансовий стан банку, скорочуються джерела 
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і резерви розвитку. Вирішення цих проблем може бути пов’язаним як із 

зміною стратегії банку, його реструктуризацією, так і зі зміною тактики, що 

призводить до зниження витрат, скорочення персоналу, підвищенню 

продуктивності банківської діяльності тощо [308].  

Друга фаза розвитку кризи – поява збитковості банківської діяльності. 

Ця проблема вирішується засобами стратегічного управління та реалізується 

за допомогою реструктуризації банку. Способи розпізнавання в цьому 

випадку відрізняються від інших своєю спрямованістю, методами та 

вимогами до вихідної інформації. 

Третя фаза розвитку кризи – практична відсутність власних коштів і 

резервних фондів у банків. Це негативно впливає на перспективи розвитку, 

довгострокове і середньострокове планування грошових потоків, раціональне 

бюджетування, а також пов’язано із значним скороченням обсягів наданих 

банківських послуг, оскільки значна частина оборотних коштів спрямована 

на погашення збитків і обслуговування кредиторської заборгованості [308]. 

Реструктуризація банку й програма стабілізації фінансово-економічного 

стану потребують екстрених заходів щодо знаходження коштів для їх 

здійснення.  

Четверта фаза – стан гострої неплатоспроможності. Банк немає коштів 

на виконання своїх фінансових зобов’язань. Виникає реальна загроза 

банкрутства. За таких умов антикризовий моніторинг передбачає діагностику 

банку з визначенням можливості відтворення платоспроможності банку й 

дозволяє встановити наявність факту фінансової неспроможності і 

нейтралізувати її за допомогою процедури банкрутства. 

Встановлення принципів антикризового моніторингу та етапів кризи 

банку, а також їх взаємозв’язки, дозволяє зробити висновок, що перша, друга 

та третя фази розвитку кризи впливають на власників банку, а третя та 
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четверта фази – на кредиторів і банківську систему загалом [375, 380, 410].  

Антикризовий моніторинг банку передбачає два основних об’єкта 

дослідження: результати діяльності банку за певний період і його стан на 

поточний момент та основні процеси банківської діяльності.  

Антикризовий моніторинг у банківській сфері передбачає об’єднане 

розв’язання взаємопов’язаних задач в межах цільових проектів, визначає 

структури й сфери застосування понятійного апарату, який використовується 

для зв’язного опису проблемної області. 

Застосування такого підходу дозволяє уникнути ситуації, коли за  

загальної надлишковості даних має місце дефіцит актуальної інформації [48, 

376]. При розв’язанні аналітичних задач доповнення браку інформації 

можливо за рахунок застосування антикризового моніторингу, що дозволяє 

приймати обґрунтовані управлінські рішення на основі аналізу й прогнозу 

ринкових тенденцій, досліджень інвестиційного клімату, стану світового 

фінансового ринку, оцінки попиту й пропозицій на кредитні ресурси, 

врахування специфіки ведення банківського бізнесу, контролю фінансових 

потоків, визначення ліквідності банківської системи тощо. 

Процес ухвалення управлінських рішень в банківській сфері має 

комплексний характер і містить такі взаємопов’язані компоненти: аналіз, 

планування, контроль і регулювання. При цьому саме за умов антикризового 

управління для ухвалення адекватних управлінських рішень на всіх етапах 

необхідна якісна інформація, що задовольняє вимогам повноти, своєчасності 

та вірогідності [308]. 

Інформаційна підтримка процесу прийняття управлінських рішень при 

антикризовому управлінні в банківській сфері нерозривно пов’язана зі 

здійсненням антикризового моніторингу – систематичним спостереженням за 

станом кредитної організації з метою її контролю, оцінки, прогнозування та 
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своєчасного реагування неможливість розвитку кризових ситуацій. 

Отже, при аналізі результатів діяльності банку, що являє собою 

складний механізм, який функціонує в швидкоплинному економічному 

середовищі, для ефективного здійснення антикризового управління 

необхідно зважати на такі особливості: наявність внутрішніх і зовнішніх 

ризиків; значний обсяг й специфіку банківських операцій, що здійснюються; 

різноманітність фінансових і часових характеристик банківських операцій; 

різноманітність і взаємозв’язок результатів банківських операцій; вплив на 

банківські операції зовнішніх і внутрішніх факторів; складні фінансові 

процеси, що відбуваються поза і всередині банку тощо [61, 66, 168].  

В ринковій економіці банки сприяють раціональному розподілу 

фінансових потоків, які поєднують різні суб’єкти господарювання в єдиному 

фінансовому просторі, що підвищує ефективність функціонування як 

окремих суб’єктів господарювання, так і світового фінансового ринку 

загалом. 

Ефективність процесів функціонування та розвитку як окремих банків, 

так і банківської системи визначається його результативністю та 

ефективними управлінськими рішеннями. 

Управління – це специфічна функція для узгодження різних видів 

діяльності банку. Управління забезпечує планування, організацію, 

мотивацію, контроль та регулювання діяльності. Планування включає 

встановлення мети діяльності, визначення необхідних ресурсів та шляхів для 

досягнення мети [51].  

Антикризове управління банком – це комплексна система управління, 

котра відрізняється стратегічним характером, направлена на усунення 

можливих і наявних проблем в її діяльності шляхом розроблення і реалізації 

спеціальної програми з використанням всього потенціалу сучасного 
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менеджменту [333]. 

Система антикризового моніторингу, яка виконує функції 

інформаційного забезпечення антикризового управління банку, забезпечує 

інформацію для ухвалення управлінських рішень (реалізації керуючих 

алгоритмів) і контролю успішності функціонування організації [331].  

Система антикризового моніторингу має вчасно визначати відхилення 

фактичних значень індикаторів криз і сигналізувати про необхідність 

ухвалення відповідних рішень щодо антикризових заходів і програм, які 

забезпечують нормалізацію стану банку й недопущення розвитку криз. 

Найбільш складним аспектом побудови системи антикризового 

моніторингу в банківській сфері є сигнальних чинників і встановлення їхніх 

граничних значень.  

Основними етапами побудови системи антикризового моніторингу в 

банківській сфері є такі [308]. 

1. Визначення об'єкту антикризового управління на основі аналізу 

основних напрямів діяльності банку та результатів його діяльності за певний 

період часу. 

2. Визначення діяльності та сфери антикризового моніторингу.  

3. Формування системи пріоритетів контрольованих показників, яку 

ранжуємо за рівнем важливості.  

У процесі ранжування в систему пріоритетів першого рівня 

відбираються найбільш важливі чинники, потім формуються пріоритети 

другого рівня, що знаходяться у факторному зв'язку з показниками першого 

рівня і так далі. Такий підхід полегшує аналіз і пояснення причин відхилень 

значень індикаторів й дозволяє зробити систему антикризового моніторингу 

ефективною [308]. 
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4. Визначення діагностичних процедур діагностики поточного стану 

банку та оцінки перспектив його, що враховує три основні стадії погіршення 

економічного стану: приховану стадію банкрутства, фінансову нестійкість, 

явне банкрутство [93, 164]. 

Це дозволить більш точно визначати шляхи спрямування фінансових 

потоків на ре капіталізацію банків і підтримувати банківську систему в діє 

статному стані. 

Щоб виникнення кризових ситуацій не загрожувало банківській 

системі загалом, необхідно дотримуватись норм контролю стабільності й 

застосовувати методи та засоби антикризового управління в процесах 

функціонування та розвитку банківського сектору. 

Можна зробити висновок про те, що нині практика антикризового 

управління в банківській сфері недостатньо розвинута й потребує на 

здійснення подальших досліджень з метою поліпшення результативності 

діяльності банківської системи та запобігання виникненню та розвитку 

кризових явищ. 

Отже, можна відзначити, що проблема антикризового регулювання 

банківської системи є складною, багатоаспектною і потребує подальшого 

вивчення [259]. Отримані в даній роботі результати є основою для 

визначення якісних і кількісних показників, що характеризують процеси 

функціонування банківської системи та дають змогу визначити інтегральну 

оцінку ефективності функціонування та розвитку банківської системи, а 

також сприяють виробленню конкретних науково-практичних рекомендацій 

щодо антикризового регулювання банківської системи на практиці. 

 

 

 



266 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

Управління банківськими ризиками є важливою складовою 

забезпечення ефективності процесів функціонування як окремих банків, так і 

банківської системи загалом. При цьому стратегія управління банківськими 

ризиками має органічно входити не лише до складу системи управління 

банком, а й задовольняти загальній стратегії розвитку банківської системи 

відповідно до критеріїв системності та комплексності. 

Методологія управління банківськими ризиками передбачає поетапний 

розгляд можливих небезпек банківської діяльності й виступає стратегічним 

підґрунтям цього процесу. В межах даної методології управління 

банківськими ризиками являє собою процес, що послідовно проходить такі 

етапи: ідентифікація ризику, оцінка наслідків настання ризику, вибір 

управлінського впливу, контроль за виконанням управлінського рішення, 

оцінка наслідків управлінського впливу, моніторинг банківських ризиків 

На основі результатів ідентифікації та аналізу банківських ризиків 

можна визначити стратегію розвитку банківської системи, орієнтовану на 

відновлення та розвиток банківської системи. При цьому важливу роль 

відіграє антикризовий моніторинг, який використовує індикатори, здатні 

сигналізувати й надавати інформацію про стан стійкості й безпеки 

банківської системи та її складових. 

Розроблено комплексну логіко-ймовірнісну модель управління 

банківськими ризиками, яка дозволяє досліджувати ризики банківської 

діяльності та має наступні переваги перед традиційними моделям управління 

ризиками:  
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- у два рази більша точність в оцінці ризиків банківської діяльності; 

- у сім разів більша робастність, або стійкість оцінки ризику; 

- прозорість в оцінюванні та аналізі ризиків банківської діяльності 

порівняно з методиками на основі лінійного і квадратичного 

дискримінантного аналізу, кластерного аналізу, нейронних мереж тощо; 

- можливість управляти ризиком, змінюючи асиметрію розпізнавання 

параметрів і градацій, що описують ризики банківської діяльності. 

Оскільки процес управління банківськими ризиками будується на 

взаєминах ряду суб'єктів, кожен з яких відповідає за певну область діяльності 

банківської системи (парламентські та урядові органи, органи банківського 

нагляду, акціонери, директори, виконавчі менеджери, внутрішні аудитори, 

зовнішні аудитори і громадськість), то у випадку, коли окремі суб'єкти не 

виконують або вірогідно не можуть виконувати свою функцію в ланцюжку 

управління ризиком, то інші повинні компенсувати цю прогалину за рахунок 

розширення власних функцій. У більшості випадків таку роль беруть на себе 

органи банківського нагляду.  

З погляду на складність діяльності банківської установи, оцінювання 

ефективності реалізації всіх взаємопов’язаних стратегічних цілей є 

можливим на основі комплексного підходу, що передбачає також 

дослідження взаємозв’язків всіх напрямів банківської діяльності. При цьому 

комплексною характеристикою діяльності банку та рівня його системи 

управління виступає фінансовий стан банку, що визначається загальним 

рівнем ефективності управління активами і пасивами банку, 

координованістю управління ними, та відображається в основних 

показниках, які характеризують цей стан. За вказаними напрямами 

проводиться аналіз діяльності банківської установи, який дозволяє вищому 

керівництву банку адекватно оцінювати ефективність і ризикованість 

діяльності банківської установи й виявляти наявні резерви підвищення 
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ефективності й зниження ризикованості її функціонування. При цьому 

методи аналізу ризиків використовуються не лише комерційними банками, а 

й Національним банком України, що дозволяє здійснювати ефективне 

макроекономічне регулювання банківського сектору економіки, а також 

підтримку стабільності діяльності комерційних банків. 

Однією з основних вимог формування розвинутого й ефективного 

банківського сектору, орієнтованого на реальну економіку та на задоволення 

потреб клієнтів у якісних банківських послугах, є високий рівень 

антикризового управління. В жорстокому конкурентному середовищі (як 

безпосередньо між банками, так і між банками й небанківськими 

фінансовими посередниками) сьогодні перемагають ті фінансові інститути, 

які орієнтовані на використання в своїй діяльності найбільш сучасних і 

ефективних технологій банківського бізнесу й управління. 

Антикризове управління є найбільш важливим інструментом для 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків. Комплексний 

підхід при антикризовому управлінні дозволяє швидко реагувати на 

швидкоплинні зміни зовнішнього середовища функціонування банківської 

установи й управляти його діяльністю у відповідності із цими змінами. 

В даному розділі антикризове управління розглядається як на рівні 

окремих банків, так і на рівні банківської системи загалом. Запропоновані 

алгоритм та математичні моделі антикризового управління комерційним 

банком і банківською системою погляду їхньої стохастичної природи 

якнайкраще підходять до умов функціонування вітчизняних банків, для яких 

властиві як дотримання загальним законам розвитку ринків капіталу, так і 

непередбачувані відхилення.  

Отже, ризик-орієнтований підхід при управлінні як окремими 

комерційними банками, так і при розробці стратегії розвитку банківської 
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системи загалом, є необхідним елементом побудови високорезультативної 

банківської системи. При цьому запорукою ефективного функціонування 

банківської системи є перехід від пасивного виявлення ризиків до 

комплексного моніторингу внутрішнього і зовнішнього середовища 

функціонування банківської системи з метою покращення управління 

ризиками банківської діяльності і більш повного використання потенціалу 

банківської системи. 

 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора: 

[279, 280, 281, 288, 296, 297, 298, 305, 306, 308, 316, 322, 323, 325, 331, 333, 

434]. 
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РОЗДІЛ 4 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ 

 

 

В останні роки нові інформаційні технології в банківській системі 

України переживають бурхливий розвиток. Незважаючи на існуючі недоліки 

законодавства, що регулює діяльність банків, ситуація неухильно змінюється 

на краще. 

Швидка і безперебійна обробка значних потоків інформації є однією з 

головних завдань будь-якого банку. Відповідно до цього очевидна 

необхідність застосування інформаційних банківських технологій 

дозволяють обробляти всі зростаючі інформаційні потоки. Крім того на базі 

інформаційних технологій створюються нові банківські продукти і 

реалізуються численні банківські послуги. Тому більшість сучасних банків в 

числі своїх пріоритетних завдань з розвитку мають задачу впровадження 

нових інформаційних технологій. Зазначимо, що інтерес до розвитку 

комп'ютеризованих банківських систем визначається не бажанням витягти 

миттєву вигоду, а, головним чином, стратегічними завданнями, так як 

інвестиції в такі проекти починають приносити прибуток лише через певний 

період часу, необхідний для навчання персоналу та адаптації системи до 

конкретних умов . 

Методами банківських інформаційних технологій є методи та засоби 

моделювання, розроблення та реалізації процедур оброблення даних 

банківської діяльності. В якості засобів банківських інформаційних 

технологій застосовуються математичні методи і моделі вирішення завдань, 

алгоритми оброблення даних, інструментальні засоби моделювання 
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банківських бізнес-процесів, проектування банківських інформаційних 

систем і розроблення відповідного програмного забезпечення, власне 

банківські програмні продукти, різноманітні інформаційні ресурси, технічні 

засоби оброблення даних тощо. 

Важливим питанням ІТ-підтримки банківської діяльності є питання 

забезпечення інформаційної безпеки, що обумовлено специфічним 

характером загроз, а також публічною діяльністю банків, які змушені робити 

доступ до рахунків досить легким з метою зручності для клієнтів. 

Отже, в сучасних умовах задачі ІТ-підтримки процесів банківської 

діяльності є одними з найбільш важливих питань забезпечення ефективності 

функціонування як окремих банків, так і банківської системи загалом. 

 

 

4.1. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесів 

функціонування та розвитку банківської системи України 

 

 

Більшістю банків виробляються власні стратегії розвитку 

інформаційних технологій, що визначають ключову політику банку в області 

автоматизації локальних інформаційних процесів. Завдання організації 

автоматизованого міжбанківського, інформаційної взаємодії на даний момент 

вирішується в індивідуальному порядку кожним банком. 

Розвиток інформаційних технологій у банках, насамперед, 

здійснюється для задоволення інформаційних потреб користувачів 

банківських послуг. Такими користувачами є суб'єкти господарювання та 

фізичні особи, тим чи іншим способом пов'язані з діяльністю банківської 

системи. 
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Сьогодні основними цілями розвитку та застосування інформаційних 

технологій в банківській системі є: 

- підвищення якості та збільшення кількості послуг, що надаються 

клієнтам банківської системи; 

- забезпечення доступності якісних послуг, незалежно від 

територіальної належності клієнтів; 

- підвищення ефективності функціонування та потенціалу розвитку 

банківської системи. 

Під підвищенням якості та збільшенням кількості послуг слід розуміти 

розширення переліку банківських продуктів, зменшення часу 

обслуговування, відсутність черг, зниження кількості інших негативних 

інцидентів в обслуговуванні клієнтів і, нарешті, зниження вартості 

банківських послуг [281]. 

Забезпечення доступності якісних послуг, що надаються банківською 

системою, є, крім усього іншого, важливим показником сформованості 

інформаційного суспільства. У даному контексті мова йде про усунення 

різниці в якості інформаційного забезпечення надання послуг на території 

України в районних центрах і на периферії. 

Отже, розвиток інформаційних технологій має підвищувати потенціал 

розвитку банку, дозволяти банкам швидко адаптуватися і знаходити своє 

місце у висококонкурентному середовищі. У той же час, для досягнення 

зазначених цілей повинні бути вирішені такі основні завдання: 

- розвиток єдиного інформаційного простору банківської системи 

України; 

- інтеграція єдиного інформаційного простору банківської системи з 

інформаційними системами державних органів, у тому числі забезпечують 

обслуговування за принципом "одне вікно", а також з метою інформаційної 

взаємодії з наглядовими та контролюючими органами; 
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- використання банками централізованої архітектури автоматизованих 

банківських систем; 

- впровадження сучасних технологій управління банківськими 

ризиками; 

- впровадження форм дистанційного обслуговування, включаючи 

Інтернет-банкінг і мобільний банкінг; 

- широке впровадження клієнтоорієнтованих технологій і рішень, 

таких, як контакт-центри та системи підтримки взаємовідносин з клієнтами 

(Customer Relationship Management - CRM); 

- створення умов для застосування банками аутсорсингу у сфері 

інформаційних технологій; 

- створення системи сертифікації програмних та апаратних засобів та 

впровадження системи атестації постачальників для критичних банківських 

процесів; 

- популяризація застосування дистанційних форм обслуговування в 

середовищі користувачів банківських послуг; 

- впровадження ефективних методів управління проектами створення 

міжбанківських автоматизованих інформаційних систем, систем якості на 

підприємствах-розробниках; 

- створення ефективної системи організаційного, науково-методичного 

та кадрового забезпечення використання інформаційних технологій у 

вітчизняних банках. 

Питаннями дослідження проблем розвитку інформаційних технологій в 

банківській сфері присвячено багато праць науковців і практичних 

працівників банків – Діка В.В., Іванова П.А., Казакова М.Ф., 

Каширської Є.С., Семікової П.В. [1- 5]. Але проблеми забезпечення 

інтенсивного розвитку ІТ-сфери в банківському секторі й оптимізації ІТ-

інфраструктур банків ще залишаються не вирішеними [286]. 
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Донедавна однією з найбільш важливих задач ІТ-департаментів банків 

була модернізація й розвиток ІТ-інфраструктур. Швидко зростаючий 

банківський бізнес потребував оперативних змін, гнучкості, надійності, 

ефективності, керованості. Найбільш популярними ІТ-проектами цього 

періоду були проекти впровадження нових банківських продуктів із 

застосуванням високих технологій, банківських інформаційних систем 

корпоративного рівня, CRМ-систем та інші, які б забезпечували швидкий 

розвиток банківського бізнесу.  

Сьогодні актуальною задачею ІТ-підтримки є не забезпечення 

швидкого розвитку, а збереження існуючих банківських структур, лінійки 

банківських продуктів, клієнтів банку за невеликих ресурсних витрат. 

Досягнення таких результатів можливо при інтенсивному розвитку ІТ-сфери 

в банківському секторі, що передбачає оптимізацію ІТ-інфраструктур банків, 

здійснення короткострокових проектів, що забезпечують швидку й очевидну 

віддачу. 

Багато банків сьогодні переглядають свою ІТ-інфраструктуру з метою 

її оптимізації й впровадження нових технологій, які дозволять мінімізувати 

витрати на банківський бізнес, отримати конкурентні переваги. Наприклад, 

сьогодні популярними ІТ-проектами в банківському секторі є проекти 

впровадження відео-конференц-зв’язку. З одного боку, це витратні проекти, 

оскільки виникають потреби у використанні потужних каналів з високою 

пропускною спроможністю й надійністю, а з іншого – такі проекти дозволять 

банкам отримати значну економію на відрядженнях співробітників банків. 

Але найбільш популярними в посткризовий період є проекти, пов’язані із 

впровадженням банківських продуктів, що надаються через Інтернет [7].  

Швидкий розвиток процесів глобалізації є характерною рисою сучасної 

економіки загалом, зокрема банківської системи, як її складової. Глобальна 

комп’ютерна телекомунікаційна мережа Інтернет стала універсальним 



275 

 

середовищем, яке надає можливості підвищити якість і швидкість взаємодії 

економічних суб’єктів. Кількість користувачів цієї мережі збільшується 

швидкими темпами. Згідно даних дослідження аналітичної компанії 

ComScore [8] сьогодні налічується більше 1 млрд. активних користувачів 

мережі, а темп зростання сьогодні складає більше 14 % на рік. В зв’язку з 

динамічним розвитком інформаційних технологій, якість послуг, що 

надаються в мережі Інтернет, зростає. Інтернет сьогодні являє собою 

комерційне середовище, де ведеться активна фінансова діяльність. Сучасна 

економіка зосереджується на розвитку електронної комерції, частиною якої є 

Інтернет-банкінг, тобто віддалене банківське обслуговування [52]. 

Обсяг ринку електронної комерції в Україні оцінюється експертами в 

400-450 млн. доларів на рік, що значно нижче, ніж в країнах Західної Європи 

та США [95, 132, 262]. Однією з головних причин, що стримують розвиток 

електронного бізнесу є недостатня кількість банків, які надають можливість 

здійснення оплати товарів і послуг, що пропонуються м мережі Інтернет. 

Розвиток інформаційних технологій досяг такого стану, що основна частина 

операцій з обслуговування клієнтів може бути автоматизована, а в 

найкращому випадку – з наданням можливості здійснювати банківські 

операції у режимі віддаленого доступу, що не потребує безпосередньої участі 

постачальника послуг і переміщення матеріальних активів. Отже, глобальна 

мережа Інтернет може надати можливості банкам здійснювати інтенсивний 

розвиток, створюючи повнофункціональні віртуальні філії, які будуть 

здійснювати віддалене офісне обслуговування клієнтів. При цьому відкриття 

віртуальної філії не потребує великих капіталовкладень, а її використання 

скорочує операційні витрати. Але залишаються проблеми використання 

Інтернет-технологій як способу надання послуг на інноваційній платформі, 

що суперечливо сприймається топ-менеджментом банків, перебудови ІТ-

інфраструктур банків, забезпечення високого ступеня надійності й безпеки 
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віддаленого банківського обслуговування клієнтів, підтримка окремих 

напрямів банківської діяльності, переданих на аутсорсинг, забезпечення 

регулятивної функції з боку Національного банку України тощо. 

Використання хмарних технологій для підтримки банківського бізнесу 

в останні роки набуває все більшої популярності серед банків Західної 

Європи, США, а також України. Це дозволяє досить активно розвивати 

технології міжбанківської взаємодії як на національному, так і на світовому 

рівнях, активно впроваджувати й підтримувати процеси віддаленого 

банківського обслуговування тощо [10]. Отже, в сучасних економічних 

умовах банківська діяльність, що базується на мережевих технологіях, є 

важливим напрямом розвитку як окремих банків, так і банківської системи 

загалом. 

Розглянемо більш детально види процесів банківської діяльності, що 

підтримуються інтернет-технологіями. 

Інформаційний сервер банку призначений для своєчасного оновлення 

інформації на сервері, забезпечення її повноти та зручності роботи банку з 

різними типами інформації. 

Віддалене банківське обслуговування активно використовується 

клієнтами багатьох банків і дозволяє управляти розрахунковими рахунками 

клієнтів, отримувати виписки і здійснювати платежі. Мобільним варіантом 

віддаленого банківського обслуговування є послуги WAP-банкінг, SMS-

інформування, Інтернет-трейдінг, обслуговування підприємств, інтернет-

магазинів та інші. Вони дозволяють здійснювати управління рахунком через 

мобільні пристрої зв’язку, отримувати інформацію про стан розрахункових 

рахунків, уможливлюють проведення фінансових платежів, торгових 

операцій на біржах та здійснення інших операцій [50, 91, 258]. 

Відмітимо, що інтернет-послуги в банківському секторі продовжують 

розвиватись [12]. Все більше банків і кредитних організацій додають 
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інтернет-сервіс до переліку своїх послуг. Ця тенденція обумовлена, по-

перше, низькою вартістю експлуатації інтернес-систем для банків. Всі 

оновлення таких систем, такі як впровадження нових послуг, розроблення 

нових типів документів і вихідних форм та інші здійснюються лише на веб-

сервері й не тиражуються у клієнтів. По-друге, інтернет послуги є 

доступними для кінцевого користувача. Незважаючи на те, що клієнт рідко 

здійснює платежі, виходячи зі свого офісу, оскільки в цьому випадку в нього 

виникають проблеми з обліком таких операцій, усвідомлення можливості 

здійснення таких операцій з будь-якого місця надає впевненості в гнучкості 

бізнесу клієнта й відповідного банку. По-третє, інтернет-послуги, що 

надаються клієнтам банків можуть бути інтегровані з обліковими системами 

клієнтів, що додатково заохочує клієнтів використовувати такі послуги. 

Відмітимо, що додаткові інформаційні послуги, які надаються певним 

банком, у випадку їх активного використання клієнтом цього банку, 

посилюють зв’язок клієнта з банком й знижують ймовірність переходу 

клієнта в інший банк [289]. 

Окрім безумовних переваг ведення банківського бізнесу в Інтернет, 

мають місце і певні недоліки. Основним недоліком є слабка захищеність 

інтернет-систем від несанкціонованого доступу. Всі розробники пропонують 

в межах своїх інтернет-рішень систему захисту передачі повідомлень. Але 

навіть якщо припустити, що цей захист є ефективним, існує ще більше 

потенційних небезпек від контакту з глобальною мережею, причинами яких 

можуть бути недоліки операційних систем, комунікаційних програм і 

браузерів, а також вплив людського фактору. Підтримка захисту в системі на 

належному рівні потребує постійних і досить високих витрат, в тому числі і 

на висококваліфікованих спеціалістів, навчання, розроблення ефективних 

методів забезпечення інформаційної безпеки тощо, які можуть собі 

дозволити лише великі банки [92, 141]. 
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Проте деякі з напрямів віддаленого забезпечення банківської діяльності 

на даний час знаходяться на початковій стадії розвитку й потребують 

значного доопрацювання. 

Разом з тим можна виділити перспективні напрями ІТ-підтримки 

процесів банківської діяльності, що сприятиме підвищенню ефективності 

банківської діяльності та стійкому розвитку банківської системи. 

Отже, беручи до уваги викладене вище, можна зробити висновок, що в 

посткризових економічних умовах розвиток ІТ-сфери в банківському секторі 

здійснюється інтенсивним шляхом, коли основний акцент припадає на 

оптимізацію ІТ-інфраструктур банків і впровадження нових технологій 

здійснення банківських операцій з низькою собівартістю, таких як банківські 

інтернет-послуги [13]. Розвиток ІТ-сфери в банківському секторі в напряму 

збільшення й вдосконалення банківських інтернет-послуг є перспективним, 

але окрім безперечних переваг, мають місце певні проблеми, наприклад, 

пов’язані із забезпеченням ефективного захисту банківських операцій в 

мережі Інтернет, які є актуальними й потребують на своє вирішення. 

Ядром автоматизації в банківській справі є автоматизована банківська 

система (АБС), що функціонально забезпечує виконання банківських 

операцій, їх облік та отримання всіх необхідних в роботі форм звітності. Від 

можливостей даної системи залежить швидкість і певною мірою якість 

обслуговування клієнтури, ефективність роботи працівників та апарату 

управління, успішність банку загалом [53]. Велика частка цієї успішності 

залежить від того як оперативно та достовірно здійснюються банківські 

операції та відображаються в інформаційній базі для обробки, консолідації 

тощо з метою надання своєчасної інформації для прийняття управлінських 

рішень. В умовах, коли банк складається з великої кількості територіально-

розприділених по регіону чи країні філій є необхідність створення АБС на 

базі сучасних технологій як наприклад клієнт/сервер, WEB, SQL тощо. 
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Банківські технології як засіб підтримки та розвитку банківського 

бізнесу створюються з урахуванням таких основних принципів: комплексне 

охоплення всіх банківських функцій з їх повною інтеграцією, модульність 

побудови, що дозволяє вибрати конфігурацію системи під конкретний банк з 

можливістю її розширення, відкритість технологій, тобто можливість її 

взаємодії з зовнішніми системами, можливість перенесення програмно-

технічної складової на інші апаратні засоби, масштабуємість системи, тобто  

можливості її розширення та ускладнення при розвитку та розширенні 

банківських бізнес-процесів, підтримка єдиного інформаційного простору та 

забезпечення багатокористувацього доступу до даних в режимі on-line,  

можливість налагодження нових бізнес-процесів та удосконалення системи 

на основі їх реінженіринга [14]. 

Основною тенденцією в розвитку та застосуванні інформаційних 

технологій в банках на сьогодення є прагнення банків до модернізації чи 

навіть заміни існуючих АБС. Причинами таких тенденцій є декілька факторів 

[87]. 

По-перше, це прагнення банків перейти на централізоване оброблення 

даних. Централізація вимагає радикальних змін в організації баз даних та 

технології її адміністрування, реорганізації інформаційної взаємодії 

підрозділів банку та перерозподілу функцій між підрозділами банку. 

По друге, якщо раніше в банках домінувало обслуговування 

корпоративних клієнтів, то зараз переважна більшість банків почали 

надавати широкий спектр послуг фізичним особам [260]. До цих послуг 

відносяться вкладні (депозитні) операції, прийом комунальних платежів та 

інших платежів від населення, різного роду грошові перекази, оренда сейфів, 

кредитування фізичних осіб, операції з цінними паперами, карткові операції 

та інші банківські послуги. Цей новий вид банківського бізнесу дістав назву 

роздрібного банківського обслуговування. Організація роздрібного 
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банківського бізнесу вимагає нових підходів до побудови бізнес процесів та 

управління ними. Обслуговування масового клієнта призводить до 

збільшення операційних витрат, тому необхідно розробити таку технологію, 

яка б дозволила їх оптимізувати.  В цих умовах ставляться нові вимоги до  

фронт офісних систем банку та створення нових інформаційних систем 

підтримки роздрібного бізнесу.  

Банк повинен мати розвинуту систему багатоканального доступу 

клієнтів до роздрібних банківських послуг: мережу відділень та банкоматів, 

операційних кас, центри телефонного обслуговування клієнті (Сall центри), 

обмінні валютні пункти, інтернет портали засоби IP-телефонії та інші 

системи дистанційного банківського обслуговування, які надають послуги  

на протязі всієї доби.   Всі ці технологічні засоби повинні бути інформаційно 

пов’язаними і інтегруватися з АБС. Ідеальним варіантом інформаційного 

зв’язку з АБС є режим  on-line. Проте не слід забувати, що не на всіх 

територіях є надійні і швидкісні канали зв’язку, тому повинен існувати 

технологічний варіант роздрібного обслуговування і в режимі off-line.  

Автоматизація роздрібного банківського бізнесу на рівні бек-офісу має 

бути централізованою.  Централізація забезпечить високий рівень надійності 

бази даних і можливість комплексного обслуговування клієнтів, знизить 

затрати на супровід програмного забезпечення, високу надійність зберігання 

та оброблення даних. На сьогоднішній день це вимагає радикальної 

модифікації існуючих АБС [325]. 

Для того, щоб банк успішно просував свої послуги клієнтам він 

повинен мати достатньо інформації про своїх  клієнтів. Збільшення кількості 

клієнтів ставить нові задачі перед банком щодо впровадження систем 

підтримки стратегії роботи з клієнтами. Банки давно вже зрозуміли, що 

дешевше утримувати існуючих клієнтів, ніж залучати нових, тому банк 
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завжди повинен розглядати клієнтів  як потенційне джерело доходу і 

створювати системи управління відносинами з клієнтами. 

Розробка  корпоративного сховища даних – це  один з інноваційних 

напрямів в розвитку інформаційних банківських технологій. 

Актуальність створення сховища даних для банку пояснюється тим, що 

існуючі АБС складаються з фронт-офісних та бек-офісних систем і 

автоматизують  лише задачі функціонального контролю та оперативного  

управління на основі інформації традиційних баз даних [96, 250].  Фронт-

офісна частина АБС, що пов’язана з первинним обліком,  обслуговуванням 

клієнтів та формуванням банківських документів, представлена системами 

обробки трансакцій (OLTP- OnLine Transactional Processing ). Бек-офісна 

частина АБС – це  подальше оброблення фронт-офісних даних з метою 

обліку банківських операцій, вона представлена  інформаційними системами  

управління (МІS – Management Information Systems), які  формують 

внутрішньобанківську звітність та звітність, яку необхідно формувати для 

НБУ та податкових органів. Тобто існуючі на сьогодення банківських 

системи, в переважній більшості автоматизують облікові  операції, формують 

необхідну звітність, але не мають засобів реалізації консолідованих 

аналітичних технологій. Розвиток інформаційних технологій показав, що 

автоматизація лише задач трансзакційного класу  є недостатньою з точки 

зору  ефективності  управління банківським бізнесом.   

В банках існує потреба в оперативному багато аспектному бізнес-

аналізі. Для задоволення цих потреб банки застосовують нову технологію 

вирішення аналітичних задач, яка дістала назву OLAP (On-Line Analytical 

Processing ). Ця технологія призначена забезпечувати аналітиків динамічним 

багатовимірним аналізом консолідованих даних. Виконання аналітичних 

запитів на традиційній базі даних нераціонально, а іноді не можливе.  

Зручним способом зберігання даних для вирішення оперативних аналітичних 
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задач є різновид  баз даних, який носить назву сховище даних (Data 

Warehouse).   

Сховище даних необхідно для зберігання і накопичення різнопланових 

даних з різних джерел  за великі періоди часу, а також для швидкого доступу 

та пошуку релевантної запитам інформації. Для пошуку в сховищі даних 

такої інформації, яку не зможуть виявити ні за допомогою запитів, ні шляхом 

створення звітів використовують технологію Data Mining, яка 

використовується для інтелектуального аналізу даних та пошуку в них нових 

знань [317]. 

Методи  інтелектуального аналізу даних на сьогодні більше всього 

можуть використовуватись в банківських установах, що створили чи 

розгортають проекти по впровадженню сховищ даних (Data Warehousing). 

Системи інтелектуального аналізу даних в банках можуть використовуватись 

для вирішення таких задач [15]. 

На рівні банківської системи: оцінювання банківської системи з 

урхуванням чинників впливу зовнішнього середовища, ідентифікація загроз 

банківській діяльності, управління банківськими ризиками, вироблення 

програм антикризового управління, ухвалення рішень, побудова прогнозів 

розвитку банківської системи, управління портфелем цінних паперів, оцінка 

інвестиційних проектів та інші. 

На рівні банків: визначення ризику кредитних операцій та оцінці 

кредитоспроможності позичальника, сегментація клієнтської бази з метою 

визначення персональних уподобань кожного клієнта, сегментація мережі 

банківських філій та відділень, контроль та фінансовий моніторинг 

банківських операцій, моніторинг карткових операцій, виявлення 

сукупностей банківських продуктів та послуг, прогноз залишків на рахунках 

тощо [261, 418]. 
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Важливою  тенденцією, що пов’язана з розширенням функціональності 

банків, є створення систем бюджетування та комплексний підхід до 

фінансового менеджменту ресурсами банку [18].  В зв’язку з цим останнім 

часом в банках виникає зацікавленість в системах, які не відносяться 

безпосередньо до категорії АБС, а призначені для підтримки бізнесу на 

підприємствах та організаціях різного типу діяльності і називаються 

корпоративними системами.  До таких систем відносяться системи різного 

класу для автоматизації бізнес-процесів: бек-офісні (Enterprise Resource 

Planning – ERP), фронт-офісні (Sales Force Automation – SFA), а також 

системи, що забезпечують стратегічне та тактичне управління бізнес-

процесами (Corporate\Business Performance Management – CPM\BPM).  

Особливий інтерес в банках викликають BPM-системи, основне 

призначення яких управління ефективністю бізнесу.  

Впроваджуючи нові продукти чи послуги банк за допомогою BPM-

системи зможе обрахувати доходи, витрати, маржу, долю на ринку, 

демографічні дані та інші фінансові і не фінансові показники, які дозволять 

оцінити прибутковість продуктів та ризики, які пов’язані з ними [98, 243]. 

BPM-систем дозволяють моделювати різні відсоткові ставки і сценарії 

обміну валют, за допомогою яких можна визначити їх вплив на 

прибутковість. Деякі системи управління ефективністю мають інструменті 

попереджуючого аналізу, які можна застосовувати для мінімізації ризиків. 

 ВРМ –системи дозволяють виконувати багатовимірний аналіз  по 

продуктах, клієнтах, філіях та інших параметрах, що дозволить оцінити 

вигідність клієнтів, нових продуктів, а також їх рентабельність з врахуванням   

ризиків і ліквідності.  

Класична BPM-система основана на технологіях сховища і містить 

процеси по стратегічному плануванню, бюджетуванню і оперативному 

плануванню, управлінському обліку, "план-факт"-аналіз результатів 
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діяльності, моделюванню і прогнозуванню. Підготовку звітів в BPM-системі  

як правило виконує OLAP-система. 

Впровадження BPM-систем дозволяє автоматизувати ряд задач 

корпоративного управління банківськими бізнес-процесами, зокрема:  

- автоматизація процесів бюджетного управління; 

- стратегічне управління на основі системи збалансованих показників 

діяльності (balanced scorecard);  

- трансфертне управління ресурсами (оптимізація внутрішньо-

банківських розрахунків);  

- управлінський облік (планування и розрахунок собівартості 

банківських продуктів, оцінка ефективності роботи підрозділів);  

- управління персоналом;  

- управління проектною діяльністю. 

Для підтримки прийняття рішень при вирішенні напівструктурованих 

та неструктурованих банківських задач використовуються системи 

підтримки прийняття рішень (Decision Support System-DSS).  Система 

підтримки прийняття рішень (СППР) є інтерактивною комп’ютерною 

системою, що містить не лише базу даних, а і базу моделей та базу знань.  

База моделей охоплює всі кількісні моделі, які використовуються для 

автоматизації банківських функцій [247]. База знань – це низка фактів, 

правил і процедур, організованих певним чином, які використовуються при 

прийнятті рішень щодо вирішення слабо структурованих чи 

неструктурованих банківських проблем.  DSS орієнтовані на  керівництво та 

менеджерів банку, які повинні приймати управлінські рішення в умовах 

невизначеності чи неповної інформації. Ці системи є дорадчими і 

допомагають особі, що приймає рішення, підійти до ухвалення рішення 

більш обгрунтовано і зважено [19].  
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Структура сучасної інформаційної банківської системи наведена на 

рис. 4.1.  

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ БАНКУ

Інтерфейс до каналів електронних послуг (мережеві компьютери, телефони, банкомати,
Інтернет та інш.)

Інтегратор каналів  доставки послуг, CALL-центр, IP-телефонія

Електронні
служби фронт-

офісу

Електронні
служби клієнтів

 

Сховище
даних по

клієнтах та їх
операціях

 
CRM-система аналізу клієнтської бази та підтримки

стратегії роботи з клієнтами

База даних
АБС

Інформаційні
системи

управління (МIS)

Системи
оброблення
трансакцій

(OLTP)

Функціональний контроль і оперативне управіління

ФРОНТ-ОФІС БЕК-ОФІС

Сховища та
кіоски даних

 

Бази знань та
моделей
кіоски

Системи
оперативного
аналізу (OLАP)

Системи
інтелектуального

аналізу
 (Data Mining)

 BPM-системи

Системи
підтримки

прийняття рішень
(DSS)

Тактичне та стратегічне управління банківським
бізнесом

 

Рис. 4.1. Структура сучасної АБС 

Джерело: [324] 
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Інформаційні технології в Національному банку України 

характеризуються розвитком таких основних їх складових: 

- організація корпоративної обчислювальної мережі, що забезпечує 

захищене і надійне інформаційне взаємодія функціональних систем і 

окремих програмних комплексів центрального апарату Національного банку, 

а також віддалений доступ до інформаційного ресурсу структурних 

підрозділів, підприємств і організацій; 

- розроблення та впровадження функціональних систем (локальних 

інформаційних технологій), що забезпечують виконання завдань 

Національним банком в області обліково-операційних робіт, грошово-

кредитного регулювання та організаційно-управлінської діяльності;- 

відповідність парку обчислювальної техніки та програмного забезпечення 

потребам застосування інформаційних технологій [293]. 

Створено базу для вирішення основних завдань діяльності 

Національного банку з використанням інформаційних технологій та 

подальшого її розвитку з урахуванням світових тенденцій у галузі 

інформаційних технологій та банківської практики. Національним банком 

України вже розроблені, впроваджені і експлуатуються автоматизовані 

системи, що забезпечують виконання державних завдань у сфері 

міжбанківських розрахунків (СЕП-2, СТП), подання та отримання інформації 

про кредити, електронний банк даних про реалізовані бланках і первинних 

облікових документах [20, 97]. 

На даний момент вітчизняні банки пройшли основні етапи 

автоматизації, зокрема, впроваджені системи, безпосередньо пов'язані з 

автоматизацією банківського бізнесу, діяльністю фінансово-кредитних 

організацій, побудовані телекомунікаційні мережі, резервні обчислювальні 

центри. У разі відсутності або невідповідності використовуваних програмно-

технічних комплексів сучасними показниками ефективності функціонування 
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кредитно-фінансової організації банками проводиться активна робота в 

напряму придбання нових та удосконалення існуючих локальних 

інформаційних систем. 

Однак слід зазначити проблеми взаємодії більшості систем один з 

одним, так як частина з них придбана у різних сторонніх розробників, 

частина розроблена або розробляється власними силами. Результатом 

виникаючих проблем інтеграції є дублювання інформації в базах даних, 

збільшення обсягу оброблюваної інформації, неузгодженість, несвоєчасність 

внесення змін до бази даних і, як наслідок, зниження швидкості виконання 

операцій, поява помилок, складність додаткових розробок [172]. 

Неузгодженість можна також відзначити і на більш високому рівні - 

інформаційну взаємодію банків між собою, з Національним банком України, 

взаємодія банківської системи з державними органами поставлено, як 

правило, на рівні односторонньої звітності і часом не відповідає реальним 

потребам кожної зі сторін. 

В основному дана проблема пов'язана з відсутністю стандартів для 

різних частин систем автоматизації, регламентованих сценаріїв електронної 

взаємодії між локальними банківськими системами і системами 

контролюючих сторонніх організацій, клієнтів. 

Боротьба за клієнта з розвитком інформаційних технологій переходить 

в нове русло, банки намагаються витягати корисну інформацію про своїх 

клієнтів, надавати їм банківські послуги найбільш прийнятним способом. 

Великими банками впроваджуються системи взаємовідносин з клієнтами, 

створюються контакт-центри, виділяються персональні менеджери [192]. 

Більшістю банків виробляються власні стратегії розвитку 

інформаційних технологій, що визначають ключову політику банку в області 

автоматизації локальних інформаційних процесів. Завдання організації 
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автоматизованого міжбанківського, інформаційної взаємодії на даний момент 

вирішується в індивідуальному порядку кожним банком. 

Також для підвищення ефективності діяльності банків доцільно 

використовувати апарат бізнес моделювання [21, 22]. 

Комплексна бізнес-модель комерційного банку – це система 

взаємопов'язаних моделей, документів і довідників, що описують більшість 

областей діяльності і систем управління банку. З причини великої кількості 

сучасних технологій і засобів автоматизації логічно вказати, що Бізнес-

модель банку має бути розроблена, впроваджена й використовуватися в 

електронному вигляді. Тобто ми отримуємо повноцінну інформаційно-

управлінську систему, в якій кожен співробітник може дізнатися будь-яку 

інформацію про діяль-ності банку у відповідності зі своїми правами доступу, 

а також виконувати керуючі дії (постановка цілей, контроль показників, 

зміна бізнес-логіки процесів, вимірюваня організаційної структури та 

повноважень співробітників, видача розпоряджень тощо). 

Зразком такої системи може служити «Комплексна типова бізнес-

модель комерційного банку» [23], яка розроблена автором в програмному 

продукті бізнес-моделювання Business Studio. Тому саме її ми візьмемо як 

приклад для демонстрації змісту Бізнес-моделі банку. Бізнес-модель 

називається типовий тому, що всі вхідні в її склад матеріали є типовими. 

Тобто вони розроблені на основі систематизації досвіду виконання різних 

проектів в банківській сфері і можуть застосовуватися в якості 

універсального еталонного рішення. 

Оскільки Бізнес-модель банку – це, насамперед, управлінський 

інструмент, її структуру і наповнення необхідно створювати на основі 

переліку основних систем управління банку. 

1. Система стратегічного управління (ССУ) банку 

2. Система управління бізнес-процесами банку (СУБП) 
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3. Система управління персоналом і організаційною структурою банку 

4. Система менеджменту якості банку (СМЯ - ISO 9000) 

5. Система управління проектами (СУП) 

6. Система оперативного управління та документообігу 

7. Система управління ризиками 

8. Система управління маркетингом 

Далі наведемо детальний опис, склад і моделі кожної з цих 8 систем. 

При розробленні будь-яких моделей для систем керування 

використовуються 2 такі основні способи [138]. 

1. Дерево (ієрархічний список або довідник). Являє собою просте 

перерахування всіх елементів моделі у вигляді ієрархії (зверху вниз) з 

необмеженою глибиною декомпозиції (деталізації), наприклад дерево бізнес-

процесів. 

2. Графічна модель. Всі елементи розташовуються на одній діаграмі із 

зазначенням зв'язків між ним і різних допоміжних графічних об'єктів. 

Наприклад, графіче-ська модель бізнес-процесу (технологічна карта). 

Як правило, обидва способи тісно пов'язані між собою, тобто дерево 

служить для розробки графічної моделі. 

1. Система стратегічного управління. Моделі даної системи 

формалізують елементи стратегічного управління банку [24]. 

1.1. Модель стратегій. Дана модель описує основні стратегії банку, їх 

характеристики і взаємозв'язок. Виділяють різні види стратегій: продуктові, 

клієнтські, функціональні, фінансові та інші. 

1.2. Модель стратегічних цілей. Дана модель описує структуру і 

характеристики стратегічних цілей банку (рис. 4.2). Метою є бажаний 

майбутній стан банку, який може бути досягнутий при виконанні виділеного 

складу бізнес-процесів і проектів. Водночас стратегічні цілі рекомендується 

групувати, наприклад, по перспективам системи збалансованих показників 
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BSC/KPI: Фінанси, Клієнти, Процеси, Персонал, Розвиток. 

Якщо стратегічні цілі розробляються для всіх рівнів управління банку 

(бізнес-напрям / блок, департамент, відділ, посада), то вони декомпозіруются 

на кожному рівні і згодом доходять до конкретних посад (виконавців). 

Бізнес-модель Банку [23, 179] містить розширене дерево стратегічних 

цілей, які найбільш актуальні в комерційних банках на сучасному етапі 

розвитку. Дане дерево декомпозоване до рівня бізнес-напрямів. До кожної 

мети в параметрах прив'язані Показники та Проекти. 

 

 

Рис. 4.2. Стратегічні цілі банку (фрагмент) 

Джерело: розроблено автором 
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1.3. Модель показників KPI. Дана модель описує структуру і 

характеристики показників (KPI) для стратегічних цілей. Показники можуть 

розроблятися як в рамках системи збалансованих показників BSC/KPI 

(рис. 4.3), так і в рамках інших завдань. Наприклад, для оцінки 

результативності окремих бізнес-процесів (операційні показники), для оцінки 

досягнення окремих стратегічних цілей. 

Бізнес-модель Банку [23] містить модель показників KPI, які 

розроблені та прив'язані для всіх стратегічних цілей. 

1.4. Стратегічна/ розрахункова карта BSC. Стратегічна карта 

призначена для візуалізації стратегічних цілей і причинно-наслідкових 

зв'язків між ними, а також іншої необхідної інформації. 

 

Рис. 4.3. Показники KPI для стратегічних цілей банку (фрагмент) 

Джерело: розроблено автором 
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Відповідно до рівнями стратегічних цілей виділяють різні рівні 

стратегічних карт. Стратегічну карту верхнього рівня прийнято називати 

Корпоративної. 

Бізнес-модель Банку [23] містить стратегічні карти за такими 

напрямами: 

- для всього банку - «Корпоративна» (рис. 4.4); 

- «Private Banking Банку»; 

- «Корпоративний бізнес Банку»; 

- «Роздрібний бізнес Банку»; 

- «Кредитування»; 

- «Розвиток мережі терміналів самообслуговування»; 

- «Розвиток системи менеджменту якості банку»; 

- «Розвиток Інтернет-банку (дистанційного банківського обслуговування)». 

Рахункові карти показують перелік цілей і їх основні атрибути: 

показники, власник, проекти, одиниці виміру, період тощо. У рахункові 

карти також можуть заноситися плановані і фактичні значення показників 

для відстеження досягнення цілей і прийняття оперативних коригувальних 

впливів [251]. 

1.5. Модель оточення мети. Якщо немає необхідності будувати єдину 

лічильну карту для всіх стратегічних цілей, можна побудувати окрему 

лічильну карту для однієї або кількох цілей у вигляді моделі оточення мети 

(рис. 4.5). 

Розробка та активне використання в банку комплексної бізнес-моделі є 

одним з ключових факторів успіху, який сприяє стабільному 

довгостроковому розвитку банку, підвищення ефективності співробітників і 

бізнес-процесів, реалізації стратегічних цілей 142, 431]. 
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Рис. 4.5. Модель оточення стратегічної мети 

Джерело: розроблено автором 

При розробці комплексної бізнес-моделі рекомендується 

використовувати типову бізнес-модель банку [131]. Це дозволить заощадити 

фінансові та трудові ресурси, а також не повторювати з нуля весь шлях, який 

вже проробили багато банків, що впровадили у себе комплексну бізнес-

модель. 

Зазначимо, що при розв’язуванні завдань управління банківською 

діяльністю дедалі більше поширюються методи інтелектуального аналізу 

даних, спрямовані на підтримку прийняття рішень [122, 123]. Необхідність 

створення математичного та програмного забезпечення комп’ютерної 

підтримки прийняття рішень викликана такими чинниками: зростання 

обсягів інформації, яку необхідно обробити для прийняття рішення; 

необхідність урахування під час прийняття рішень умов, які швидко 

змінюються; необхідність усунення невизначеностей, що пов’язані із 
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недостатністю інформації; зростання важливості рішень, які приймає ОПР; 

необхідність послідовного підходу до прийняття рішень, виходячи з 

обмеженого набору критеріїв; необхідність реалізації методів фінансового 

управління, котрі запобігають втратам коштів.Тому існує об’єктивна 

необхідність розроблення та застосування засобів інформаційної підтримки 

банківської діяльності, що охоплюють весь цикл аналізу даних, підготовки й 

прийняття рішень відповідними СППР у банківській сфері. 

Аналіз вітчизняних і зарубіжних публікацій свідчить про підвищений 

інтерес до автоматизації процесів підтримки прийняття рішень в банківській 

сфері із застосуванням сучасних інформаційних технологій та економіко-

математичних моделей [26-29]. Цим питанням присвячені роботи видатних 

учених сучасності, таких як П. Друкер, Е. Менсфілд, Б.Санто, Т.А. Васільєва, 

О.П. Виноградова, В.В. Губський, О.М. Колодізєв, Н.Д. Кондрат’єв, 

P.M. Нижегородцев, А.І. Пригожий, Г.А. Тосунян, І.О. Школьник, 

Й.А. Шумпетер та інших.  

З іншого боку, зміни, що відбуваються в усіх сферах економічної 

діяльності, в тому числі й у банківській сфері, відбуваються під впливом 

розвитку інформаційних технологій. Ці питання знайшли відображення в 

роботах таких вчених, як Х.А. Вютріх, Ж. Гасперман, О.О. Зверєв, 

С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецький, С.К. Рамазанов, Л.А. Тимашова, 

Д.С. Чернавський та інших. 

Аналіз останніх публікацій щодо застосування систем підтримки 

прийняття рішень в банківській сфері свідчить, що на сьогодні є 

розробленими лише окремі питання, що стосуються методологічного та 

технологічного забезпечення інформаційної підтримки банківської діяльності 

[27-31]. Разом з тим, сучасні реалії потребують нових підходів щодо 

створення цілісної концепції ІТ-підтримки процесів банківської діяльності, в 

тому числі використання систем підтримки прийняття рішень для 

забезпечення ефективності діяльності як окремих банків, так і банківської 



296 

 

системи загалом. 

Комп’ютерна підтримка процесу прийняття рішень базується на 

формалізації методів отримання проміжних оцінок та алгоритмізації процесу 

вироблення рішення. Формалізація методів генерації рішень та їх оцінки є 

надзвичайно складним завданням, розв’язання якого суттєво залежить від 

ступеня розуміння проблеми й методів формалізації. Простою формою 

генерації рішень з управління банківською системою (БС) є алгоритми, що 

побудовані на комбінації комп’ютерних індикаторів технічного аналізу [27], 

параметри яких оптимізуються на історичній вибірці даних відповідно до 

заданого критерію [309]. Реалізації таких алгоритмів можуть розглядатися як 

спрощена модель СППР-генератора, що являє собою пакет програмних 

засобів оброблення даних (аналіз, прогнозування, моделювання тощо). Він 

дає змогу на основі евристичних правил створити спеціалізоване 

інформаційне середовище, призначене для розпізнавання моделей 

банківської системи. Це накладає обмеження на спосіб розв’язання завдання 

– процес отримання рішення повинен бути зрозумілим ОПР. Розгляд 

основних блоків такої системи дасть змогу визначитися із основними 

функціями, які має виконувати СППР [186, 191]. 

Зазначимо, що проектування такої системи відрізняється від 

розроблення звичайного програмного продукту. Неформалізованість 

розв’язуваних завдань призводить до необхідності модифікувати принципи 

та способи побудови СППР у процесі проектування синхронно з процесом 

нарощування знань щодо особливостей функціонування банківської системи. 

Тому використовується концепція прототипу [315]. 

На першому етапі будується прототип, який задовольняє дві вимоги: 

він повинен розв’язувати завдання, а його трудомісткість має бути 

незначною. Це дає змогу визначитися із придатністю конкретних моделей та 

необхідністю розроблення нового прототипу.  
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На другому етапі здійснюється ідентифікація, що полягає у складанні 

вербального опису задачі, виділенні підзадач, які має розв’язувати СППР, 

визначенні мети побудови СППР, визначенні вхідних даних, можливого 

вигляду рішення. 

На третьому етапі, етапі концептуалізації, визначаються типи вхідних 

даних, підпроблеми загальної проблеми, використовувані стратегії та 

гіпотези. Складається протокол дій ОПР у процесі прийняття рішення. 

На четвертому етапі, етапі формалізації, визначається можливість 

використання відомих моделей для розв’язання розглянутих проблем і 

необхідність здійснення оригінальних розробок. 

На п’ятому етапі, етапі виконання, будується прототип, що розв’язує 

множину розглянутих задач. Розроблення прототипу полягає у 

програмуванні його компонентів. Побудова прототипу має підтвердити, що 

вибрані методи розв’язання придатні як для розв’язання окремих підзадач, 

так і для прийняття рішення загалом [102]. 

На наступному етапі відбувається тестування СППР на різних тестових 

прикладах. Приймається висновок про можливість змін і модифікації 

стратегій відповідно БС до використаних у прототипі моделей. 

На шостому етапі, етапі експериментальної апробації, відбувається 

перевірка придатності системи для кінцевого користувача. На цьому етапі 

СППР розв’язує всі потрібні задачі, її функціонування організується на 

робочих місцях користувачів. 

На останньому етапі відбувається модифікація системи. Розрізняють 

два види модифікації: пов’язану зі зміною моделі, що виявилася 

непридатною для реалізації використовуваної стратегії і удосконалення 

прототипу. 

Зазначимо, що при управлінні процесами розвитку банківської системи 

важливу роль мають наради та зустрічі при вирішенні різних задач від 
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стратегічного планування до прийняття оперативних рішень [147]. Групова 

співпраця стає одним з головних інструментів підтримки управління 

банківської діяльності.  

Проте при неефективній організацій групової співпраці можуть 

виникати ситуації, що призводять до значної втрати часу й породжують ряд 

негативних явищ, таких як невизначеність персональної відповідальності, 

високий ступінь конформізму, соціальна фасилітація, надмірна узгодженість, 

групова нормалізація, групова поляризація, зсув ризику тощо [163]. 

Неефективність групової роботи може бути зумовлена різними 

причинами, наприклад розміром групи, некомпетентністю членів групи, 

складністю задач, взаємодією між членами групи тощо. 

Для подолання цих проблем доцільно використовувати сучасні 

інформаційні системи і технології підтримки групової співпраці, які б 

зосереджували зусилля групи на вирішенні задач, процесі прийняття 

колективних рішень та забезпечували здобуття, оброблення, аналіз і 

збереження інформації та знань.  

До основних технологій підтримки колективної роботи в мережі 

відносять: групове програмне забезпечення (Groupware); технології 

автоматизації керування потоками робіт (Workflow); технології автоматизації 

документообігу; технології обміну електронними повідомленнями; спільний 

медіа простір; технології колективного навчання; технології підтримки 

групових рішень;  ситуаційні центри [408]. 

Реалізація підтримки групової роботи забезпечується такими 

інформаційними технологіями (інструментами): електронна дошка об’яв, 

загальнодоступний медіа простір, дискусії в режимі офф-лайн, дискусії в 

режимі реального часу, чат, електронна пошта, поштові повідомлення, 

аудіо/відео-конференцзв’язок, органайзери, адресні книги, спільні екрани 

(screen sharing), інструменти планування зустрічей, управління проектами, 
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управління документами тощо [30, 31]. 

Системи, що призначені для підтримки групової роботи називають 

системами групової підтримки (group support system, GSS).  

Найбільш поширеними системами комп’ютерної підтримки групової 

роботи (group support system, GSS) є системи електронних нарад (electronic 

meeting systems, EMS), системи комп’ютерної підтримки сумісної роботи 

(systems for computer-supported cooperative work, CSCW), групові системи 

підтримки прийняття рішень (ГСППР), системи підтримки переговорів 

(СПП). 

Системи підтримки групової роботи забезпечують інтерфейс до 

загальнодоступного інформаційного середовища, надають інформаційну 

підтримку, можуть змінити динаміку взаємодії групи, покращити зв’язок між 

учасниками зустрічі, структурувати й зосередити зусилля по вирішенню 

задач.  

Системи підтримки групової роботи включають такі інструментальні 

засоби: інструменти управління регламентом; інструменти електронної 

мозкового штурму; інструменти голосування; інструменти електронного 

складання календарного плану; інструменти управління проектами; 

управління адресною книгою; управління блокнотом, тощо [425]. 

В основі роботи систем групової підтримки є використання технологій 

groupware, локальних та глобальної мереж, технічних засобів в формі 

електронних кімнат для нарад та засоби підтримки телекомунікацій [30, 31]. 

В залежності від задач, що вирішуються групою, системи підтримки 

групової співпраці можуть бути розширені засобами імітаційного 

моделювання, керування групою, досягнення згоди, засобами аналізу та 

оцінювання альтернатив. 

Серед систем підтримки групової роботи найбільшого розповсюдження 

набули групові системи підтримки прийняття рішень (ГСППР), що 



300 

 

допомагають групі осіб, що приймають рішення (ОПР), розв’язати набір 

слабоструктурованих та неструктурованих задач. ГСППР використовуються 

для вирішення задач, пов’язаних з прийняттям рішень групою осіб, 

генерування ідей і дій, вибору альтернатив чи варіантів, проведення 

переговорів для досягнення консенсусу стосовно прийняття певного рішення. 

Основною метою використання ГСППР є збільшення ефективності роботи 

групи під час прийняття рішення, полегшення інтерактивного сумісного 

використання інформаційних ресурсів серед членів групи і між групою і 

комп’ютером [144].  

ГСППР являють собою комбіновану технологію – вони поєднують 

СППР, включаючи системи керування моделями та базою даних, систему 

керування інтерфейсом користувача, а також технологію використання 

групового програмного забезпечення, набір моделей і функцій керування 

моделями, необхідних для задоволення потреб усіх учасників групи, 

електронні комунікації, набір апаратних засобів, мову та процедури, що 

підтримують колективну роботу ОПР. ГСППР повинні підтримувати роботу 

групи, попереджати негативну поведінку серед членів групи, а також бути 

простими в використанні для всіх учасників групи [28]. 

Архітектура ГСППР має включати такі основні омпоненти: 

асинхронний компонент ГСППР, компонент підтримки фасилітітора, 

інтелектуальне середовище бази моделей, інтерфейс каналу зв’язку (рис. 4.6). 

Асинхронний компонент ГСППР є основним компонентом системи. 

Він містить базу даних обговорення, що зберігає структуровану інформацію, 

отриману від кожного експерта групи. Експерт, виходячи з власних переваг, 

може відповідати на запити та пропозиції фасилітатора або іншого члена 

групи. Це можуть бути визначення, упорядковані дані, критерії оцінки для 

проблеми, оцінка важливості кожного критерію. 
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Рис. 4.6. Архітектура ГСППР 

Джерело: розроблено автором 

 

Ці дані, як правило, структуровані в різних областях так, щоб в 

подальшому вони могли бути поновленні та використані при вирішенні 

інших задач. 

База даних зберігає всю інформацію щодо обговорення, переписку, 

документи, що можуть бути використані при прийнятті інших рішень. 

Компонент підтримки фасилітатора допомагає ефективно 

організовувати, вести та контролювати процес підтримки прийняття 

групового рішення.  

Інтелектуальне середовище бази моделей містить компоненти бази 

моделей (містить моделі багатокритеріальної оптимізації та інші моделі) та 

заснований на правилах компонент (містить правила, що допомагають 

користувачу (фасилітатору) вибирати відповідну модель з бази моделей) 

[181].  

Інтерфейс каналу зв’язку підтримує автоматичну передачу даних між 
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компонентами  (базою даних та базою моделей), а також передбачає вибір 

опцій передачі даних. 

Специфічні умови використання систем підтримки групової роботи 

породжують ряд особливих проблем при їх побудові. Однією з проблем є  

складність проектування даного типу систем. Це пов’язано з рядом причин. 

По-перше, при проектуванні необхідно враховувати ряд психологічних 

факторів, орієнтованих на роботу з системою групи людей, а не окремого 

користувача. По-друге, на стадії формування вимог до інформаційної 

системи важко врахувати вимоги усіх майбутніх користувачів. По-третє, 

тестування системи вимагає її активного використання протягом тривалого 

терміну її потенційними  учасниками. Багато досліджень ведеться в напряму 

вдосконалення користувацького інтерфейсу в системах підтримки групової 

роботи. Сучасний розвиток цифрових та мультимедійних технологій також 

дає поштовх для їх вдосконалення [356, 371].  

Популярність систем підтримки прийняття рішень розширяє масштаби 

їх використання, а їх використання в банківській сфері стає нагальною 

потребою сьогодення. 

Зазначимо, що у складі СППР банківської системи поряд з певним 

механізмом породження чинників управління (рішень) має бути й модель 

знань, яка використовується процесами управління. Отже, система, що 

розглядається, відноситься до класу систем семіотичного типу з адаптацією. 

При цьому вибір з набору процедур керування, що реалізується механізмом 

породження рішень, здійснює певний адаптер, а постійні модифікації моделі 

знань забезпечуються інтерпретатором. Вказана взаємодія системи 

управління та керованого об’єкту реалізується певною множиною 

інформаційних потоків. А безпосередньо в структурі органа влади 

циркулюють похідні інформаційні потоки як результат прогнозно-
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аналітичної діяльності, програмно-інформаційного моделювання, службового 

документообігу, а також заходів щодо захисту інформації. 

Відповідно до теорії, узагальнену модель СППР БС (S) можна описати 

виразом: ,,,,, >=< as PPREAS  де A – активні елементи системи, E – пасивні 

елементи системи, R – зв’язки між елементами, Ps – цілісний процес 

функціонування системи як набір паралельно взаємодіючих процесів Pa. При 

цьому елементи СППР БС пов’язані між собою співвідношеннями, які 

визначають моделі, наведені в попередніх пунктах. 

Зазначимо, що одним із основних напрямів інтелектуальної підтримки 

управління БС є моніторинг банківської діяльності, який, перш за все, 

ведеться за основними показниками діяльності інформаційних об’єктів БС. 

За результатами обстеження були виявлені додаткові інформаційні потреби, 

необхідні для проведення вказаної роботи [29]. 

Згідно рекомендацій, що наводяться в [30, 146], для інтелектуальної 

підтримки прийняття рішень щодо функціонування БС є необхідно створити 

базу даних, що буде включати структуровану інформацію відповідно до 

нормативних документів і стандартів БС: контрольовані параметри по N 

напрямам банківської діяльності; характеристики та градації опису 

документів за напрямами банківської діяльності; результати по N напрямам, 

що можуть бути втрачені; допустимі ймовірності невдач та ризику; 

управлінські впливи (ресурси, активи, ставки); коригуючи впливи (ресурси, 

активи, ставки). 

Аналіз з’ясованих в результаті проведеного обстеження даних про 

частково функціонуючі системи підтримки прийняття рішень в банківській 

сфері та про ті інформаційно-аналітичні системи підтримки банківської 

діяльності, що створюються, та аналіз наявної вхідної та вихідної 

інформації, що функціонує в банках і НБУ, показує, що можна визначити 
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типовий склад інформаційної бази інтелектуальної підтримки 

функціонування банків (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Компоненти (інформаційні об’єкти) інформаційної бази СППР банку 

Найменування 
компоненти 

(інформаційного 
об’єкту) 

 

Зміст  інформації 

Потенційні 
користувачі 

(підрозділи банку) 

Інформація про 
поточний стан 
об’єктів керування 
банку 

Показники фінансового стану; показники 
соціально-політичного стану; показники 
економічного та технічного стану; показники 
природно-екологічного стану 

Інформаційно-
аналітичні служби  

Статистична 
інформація про стан 
об’єктів управління 
даного банку 

Статистичні показники, узагальнені 
характеристики, діаграми тощо 

Статистичні служби 

Вхідні і вихідні 
документи 

Реквізити та стислий зміст вхідних 
документів; інформація про доручення 
співробітникам та хід їх виконання 

Управління 
діловодства  

Інформація про 
планування поточної 
банківської діяльності 

Дані про заплановані заходи та їх виконання в 
підрозділах банку; дані про заплановані 
заходи вищого креівництва банку 

Управління 
справами  

Кадрова інформація 
банку 

Дані штатно-посадового обліку; дані 
персонального обліку; поточна інформація 
(відпустки, накази тощо) 

Управління кадрів 

 

Інформація з 
бухгалтерського 
обліку та 
згальногосподарська 
банківська інформація 

Дані ресурсних потреб підрозділів та банку 
загалом; дані по бюджету банку; кредитний 
портфель банку; нормативні дані по 
оподаткуванню; дані по потребам підрозділів 
та банку загалом; дані про укладені контракти 
та угоди; дані сформованих витрат банку 
тощо 

Управління 
бухгалтерського 
обліку  

Інформація про 
користувачів та склад 
локальної мережі 
банку, СЕП і 
глобальної мережі  

Дані про користувачів локальної мережі 
банку, СЕП і глобальної мережі; дані про 
ресурси локальної мережі банку, СЕП і 
глобальної мережі та встановлені програмні 
засоби; дані про надання повноважень; 
інформація про використання ресурсів; облік 
доступу до ресурсів 

Управління 
інформаційних 
технологій  

Джерело: розроблено автором [320] 
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Крім визначених у табл. 4.1 типових та загальних інформаційних 

об’єктів, кожна СППР банківської діяльності має, звичайно, свою специфічну 

внутрішню інформацію, яка може не виходити за її межі, а також специфічну 

інформацію, яка інтегрується та розповсюджується тільки вертикально до 

НБУ.Розроблена за такими принципами інтелектуальна система підтримки 

банківської діяльності є ефективним інструментом підтримки прийняття 

управлінських рішень, зважених на ризик, за рахунок моделювання сценаріїв 

використання аналітичних систем планування управлінської діяльності 

банку, інвестиційної діяльності, розроблення кредитної стратегії, оптимізації 

структури банківського капіталу, маркетингової стратегії, біржової 

діяльності та інших факторів. 

Отже, можна зробити висновок, що СППР банківської діяльності 

являють собою новий клас систем, який на даний час є недостатньо 

розробленим як в теоретичному плані, так і в практичній реалізації.Одним з 

напрямів банківської діяльності, де на сьогодні СППР є найбільш 

використовуваними, є управління банківськими ризиками, оскільки 

управління ризиками сьогодні є не просто актуальною, а однією з 

першочергових задач відновлення стабільності й підвищення ефективності 

функціонування банківської системи [347, 365]. 

Існує багато різноманітних класифікацій банківських ризиків [32, 33]. 

Вони розрізняються в залежності від покладених в основу класифікації 

критеріїв: за сферою впливу ризиків (внутрішні, зовнішні), за складом 

клієнтів банку, за масштабами ризиків, за рівнем ризику, за розподілом 

ризиків у часі, за характером обліку операцій, за можливістю регулювання та 

іншими. Але всі ці класифікації об’єднує усвідомлення того факту, що 

основними в банківській діяльності вони визнають ризики, пов’язані зі 

здійсненням реалізації фінансових послуг (операційні ризики, технологічні 

ризики, ризики інновацій, стратегічні ризики, ризики зловживань і безпеки). 

Найбільший інтерес з боку банківських аналітиків, науковців і практичних 

працівників банків викликають саме дослідження операційних ризиків, 
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оскільки зниження операційних витрат дозволяє підвищити ефективність 

банківської діяльності, а також є одним із засобів управління розвитком 

банківського бізнесу. 

Зазначимо, що рівень операційного ризику є мірою якості бізнес-

процесів банківської діяльності, а головним фактором ризику є 

недосконалість технологій, що застосовуються банком. Тому управління 

операційними ризиками банку можна розглядати з позицій вдосконалення 

бізнес-процесів і технологій. 

З позицій процесного підходу управління операційним ризиком являє 

собою внутрібанківську процедуру, вихідні параметри якої мають споживчу 

цінність для банку, його співробітників і акціонерів [34]. При цьому 

управління операційним ризиком може бути ефективним, якщо створюється 

відповідна система управління, яка містить методи, процедури, системи 

контролю та збору даних, а також інформаційні системи, які підтримують 

оцінку ризику, встановлюють внутрішні рейтинги й кількісні оцінки 

ймовірних витрат і збитків [169, 376].  

Отже, важливим елементом системи є рейтингова модель управління 

операційним ризиком, яка містить такі атрибути: схильність до операційного 

ризику (SR), ймовірність його появи (PR), рівень збитків у разі реалізації 

ризику (LR), очікуваних втрат (EL), непередбачуваних втрат(NL) та інших 

параметрів бізнес-процесів(Ā): RM=<SR, PR, LR, EL, NL, Ā >. 

Процес управління операційними ризиком являє собою інформаційний 

процес, який складається з формування стратегії управління операційним 

ризиком на основі визначення цілей управління з врахуванням стану 

зовнішнього та внутрішнього середовища банку, політики управління 

операційними ризиками, принципів і правил управління операційними 

ризиками, показників рейтингової системи, та процесного управління 

операційним ризиком, що містить ідентифікацію, моніторинг, контроль та 

мінімізацію операційного ризику на основі оцінки параметрів рейтингової 

моделі (рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Загальна схема управління операційним ризиком 

Джерело: розроблено автором 

Ефективне розв’язання задач управління операційним ризиком 

досягається за рахунок застосування системного підходу для формування 

замкнутого узгодженого ланцюга елементів процесного управління; 

покращення процесу прийняття рішень, шляхом формування розуміння 

структури бізнес-процесів, змін у зовнішньому середовищі, визначення 

потенційних загроз; ефективного використання ресурсів і капіталу банку; 

зниження рівня невизначеності при здійсненні основної діяльності кредитної 

організації; оптимізації бізнес-процесів, в тому числі – мінімізацію 

операційного ризику; захисту ділової репутації й майнових інтересів банку; 

підвищення кваліфікації співробітників банку [145]. 

На сьогодні однією з найбільших помилок при ідентифікації 

операційних ризиків є спроба виявити й задокументувати «раз і назавжди» 

всі можливі ризики банківської діяльності. Такий підхід не може бути 

здійснений, оскільки банківська діяльність характеризується наявністю 

великої кількості чинників, які істотно впливають на функціонування банків і 

які досить складно передбачити. 

Наявність активних елементів та невизначеності дозволяє віднести 

банківську систему до класу складних самоорганізуючих систем, 

особливостями яких є: нестаціонарність, унікальність та непередбачуваність 
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поведінки системи, здатність адаптуватися  до нестабільних умов 

середовища, здатність протистояти ентропійним тенденціям, здатність 

виробляти варіанти поведінки та змінювати свою структуру, прагнення до 

самостійного визначення мети, неоднозначність використання понять [361]. 

В зв’язку з цим видається доцільним здійснювати послідовний аналіз бізнес-

процесів для опису ризиків – виявляти й представляти виявлені ризики в 

певному форматі для подальшого аналізу. 

Отже, процес ідентифікації операційного ризику включає попередній 

збір і оброблення даних про операційні збитки по всіх бізнес-процесах банку; 

вибір бізнес-процесу або бізнес-функцій для аналізу; підготовка експертних 

форм по кожній з бізнес-функцій з врахуванням факторів, що впливають на 

реалізацію бізнес-процесу; експертну оцінку факторів ризику на бізнес-

функціях та їх класифікацію; структуризацію отриманої інформації на основі 

заповнених експертних форм [405]. 

 Оцінка операційного ризику передбачає його якісне і кількісне 

вимірювання. Якісне вимірювання операційного ризику полягає у визначенні 

оцінки ймовірності події й оцінку можливих наслідків реалізації ризику. 

Кількісне вимірювання операційного ризику базується на оцінці величини 

очікуваних втрат: EL = P×L, де P – міра можливості настання негативної події, 

що призводить до втрат, L – вартість «під ризиком», що характеризує величину 

наслідків негативної події. 

В [35] детально розглядаються підходи до обчислення операційного 

ризику, серед яких – індикаторний підхід, ймовірнісний підхід, нечіткий 

підхід, комбінований підхід. 

Метою ідентифікації й оцінки ризику є надання можливостей щодо 

управління операційним ризиком, а саме – забезпечення прийняття рішень й 

розроблення заходів реагування на ризик.  

Прийняття рішення передбачає вибір варіанту рішення з кінцевої 

множини альтернатив, що буде забезпечувати мінімальний рівень 

операційного ризику. В якості альтернатив обираються управлінські впливи, 
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спрямовані на уникнення ризику, зниження величини ризику, прийняття 

ризику, передачу ризику [419]. При цьому формуванню множини 

альтернатив передує аналіз щільності розподілу збитків для різних типів 

операційного ризикуй оцінка величини ризиків, що приймаються або 

передаються. 

Технологічна підтримка прийняття рішень з управління операційним 

ризиком в банківській діяльності базується на застосуванні єдиних 

інформаційних моделей, стандартизованих методів доступу до інформації та її 

коректної інтерпретації, забезпечення безпеки інформації та її коректного 

сумісного використання [309].  

З позицій системної архітектури базові інформаційні моделі – це 

фундамент, на якому можуть бути побудовані моделі життєвого циклу 

банківських продуктів й бізнес процесів, а також виявлені й формально 

описані операційні ризики, що надасть змогу ефективно ними управляти. 

В загальному випадку систему підтримки прийняття рішення з 

управління операційним ризиком можна вважати частиною інформаційно-

аналітичної системи, що містить зовнішні джерела даних (як правило, 

облікові або ERP-системи) для подальшого оброблення й аналізу, 

інформаційне сховище, а також інструменти збору, видобутку й 

завантаження даних. Схема сучасної концепції ІТ-підтримки банківської 

діяльності й місце в ній системи підтримки прийняття рішень з управління 

операційним ризиком наведена на рис.4.8. 

Основними поняттями в інформаційному аспекті підтримки прийняття 

рішень є дані та знання. Під даними будемо розуміти окремі факти, що 

характеризують об’єкти, процеси та явища в банківській діяльності, а також 

їх властивості. В свою чергу знання – це закономірності банківської 

діяльності (принципи, зв’язки, закони), отримані в результаті дослідження й 

досвіду, дозволяють формулювати й вирішувати задачі. В широкому смислі 

знання – це метадані, причому знання про операційні ризики – це знання з 

мірою. 
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Рис. 4.8. Загальна схема ІТ-підтримки банківської діяльності 

Джерело: розроблено автором 

 

Сьогодні виділяють три основні підходи до управління знаннями [36]. 

Перший підхід оснований на економіко-правовому підході до знань як 

ідентифікованому нематеріальному активу, який повинен бути вбудований в 

систему активів банку й управлятися у відповідності до виробленої позиції 

на фінансовому ринку й стратегії банківського бізнесу. Даний напрям 

активно розвивається при розробленні прикладних методів капіталізації 

знань. Другий підхід – інформаційний, за якого знання ідентифікують й 

управляють як потоком інформації. Відповідно головним способом 

управління тут є створення потужної інформаційної системи. Третій підхід – 

когнитивістський, характерною рисою якого є визнання неявного характеру 

знань і орієнтація на процес їх створення та застосування для покращення 

характеристики банківської системи. Відмітимо, що останній підхід 

якнайкраще підходить до еволюційного напряму розвитку економіки [148]. 

В сучасних економічних умовах найбільш затребуваними є технології 

управління, орієнтовані на знання. Дослідження цілісності економічних 

систем в умовах глобалізації [37] доводять, що в сучасному світі з’являється 

метрополія знань, сателіти якої перетворюються на сировинні й промислові 
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придатки. З цього погляду економіка знань є природнім етапом розвитку 

людства, що наслідує індустріальну економіку. 

Оскільки економічна теорія виявилась нездатною прогнозувати сучасні 

трансформації банківських систем, а тим більше бути основою для прийняття 

управлінських рішень, доцільним виявляється використання й розвиток 

еволюційного підходу до управління банківськими системами, який 

оснований на природних залежностях економічної еволюції й дає можливі 

шляхи подальшого розвитку банківських систем. 

Не є виключенням й банківська сфера, для якої положення еволюційної 

економіки підходять якнайкраще. Зазначимо, що для траєкторії стійкого 

розвитку банківської системи характерним є зростання корисної здатності 

здійснення банківських операцій. Але ця відповідність не є прямою. Для 

точного обліку можливостей банківської діяльності й вироблення стратегії 

розвитку банківської системи необхідним є врахування операційного ризику 

[348]. В свою чергу, для врахування операційного ризику в банківській 

діяльності необхідним є використання методів ідентифікації, аналізу й оцінки 

операційного ризику, що є можливим лише за умов використання адекватних 

інформаційних і технологічних засобів підтримки управління знаннями, 

безперервне вдосконалення яких здатно забезпечити зростання ефективності 

економічних систем, зокрема в банківській сфері. 

Також для розв’язання задач, що сьогодні супроводжують банківський 

бізнес, є необхідним створення адекватної ІТ-інфраструктури, здатної 

забезпечити ефективну підтримку процесів банківської діяльності й 

прийняття відповідних корпоративних управлінських рішень. 

ІТ-інфраструктура банку, яка побудована з врахуванням особливостей 

конкретного банку щодо оперативного, тактичного й стратегічного видів 

діяльності, дозволяє забезпечити підвищення якості й оперативності 

інформаційного забезпечення співробітників банку в процесі збору даних і 

отримання звітної інформації; мінімізацію ризиків, пов’язаних із процесами 

узгодження документації в межах корпоративного управління; інформаційну 
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підтримку діяльності Ради директорів і загальних зборів акціонерів; контроль 

за дотриманням корпоративних регламентів і вимог законодавства в області 

корпоративного управління; інформаційне забезпечення керівництва банку з 

питань управління банківськими філіями й безбалансовими відділеннями 

банку [377, 420].  

ІТ-інфраструктура банку містить так званий портал корпоративного 

управління (планування роботи корпоративними органами управління, 

підготовка та узгодження документів і матеріалів засідань корпоративних 

органів управління, видача та контроль виконання рішень корпоративних 

органів управління) та реєстри корпоративного управління (підтримка 

процесів корпоративного управління, облік корпоративних подій і їх 

учасників, збір, оброблення даних і формування корпоративної звітності). 

Модуль «Портал корпоративного управління» дозволяє виконувати 

такі функції: формування звітів, контроль встановлених термінів і 

регламентів, повідомлення, зберігання та пошук інформації, узгодження 

рішень, контроль правил. 

Основними функціями модуля «Реєстр корпоративного управління» є 

такі: моніторинг змін, повідомлення, контроль змін, збирання даних і 

інформації, надання стандартних звітів, формування звітів за запитами. 

Основними процесами, що повинні бути автоматизовані для 

забезпечення інформаційної підтримки корпоративної взаємодії в 

інформаційному просторі банку, є такі: підтримка процесів корпоративного 

управління; облік корпоративних подій і їх учасників; збір та формування 

корпоративної звітності; інформаційне забезпечення корпоративного 

управління. 

Для ефективного забезпечення ІТ-підтримки процесів банківської 

діяльності необхідно зважати на бізнес-орієнтованість IT-інфраструктури 

банку, що вимагає виділення окремих складових інформаційної підтримки 

банківської діяльності, що гнучко настроюються. 
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Перша складова індивідуальної специфіки роботи банку – інтерфейси. 

Вона важлива для банку, тому що забезпечує роботу користувачів і їх 

взаємодію. Користувальницькі інтерфейси повинні бути легко 

реконфігурованих банком на власний розсуд, а їх Атрібутний складу бути 

легко змінюваним. 

Друга складова – бізнес-процеси. Вона безпосередньо підтримує бізнес 

банку і має бути максимально незалежна від прикладного програмного 

забезпечення, яке може змінюватися з тих чи інших причин [439]. 

Перебудова технологічного ядра, наприклад, не повинна зачіпати 

представницьку частину, що безпосередньо впливає на роботу і взаємодію з 

клієнтами. 

Третя складова – транспортний рівень. Тут потрібно повна 

настроюваність c можливістю регулювання та розподілу інформаційних 

потоків між різними додатками для фактичного об'єднання їх в єдину 

систему з єдиним управлінням. 

Технологічними складовими сучасної банківської ІТ-інфраструктури 

повинні стати адаптивні бізнес-компоненти, що задовольняють сучасним 

стандартам управління бізнес-процесами, здатні безконфліктно 

вбудовуватися в сучасні банківські інформаційні системи, що утворюють в 

результаті єдиний інформаційний простір банку. 

Під єдиним інформаційним простором розуміємо сукупність баз та 

банків даних, технологій їх ведення і використання, інформаційно-

телекомунікаційних систем та мереж, які функціонують на основі єдиних 

принципів і за загальними правилами, що забезпечує інформаційну 

взаємодію організацій і громадян, а також задоволення їх інформаційних 

потреб [76]. 

Для практичної реалізації поставлених завдань щодо технологічної 

підтримки роботи банку в єдиному інформаційному просторі, потрібно 

використовувати компонентні інформаційні бізнес-системи підтримки 

банківської діяльності, які повинні мати відкриту сервіс-орієнтовану 
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архітектуру (рис. 4.9), що складається з наборів гнучко конфігурованих, 

різнорівневих функціональних компонентів, і орієнтовані на максимальне 

використання сучасних інформаційних технологій підтримки корпоративної 

взаємодії [150]. 

  

Рис. 4.9. Схема організації компонентної інформаційної бізнес-системи 

підтримки банківської діяльності в єдиному інформаційному просторі банку 

Джерело: розроблено автором 

Зазначимо, що управління в компонентній інформаційній бізнес-

системі підтримки банківської діяльності строго підпорядковано бізнес-

логіці роботи конкретного банку, вираженої в моделях його бізнес-процесів, і 

забезпечується засобами інформаційної підтримки бізнес-процесів, 

використовуваними банком [378, 422]. Процеси корпоративної взаємодії в 

такій системі забезпечується інтелектуальними інтерфейсними засобами, які 

описують сценарії корпоративної взаємодії користувачів в єдиному 

інформаційному просторі банку, а також візуальне уявлення сутностей і 

інтерфейсів щодо виконуваних операцій. Компонентна частина забезпечує 

надання бізнес-процесам необхідних повноважень на здійснення операцій. 
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Особливістю компонентної архітектури інформаційного простору 

банку є взаємна незалежність логіки його різних компонент, за умови, що ці 

компоненти складають логічно єдине закінчене ціле, кожний з яких має на 

меті вирішення певних функціональних банківських задач і досягнення 

локальних цілей банківської діяльності [149]. 

Отже, при незмінному наборі компонентів можуть змінюватися як 

бізнес-процеси роботи банку, так і склад використовуваного ним 

програмного забезпечення, а поява нових компонентів може не впливати на 

логіку вже існуючих. І навпаки, бізнес-процеси можуть оптимізуватися при 

відносно незмінному складі компонентів. Узагальнену схему основних 

складових єдиного інформаційного простору банку, що поєднані наскрізними 

бізнес-процесами банківської діяльності, наведено на рис. 4.10. 

Підсумовуючи викладене вище, можна сформувати такий алгоритм 

створення єдиного інформаційного простору банку [178, 189, 360]. 

1. Проведення аналізу та оцінки існуючих підходів до створення 

інформаційного середовища банку з виявленням особливостей забезпечення 

коропоративної взаємодії, використання сучасних інформаційних технологій 

та автоматизованих банківських систем для інформаційної підтримки 

банківської діяльності. 

2. За результатами обстеження банків визначаються сучасний стан 

ефективності інформаційної підтримки банківської діяльності та основні 

класи задач, що розв’язуються існуючими методами. 

3. Визначення необхідних передумови побудови єдиного 

інформаційного простору банку. 

4. Проведення аналізу та оцінки можливих підходів до моделювання 

єдиного інформаційного простору банку. 

5. Побудова концептуальної та інформаційної моделі єдиного 

інформаційного простору банку на основі вибраного підходу. 
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6. За результатами моделювання визначаються відповідні рішення 

щодо оптимізації ІТ-інфраструктури та створюється проект єдиного 

інформаційного простору банку. 

 

Модель'єдиного'інформаційного'
простору'банку:

!"бази"даних;
!"бази"знань;
!"бази"моделей;
!"графічні"дані.

Механізми'роботи'з'
банківськими'даними:

!"СКБД;
!"СКБЗ;
"!"СКБМ;

"""""""""""!"Системи"
"""""""""""""розпізнавання"

"""""""""""""""""""""""""""""образів.

Методи'підтримки'прийняття'
рішень:

!"інтелектуальні"методи;
!"метод"аналізу"ієрархій;
!"імовірнісні"методи;
!"метод"аналітичних"
""мереж;
""тощо.
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Рис. 4.10. Основні складові єдиного інформаційного простору банку 

Джерело: розроблено автором 

 

7. Отримані рішення порівнюються з відомими методиками створення 

інформаційних систем корпоративного управління для інформаційної 

підтримки банківської діяльності та визначаються методологічні підходи до 

використання інформаційних технології в єдиному інформаційному просторі 

банку. 
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8. Визначаються основні вимоги до видів забезпечення єдиного 

інформаційного простору банку (інформаційного, програмного, апаратного 

тощо). 

9. Здійснення контролю та моніторингу за процесами впровадження та 

підтримки функціонування єдиного інформаційного простору банку. 

10. Перспективне оцінювання та вироблення пропозицій щодо 

застосування концептуальних положень, розроблених архітектурних рішень 

та методології створення єдиного інформаційного простору банку для 

вирішення практичних завдань при побудові єдиного інформаційного 

простору національної банківської системи. 

Визначений алгоритм створення єдиного інформаційного простору 

банківської діяльності регулюється інноваційним комплексом управління 

розвитком банку. Цей комплекс забезпечує управління процесами 

планування й бюджетування інноваційного розвитку, стимулювання й 

мотивація персоналу, контроль за впровадженням принципів корпоративної 

взаємодії та відповідних інформаційних технологій її підтримки, управління 

організаційно-економічним розвитком банку [185, 254, 263]. При цьому 

ресурсами інноваційного комплексу виступають капіталовкладення в 

грошовій формі, інформація, спеціалісти банків, посередники, консультанти, 

управлінці. В даному випадку ресурси являють собою запаси, накопичення 

яких до певної кількості надасть можливості поновлювати інноваційний 

процес створення єдиного інформаційного простору банку. 

Отже, інноваційний потенціал банку являє собою реальну або вірогідну 

можливість використовувати ресурси банку для організації неперервної 

корпоративно-інформаційної взаємодії в інформаційному просторі банку. 
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4.2. Інформаційно-комунікаційні технологій створення єдиного 

інформаційно-економічного простору банківської системи України 

 

 

Аналіз тенденцій розвитку світової економіки протягом останніх років 

свідчить про те, що банківська сфера стала однією з найбільш динамічних 

складових світового економічного простору [40-42], оскільки глобалізація, 

розвиток інформаційних технологій і зростання нестабільності, що сьогодні 

характеризують розвиток світової економіки, особливо чітко знаходять своє 

відображення в банківській сфері, яка є високочутливою до впливу зовнішніх 

факторів. Водночас банківська сфера все більш підтверджує свій статус як 

базова компонента інноваційного розвитку економіки, що здатна забезпечити 

його ефективність [30, 31]. Як стверджують провідні економісти, роль 

банківської системи в умовах глобалізаційних перетворень в економіці буде 

зростати й в подальшому [41-45]. Це зумовлює необхідність дослідження 

процесів створення ефективних систем ІТ-підтримки банківської діяльності, 

які б забезпечували гармонізацію процесів управління та розвитку як 

окремими банками, так і банківської системи загалом. 

Зазначимо, що більшість працюючих сьогодні в банках 

автоматизованих банківських систем, не відповідають сучасним потребам 

банку щодо ІТ-підтримки процесів своєї діяльності, оскільки потреби банків 

випереджають розвиток функціонального наповнення автоматизованих 

банківських систем, і розробники не встигають за цими змінами як у 

функціональній частині, так і в удосконаленні міжбанківської взаємодії [436]. 

Це спричинено тим, що розвиток автоматизованих банківських систем 

історично відбувався під впливом потреб банків у вирішенні оперативних 

завдань різних бізнес-напрямів банківської діяльності, шляхом автоматизації 

окремих наборів найбільш затребуваних бізнес-функцій з подальшою їх 
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інтеграцією в єдине середовище, при цьому завдання тактичного й 

стратегічного управління банком не враховувалися. Внаслідок обмеженого 

функціоналу наявних автоматизованих банківських систем, банки 

паралельно використовують безліч інших спеціалізованих систем.  

За таких умов важливим напрямом організації та розвитку ІТ-

підтримки процесів банківської діяльності є забезпечення ефективної 

структури IT-інфраструктури, яка разом зі своїм системоутворюючим 

програмним забезпеченням не повинна залежати від особливостей тієї чи 

іншої автоматизованої банківської системи, а функціональні компоненти, які 

безпосередньо обслуговують бізнес-процеси банку, повинні органічно 

вбудовуватися в інформаційний простір банку [170]. 

Проблеми, що створення єдиного інформаційного простору банківської 

системи мають комплексний характер. З одного боку, вони пов’язані з 

аналізом тенденцій фінансової глобалізації та покращенням існуючих систем 

управління банківської діяльності. Цим питанням присвячені роботи таких 

учених як Тосунян Г.А. [344], Костюк А.Н. [84] та інших.  

З іншого боку, зміни, що відбуваються в усіх сферах економічної 

діяльності, в тому числі й у банківській сфері, відбуваються під впливом 

розвитку інформаційних технологій. Ці питання знайшли відображення в 

роботах таких вчених, як Колодізєв О.М. [130], Добровольський О.В. [76] та 

інших. 

Аналіз останніх публікацій щодо створення та впровадження систем 

корпоративного управління, оптимізації ІТ-інфраструктури та створення 

єдиних просторів інформаційної підтримки банківської діяльності в 

банківській сфері свідчить, що на сьогодні є розробленими лише окремі 

питання, що стосуються методологічного та технологічного забезпечення 

побудови глобальних систем корпоративного управління [75, 128, 407]. 

Разом з тим, сучасні реалії потребують нових наукових підходів щодо 



320 

 

створення цілісної концепції побудови систем корпоративного управління як 

в окремих банках, так і в банківській системі загалом. 

Сучасний стан банківської системи України передбачає необхідність 

створення державної інтегрованої міжбанківської системи, яка у собі системи 

інформаційного забезпечення в галузі банківських послуг і технологій на 

основі стандартизації та уніфікації [129, 182]. 

Єдиний інформаційний простір – поняття досить широке і може мати 

різні значення для різних сфер діяльності. Стан висвітлення проблематики 

формування єдиного інформаційного простору в Україні не повною мірою 

відповідає вимогам сьогодення. Варто відзначити дослідження з формування 

національного інформаційного простору, зроблені у роботах Г. В. 

Атаманчука, О. М. Бандурки, О. А. Бережного, О.Г. Гнатцов, Р.Ю. Гучко, Ю. 

К. Денисова, В. Логвінова, І.М. Кармелюка, П.С. Клімушина, Г. Г. 

Почепцова, В. В. Тертички, В. С. Цимбалюка, В. О. Шамрая, Ю. І. Черняка та 

інших науковців. Проте, питання формування єдиного інформаційного 

простору в різних галузях економіки, зокрема в банківській сфері, з 

перспективою розвитку єдиного інформаційного простору держави є 

актуальними й потребують подальшого глибокого дослідження. 

Розвиток єдиного інформаційного простору банківської системи є 

головним завданням розвитку та застосування інформаційних технологій в 

банківській системі України. 

Єдиний інформаційний простір банківської системи буде включати 

інформаційні ресурси Національного банку України і комерційних банків 

(табл. 4.2). 

Отже, єдиний інформаційний простір банківської системи складається з 

таких основних складових: 

- єдиний розрахунковий та інформаційний простір для оплати послуг 

через банки, небанківські кредитно-фінансові організації, організації 
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поштового та електричного зв'язку; 

- централізована автоматизована інформаційна система ведення 

нормативно-довідкової інформації, словників і класифікаторів; 

- централізована автоматизована система управління банківськими 

ризиками; 

Таблиця 4.2 

Інформаційні ресурси єдиного інформаційного простору банківської 

системи 

Нормативні правові інформаційні 
ресурси 

Інформаційні 
ресурси грошово-
кредитної сфери 

Інформаційні ресурси 
спільного 

міжбанківського 
використання 

- загальнодержавні нормативні правові 
акти, що стосуються діяльності 
банківської системи; 

державні нормативні правові з 
регулювання банківської системи; 

- нормативні правові акти Національного 
банку України (типові положення, 
рекомендації, регламенти); 

- нормативні правові акти інших 
міністерств і відомств, що стосуються 
діяльності банківської системи; 

- документи координаційних рад та інших 
органів, створених при Національному 
банку України (плани роботи, рішення 
тощо); 
- міжнародні та міжвідомчі угоди 
Національного банку України та інші. 

- інформація про 
клієнтів банку; 

- локальні 
організаційно-
розпорядчі 
документи; 

- інформація про 
скоєні транзакції 
(проведених 
облікових операціях); 

- інформація про 
банківські продукти 
та послуги 

та інші 

- нормативна 
довідкова 
інформація; 
- бюро кредитних 
історій; 

- інформаційно-
довідкова 
міжбанківська 
система, СЕП 

та інші 

Джерело: розроблено автором 

 

- єдина інтеграційна платформа; 

- міжбанківський структурований резервний центр; 

- веб-портал банківської системи України. 

Очікувані результати подальшого розвитку єдиного інформаційного 

простору банківської системи: 
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- збільшення кількості учасників (користувачів, постачальників послуг, 

розрахункових агентів); 

- збільшення способів і якості надання послуг та інформування про них 

(доступ до послуг через веб-портал, створення контакт-центру тощо). 

Централізована автоматизована інформаційна система ведення 

нормативно-довідкової інформації, словників і класифікаторів являє собою 

автоматизовану інформаційну систему, що забезпечує зберігання, обробку та 

надання нормативно-довідкової інформації [187, 432]. До складу 

програмного забезпечення системи входять інструменти ведення довідників і 

класифікаторів, засоби пошуку об'єктів обліку, модулі обміну інформацією 

між експертами і користувачами, засоби інтеграції з зовнішніми програмами. 

Централізована автоматизована інформаційна система ведення 

нормативно-довідкової інформації, словників і класифікаторів є 

найважливішим елементом в побудові єдиного інформаційного простору 

[444]. Створення централізованої системи набуває особливої актуальності в 

рамках інтеграції з інформаційними ресурсами загальнодержавної 

автоматизованої інформаційної системи [82]. 

Очікувані результати від впровадження системи: 

- інтеграція на програмному рівні процесів ведення нормативно-

довідкової інформації; 

- створення централізованого сховища нормативно-довідкової 

інформації, що функціонує в рамках єдиного інформаційного простору; 

- централізація функцій ведення нормативно-довідкової інформації на 

основі розроблених стандартів класифікації та кодування; 

- створення єдиного регламенту та технологічного середовища доступу 

користувачів до нормативно-довідкової інформації, ведення експертами 

класифікаторів і довідників та технічної підтримки системи 

адміністраторами; 

- в рамках діючої інформаційної інфраструктури забезпечення доставки 

в інформаційні системи довідкових даних. 
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Планований перехід Національного банку України до ризик-

орієнтованого нагляду, впровадження в практику банківської системи 

міжнародних угод Basel IIІ з оцінки достатності капіталу, орієнтація на 

надання масових фінансових послуг населенню та пов'язане з цим зростання 

обсягу операцій та інші фактори ставлять перед Національним банком 

України та комерційними банками завдання забезпечення аналізу та 

контролю за ризиками банківської діяльності [433, 435]. 

Виконання поставленого завдання неможливо без створення сучасної 

автоматизованої системи управління ризиками. 

Створення Національним банком України інформаційної системи 

управління ризиками дасть можливість більш точно моделювати ситуації, 

якісно і кількісно оцінювати наслідки та ймовірність, виконувати аналіз 

ризику з більшою точністю. Створення інформаційної системи управління 

ризиками дозволить також здійснювати моніторинг ризиків як для країни 

загалом, так і окремо по кожному банку, проводити вартісну оцінку ризику, 

оперативно реагувати на появу і розвиток ризику, вести статистику порушень 

і ризикових подій. 

Так як для створення сучасної інформаційної системи управління 

ризиками необхідні великі фінансові та людські ресурси, що досить 

обтяжливо для середніх і дрібних банків, то при створенні системи необхідно 

передбачити можливість надання ресурсів системи в аутсорсинг [86, 127]. 

Отже, очікуваними результатами створення інформаційної системи 

управління ризиками в межах єдиного інформаційного простору банківської 

системи є: 

- формування сучасної та ефективної системи управління ризиками; 

- підвищення ефективності банківського нагляду; 

- можливість використання банками системи на принципах аутсорсингу 

послуг. 

Для єдиного розуміння банками цілей, завдань і напрямів розвитку 

автоматизованих систем оцінки та управління ризиками необхідна також 
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розробка відповідної концепції. 

В даний час в банківській системі вже реалізовано низку проектів, в 

яких банки використовують єдині інформаційні сервіси. Прикладами таких 

систем є автоматизована система міжбанківських розрахунків (СЕП-2), 

автоматизована система передачі фінансової інформації, електронна пошта 

НБУ та інші. 

Створюється ряд нових систем, основою роботи яких є передача 

інформації в деякому стандартизованому форматі з використанням або без 

використання електронно-цифрового підпису [397]. У створюваних системах 

використовуються різні технічні рішення. У їх рамках створюються власні 

системи гарантованої доставки інформації, і такі системи між собою 

несумісні. Із зростанням кількості міжбанківських систем збільшуються 

витрати банків на їх підтримку, суттєво ускладнюється розробка і 

впровадження нових рішень, пов'язаних з наявними. 

Для вирішення зазначених проблем необхідно створення інтеграційної 

платформи, тобто єдиної і цілісної середовища для організації інформаційної 

взаємодії між учасниками банківської системи. 

Сучасна інтеграційна платформа має забезпечувати узгодження та 

взаємодію на всіх рівнях, об'єднуючи користувачів, інформаційні потоки і 

бізнес-процеси, і може поширюватися далеко за технологічні і ділові рамки 

банку, включаючи в наскрізні бізнес-сценарії процеси взаємодії ділових 

партнерів і клієнтів [375]. 

Однією з сучасних концепцій побудови інтеграційної платформи є 

концепція розподіленої сервіс-орієнтованої архітектури, яка дозволяє надати 

інтеграції така важлива якість, як гнучкість. На відміну від використовуваних 

досі схем "жорстких" з'єднань для організації взаємодії додатків така 

архітектура дозволяє оперативно втілювати в життя необхідні зміни, 

впроваджувати нові технології і оптимізувати використання існуючих в 

банках технологічних "блоків". 

Нова концепція архітектури сервісів несе з собою цілий ряд переваг: 
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- можливість побудувати комплексні наскрізні бізнес-процеси, повною 

мірою відповідають вимогам бізнесу, використовуючи для цього як власні 

веб-сервіси, так і сервіси інших компаній; 

- можливість гнучкої зміни і постійного вдосконалення бізнес-процесів 

банку, при цьому, завдяки наявності єдиної точки підтримки контролю та 

обробки інформаційних змін, значно полегшується процедура внесення 

взаємопов'язаних змін в рамках всієї бізнес-архітектури; 

- інтеграція нових функціональних можливостей в інформаційну 

систему за рахунок заміни одних сервісів іншими, видалення застарілих і 

додавання нових, при цьому можна вибирати найбільш відповідні 

компоненти з усіх наявних на ринку; 

- можливість спільного використання даних і бізнес-функцій - 

розрізнені раніше системи зможуть взаємодіяти один з одним, надаючи 

учасникам бізнес-процесів нові можливості співпраці та підвищуючи 

ефективність використання інформаційних технологій; 

- можливість встановлення більш тісних взаємозв'язків з діловими 

партнерами, що забезпечує скорочення витрат і підвищення якості 

обслуговування клієнтів. 

Побудова єдиної інтеграційної платформи необхідно здійснювати на 

основі єдиної системи гарантованої доставки юридично значущих 

електронних документів [430]. 

Впровадження інтеграційної платформи має забезпечити зниження 

сукупних витрат на інформаційні технології за рахунок: 

- скорочення витрат на інтеграційні проекти і зниження витрат на 

супровід інформаційних технологій; 

- підвищення гнучкості інформаційно-технологічної архітектури, що 

прискорює реалізацію нових стратегій розвитку банків; 

- максимального використання потенціалу вже існуючих додатків і 

отримання повної віддачі від колишніх інвестицій. 

В єдиному інформаційному просторі банківської системи підвищується 
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роль дистанційного обслуговування клієнтів банків. 

Системи дистанційного обслуговування користувачів банківських 

послуг покликані підвищити зручність обслуговування клієнтів банку. 

Клієнт, використовуючи розвинену систему дистанційного обслуговування, 

може самостійно визначати спосіб, місце і час проведення операції [374]. 

До числа відомих способів дистанційного обслуговування відносять 

використання терміналів, мобільних пристроїв, Інтернету, інтранету, 

телефонного та супутникового зв'язку. На даний момент широко 

використовуються карткові термінали, активно впроваджуються технології 

"клієнт-банк", що забезпечують розрахункове обслуговування на основі 

безпаперових технологій за допомогою модемного з'єднання. Ведеться 

впровадження проектів систем дистанційного обслуговування користувачів 

банківських послуг - Інтернет-банкінг, мобільний банкінг. Недостатньо 

широко використовуються можливості цілодобового обслуговування 

населення з використанням термінальних пристроїв самообслуговування. 

Мова йде не тільки про кількість таких пристроїв, а й про їх розмаїтті. 

Пристроїв, що вміють приймати гроші, взагалі одиниці. У даному випадку 

необхідно широко використовувати закордонний досвід по створенню 

пунктів цілодобового обслуговування населення з використанням пристроїв 

самообслуговування. 

Залежно від способу дистанційного обслуговування місце проведення 

операцій клієнтом може бути чітко визначено наявністю терміналу 

віддаленого доступу, з'єднаного кабелем з банківською мережею, обмежено 

картою покриття мережі, у разі використання мобільного банкінгу, і не 

обмежена, у разі використання Інтернет-банкінгу. Застосування Інтернет-

банкінгу дозволить клієнтам управляти своїми рахунками не тільки на 

території України, а й за її межами [379]. 

Час обслуговування, у разі використання ресурсів телефонної лінії, 

обмежена часом роботи співробітників банку з обслуговування населення, 

але може бути продовжено за рахунок цілодобової роботи автоматичних 
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засобів. 

Переваги, які отримує банк, впроваджуючи технології дистанційного 

обслуговування, очевидні: це і зменшення черг біля кас відділення банку на 

противагу зростанню числа звернень клієнтів за обслуговуванням саме в цей 

банк; розширення спектру послуг, що надаються шляхом внесення 

додаткової функціональності в наявні системи, отже, і збільшення доходів. 

Якісний безконтактний підхід до обслуговування заснований на 

використанні автоматизованих систем, що включають зручний клієнтський 

інтерфейс, що дозволяє клієнтам отримати повноцінне банківське 

обслуговування, на використанні систем гарантованої доставки даних, 

функціональності міжбанківській інтеграційної платформи, 

високоефективних засобів телекомунікацій. Дані системи покликані бути 

надійними, безпечними, виконують покладені на них завдання [245, 364]. 

У цьому зв'язку банкам при побудові своїх інформаційних систем слід 

враховувати можливості технологій дистанційного обслуговування, а також 

відповідних програмних продуктів. 

Формування в Україні єдиного інформаційного простору - один з 

етапів переходу до інформаційного суспільства, забезпечують створення 

умов для підвищення ефективності функціонування економіки, державного і 

місцевого управління, забезпечення прав на вільний пошук, передачу, 

поширення інформації про стан економічного і соціального розвитку 

суспільства. 

Інформаційна модель банківської системи з погляду формування 

системи корпоративних взаємовідносин являє собою корпоративну мережу, 

яка об’єднує всіх учасників процесів банківської діяльності, які за 

необхідності можуть утворювати системи стійких зв’язків різного ступеня 

структурованості, які об’єднують учасників коопераційною угодою певної 

тривалості часу, що забезпечує їх спільну діяльність, спрямовану на 

максимізацію корисності для кожного з учасників на взаємовигідних умовах 

(рис. 4.11). 



328 

 

Для покращення дієвості корпоративної взаємодії запропоновано в 

банківському секторі України посилення рівня інтелектуальної інтеграції за 

рахунок впровадження когнітивних центрів – ситуаційних центрів, 

орієнтованих на зручне та наочне представлення наявної інформації особам, 

що приймають рішення, забезпечують інтелектуальну підтримку прийняття 

рішень, спираються на розвинену систему математичних моделей, 

включають бази даних і знань, які полегшують прийняття точних і 

конкретних рішень; використовують програмні інструменти й алгоритми, що 

дозволяють прогнозувати надзвичайні та кризові ситуації, виявляти 

передвісники таких станів, відображають динаміку банківської системи та її 

найбільш ймовірну реакцію на зовнішні та внутрішні впливи (рис. 4.12). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 4.11. Інформаційна модель корпоративної мережі банківської 

системи. 

Джерело: розроблено автором 
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Рис. 4.12. Рівні інтеграції корпоративного інформаційного простору 
банківської системи 

Джерело: розроблено автором 

 

Для забезпечення ІТ-підтримки процесів функціонування банківської 

системи та корпоративної взаємодії між її елементами доцільно 

застосовувати апарат мультиагентних систем. 

Когнітивн
ий центр Rk 

БЗj 

БДj 

БІС j 

ІК j 

ІАj 

БЗn 

БДn 

БІС n 

ІК n 

ІАn 

… 

Когнітивн
ий центр 

R1 

БЗ1 

БД1 

БІС 1 

ІК 1 

ІА1 

БЗі 

БДі 

БІС і 

ІК і 

ІАі 

… … 

… 

БЗНБУ 

БДНБУ 

ІК 
НБУ 

КІС 
НБУ 

ІАНБУ 

Р
ів
ен
ь 
ін
т
ел
ек
т
уа
ль
но
ї і
нт
ег
р
а
ц
ії
 

Р
ів
ен
ь 
ін
ф
о
р
м
а
ц
ій
но
ї  

ін
т
ег
р
а
ц
ії
 

Р
ів
ен
ь 
ко
р
п
о
р
а
т
и
вн
о
ї і
нт
ег
р
а
ц
ії
 

Р
ег
ул
ят
о
р
 



330 

 

Мультиагентна система підтримки діяльності банківської системи 

(рис. 4.13) складається з множини конкуруючих агентів Ag11, Ag12,…, Ag1n1, …, 

AgN1, AgN2, …, AgNnN (банків), які приймаються рішення u11(X), u12(X),…, u1n1(X), 

…, uN1(X), uN2(X), …, uNnN(X), де X(x1, x2, …, xm) – вектор вхідної інформації, 

змінні якого відображають множину впливів зовнішнього середовища на 

діяльність банків (наприклад, попит на кредити, рівень інфляції, величина 

зовнішнього боргу, мінімальна заробітна плата тощо), множини 

координуючих агентів (центрів управління БС), регулюючого агента (НБУ) 

та множини агентів зовнішнього середовища K1(Ag11, Ag12,...,Ag1n1), K2(Ag21, 

Ag22,...,Ag2n2), ..., KN(AgN1, AgN2,...,AgNnN), які на основі аналізу результатів дій 

банків приймають рішення U11(u11, u12,...,u1n1), U12(u11, u12,...,u1n1), ..., U1n1(u11, 

u12,...,u1n1), U21(u21, u22,...,u2n2), U22(u21, u22,...,u2n2), ..., U2n2(u21, u22,...,u2n2), 

UN1(uN1, uN2,...,uNnN), UN2(uN1, uN2,...,uNnN), ..., UNnN(uN1, uN2,...,uNnN), що 

виступають підґрунтям для формування регулятивних рішень щодо 

організації функціонування та формування стратегії розвитку банківської 

системи U1, U2,...,UN регулюючим агентом (НБУ). 

Формування, структура та динаміка мультиагентної системи 

банківського сектору визначається ситуацією корпоративної взаємодії 

агентів залежно від таких параметрів, як сумісність цілей, рівень взаємних 

зобов’язань і відповідальності, обмеженість ресурсів тощо. При цьому 

враховуються фактори, що забезпечують встановлення локальних 

просторових і часових відносин між агентами, а також ресурси підтримки 

взаємодії між агентами та їх трансформацію. 

Обґрунтовано необхідність впровадження в банках України стандартів 

з управління інформаційною безпекою, що продиктовано вимогами 

Базельського комітету Basel II з управління та зменшення операційних 

ризиків банків. В загальному випадку інформаційна безпека в банківському 

секторі є комплексним завданням, спрямованим на забезпечення безпеки 

його інформаційних ресурсів, що передбачає визначення загроз і зниження 

ризиків банківської діяльності, організацію ефективної інформаційної та 
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технічної підтримки управління цими процесами на основі використання 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і технічних засобів. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4.13. Архітектура мультиагентної нечіткої системи прийняття 

рішнь у банківській системі 

Джерело: розроблено автором 
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Реалізація заходів щодо створення єдиного інформаційного простору 

України розглядається як необхідна умова сталого соціально-економічного 

розвитку та економічного зростання, підвищення ефективності модернізації 

економіки та системи державного управління, зміцнення впливу держави у 

вирівнюванні соціально-економічного і культурного рівня життя в регіонах 

України. 

 

 

4.3. Формування системи інформаційної безпеки в банківському 

секторі 

 

 

В сучасному світі питання інформаційної безпеки вимагають підвищеної 

уваги. оскльки за результатами дослідження PWC середній збиток великих 

організацій від кібератак становить близько $ 5 млн дол. У зв'язку з цим 

забезпечення захисту інформації стає особливо пріоритетним завданням, в 

яку бізнес інвестує все більше ресурсів [421]. 

Згідно з прогнозами компанії Gartner, в 2015 році витрати корпорацій на 

IT-безпеку збільшаться на 8,2% і досягнуть 76,9 млрд. дол. [439]. 

Інформаційні загрози зачіпають не тільки корпоративні, а й державні 

інтереси. З 2014 р. кібератаки широко застосовуються проти України під час 

конфлікту на Сході країни. Несанкціонована "прослушка" і слив переговорів, 

атаки на сайти державних інститутів, мобільний спам під час виборів, 

заглушка телевізійних сигналів, радіоперехоплення - все це Україна встигла 

відчути в цьому році [352]. 

В Україні найбільше від кібератак страждають впливові медіа, фінансові 

інститути та державні установи. При цьому зараз зростає не тільки кількість 

атак на інформаційну інфраструктуру, але і їх складність. Зловмисники 

використовують різні види атак: фізичні (атаки на телевізійні вежі, через які 

припинялася трансляція ТБ або радіо в зоні АТО), DDoS-атаки (на сайти 
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Центрвиборчкому, Верховної Ради та ключових ЗМІ), зломи інформаційних 

ресурсів (сайту ЦВК під час президентських виборів, електронних скриньок 

політиків і журналістів), атаки на мобільні мережі (перехоплення переговорів 

по стільниковому зв'язку, поширення вірусів через SMS-повідомлення) тощо. 

Це зумовлено такими основними проблемами, що сьогодні наявні в 

сфері інформаційної безпеки. 

1. Відсутність єдиної державної стратегії розвитку у сфері 

інформаційної безпеки та єдиного державного органу, який би в масштабах 

країни координував пов'язані з інформаційною безпекою та IT питання 

загалом, що не дозволяє створити ефективну систему захисту інформації та 

стримує розвиток системи управління IT та електронного уряду.  

2. Застаріла система національних стандартів захисту інформації. 

Так, для технічного захисту інформації застосовується так звана 

"Комплексна система захисту інформації" [424], згідно з якою систему 

потрібно один раз побудувати, потім спеціальні організації перевіряють її і 

видають сертифікат про безпеку . Тобто з плином часу система залишається 

незмінною, що не гарантує фінансово обґрунтованих і надійних заходів 

захисту. Водночас в інших країнах є спеціальні галузеві стандарти щодо 

захисту бізнесу в області інформаційної безпеки, у тому числі для банків, 

державних підприємств, засобів масової інформації тощо [365].  

3. Відсутність обміну інформації про кібератаки на державні організації, 

приватні підприємства тощо, що унеможливлює їх детальне дослідження й 

розроблення відповідних заходів протидії кібератакам. Дещо краща ситуація 

спостерігається в банківській сфері – банки намагаються обмінюватися 

такою інформацією, наприклад поширювати відомості про те, з якого сервера 

здійснювалася атака на інтернет-банкінг, звідки виробляються DDoS-атаки 

тощо. 

4. Використання неліцензійного програмного забезпечення, що дозволяє 

здійснювати DDoS-атаки за рахунок заражених вірусами і неправильно 

сконфігурованих систем. За оцінками експертів, в Україні є тисячі заражених 
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і неправильно сконфігурованих систем, які використовуються при атаках на 

інші компанії [365]. 

Незважаючи на те, що останнім часом спостерігаються й позитивні 

зрушення в напрямі забезпечення інформаційної безпеки в Україні, зокрема 

створення команди реагування на кіберзагрози (CERT) на базі Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, організацію 

координаційного центру для попередження випадків порушення 

інформаційної безпеки [370], потрібні комплексні дослідження цих питань, 

вироблення стратегії розвитку забезпечення інформаційної безпеки на рівні 

держави, а також на рівні окремих підприємств і організацій, проведення 

послідовних заходів щодо підвищення ефективності управління 

інформаційними ризиками та реагування на інформаційні загрози, зокрема, 

необхідно створити єдиний координуючий орган у сфері інформаційної 

безпеки та ІТ; розробити нормативну базу, що відповідає вимогам світових 

стандартів інформаційної безпеки - стандарту забезпечення інформаційної 

безпеки ISO-27001 / ISO-27002, переведеному Національним Банком 

України, стандарту IT-управління Cobit, розробленому міжнародною 

асоціацією IT-управління ISACA; створити галузеві центри реагування на 

загрози у сфері IT-безпеки, які будуть проводити обмін деталями про атаки 

на корпоративні та державні ресурси та підтримувати "чорний список" 

серверів, з яких виробляються атаки; забезпечити професійну підготовку 

фахівців у галузі управління ІТ та інформаційної безпеки, яких в Україні 

сьогодні не вистачає. 

Питання визначення, формалізації та оцінювання інформаційних загроз, а 

також забезпечення інформаційної безпеки бізнесу розглядали в своїх працях 

Кіслов Д.В., Макаренко Є.А., Ожеван М.А., Бєгун А.В., Гречанінов В.Ф., 

Аніловська Г.Я. та інші [350, 423], а також обговорювались в ході численних 

міжнародних заходів, присвячених проблемам інформаційної безпеки [359]. 

Проблемам і особливостям забезпечення інформаційної безпеки в 

банківській сфері присвячені роботи А. Бердинського, С. Букіна, 



335 

 

Н.С. Прокопенка, Н. С. Різник, В. І. Ярочкина [267, 351]. 

Основна увага в роботах цих авторів приділяється дослідженню 

загальних питань безпеки дяльності підприємств і організацій, визначенню 

можливих загроз і протидії ним, а також питанням розвитку законодавства 

щодо забезпечення інформаційної безпеки та розроблення стандартів захисту 

інформації. Однак питання створення ефективної системи інформаційної 

безпеки як на державному рівні, так і на рівні підприємств і організацій, не 

отримали належного освітлення.  

Згідно [15] нформаційна безпека – стан збереження інформаційних 

ресурсів і захищеності законних прав особистості та суспільства в 

інформаційній сфері. 

Таким чином, у банківському секторі загрози інформаційній безпеці 

пов’язані з потенційною можливістю завдання шкоди ресурсам банківської 

системи, зокрема інформації, працівникам банків, клієнтам банків, 

обладнанню, процесам банківської діяльності, банківським програмно-

технічним комплексам, бізнес-процесам і банківським продуктам тощо. Деякі 

загрози можуть впливати на декілька ресурсів банківської системи. У такому 

випадку вони можуть викликати різний вплив на різні ресурси.  

В [172] рекомендовано до ідентифікації загроз залучати власників 

бізнес-процесів і банківських продуктів, користувачів банківських 

інформаційних систем, підрозділи управління персоналом та безпекою, 

спеціалістів з інформаційної безпеки тощо. 

В будь-якому випадку для забезпечення інформаційної безпеки в 

банківській сфері ризики та загрози банківській діяльності повинні бути 

ретельно розглянути та ідентифіковані. 

Вразливості банківської діяльності можуть бути ідентифіковані в таких 

областях: банківська система загалом, банк, процеси та процедури 

банківської діяльності, банківські інформаційні системи, інформаційно-

комунікаційні технології підтримки банківської діяльності, персонал, 

конфігурація програмно-технічних комплексів, залежність від зовнішніх 
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організацій тощо. 

Система інформаційної безпеки має забезпечити безпечність та 

надійність функціонування банківської системи та окремих її елементів. 

Тому впровадження та функціонування системи інформаційної безпеки є 

комплексним завданням, спрямованим на забезпечення безпеки 

інформаційних ресурсів, і стосується всіх банків, їхніх підрозділів і власників 

бізнес-процесів у банківській системі. 

В [169] виділено такі базові принципи, на які має спиратись система 

інформаційної безпеки: 

- конфіденційність (confidentiality) – властивість інформації, яка полягає в 

тому, що інформація не може бути отримана неавторизованим користувачем і/або 

процесом; 

- цілісність (integrity) – властивість  інформації, яка полягає в тому, що 

інформація не може бути  модифікована неавторизованим користувачем і/або 

процесом. Цілісність системи (system integrity)  –  властивість системи, яка 

полягає в тому, що жоден її компонент не може бути усунений, 

модифікований або доданий з порушенням політики безпеки; 

- доступність (availability) – властивість ресурсу системи, яка полягає в 

тому, що користувач і/або процес, який володіє відповідними 

повноваженнями, може використовувати ресурс відповідно до правил, 

встановлених політикою безпеки, не очікуючи довше заданого (малого) 

проміжку часу, тобто коли він знаходиться у вигляді, необхідному 

користувачеві, в місці, необхідному користувачеві, і в той час, коли він йому 

необхідний [298]; 

- спостережність (accountability) – властивість системи, що дозволяє 

фіксувати діяльність користувачів і процесів, використання пасивних 

об’єктів, а також однозначно установлювати ідентифікатори причетних до 

певних подій користувачів і процесів  з метою запобігання порушення 

політики безпеки і/або забезпечення відповідальності за певні дії.  

Незважаючи на бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних 
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технологій, дієве вирішення питань інформаційної безпеки для кожної 

організації індивідуально і залишається процесом творчим.  

Зазначимо, що для банків процеси забезпечення інформаційної безпеки 

регламентовані краще, ніж для багатьох інших галузей – існують закони і 

стандарти забезпечення необхідного рівня інформаційної безпеки, яких 

банки повинні дотримуватись у своїй діяльності, зокрема Закони України 

Про інформацію, Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах, стандарти Національного банку України СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 

1.0:2010 та СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 2.0:2010, засновані на міжнародних 

стандартах ISO/ІЕС 27001 та ISO/ІЕС 27002, які забезпечують відповідність 

вимогам Базельського комітету Basel II з управління та зменшення 

операційних ризиків банків, та інші. 

Використання стандартів з управління інформаційною безпекою в 

практиці банківської діяльності дозволяє оптимізувати вартість побудови та 

підтримання системи інформаційної безпеки; постійно відслідковувати та 

оцінювати ризики з урахуванням цілей діяльності банків; ефективно 

виявляти найбільш критичні ризики та знижати ймовірність їх реалізації; 

створювати ефективні стратегії інформаційної безпеки та дотримуватись її 

виконання; ефективно розробляти, впроваджувати та тестувати банківські 

інформаційні системи та сучасні інформаційно-комунікаційні технології 

підтримки банківської діяльності; забезпечити управління процесами 

підтримки інформаційної безпеки в банках і банківській системі загалом 

тощо. 

Загальну схему системи інформаційної безпеки відповідно до стандарту 

ISO/ІЕС 27001 можна представити у вигляді такої схеми (рис. 4.14). 

При формування системи інформаційної безпеки в банківській сфері 

особливу увагу потрібно приділити забезпеченню належного рівня 

інформаційної безпеки на рівні банків, як основних елементів банківської 

системи. 
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Рис. 4.14. Схема системи інформаційної безпеки відповідно до стандарту 

ISO/ІЕС 27001 

Джерело: розроблено автором 

В [12] безпека банку визначається як стан стійкої життєдіяльності, при 

якому забезпечується реалізація основних інтересів і пріоритетних цілей 

банку, захист від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів незалежно 

від умов функціонування. 

Тому при розробленні концепції управління банківською діяльністю 

необхідно виділити основні процеси функціонування банку й виключити 

можливість витоку інформації, її несанкціонованого використання, нанесення 

збитків, упущення вигоди з боку всіх зацікавлених сторін і в напряму 

досягнення основних цілей банківської діяльності. Реалізація цих положень 

гармонійно вписується в концепцію корпоративного управління банківською 

діяльністю, до якої сьогодні приходять все більше банків (рис. 4.15). 
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Рис. 4.15. Взаємозв’язок системи інформаційної безпеки із загальною 

системою корпоративного управління банком 

Джерело: розроблено автором 

Головним критерієм ефективності та якості інформаційної безпеки 

банку є стійкість його фінансового та економічного розвитку у відповідності 

з планами і завданнями незалежно від зміни ситуації. 

Мета безпеки досягається через виконання відповідних завдань, до 

яких відносяться: захист законних інтересів банку і його співробітників; 

профілактика та попередження правопорушень і злочинних посягань на 

власність і персонал банку; своєчасне виявлення реальних і потенційних 

загроз банку, вжиття заходів щодо їх нейтралізації; виявлення внутрішніх та 

зовнішніх причин і умов, які можуть сприяти заподіянню банку, його 

працівникам, клієнтам та акціонерам матеріальної, моральної та іншої шкоди, 

перешкоджати їх нормальній діяльності; оперативне реагування елементів 

структури банку на виникаючі загрози і негативні тенденції розвитку 

зовнішньої і внутрішньої обстановки; виявлення і формування причин і умов, 

сприятливих для реалізації банком своїх основних інтересів; виховання та 

навчання персоналу банку з питань безпеки; ослаблення шкідливих наслідків 

від акцій конкурентів або злочинців з підриву безпеки банку; збереження та 

Стейкхолдери 
(зацікавлені 
особи) 

Цілі банківської 
діяльності 

Принципи 
банківської 
діяльності 

Забезпечення потреб 
у інформаційній 

безпеці банківського 
бізнесу 

Відповідність 
принципам 
інформаційної 
безпеки 

Аудит системи 
інформаційної 
безпеки 
СИСТЕМА 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
БЕЗПЕКИ 



340 

 

ефективне використання фінансових, матеріальних та інформаційних 

ресурсів банку тощо. 

Організація забезпечення безпеки банку здійснюється на основі 

принципу централізованого управління стратегічними напрямами даної 

діяльності на рівні керівництва банку. При цьому надійність і ефективність 

безпеки визначаються через реалізацію відповідних вимог (табл. 4.3). 

Розглядаючи банківську безпеку як багатоступеневу систему, 

необхідно визначити її види і форми організації. 

Таблиця 4.3 

Вимоги до ефективності організації безпеки банківської діяльності 

Неперервність 
безпеки 

Забезпечення безпеки не може бути одноразовим актом. 
Це - безперервний процес, що містить обгрунтування і 
реалізацію найбільш раціональних форм, методів, 
способів і шляхів створення, вдосконалення та розвитку 
системи безпеки, безперервне управління нею, контроль 
за функціонуванням. 

Плановість 
безпеки 

Заходи безпеки не повинні бути епізодичними або 
відставати від фактичних подій. Плановість передбачає 
міру характер безпеки. 

Конкретність 
безпеки 

Захисту підлягають конкретні об'єкти, загроза яким може 
завдати шкоди банку. 

Активність 
безпеки 

Постійне прагнення до виявлення загроз банку, 
своєчасної та ефективної їх нейтралізації. 

Універсальність 
безпеки 

Заходи безпеки повинні перекривати всі можливі напрями 
виникнення загроз незалежно від місця їх дії. 

Комплексність 
безпеки 

Для забезпечення безпеки необхідно застосовувати всі 
форми і методи захисту та протидії загрозам у повному 
обсязі. 

Джерело: розроблено автором 
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Серед видів безпеки банку можна виділити: 

особисту безпеку - здатність кожного працівника банку протистояти 

загрозам його здоров'ю, життю і професійної діяльності на основі оволодіння 

нормами і правилами безпечної поведінки. Досягається дотриманням усіма 

працівниками цих заходів безпеки, передбачених умовами роботи і нормами 

особистої поведінки: проведенням спеціальних охоронних заходів відносно 

співробітників банку; вивченням кожним працівником правил поведінки в 

складних умовах та екстремальних ситуаціях, грамотними діями в них; 

колективну безпеку - здатність підрозділів банку забезпечувати 

ефективний режим роботи в умовах діяльності різних дестабілізуючих 

факторів. Досягається створенням доброзичливої, спокійної обстановки в 

колективах, додержанням принципів справедливості, грамотним 

стимулюванням праці; постійним вивченням психологічної обстановки в 

колективах, своєчасним виявленням підвищеної напруженості у взаєминах 

працівників, попередженням і швидким вирішенням конфліктних ситуацій 

виконанням режимних заходів, охороною території, будівель і приміщень; 

постійної перевіркою стану будівель та обладнання, проведенням атестації 

приміщень, виконанням протипожежних заходів; 

економічну безпеку - стан, при якому забезпечується економічний 

розвиток і стабільність діяльності банку, гарантований захист його 

фінансових і матеріальних ресурсів, здатність адекватно і без суттєвих втрат 

реагувати на зміни внутрішньої і зовнішньої ситуації. Досягається 

створенням ефективного комплексу заходів захисту електронної системи 

платежів банку та попередження відтоку коштів через фальсифікацію 

фінансових документів; наявністю відповідних встановленим вимогам місць 

зберігання готівки, цінностей, технічних засобів, транспорту та обладнання 

банку, вмілою їх експлуатацією грамотною організацією охорони здоров'я і 

режимних заходів в банку ; створенням обстановки бережливого ставлення 

до майна банку, суворої і невідворотної відповідальності за крадіжки 

матеріальних засобів та їх псування; ефективним плануванням заходів і 
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дотриманням правил пожежної безпеки наявністю в банку сучасних 

ефективних технологій банківського виробництва, високопрофесійними 

діями його працівників; зваженою політикою керівництва банку в усіх 

сферах банківської діяльності, що забезпечує виправданий ризик та 

ефективне вкладення грошей; всебічним знанням і врахуванням 

особливостей ситуації у регіонах, країні та за її межами в залежності від 

масштабів угод, прогнозуванням її розвитку та змін; наявністю інформації 

про внутрішню і зовнішню середовищі діяльності банку; 

інформаційну безпеку - стан, при якому забезпечується необхідний 

рівень інформованості керівництва персоналу банку, а також зовнішнього 

середовища, ефективний захист всіх видів інформації від зовнішніх і 

внутрішніх загроз. Досягається організацією збору інформації про 

внутрішню і зовнішню середовищі банку, проведенням інформаційно-

аналітичного дослідження клієнтів, партнерів і конкурентів, інформаційного 

аудиту та інформаційного моніторингу в банку, аналітичною обробкою 

інформації; організацією системи інформаційного забезпечення рішень 

керівництва банку; визначенням категорій банківської інформації та 

виробленням відповідних заходів щодо її захисту; дотриманням відповідних 

режимів діяльності банку; виконанням усіма працівниками банку норм і 

правил роботи з інформацією; своєчасним виявленням спроб і можливих 

каналів втрати інформації та їх перетинанням. 

Заходи безпеки банку реалізуються в таких формах: охорони (фізичної 

та технічної), режиму (впровадження відповідної системи захисту інформації 

банку), інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності банку 

(комерційної розвідки). 

Основними об'єктами захисту в банку є: 

- фінансові ресурси (національна та іноземна валюта, банківські 

(комерційні) операції та операції банку, коштовності, фінансові документи); 

- персонал банку (керівництво і вищий менеджмент банку, особи, які 

мають доступ до його таємниць, інші працівники банку); 
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- матеріальні засоби (будівлі, сховища, обладнання, транспорт, засоби і 

системи інформатизації); 

- інформаційні ресурси банку з обмеженим доступом (відомості, що є 

банківською і комерційною таємницею банку і його конфіденційною 

інформацією). 

Основними елементами системи інформаційної безпеки діяльності 

банку є заходи безпеки, технології безпеки, сили безпеки та засоби безпеки.  

До заходів забезпечення інформаційної безпеки загального характеру 

відносяться: здійснення організаційно-правового впливу на діяльність 

персоналу і клієнтів банку з питань безпеки; підбір, перевірка і контроль 

роботи персоналу, розробка ефективної кадрової політики та програм 

стимулювання праці; охорона банку; організація спеціального діловодства; 

захист інформаційних ресурсів банку; вдосконалення технологій 

банківського виробництва, введення в них елементів захисту; формування 

позитивного іміджу банку; планування та забезпечення діяльності банку в 

кризових ситуаціях; забезпечення безпеки будівель і споруд установ банків, 

їх комунікаційних систем; створення систем оповіщення персоналу банку; 

розроблення заходів відповідальності за порушення встановлених правил 

безпеки банківської діяльності. 

До спеціальних заходів забезпечення інформаційної безпеки належать: 

організація і ведення комерційної розвідки, формування інформаційних 

ресурсів банку; інформаційно-аналітичні дослідження клієнтів, партнерів і 

конкурентів банку; взаємодія з правоохоронними органами з питань 

забезпечення безпеки діяльності банку; вживання заходів з протидії, 

виявлення, локалізації дій та актів недобросовісної конкуренції та 

промислового шпигунства; проведення службових розслідувань в банку; 

проведення заходів щодо дезінформації конкурентів; забезпечення впливу на 

недобросовісних клієнтів, боржників і зловмисників з відшкодування банку 

понесених з їх вини шкоди. 

Згідно стандарту ISO/ІЕС 27001 практична реалізація заходів 
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інформаційної безпеки має здійснюватись шляхом: 

- встановлення політики системи управління інформаційної безпекою; 

- забезпечення відповідності цілей системи управління заходам 

інформаційної безпеки; 

- встановлення ролей і обов’язків, пов’язаних із інформаційною 

безпекою; 

- доведення до персоналу організації важливості забезпечення та 

дотримання політики інформаційної безпеки; 

- надання достатніх ресурсів для забезпечення підтримки 

інформаційної безпеки; 

- побудова системи управління ризиками для забезпечення належного 

рівня інформаційної безпеки; 

- забезпечення проведення внутрішнього аудиту системи управління 

інформаційною безпекою; 

- здійсненя перевірок управлінських рішень, що запроваджуються 

керівництвом, щодо забезпечення належного рівня інформаційної безпеки. 

Реалізація та підтримка заходів інформаційної безпеки забезпечується 

силами підрозділів безпеки банків і спеціалізованих фірм в організацій у 

галузі безпеки, а також спеціалізованих інформаційно-комунікаційних 

технологій і технічних засобів захисту інформації. 

Одним із важливих аспектів при формуванні системи інформаційної 

безпеки в банках є побудова системи управління ризиками банківської 

діяльності.  

Ризиком інформаційної безпеки вважається ймовірність того, що 

визначена загроза, впливаючи на вразливості ресурсу або групи ресурсів, 

може спричинити шкоду банку. 

Управління інформаційними ризиками повинно включати: 

- аналіз і ідентифікацію ризиків; 

- оцінку ризиків з точки зору їх впливу на бізнес та ймовірності їх 

появи; 
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- інформування особи, яка вправі приймати рішення та акціонерів 

банку про ймовірності та впливи цих ризиків; ймовірність і наслідки ризику 

мають бути  зрозумілими; 

- встановлення порядку та пріоритетів оброблення ризиків; 

- встановлення пріоритетів виконання дій щодо зниження ризиків; 

- участь керівництва в процесі прийняття рішень щодо управління 

ризиками та його поінформованість щодо стану справ в управлінні ризиками; 

- ефективний моніторинг та регулярний перегляд ризиків і процесу 

управління ризиками; 

- інформування керівництва та персоналу щодо ризиків і дій щодо 

управління ними. 

Більш детально питання управління банківськими ризиками розглянути в 

[18, 19]. 

Зазначимо, що згідно методичних рекомендацій щодо впровадження 

системи управління інформаційною безпекою та методики оцінки ризиків 

відповідно до стандартів Національного банку України [17], система 

управління ризиками банківської діяльності має будуватись на основі 

міжнародного стандарту ISO/IEC 27005 “Information technology – Security 

techniques – Information security risk management” (Управління ризиками 

інформаційної безпеки) з урахуванням особливостей банківської діяльності, 

стандартів та вимог Національного банку України з питань інформаційної 

безпеки. 

Особливим напрямом забезпечення інформаційної безпеки в банках є 

захист банківських інформаційних систем. Тому при розробленні архітектури 

та створенні інфраструктури банківської інформаційної системи необхідно 

забезпечити її захищеність від загроз. Вирішення цієї проблеми полягає в 

детальному аналізі таких взаємопов’язаних видів робіт, як проектування та 

впровадження банківської інформаційної системи, її атестація, аудит та 

обстеження на предмет безпеки. 

Концепція захисту банківських інформаційних систем містить низку 
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законодавчих ініціатив, наукових, технічних і технологічних рішень, які 

дозволяють забезпечити надійний рівень інформаційної безпеки (табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4 

Трирівнева модель проблеми захищеності банківських інформаційних 

систем 

Система 

цілей 

Загальна мета: захист банківської інформаційної системи. 

Цілі: - безпека; 
- безвідмовність; 
- ділова взаємодія. 

Засоби Установки: - захищеність; 
- конфіденційність; 
- цілісність; 
- готовність до роботи; 
- точність; 
- керованість; 
- безвідмовність; 
- прозорість; 
- зручність використання. 

Підтвердження: - внутрішня оцінка; 
- акредитація; 
- зовнішній аудит. 

Виконання Забезпечення: - закони, норми; 
- характер організації банківської 
діяльності; 

- договори, зобов’язання; 
- внутрішні принципи; 
- міжнародні стандарти банківської 
діяльності. 

Реалізація: - методи взаємодії із зовнішнім і 
внутрішнім середовищем; 

- методи здійснення банківських операцій; 
- аналіз банківських ризиків; 
- методи розроблення та впровадження 
банківських інформаційних систем; 

- експлуатація та супровід банківських 
інформаційних систем; 

- навчання персоналу. 
Джерело: розроблено автором 
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Заходи захисту інформації в засобах і мережах її передачі та обробки в 

основному передбачають використання апаратних, програмних і 

криптографічних засобів захисту (табл. 4.5). 

 

Таблиця 4.5 

Засоби захисту інформації 

Апаратні Програмні Криптографічні 

- організаційні 

забезпечують регламентацію 
доступу і використання 
технічних засобів передачі та 
обробки інформації; 

- організаційно-технічні 

забезпечують блокування 
можливих каналів витоку 
інформації через технічні 
засоби забезпечення 
виробничої і трудової 
діяльності за допомогою 
спеціальних технічних засобів, 
що встановлюються на 
елементи конструкцій будівель 
і споруд, приміщень і 
технічних засобів, потенційно 
створюючи канали витоку 
інформації; 

- технічні 

забезпечують використання в 
процесі виробничої діяльності 
спеціальних, захищених від 
побічних випромінювань 
технічних засобів передачі та 
обробки конфіденційної 
інформації. 

- спеціалізовані  

забезпечують 
ідентифікацію об'єктів і 
суб'єктів, розмежування 
доступу до банківських 
інформаційних ресурсів, 
контроль і реєстрацію 
дій з банківською 
інформацією і 
программами; 

- універсальні 

забезпечують 
ідентифікацію 
середовища, з якого буде 
запускатися программа, 
аутентифікацію 
середовища, з якого 
запущена программа, 
відклик на запуск з 
несанкціонованого 
середовища, реєстрацію 
санкціонованого 
копіювання, протидії 
вивченню алгоритмів 
роботи системи. 

забезпечують 
такий захист 
інформації, при 
якому у разі 
перехоплення її 
та обробки будь-
якими 
способами, вона 
може бути 
дешифрована 
тільки протягом 
часу, 
необхідного їй 
для втрати своєї 
цінності. 

Джерело: розроблено автором 
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За своїм призначенням апаратні засоби захисту діляться на засоби 

виявлення і засоби захисту від несанкціонованого доступу. Слід зазначити, 

що універсального засобу, яке б дозволяло виконувати всі функції, немає, 

тому для виконання кожної функції, відповідно до виду засобів 

несанкціонованого доступу існують свої засоби пошуку та захисту. За таких 

умов заходи щодо протидії незаконному вилученню інформації за 

допомогою апаратні засоби захисту досить трудомісткі і дорогі і вимагають 

спеціальної підготовки фахівців безпеки. 

На практиці всі заходи з використання апаратних засоби захисту 

діляться на три групи: організаційні, організаційно-технічні, технічні. 

Організаційні заходи апаратного захисту - це заходи обмежувального 

характеру, які передбачають регламентацію доступу і використання 

технічних засобів передачі та обробки інформації. 

Організаційно-технічні заходи забезпечують блокування можливих 

каналів витоку інформації через технічні засоби забезпечення виробничої і 

трудової діяльності за допомогою спеціальних технічних засобів, що 

встановлюються на елементи конструкцій будівель і споруд, приміщень і 

технічних засобів, потенційно створюючи канали витоку інформації. 

Технічні заходи - це заходи, що забезпечують використання в процесі 

виробничої діяльності спеціальних, захищених від побічних випромінювань 

технічних засобів передачі та обробки конфіденційної інформації. 

Під програмними засобами захисту розуміють систему спеціальних 

програм, включених до складу програмного забезпечення комп'ютерів і 

інформаційних систем, що реалізують функції захисту конфіденційної 

інформації від неправомірних дій і програми їх обробки. 

Програмні засоби забезпечують захист інформації від 

несанкціонованого доступу до неї, копіювання її або руйнування. 

При захисті від несанкціонованого доступу  за допомогою програмних 

засобів здійснюється: 

- ідентифікація об'єктів і суб'єктів; 
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- розмежування доступу до інформаційних ресурсів; 

- контроль і реєстрація дій з інформацією і програмами. 

захист інформації від копіювання забезпечується виконанням таких 

функцій: 

- ідентифікація середовища, з якого буде запускатися програма; 

- аутентифікація середовища, з якого запущена програма; 

- реакція на запуск з несанкціонованого середовища; 

- реєстрація санкціонованого копіювання; 

- протидія вивченню алгоритмів роботи системи. 

Під криптографічними заходами розуміють використання спеціальних 

пристроїв, програм, виконання відповідних дій, які роблять сигнал, 

переданий зовсім незрозумілим для сторонніх осіб. Криптографічні заходи 

забезпечують такий захист інформації, при якому у разі перехоплення її та 

оброблення будь-якими способами, вона може бути дешифрована тільки 

протягом часу, необхідного їй для втрати своєї цінності. Для цього 

використовуються різні спеціальні засоби шифрування документів, мови, 

телеграфних повідомлень. 

При побудові моделі використовується ряд специфічних прийомів: 

- порівняння - процес, який забезпечує первинну оцінку інформації на 

основі зіставлення її елементів з відомими нам моделями і знаходження 

подібності між ними; 

- аналіз - процес розподілу відбитої у вигляді предметів, подій, явищ 

інформації на складові елементи з подальшим детальним розглядом окремих 

їх властивостей. У забезпеченні цього процесу провідна роль відводиться 

свідомості і підсвідомості; 

- синтез - об'єднання групи властивостей, які притаманні відповідного 

предмета, об'єкту, в єдине ціле, створення моделей відомих нам об'єктів, 

процесів і явищ (стану, діяльності) з окремих елементів, прогнозування 

розвитку в часі, прогнозування поведінки окремих людей; 

- узагальнення - ідентифікація раніше невідомих об'єктів, явищ з уже 
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відомими з яких-небудь загальних ознаках. В узагальненні міститься як 

корисний, так і небезпечний компонент. Корисний - можливість об'єднання 

предметів і явищ у великі групи на основі невеликих груп базових ознак. Але 

при цьому виникає загроза спотворення об'єктивного стану цих предметів і 

явищ внаслідок дуже великого скорочення незначних ознак узагальнюючої 

моделі; 

- виключення - процес, в якому звертається увага на відповідні аспекти 

особистого досвіду аналітика і виключаються інші. Це дозволяє в ситуаціях, 

які часто повторюються, швидко знаходити необхідну форму реакції, 

концентруючи увагу на який-небудь відповідної частини доступного досвіду. 

Така властивість дає можливість виключити надходження у свідомості 

зайвих зовнішніх стимулів; 

- абстрагування - розгляд предмета, явища, елемента інформації у 

відриві від будь-якої реальності; 

- трансформація - перетворення інформації, яка сприймається, 

відповідно до моделі, яку формують. Трансформація лежить в основі 

фантазії, прогнозу, будь-якої творчої діяльності. 

В загальному випадку для забезпечення інформаційної безпеки при 

проектуванні інформаційної інфраструктури банку та впровадженні 

банківських інформаційних систем повинно бути передбачено створення 

відповідної системи відслідковування та протидії загрозам банківської 

діяльності (система інформаційної безпеки). Загальна структура системи 

інформаційної безпеки банку наведена на рис. 4.16. 

Підтримка управління інформаційної безпекою банківської діяльності 

сучасними засобами інформаційно-комункаційних технологій дозволять 

банкам адекватно реагувати на різні типи загроз і нові виклики сьогодення. У 

довгостроковій перспективі поліпшення інформаційної та IT-безпеки 

банківської діяльності забезпечить сталий розвиток банківського сектору та 

економіки країни загалом. 
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Система інформаційної безпеки банку 
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рівнем якості 
сервісів 

Централізоване управління системою зберігання, мережевою та 
обчислювальною інфраструктурою 

 

 
Обчислювальний 

комплекс 
Кластерні системи 

RISC-
сервер
и 

Сервери 
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ої 
архітектур

и 

Блей
д-
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ри 

Віртуалізація 
обчислювальних ресурсів 

 

 

 
Системи зберігання 

даних 
Рішення для управління 

зберіганням 
Системи 
резервного 
копіювання та 
аварійного 
відновлення 
даних 

Дискові 
масиви 
 
Мережі 
зберігання 
даних 

Віртуалізація зберігання 

 
Мережева 

інфраструктура 
Внутрішні 

обчислювальні мережі 
Віртуальні приватні 

мережі 
Організація доступу 
Оптичні транспортні 

мережі 
Мережеве управління 

 

 
 

Автоматизована система 
диспетчеризації та 

управління 
Система електропостачання 
Система кондиціонування 
Структурована кабельна 

система 
Інтегрована система безпеки 
Захищені приміщення 
Протипожарні системи 

Інженерні системи експлуатації 
Рис. 4.16. Система інформаційної безпеки банку 

Джерело: розроблено автором 

Отже, формування системи управління інформаційної безпекою та її 

ІТ-підтримка в банківській сфері є важливою складовою забезпечення 

ефективності процесів функціонування як окремих банків, так і банківської 

системи загалом. При цьому стратегія управління інформаційною безпекою 

має органічно входити не лише до складу системи управління банком, а й 

задовольняти загальній стратегії розвитку банківської системи відповідно до 

критеріїв системності та комплексності. 
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В загальному випадку інформаційна безпека в банківському секторі є 

комплексним завданням, спрямованим на забезпечення безпеки його 

інформаційних ресурсів, що передбачає визначення загроз і зниження 

ризиків банківської діяльності, організацію ефективної інформаційно та 

технічної підтримки управління цими процесами на основі використання 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і технічних засобів. 

Необхідність впровадження в банках України стандартів з управління 

інформаційною безпекою продиктована вимогами Базельського комітету 

Basel II з управління та зменшення операційних ризиків банків. Тому система 

управління інформаційною безпекою. яка покликана забезпечити безпеку 

інформаційних ресурсів банків і банківського сектору загалом, має спиратись 

на національні законодавчі норми та стандарти з управління інформаційною 

безпекою, а також використовувати досвід кращих світових практик і 

міжнародних стандартів і рекомендацій. 

Процес формування системи інформаційної безпеки в банківському 

секторі України та затвердження відповіднх стандартів зумовлений 

викликами сьогодення й активно розвивається, тому питання формування 

системи інформаційної безпеки як на рівні банків, так і на державному рівні є 

актуальними й потребують на подальші дослідження. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

 

Використання інформаційних технологій в банківській сфері сьогодні є 

об'єктивною необхідністю та має важливе значення, більш того, процес 

інформатизації банківської діяльності буде продовжуватися й надалі, 

основними тенденціями якого будуть інтелектуалізація банківської 

діяльності, підвищення якості та надійності пропонованих продуктів і 

послуг, збільшення швидкості здійснення розрахункових операцій, 
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організація електронного доступу клієнтів до банківських продуктів тощо.  

Основними цілями розвитку інформаційних технологій в банківській 

системі є: забезпечення ІТ-підтримки процесів корпоративного управління та 

корпоративної взаємодії між елементами банківської системи та зовнішніми 

по відношенню до банківської системи організаціями; підвищення якості 

управлінських рішень, що приймаються; забезпечення ІТ-підтримки процесів 

банківського регулювання та нагляду; підвищення якості та збільшення 

кількості послуг, що надаються клієнтам банківської системи; забезпечення 

доступності банківських послуг незалежно від територіальної приналежності 

клієнтів; підвищення ефективності, надійності та безпеки функціонування 

інформаційних систем підтримки банківської діяльності. 

Для досягнення зазначених цілей необхідно вирішити такі завдання: 

- створення єдиного інформаційного простору національної банківської 

системи, що забезпечуватиме ефективну інформаційну взаємодію банків між 

собою, з НБУ та іншими організаціями й особами, які користуються 

банківськими послугами та зацікавлені в результативності банківської 

діяльності, а також задовольнятиме інформаційні потреби всіх зацікавлених 

осіб щодо результатів функціонування банківської системи, на основі 

сукупності баз і банків даних, технологій їх ведення та використання, 

інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, що функціонують на 

основі єдиних принципів і за загальними правилами; 

- розвиток єдиного розрахункового простору банківської системи 

України, який забезпечує автоматизацію міжбанківських розрахунків, а 

також банківські електронні розрахунки фізичних і юридичних осіб; 

- використання банками централізованої інфраструктури єдиного 

інформаційного простору банківської системи; 

- подальший розвиток сучасних технологій управління банківськими 

ризиками; 

- вдосконалення форм дистанційного банківського обслуговування 

(Internet-banking, Mobile-banking та ін.); 
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- впровадження технологій та рішень, орієнтованих на клієнтів 

(контакт-центри та системи підтримки взаємовідносин з клієнтами); 

- створення умов для застосування банками аутсорсингу у сфері 

інформаційних технологій; 

- формування системи сертифікації програмних апаратних засобів та 

впровадження системи атестації постачальників для критичних банківських 

процесів; 

- популяризація застосування дистанційних форм обслуговування в 

середовищі користувачів банківських послуг; 

- впровадження ефективних методів управління проектами створення 

автоматизованих інформаційних систем; 

- створення ефективної системи організаційного, науково-методичного 

та кадрового забезпечення використання інформаційних технологій у банках. 

 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора: 

[284, 286, 287, 289, 290, 291, 293, 296, 298, 311, 315, 317, 320, 322, 324]. 
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РОЗДІЛ 5 

СЦЕНАРНИЙ АНАЛІЗ І МОДЕЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ 

 

 

В останні роки нові інформаційні технології в банківській системі 

України переживають бурхливий розвиток. Незважаючи на існуючі недоліки 

законодавства, що регулює діяльність банків, ситуація неухильно змінюється 

на краще. 

Швидка і безперебійна обробка значних потоків інформації є однією з 

головних завдань будь-якого банку. Відповідно до цього очевидна 

необхідність застосування інформаційних банківських технологій 

дозволяють обробляти всі зростаючі інформаційні потоки. Крім того на базі 

інформаційних технологій створюються нові банківські продукти і 

реалізуються численні банківські послуги. Тому більшість сучасних банків в 

числі своїх пріоритетних завдань з розвитку мають задачу впровадження 

нових інформаційних технологій. Зазначимо, що інтерес до розвитку 

комп'ютеризованих банківських систем визначається не бажанням витягти 

миттєву вигоду, а, головним чином, стратегічними завданнями, так як 

інвестиції в такі проекти починають приносити прибуток лише через певний 

період часу, необхідний для навчання персоналу та адаптації системи до 

конкретних умов . 

Методами банківських інформаційних технологій є методи та засоби 

моделювання, розроблення та реалізації процедур оброблення даних 

банківської діяльності. В якості засобів банківських інформаційних 

технологій застосовуються математичні методи і моделі вирішення завдань, 

алгоритми оброблення даних, інструментальні засоби моделювання 

банківських бізнес-процесів, проектування банківських інформаційних 

систем і розроблення відповідного програмного забезпечення, власне 
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банківські програмні продукти, різноманітні інформаційні ресурси, технічні 

засоби оброблення даних тощо. 

Важливим питанням ІТ-підтримки банківської діяльності є питання 

забезпечення інформаційної безпеки, що обумовлено специфічним 

характером загроз, а також публічною діяльністю банків, які змушені робити 

доступ до рахунків досить легким з метою зручності для клієнтів. 

Отже, в сучасних умовах задачі ІТ-підтримки процесів банківської 

діяльності є одними з найбільш важливих питань забезпечення ефективності 

функціонування як окремих банків, так і банківської системи загалом. 

 

 

5.1. Сценарії розвитку банківської системи України 

 

 

На основі аналізу результатів вітчизняних і зарубіжних досліджень в 

області управління розвитком банківських систем було розроблено 

оригінальний підхід щодо аналізу та синтезу сценаріїв розвитку вітчизняної 

банківської системи. Розроблена методологія дозволяє з певним ступенем 

адекватності здійснювати опис процесів розвитку банківської системи на 

різних рівнях деталізації, враховувати динаміку та дискретний характер змін 

її елементів, здійснювати формалізацію ресурсних, технологічних, логічних 

та інших обмежень і розв’язувати на єдиній методологічній основі широкий 

клас задач стратегічного управління розвитком банківської системи. 

Сценарієм поведінки банківської системи є модель зміни ситуації, що 

пов’язана з виникненням і розвитком певних подій і визначається в 

дискретному часовому просторі з певним інтервалом часу. Для збору й 

аналізу даних про поточну ситуацію в банківській системі потрібно 

використовувати широкий спектр економіко-математичних методів 

моделювання, сучасні інформаційні технології підтримки моделювання та 

результати фундаментальних економічних досліджень [438]. 
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Узагальнена схема процесу сценарного дослідження банківської 

системи й формування плану впровадження комплексу заходів, що 

забезпечать стійкий розвиток банківської системи наведена на рис. 5.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Узагальнена схема сценарного дослідження банківської системи 

Джерело: розроблено автором 

1. Виявлення інтересів, цілей, критеріїв, проблемних 
областей, факторів, обмежень, загроз, ресурсів, збурень 

2. Формулювання комплексу проблем, 
аналіз даних і представлення знань. 

3. Формування альтернативних сценаріїв 
розвитку банківської системи для різних 
наборів екзогенних і ендогенних факторів 

4. Вибір найбільш ефективних сценаріїв розвитку 
банківської системи. 

5. Вибір шляхів реалізації обраної стратегії. 

6. Розроблення й підготовка до реалізації 
ухвалених рішень. 

Оцінка поточного стану банківської 
системи 

Корегування цілей і способів їх досягнення 

7. Реалізація ухвалених рішень. 
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Динамічна модель банківської системи описує її точкові стани, 

ситуації, динаміку їх змін, задає в кожний момент часу поточні обмеження на 

«нормальні» з погляду дослідника стани, вихід за межі яких є 

неприпустимим для існування та ефективного функціонування банківської 

системи. 

Така модель містить такі складові: ідентифікована модель банківської 

системи ),,( RVVM contrendI
BS , де endV  – вектор ендогенних змінних, що 

характеризує фазовий стан системи (
end
BS

end XV ⊆ ), contrV  – вектор керованих 

змінних (
contr
BS

contr XV ⊆ ), R  – вектор виділених ресурсів ( 
r
BSXR ⊆ ); модель 

зовнішнього стану )( exEnv
BS VM , де exV  – вектор екзогенних    змінних, що 

характеризує стан зовнішнього середовища (
ex
BS

ex XV ⊆ ); модель поведінки 

системи )(DM D
BS , де D  – можливі стани банківської системи; модель виміру 

станів банківської системи 
m
BSM ; модель виміру станів зовнішнього 

середовища 
env
BSM ; модель вибору управлінських рішень BSU . А набір 

),,),(),(),,,(( BS
env
BS

m
BS

D
BS

exEnv
BS

contrendI
BSBS UMMDMVMRVVMM =  – основний метанабір 

сценарної системи, елементи якого являють собою елементи основного 

метанабору. 

Нехай { })(tUtT = - множина моментів часу, які визначають моменти 

фіксації траєкторії поведінки банківської системи у відповідності з правилом 

вибору BSUtU ⊂)( . При цьому за допомогою використання елементів 

метанабору системи можуть бути побудовані формалізовані сценарії 

поведінки та управління банківською системою. 

Відмінною рисою моделей 
)(),,,( exEnv

BS
contrendI

BS VMRVVM
 як системних 

елементів сценарної системи з погляду теорії управління є наявність 

параметрів опису керованого об’єкту: ендогенних змінних 
end
BS

endend XVv ⊆∈ , 
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керованих змінних 
contr
BS

contrcontr XVv ⊆∈ , виділених ресурсів 
r
BSXRr ⊆∈ , 

екзогенних змінних 
ex
BS

exex XVv ⊆∈ . А призначення моделей 

)(),,,( exEnv
BS

contrendI
BS VMRVVM

 полягає у формалізованому описі зв’язків між 

вказаними величинами. 

Модель поведінки об’єкта дослідження (банківської системи) 

характеризується набором основних параметрів. Саме цей набір 

характеристик, а також операції їх виміру та фіксації задають конкретні 

«фазові» стани, за якими спостерігається зміни об’єкта. 

В процесі прийняття рішення банківські аналітики виконують певну 

послідовність дій щодо контролю обраних параметрів і вибору управлінських 

рішень, що певним чином впливають на розвиток банківської системи. 

Нехай 
d
BSBS XMf ⊆∈ 0

, де 
0
BSM  – множина образів перетворення BSU , яке 

діє 
d
BS

rcontr
BS XX →++ 1

 і визначає сукупність всіх контрольованих факторів. 

Перетворення BSU  є формалізованою моделлю переходу від керованих 

змінних і витратних ресурсів, в тому числі і часу, до інтегрованого поняття 

способу можливих дій. 

Тоді вектор ),,( τrvUf contr
BS=  являє собою керовано-контрольовані 

фактори, де 
[ ] ,...2,1,0,, 1 == + itt iiτ

 – інтервали, на яких визначені вектор-функції 

)(tvcontr

, )(tr . 

Отже, банківські аналітики в процесів управління банківською 

системою контролює та вимірює величини f  і, в разі необхідності, величини 

)(tvcontr

, )(tr , τ  як розв’язок певної оберненої задачі управління, наприклад, 

задачі синтезу оптимального управління.  

Зазначимо, що вибір керовано-контрольованих факторів залежить від 

цілей, а також умов здійснення операцій. Останні формуються незалежно від 
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основних керуючих впливів і являють собою некеровані фактори. При цьому 

множина керуючих впливів, як правило, міститься в множині керовано-

контрольованих факторів, тому 
d
BSBS

contr XMV ⊆⊆ 0

. 

Некеровані фактори 
ηη BSXH ⊆∈ , до яких, зокрема, відносяться 

невизначені фактори впливу зовнішнього оточення, можуть групуватися за 

ступенем інформованості про них керуючих органів, ступенем керованості 

тощо. 

Нехай множина HMS BS ×= 0

 – множина умовних рішень, елементами 

якого є ),( ηfs =  – умовні рішення. В загальному випадку множина умовних 

рішень може не співпадати з множиною розширених фазових просторів. 

Для визначення конкретної ситуації в термінах умовних рішень 

визначимо структуризацію множини умовних рішень S  як квазіінформаційну 

гіпотезу )( i
KIG
BS tM , яка відображає структуру знань дослідника (банківського 

аналітика) і фактично являє собою модель врахування невизначеності [57]. 

Призначенням квазіінформаційної гіпотези )( i
KIG
BS tM  є визначення 

конкретної ситуації в термінах умовних рішень, тобто структуризації 

множини умовних рішень S , де будуть відбуватися подальші можливі події 

сценарію.  

Зазначимо, що важливою частиною квазіінформаційної гіпотези є 

визначення правил вибору BSBS UtU ∈)( , які визначають моменти для фіксації 

траєкторії поведінки банківської системи, а також способи переходу від 

невизначених значень показників до детермінованих. Способи формування 

таких правил складають предмет спеціальних досліджень, результати яких 

надають банківським аналітикам, що приймають рішення, на експертизу. 

Відповідні розрахунки по зафіксованим правилам становлять основу для 

прийняття остаточних рішень. 
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Отже, сценарієм поведінки банківської системи є послідовність 

розширених фазових станів, або виділених подій, і передбачуваних умов її 

функціонування, або квазіінформаційних гіпотез. Сценарій описує процес 

зміни параметрів банківської системи дискретно фіксуючи принципові, з 

погляду банківських аналітиків, моменти переходу до нового якісного стану. 

Якщо структура впорядкування моделі поведінки банківської системи є 

лінійною, то можна використовувати дві шкали [58]: шкалу ZT, за 

допомогою якої описують перебіг часу і, відповідно, динамічні траєкторії 

об’єкту розширеного фазового простору, і школу RT дискретного часу, 

відповідно до якої відбуваються події сценарію, що формується, як реалізація 

подій вибору. Зазначимо, що початкові моменти часу цих двох шкал є 

узгодженими: початком часу кожної шкали вважають момент часу 00 =t . 

Загалом, введення даних шкал дозволяє фіксувати відповідність розширеної 

фазової траєкторії та сценарних подій на протязі певного часу. 

Тоді очікуваною подією розвитку банківської системи будемо називати 

пару )),(( ttz=ψ , де RTt∈  – момент часу, обраний відповідно до правил 

вибору )(tUBS , Ztz ∈)(  – очікувана реалізація параметрів розширеної фазової 

траєкторії, що отримана у відповідності до моделей BSM  в момент часу ZTt∈ . 

Зазначимо що термін «очікувана подія» використовується в 

загальноприйнятому значенні та конкретизується в інформаційній сукупності 

кожного метанабору BSM . Зокрема, там можуть бути визначені правила 

вибору, способи врахування невизначеностей тощо. 

Під ситуацією )(tP  в момент часу ZTt∈  будемо розуміти набір подій, 

що відбулися до певного моменту t : 

!
"
#

$
%
&

==≤≤= 0;,...,1,0,0),),(()( 0tpittttztP iiiiiψ
; під оточенням )(tO  в момент часу 

ZTt∈  будемо розуміти пару ))(),(()( tMtPtO KIG
BS= , а під сценарієм )(tC  в момент 
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часу ZTt∈  будемо розуміти послідовність пар  )),(( ii ttO , сформовану у 

відповідності до правил вибору )(tUBS : !
"
#

$
%
&

=== 0;,...,1,0),),(()( 0tNittOCtC iii

, де 

N  – глибина сценарію, Nt  – горизонт сценарію, а )( 1 ii tt −+  – крок сценарію. 

Стратегією формування сценарію розвитку банківської системи BSC
~

 

будемо називати спосіб вибору чергової події залежно від цілей та умов 

здійснення операції, тобто стану застосованої сценарної системи. Множина 

припустимих стратегій в момент часу ZTt∈  позначимо BSCM
~+

, а множина 

всіх стратегій – BSCM
~

, отже BSBSBS CMCMC
~~~

⊆∈ +

. 

Нехай в момент часу ZTt∈  зафіксована квазіінформаційна гіпотеза у 

вигляді структурованої підмножини ZZtM KIG
BS ⊆⊆ 0)( . Тоді можна визначити 

чергову очікувану подію шляхом зазначення керовано-контрольованого 

фактору ),,( τrvUf contr
BS=  відповідно до обраної стратегії BSC

~
 формування 

сценарію )(tC  на основі правил )(tUBS . Отже, кожна точка Zz∈  разом з 

фіксованими правилами  дискретизації траєкторії в кожний момент часу 

,...2,1,0, =∈ iZTti

, або на горизонті сценарію ZT∈τ , з елементами метанабору 

BSM  визначає сценарій поведінки банківської системи )),(,( iii ttOzC , що 

виходить з точки Zz∈  як послідовність станів зовнішнього середовища, 

стратегій формування сценаріїв, правил їх вибору та відповідних їм 

очікуваних подій. Подання сценарію )(tC  як послідовності      очікуваних 

подій і квазіінформаційних гіпотез 
{ } 0;,...,1,0,,)),(()( 0 ==∈= tNiUtttOCtC BSiiii

 

орієнтовано на «зовнішнього» користувача по відношенню до процесу 

аналізу проблеми, а також осіб, що приймають рішення. На відміну від 

такого попереднього подання сценарію )(tC  детальна технологія отримання 

такої послідовності у вигляді набору стратегій і правил вибору 



363 

 

{ })(
~

),(),()( 11 iBSi
KIG
BSiii tCtMtPFt =++ψ  призначена для експерту, що займається 

постановкою та розв’язанням проблеми. 

Основна проблема формування сценарію полягає у виборі такої події 

серед множини всіх можливих подій з реалізації стратегії розвитку 

банківської системи. Для її розв’язання необхідно здійснити відображення 

поточної ситуації до множини можливих рішень, здійснити відображення 

поточної квазіінформаційної гіпотези до множини можливих подій, після 

чого обрати таку подію із множини можливих подій. 

За такого підходу аналіз поведінки та стратегія управління розвитком 

банківської системи здійснюється на основі виділення значущих підмножин 

щодо прийняття управлінських рішень і визначається зміною множин 

елементів і відношень, що описують процеси банківської діяльності, що 

забезпечує варіативність сценаріїв поведінки банківської системи, які 

будуються для відповідальних осіб, що приймають рішення.  

В межах даної роботи було запропоновано засоби формалізованого 

опису розширеного фазового простору станів банківської системи на основі 

теоретико-множинного методу. Здійснено розбиття розширеного фазового 

простору на підмножини, що характеризують якісні, експертно важливі 

властивості досліджуваного об’єкту. При цьому експертним шляхом 

формується область розширеного фазового простору, в якому визначається 

шлях розвитку процесу, що моделюється, а формування сценарію полягає у 

визначенні експертно важливих станів банківської системи [285]. 

Проведене дослідження показало, що генерація сценаріїв розвитку 

банківської системи може бути синтезована як інструмент формального 

аналізу альтернативних варіантів розвитку ситуації за певних цільових і 

критеріальних обмежень в умовах невизначеності, коли виникають 

проблеми, пов’язані з безпосереднім формуванням конкретного плану 
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здійснення комплексу заходів для стійкого розвитку банківської системи. 

Основними перевагами запропонованого підходу є орієнтація на сучасні 

інструментальні засоби моделювання, що дозволяють знизити трудомісткість 

процесів побудови, аналізу та експлуатації сценарних моделей. Комплексний 

характер аналізу управлінських рішень, що приймаються на основі такого 

сценарного моделювання дозволяє виявляти та аналізувати наслідки 

прийнятих управлінських рішень, розподілених у часі, а також результати 

банківської діяльності, що відображаються на динаміці показників 

банківської системи. Оскільки банківська система функціонує в 

швидкоплинному глобальному економічному середовищі, характерними 

ознаками якого є нестабільність, невизначеність, стохастичність, досягнення 

локальних оптимумів за напрямами банківської діяльності не гарантує 

ефективний розвиток банківської системи загалом. 

Для реалізації алгоритмів генерації випадкових величин необхідні 

вихідна інформація про розподіл змінної, що моделюється, в області 

можливих значень. Ця інформація може бути подана у вигляді функції 

щільності розподілу ймовірностей випадкової величини та значень її 

статистичних параметрів. Невизначених значень, функцій приналежності 

нечітким множинам типу “приблизно дорівнює”, “належить інтервалу”, 

тощо. У випадку невизначених значень відсутня інформація про  вигляд 

функції щільності розподілу за законом рівної ймовірності на заданому 

інтервалі. Тоді цей випадок зводиться до ситуації, коли інформація подана у 

вигляді функції щільності розподілу ймовірностей випадкової величини і 

значень її статистичних параметрів. 

В [48] показано, що функції приналежності нечітким множинам у 

випадку подання інформації у вигляді функції приналежності нечітким 

множинам, мають дзвоноподібний вигляд і за формою є близьким до функції 

щільності нормального закону розподілу випадкової величини. Тому вони 
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можуть бути апроксимовані відповідною функцією шляхом вибору таких 

значень математичного сподівання і дисперсії, які мінімізують деякий 

критерій, наприклад найменших квадратів [298]. 

Отже, будь-яка з означених форм представлення вихідної інформації 

може бути зведена до представлення у вигляді функції щільності розподілу 

ймовірностей випадкової величини і значень її статистичних параметрів, що 

не викликає принципових ускладнень як з математичного, так і з 

обчислювального погляду підчас генерації випадкових величин. Для 

зручності використання і підвищення універсальності алгоритми генерації 

випадкових величин можуть бути подані у вигляді бібліотеки, яка є 

відкритою і може поповнюватись новими алгоритмами за необхідності. [318] 

Комп’ютерне моделювання процесів функціонування банківської 

системи в контексті концепції сталого розвитку передбачає виділення 

значущих параметрів, які відображають результативність діяльності 

банківської системи та мають вплив на забезпечення сталого розвитку 

соціально-економічної системи країни. 

В результаті проведених досліджень було виділено такі групи факторів, 

які відображають результативність функціонування банківської системи: 

грошово-кредитна і фінансова статистика НБУ, статистика зовнішнього 

сектору економіки, статистика індикаторів фінансової стійкості, результати 

діяльності комерційних банків, результати діяльності юридичних і фізичних 

осіб щодо забезпечення фінансами з боку банків, статистика платіжного 

балансу, міжнародної інвестиційної позиції та зовнішнього боргу, 

міжнародних резервів, курсів обміну валют, статистика індикаторів 

фінансової стійкості, статистика показників корпоративної соціальної 

відповідальності. 

Кожний з наведених факторів містить показники, що відображають 

результативність певного виду діяльності за період щонайменше з 2005 до 
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2014 рр. 

Комп’ютерне моделювання процесів функціонування банківської 

системи в контексті концепції сталого розвитку передбачає виділення 

значущих показників, які відображають результативність діяльності 

банківської системи та мають вплив на забезпечення сталого розвитку 

соціально-економічної системи країни. 

Формування та розвиток ефективної системи корпоративної взаємодії в 

банківському секторі України дозволить активізувати інтеграцію 

національних фінансових посередників на міжнародні фінансові ринки, 

підвищить надійність банків, їх конкурентоспроможність і якість фінансових 

продуктів. Тому даний науковий напрям має велике значення для розвитку 

банківської системи України. 

Для знаходження функціональної залежності між заданим набором 

показників банківської діяльності, показників економічної діяльності 

загалом, соціальних показників і побудови прогнозу розвитку банківської 

системи України та його впливу на процеси сталого розвитку в країні, було 

використано показники, наведені в Додатку Б. 

В результаті проведених модельних досліджень із застосуванням 

програмних пакетів WizWhy Analyze (Додаток З) та NeuroPro (Додаток К) 

було отримано моделі, що визначають залежність показників сталого 

розвитку від показників результативності банківської діяльності, показників 

банківського сектору від інших макроекономічних показників, які мають 

нижчий рівень складності й використовуються для прогнозування процесів 

розвитку банківської системи країни (Додаток В), які було розподілено на 

такі групи показників, що відображають результативність функціонування 

банківської системи в контексті концепції сталого розвитку. 

1. Показники діяльності банків: кількість банків, які мають банківську 

ліцензію; активи банків; власний капітал; кредити, надані суб`єктам 
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господарювання; кредити, надані фізичним особам; кошти, залучені від 

суб'єктів господарювання; кошти, залучені від фізичних осіб; результат 

діяльності; стійкість банків. 

2. Індикатори макроекономічної та фінансової стійкості: ВВП; індекс 

інфляції; темпи зростання ВВП; внутрішній державний борг України; 

зовнішній державний борг України; відношення державного і гарантованого 

державою боргу до ВВП; дефіцит бюджету України; обсяг міжнародних 

резервівю 

3. Статистика зовнішнього сектору: індекс інноваційності економіки; 

частка витрат на НДР у ВВП; продуктивність праці; частка продукції 

вискотехнологічних і наукоємних галузей економіки у ВВП; індекс 

конкурентоспроможності економіки України. 

4. Показники сталого розвитку: чисельність зайнятого населення; 

чисельність населення України; рівень безробіття; індекс людського розвитку 

України; частка населення з доходами, нижчими за прожитковий мінімум; 

захист прав власності; корупція та хабарництво; прозорість державної 

політики; здоров'я населення; охоплення населення освітою; якість освітніх 

послуг; вплив оподаткування на інвестування; наявність новітніх технологій; 

якість науково-дослідних установ. 

Відповідно до можливих сценаріїв соціально-економічного розвитку 

України на найближчу перспективу (визначені за допомогою опитування 

експертів []) – негативний, позитивний і реалістичний сценарії, було 

побудовано прогноз значень ключових показників відповідно до задач 

економічного розвитку країни (табл. 5.1). 

Негативний сценарій розвитку України передбачає сильний вплив 

зовнішніх факторів на стан економіки країни, серед яких найвагомішим є 

фактор ескалації військового конфлікту на сході України. За таких умов стан 

банківської системи України значно погіршиться, тенденція до перевищення 
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доходів над витратами не лише збережеться, але й значно підвищиться, що, в 

сво чергу, зумовить тиск на валютний ринок і підвищення рівня інфляції. Це 

може призвести до розвитку системної банківської кризи. Такі умови не 

сприятимуть розвитку соціальних і екологічних програм, спрямуванню 

інвестицій на підтримку процесів сталого розвитку. 

За прогнозами експертів ймовірність негативного сценарію становить 

менше 30 % []. 

Реалістичний сценарій розвитку прогнозує поступове згасання 

конфлікту на Донбасі, пожвавлення банківського сектору та повільне 

відновлення економічного зростання. За такого сценарію відбуватимуться 

реформи в усіх сферах суспільно-господарської діяльносі, зорієнтовані на 

поступове входження України до ЄС. Проте темпи економічного 

економічного зростання будуть невисокими внаслідок розриву економічних 

зв’язків з Росією та зруйнованої виробничої інфраструктури Донбаського 

регіону, а рівень соціального забезпечення залишатиметься доволі низьким і 

не відповідатиме високим стандартам якості життя, характерним для 

більшості країн Європи. Процеси сталого розвитку стимулюватимуться 

зверху й відбуватимуться досить мляво. 

Ймовірність реалізації реалістичного сценарію розвитку, за прогнозами 

експертів [59, 445], становить близько 50 % 

Позитивний сценарій розвитку економіки України передбачає 

встановлення миру та стабілізації ситуації на Сході, проведення ліберальних 

реформ, ефективну боротьбу з корупцією, скорочення держвитрат і значне 

пожвавлення банківського сектору за рахунок притоку коштів з кредитів 

МВФ, які спрямовуватимуться на підтримку реформ і знизять напруження в 

банківській сфері. Ефективність економічної діяльності та виважена 

регулятивна політика з боку державних органів і НБУ, дозволять 

стабілізувати економіку країну й забезпечити нульову різницю між доходами 
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та витратами вже наприкінці 2015 р. Проте експерти доволі низько оцінюють 

імовірність такого сценарію розвитку – не більше 20 %. 

Оскільки кожен із сценаріїв істотно впливає на процеси функціонування 

та розвитку банківського сектору, а той, у свою чергу, на забезпечення 

сталого розвитку соціально-економічної системи країни, було побудовано 

зведені прогнози розвитку банківської системи України в контексті 

парадигми сталого розвитку – кризовий сценарій, інерційній сценарій і 

сценарій прориву (табл. 5.1). 

На основі розробленого у другому розділі інструментарію моделювання 

процесів розвитку банківської системи в контексті концепції сталого 

розвитку в середовищі Deductor Studio було здійснено модельні дослідження 

з використанням модулю Data Mining, які дозволили визначити прогноз 

розвитку основних показників діяльності банківської системи та їх вплив на 

показники сталого розвитку (рис. 5.2–5.5, Л.1–Л29). 

За результатами, отриманими в процесі оцінювання результативності 

діяльності банківської системи в контексті концепції сталого розвитку, було 

побудовано траєкторії розвитку соціально-економічної системи країни, 

збалансовано їх за відповідними показниками та наближено до еталонної або 

досконалої траєкторії сталого розвитку. Також було побудовано траєкторії 

розвитку банківської системи відносно еталонної системи (рис. 5.6). 

На практиці розроблений підхід дає змогу визначити й дослідити стан 

банківської системи, за якого відбувається процес постійного й 

збалансованого зростання показників, що характеризують відносне зростання 

банківської системи в контексті парадигми сталого розвитку. 

За результатами, отриманими в процесі оцінювання результативності 

діяльності банківської системи в контексті концепції сталого розвитку, було 

побудовано траєкторії розвитку соціально-економічної та банківськох систем 

країни, збалансовано їх за відповідними параметрами та наближено до 
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еталонної, або досконалої, траєкторії сталого розвитку (рис. 5.6). 

Таблиця 5.1 

Сценарії розвитку банківської системи України 
Задачі Групи 

показ
ників 

Показники Фактичні значення 
(01.01.2015) 

Сценарії розвитку 
Сценарій 
прориву 

(01.012018) 

Інерційний 
сценарій 

(01.01.2018) 

Кризовий 
сценарій 

(01.01.2018) 

Ре
зу
ль
та
ти
вн
іс
ть

 б
ан
кі
вс
ьк
ої

 
ді
ял
ьн
ос
ті

 

П
ок
аз
ни
ки

 д
ія
ль
но
ст
і б
ан
кі
в Кількість банків, які мають банківську ліцензію 163 124 155 182 

Активи банків (млн грн) 1 316 852 1926086 1606186 1280 302 

Власний капітал (млн грн) 148 023 219 263 172 360 155 175 

Кредити, надані суб`єктам господарювання 
(млн грн) 802 582 972 584 897 706 814 991 

Кредити, надані фізичним особам (млн грн) 179 040 268 857 218 072 192 538 

Кошти, залучені від суб'єктів 
господарювання (млн грн) 261 372 323 928 281 701 275 204 

Кошти, залучені від фізичних осіб (млн грн) 416 371 213 219 409 104 210 006 

Результат діяльності (млн грн) -52 966 17 434 4 504 -38 450 

Стійкість банків 0,034 0,439 0,439 0,412 

Ф
ін
ан
со
ва

 с
ті
йк
іс
ть

 
ба
нк
ів
сь
ко
ї с
ис
те
ми

 т
а 

ма
кр
ое
ко
но
мі
чн
а 
ст
ій
кі
ст
ь 

Ін
ди
ка
то
ри

 м
ак
ро
ек
он
ом
іч
но
ї 

та
 ф
ін
ан
со
во
ї с
ті
йк
ос
ті

 

ВВП (млн. грн) 1454931 1913234 1716818 1508763 

Індекс інфляції (%) 
124,9 102,3 108,6 112,3 

Темпи зростання ВВП (%) -10,3 31,5 18,0 3,7 

Внутрішній державний борг України (млн. грн) 584114,1 4666,5 585298,5 105132,9 

Зовнішній державний борг України (млн. грн) 300025,4 86023,1 
298581,2

67 196295,5 

Відношення державного і гарантованого 
державою боргу до ВВП (%) 38,5 12,3 39,7 20 

Дефіцит бюджету України (% до ВВП) 5,73 1,32 2,17 3,89 

Обсяг міжнародних резервів (млн. дол. США) 17805,59 31841,58 19419,66 18821,84 

Ре
зу
ль
та
ти
вн
іс
ть

 
ді
ял
ьн
ос
ті

 
зо
вн
іш
нь
ог
о 

се
кт
ор
у 

С
та
ти
ст
ик
а 

зо
вн
іш
нь
ог
о 

се
кт
ор
у 

Індекс інноваційності економіки 0,52 0,66 0,574 0,489 

Частка витрат на НДР у ВВП (%) 0,087 0,12 0,094 0,072 

Продуктивність праці (тис. грн на особу) 80,73 95,21 88.16 82,23 

Частка продукції вискотехнологічних і 
наукоємних галузей економіки у ВВП (%) 0,7 0,9 0,8 0,7 

Індекс конкурентоспроможності економіки 
України 4,05 5,97 3,9 3,08 

К
ор
по
ра
ти
вн
а 
со
ці
ал
ьн
а 
ві
дп
ов
ід
ал
ьн
іс
ть

 

П
ок
аз
ни
ки

 с
та
ло
го

 р
оз
ви
тк
у 

Чисельність зайнятого населення (тис. осіб) 20262,8 22972,3 21151,4 20191,5 

Чисельність населення України (тис.осіб) 45426,2 46372,7 42928,9 40143,7 

Рівень безробіття (%) 8,7 4,9 8,8 9,6 

Індекс людського розвитку України 0,729 0,759 0,738 0,642 

Частка населення з доходами, нижчими за 
прожитковий мінімум (%) 8,9 4,1 7,8 10,8 

Захист прав власності 0,034 0,47 0,054 0,029 

Корупція та хабарництво 0,122 0,442 0,135 0,028 

Прозорість державної політики 0,122 0,442 0,135 0,028 

Здоров'я населення 0,439 0,554 0,514 0,608 

Охоплення населення освітою 0,912 0,932 0,845 0,446 

Якість освітніх послуг 0,534 0,701 0,554 0,381 

Вплив оподаткування на інвестування 0,02 0,168 0,044 0,02 

Наявність новітніх технологій 0,284 0,432 0,337 0,931 

Якість науково-дослідних установ 0,534 0,641 0,582 0,483 

Джерело: розраховано автором на основі даних НБУ, Держкомстату та 
ОЕСР [196, 218, 440] 
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А) Сценарій прориву. 

 

Б) Інерційний сценарій. 

 

В) Кризовий сценарій 

Рис. 5.2. Показники діяльності банків 

Джерело: побудовано автором на основі розрахунків за даними [196, 218, 440] 
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А) Сценарій прориву. 

 

Б) Інерційний сценарій. 

 

В) Кризовий сценарій 

Рис. 5.3. Індикатори макроекономічної та фінансової стійкості 

Джерело: побудовано автором на основі розрахунків за даними [196, 218, 440] 



373 

 

 

А) Сценарій прориву. 

 

Б) Інерційний сценарій. 

 

В) Кризовий сценарій 

Рис. 5.4. Показники розвитку зовнішнього сектору 

Джерело: побудовано автором на основі розрахунків за даними [196, 218, 440] 
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А) Сценарій прориву. 

 

Б) Інерційний сценарій. 

 

В) Кризовий сценарій 

Рис. 5.5. Показники сталого розвитку 

Джерело: побудовано автором на основі розрахунків за даними [196, 218, 440] 
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А)   Б) 
 

 

 

 
В)  Г) 

Рис. 5.6. Траєкторії розвитку соціально-економічної банківської системи України 

(А) – траєкторія розвитку соціально-економічної системи при 

незбалансованих параметрах розвитку; Б) – траєкторія розвитку соціально-

економічної системи після балансування параметрів розвитку; В) – 

траєкторія розвитку банківської системи при незбалансованих параметрах 

розвитку; Г) – траєкторія розвитку банківської системи після балансування 

параметрів розвитку) 

Джерело: розраховано автором 

На практиці розроблений підхід дозволяє визначити й дослідити стан 

банківської системи, за якого відбувається процес постійного й 

збалансованого зростання коефіцієнтів, які характеризують відносне 

зростання банківської системи, або магістрального розвитку банківської 

системи. Наведені моделі також можна використовувати для дослідження 
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впливу результатів функціонування банківської системи на сталий розвиток. 

 

 

5.2. Модельні дослідження процесів корпоративної взаємодії в 

банківському секторі України 

 

 

На сьогодні в Україні діє велика кількість компаній, які пропонують 

повний спектр послуг з IТ-забезпечення відносин, що підтримуються 

банками, в тому числі щодо організації та підтримки корпоративної 

взаємодії, зокрема ТОВ «CS Ltd», ТОВ «УНІТІ БАРС» та інші. Важливо 

підкреслити: оскільки дана сфера діяльності розвивається, як правило, 

шляхом передачі найбільш складних функцій спеціалізованим фірмам на 

аутсорсинг, вона швидко перетворюється на окремий і вельми перспективний 

вид бізнесу для виробників програмного забезпечення, системних 

інтеграторів та інших технологічних компаній [321]. 

Отже, сучасний етап економічного розвитку, трансформація 

економічних відносин, розвиток інформаційних технологій зумовили 

підвищену увагу до проблем корпоративної взаємодії з боку національних 

регуляторів і бізнесу. Тому пріоритетним завданням економічного розвитку 

будь-якої країни, зокрема її банківської системи, є удосконалення системи 

корпоративної взаємодії з урахуванням контексту розвитку економічного 

середовища та інформаційно-комунікаційних технологій. 

Розвиток корпоративної взаємодії в банківському секторі ґрунтується на 

визнанні пріоритетів інтересів елементів банківської системи, спирається на 

систему економіко-математичних моделей, що адекватно відображає 

процеси, які відбуваються в банківській сфері, та потребує інтенсивного та 
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послідовного впровадження новітніх інформаційних технологій, які 

підтримуватимуть процеси корпоративної взаємодії в банківському секторі й 

сприятимуть забезпеченню ефективності функціонування та розвитку як 

окремих банків, так і банківської системи загалом. 

Не обмежуючі загальні принципи корпоративної взаємодії, розглянемо 

процес моделювання корпоративної взаємодії на прикладі ПАТ «Альфа-

банк» – одного з найбільш потужних банків в Україні; банку з міжнародним 

капіталом, який входить у приватну інвестиційну холдингову компанію ABH 

Holdings SA (ABHH), а за розміром регулятивного капіталу і активів Альфа-

Банк належить до 1 групи [196]. Банк займає провідні позиції в банківському 

секторі України в корпоративному і роздрібному сегментах, інвестиційному 

бізнесі й активно розвивається в сегменті малих і середніх підприємств, 

пропонуючи клієнтам інноваційні рішення та забезпечуючи високу якість 

сервісу. ПАТ «Альфа-банк» має ієрархічну багатофіліальну структуру. У 

загальному вигляді організаційну структуру ПАТ «Альфа-банк» можна 

подати у вигляді рис. 5.7. 

Оскільки даний банк є універсальним, він має право виконувати всі 

види банківських операцій, тому всі види корпоративної взаємодії 

притаманні блоку 2 «Банки», є актуальними й для ПАТ «Альфа-банк». 

Більш того, слід зазначити, що ПАТ «Альфа-банк» є соціально 

відповідальним банком і підтримує спонсорські та благодійні програми, які 

сприяють сталому розвитку суспільства. Пріоритетними сферами банку для 

здійснення соціальних інвестицій є підтримка національної культури і 

мистецтва, а також допомога дітям-сиротам і тяжкохворим дітям. 

Основними видами внутрішньобанківських процесів корпоративної 

взаємодії є перерозподіл фінансових потоків між структурними підрозділами 

банку відповідно до рис. 5.7. 

Параметри управління корпоративної взаємодії структурних 
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підрозділів Банку: +lm
ipVF , ,...2,1=ip  – види прибутку підрозділу m  ( ,...2,1=m  – 

підрозділи Банку) в процесах корпоративної взаємодії з іншими підрозділами 

(кошти, що надійшли до підрозділу m  від інших підрозділів Банку; кошти, 

передані центром керування Банку на розвиток підрозділу); −lm
ivVF , ,...2,1=iv  – 

види витрат підрозділу m  в процесах корпоративної взаємодії з іншими 

підрозділами (матеріальні витрати окремого підрозділу Банку, які виникають 

в результаті взаємодії з іншими підрозділами Банку; матеріальні витрати 

Банку на розвиток ІТ; передані кошти акціонерам Банку тощо); +m
inZF , 

,...2,1=in  – прибуток підрозділу за його напрямами діяльності; −m
igZF , ,...2,1=ig  

– внутрішні матеріальні витрати підрозділу m , зокрема, витрати на заробітну 

платню, електроенергію, сплату податків тощо. 

Тоді критерієм ефективності m -го підрозділу Банку буде: 

max,→−+−=
−+−+

∑∑∑∑
ig

lm
ig

in

lm
in

iv

lm
iv

ip

lm
ip

m ZFZFVFVFEF    (2.15) 

Ν∈Ν∈Ν∈Ν∈Ν∈ iginivipm ,,,, , 

а критерієм ефективності центру Банку буде: 

Ν∈→=∑ mEFEF
m

m max, .       (2.16) 

за обмежень (2.14) при 1=l . 

Для більш повного відображення результатів процесів корпоративної 

взаємодії між підрозділами Банку можна також розглянути додаткові ефекти, 

що виникать під час функціонування Банку, зокрема: 
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- ефект розширення масштабу банківської діяльності, котрий виникає 

внаслідок зростання прибутку від діяльності підрозділів; 

- ефект перерозподілу трудових ресурсів, який полягає у скороченні 

фонду заробітної плати й соціального податку підрозділу; 

- ефект перерозподілу фондових ресурсів, що знаходить вираження в 

зменшенні витрат на амортизацію й податок на майно тощо. 

Таким чином може бути сформульована задача оптимізації процесів 

корпоративної взаємодії між підрозділами банку, що, в свою чергу, може 

бути поширено з врахуванням розширення мережі елементів 

міжкорпоративної взаємодії на банківську систему й економічну систему 

країни загалом, для яких відповідним чином, як було зроблено вище, можуть 

бути описані процеси корпоративної взаємодії та визначені кртерії їхньої 

ефективності. 

Зазначимо, що під час моделювання процесів корпоративної взаємодії, 

необхідно враховувати інтереси агентів, які взаємодіють між собою. Тому 

доцільно розглянути підходи щодо узгодження економічних інтересів агентів 

під час між корпоративної взаємодії [69, 284]. 

Для узгодження економічних інтересів агентів під час між 

корпоративної взаємодії пропонується використовувати принципи 

декомпозиції й компенсації стосовно неієрархічних систем організацій 

корпоративного типу, до яких відноситься і банківська система, котрі 

дозволяють: 

- розробити технологію вертикального корпоративного узгодження 

інтересів в межах взаємодії корпоративних центрів і агентів у межах однієї 

організації корпоративного типу (банку) – як вертикального, так і 

горизонтального; 

- розробити технологію горизонтального узгодження інтересів окремих 
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банків за умови їхньої конкуренції; 

- розробити технологію комплексного узгодження інтересів центрів і 

агентів різних організацій, в тому числі й банків, беручи до уваги їхню 

корпоративну організацію взаємодії. 

Технології узгодження інтересів і ухвалення відповідноих 

управлінських рішень пропонується розробляти на основі системи 

стимулювання, яка базується на перерозподілі фінансових потоків, в тому 

числі доходів, що є узагальненням інших систем стимулювання 

(стрибкоподібною, компенсаторною, пропорційною [115, 143, 311]). 

Технологію корпоративного узгодження інтересів в межах взаємодії 

корпоративних центрів і агентів у межах ієрархічної корпоративної системи 

доцільно створювати в випадку, коли корпоративні центри, органи 

управління певного банку, координують діяльність підпорядкованих ним 

агентів за допомогою управлінських впливів. Водночас керовані агенти 

здійснюють реалізацію цих управлінських впливів, а також вирішують задачі 

оптимізації власних цільових критеріїв. 

Технологія вертикального узгодження є розв’язком рівнянь (2.2) – (2.9) 

і має вигляд: 

)),((),),,((
lmlmlmlm

lmlm WFVFlmlmWFVFWFVFlm UFUFEFGFUFUFUFUFQF Δ≥ , },...,2,1{},14,...,2,1{ lmml ∈∈ , (5.1) 

де ),()()),((
lmlmlmlm WFVFlmlmlmWFVFlmlm UFUFEFEFGFUFUFEFGF −=Δ  – відхилення 

значення критерію ефективності агента при встановленому центром 

управління ),(
lmlm WFVF UFUF  від його максимального значення: 

),(max)(* lmlm WFVFlmlmlm
UFUFEFEFGF = .       (5.2) 

При цьому ),),,((
lmlm

lmlm WFVFWFVFlm UFUFUFUFQF  – додатковий ефект 

стимулювання, що надається центром агенту при виборі ним стану 
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),(
lmlm WFVF UFUF  замість критерію максимізації його стану 

),(
lmlm

lm
lm WFWFVFVF UFUFUFUF == . 

Дана технологія узгодження інтересів визначає такий рівень 

компенсації втрат відповідного агента, що передається корпоративним 

центорм, за якого стан корпоративного центру та агента, що входить до цієї 

корпоративної організації (зокрема, банку), є узгодженими. 

В [69, 378] обґрунтовано, що управління в ієрархічних корпоративних 

системах, сформоване згідно (5.1), відповідає умові рівноваги за Нешем, 

тобто функціонування системи «корпоративний центр – агент» є стійким. 

Технологія горизонтального узгодження інтересів окремих банків за 

умови їхньої конкуренції доцільно використовувати в випадку, коли 

міжкорпоративна взаємодія обумовлена взаємним інтересом банків у 

банківській системі. Показником ефективності корпоративної взаємодії буде 

додатковий ефект організацій-агентів від взаємодії. 

Технологія узгодження полягає у розв’язанні (2.10) – (2.14) та, 

аналогічно до (5.1), (5.2) зводиться до пошуку: 

))(()(
lmlmlm FFlmFFFFlm UFEFGFUFIF Δ≥ , },...,2,1{},14,...,2,1{ lmml ∈∈ ,   (5.3) 

де lmFFUF  – значення управлінського впливу m -го агента (банку) l -го 

блоку (банківської системи), що необхідно для взаємодії з іншими агентами 

системи (банками в банківській системі); )(
lmFFlm UFIF  – додатковий ефект, 

який отримує агент при виборі управління lmFFUF ; 

)()())((
lmlmlm FFlmlmlmFFlmFF UFEFEFGFUFEFGF −=Δ  – відхилення значення критерію 

ефективності агенту при управлінні lmFFUF  від його максимального значення 

)( lmlm EFGF . 

В [143, 152] доведено, що управління в неієрархічній 
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полікорпоративній системі є горизонтально узгодженим тоді й тільки тоді, 

коли сукупні збитки всіх агентів системи від взаємодії не перевищують 

сукупний ефект взаємодії. 

Тобто для банківської системи технологія горизонтального узгодження 

інтересів банків є узгодженою за умови, що сукупні збитки всіх банків не 

перевищують сукупний ефект від їхньої взаємодії. 

Отже, технологія горизонтального узгодження інтересів банків 

визначає таку компенсацію збитків певного банку-агента, що передається 

іншим банкам, а також організаціям, які входять до інших корпоративних 

структур, за якої стан агентів, що взаємодіють, є узгодженим. Така 

технологія забезпечує рівновагу в системі «корпоративна організація – 

корпоративна організація». 

Технологія комплексного узгодження інтересів центрів і агентів різних 

корпоративних організацій полягає в пошуку компромісу між процесами 

внутрішньо системної взаємодії та забезпечується за рахунок перерозподілу 

економічних ефектів між відповідними підсистемами. 

Технологія узгодження полягає у розв’язанні (2.3) – (2.14) та, 

аналогічно до (5.1), (5.2) зводиться до пошуку: 

)())(()(
lmlmlmlmlmlmlmlmlmlm FFWFVFlFFWFVFlmFFFFWFVFlm UFKFUFEFGFUFIF Δ+Δ≥ , },...,2,1{},14,...,2,1{ lmml ∈∈ , 

 (5.4) 

де )()()(
lmlmlmlmlmlm FFWFVFlllFFWFVFl UFEFEFKFUFKF −=Δ  – відхилення значення 

критерію ефективності центру за умови 
lmlmlm FFWFVFUF  від його максимального 

значення: 

),,(max)(
lll FFWFVFlll UFUFUFEFEFKF = .     (5.5) 

За умови (5.5) сума збитків кожного агенту системи і корпоративних 

центрів, не перевищує додаткового ефекту, отриманого відповідним агентом. 
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При цьому додатковий ефект корпоративного центру визначається як 

частина ефекту, що перерозподіляється агентами, підпорядкованими цьому 

центру: 

)(
)())((

)(
)(* lmlmlm

lmlmlmlmlmlmlm

lmlmlm

lmlmlm FFWFVFlm

FFWFVFlFFWFVFlmFF

FFWFVFlm
FFWFVFlm

UFIF
UFKFUFEFGF

UFKF
UFIF

Δ+Δ

Δ
= . (5.6) 

Зазначимо, що технологія перерозподілу прибутку між агентами 

полягає у визначення такого параметру управління mWF , який би був 

узгодженим як для агентів, так і для корпоративного центру. 

Для моделювання процесів між корпоративної взаємодії в ПАТ 

«Альфа-Банк» було використано такі параметри, які характеризують 

діяльність структурних підрозділів, наведених на рис. 5.7, цього банку 

(табл. 5.2). 

Аналіз ефективності наявних процесів взаємодії дозволив дійти 

висновку, що вони є недостатньо ефективними (рис.5.8). 

Оптимізація процесів корпоративної взаємодії на основі 

запропонованих технологій дозволила отримати додатковий ефект у сумі 

53602107 тис. грн. (табл. 5.3). 

Як можна побачити, результативність діяльності структурних 

підрозділів банку за умови дотримання принципів корпоративної взаємодії та 

узгодження інтересів, є вищою ніж за умови фактичного застосування 

методів адміністративного управління в Банку й значно вищою ніж за умови 

ігнорування потреб і цілей різних підрозділів Банку. 
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Таблиця 5.2 

П
арам

етри
 взаєм

одії підрозділів у П
А
Т

 «А
льф

а Банк
» (ст

аном
 на 31.12.2013 р.) 

П
араметри 

П
ідрозділи Банку 

  

Правління Банку 

Корпоративний 
бізнес 

Адміністративний 
підрозділ 

Фінанси 

Казначейство 

Операційна 
діяльність 

Кредитування 

Інвестиційна 
діяльність 

Роздрібний бізнес 

Ринки капіталу 

Інформаційні 
технології 

Інформаційна 
безпека 

!
366604 

408510 
- 

- 
764023 

15837687 
70749511 

119397 
251643 

1227775 
112856 

54212 

!
280934 

64121 
56412 

958786 
81425 

5342576 
20214146 

77610 
44211 

280967 
897453 

665342 

!
169915 

119833 
- 

- 
96670 

24964365 
54623717 

253141 
456743 

997164 
96532 

76341 

!
1280190 

23543 
33671 

645327 
1352 

5886081 
18954376 

583295 
29331 

84523 
14234 

93247 

  
255585 

464222 
-90083 

-1604113 
777916 

35459476 
105159082 

294928 
664175 

1943972 
-688065 

-534789 
 

Таблиця 5.3 

Еф
ективність між

корпоративної взаємодії за умови узгодж
ення інтересів структурних підрозділів П

А
Т

 «А
льф

а Банк» 

 
П
ідрозділи Банку 

  

Правління Банку 

Корпоративний 
бізнес 

Адміністративний 
підрозділ 

Фінанси 

Казначейство 

Операційна 
діяльність 

Кредитування 

Інвестиційна 
діяльність 

Роздрібний бізнес 

Ринки капіталу 

Інформаційні 
технології 

Інформаційна 
безпека 

!
314361 

532554 
-78564 

-1342743 
789423 

27313563 
164328764 

311538 
983511 

2051632 
487631 

12743 

+
lm

ip
V

F
−

lm
iv

V
F

+
min

ZF
−

mig
ZF

lm
E

F

lm
E

F

Дж
ерело: розраховано автором

 за матеріалами дослідж
ень П

А
Т

 «А
льфа-Банк» 

Дж
ерело: розраховано автором

 за матеріалами дослідж
ень П

А
Т

 «А
льфа-Банк» 
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Рис. 5.8. Прибуток підрозділів Банку за різнизних умов реалізації 

управління та узгодження інтересів 

(Ряд 1 – фактичний прибуток за 2013 р.; ряд 2 – прибуток без врахування 
взаємодії; ряд 3 – прибуток з врахуванням процесів корпоративної взаємодії 

та узгодження інтересів, у тис. грн) 
 

 

 

Тому вважаємо за доцільне рекомендувати запропоновані методи та 

розроблений модельний комплекс щодо підтримки корпоративної взаємодії 

та узгодження інтересів різних агентів як в окремих банках, так і в 

банківській системі загалом. Це дозволить отримати додатковий ефект від 

банківської діяльності й спрямувати його на підтримку розвитку 

банківського сектору . 

 

 

Джерело: побудовано автором за розрахунками у табл. 5.3, 5.4. 



400 

 

5.3. Перспективи розвитку банківської системи України 

 

 

В сучасних умовах значення банківського сектору в організації 

економічної діяльності будь-якої країни, так само як і в процесі забезпечення 

сталого розвитку країни та глобальної світ-системи загалом, важко 

переоцінити. 

Сьогодні більшість авторів, які займаються дослідженням проблеми 

сталого розвитку, включають у контур процесів сталого розвитку банки та 

банківський сектор, як один з основних елементів забезпечення можливості 

реалізації соціальних, екологічних, економічних, інноваційних, 

технологічних проектів [43, 72, 96, 116, 212, 405, 415, 442, 445]. Визначення 

керівної ролі банківської системи зумовлює підвищення стандартів якості 

щодо організації та здійснення банківської діяльності, поліпшення її 

прозорості та соціальної спрямованості. Тому науковий напрям, 

започаткований у даній дисертації –моделювання та ІТ-підтримка процесів 

банківської діяльності з метою фінансового забезпечення сталого розвитку – 

є актуальним, своєчасним і потребує на подальші дослідження. 

Велика кількість дослідників виділяє три основні сценарії сталого 

розвитку – оптимістичний, песимістичний і реальний сценарії [72, 116, 327, 

329, 443]. 

Не заглиблюючись в деталізацію цих сценаріїв, можна зробити 

узагальнення, що за оптимістичним сценарієм автори припускають, що в 

результаті продовження розпочатих наприкінці прийшлого століття реформ, 

буде подолана криза в міровойекономіческой системі, посилено потенціал 

сталого розвитку (інтелектуальний, технологічний, ресурсний та ін.), в силу 

чого соціально-економічна та екологічна ситуації в світі покращаться, 

почнеться екологічна реконструкція промисловості, розвиватиметься 
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альтернативна енергетика, будуть поступово виключені ресурсновіснажліві 

проекти освоєння середовища. Відповідно, буде поліпшуватися якість життя. 

Згідно песимістичного сценарію в соціально-економічні реформи 

практично не проводяться, в економіках більшості країн використовуються 

жорсткі механізми управління, що тягне гальмування розвитку світової 

економіки. Економіка залишається сильно ресурсозалежний, загострюється 

проблема вичерпання невідновних ресурсів. Прогнозується погіршення 

економічної та екологічної ситуацій, скорочення середньої тривалості життя, 

збільшення військових конфліктів. 

У реальному сценарії припускається, що процеси сталого розвитку 

відбуваються з різною інтенсивністю в різних країнах, іноді їх баланс має 

негативний, іноді позитивне значення. Вихід із системних криз, характерних 

для багатьох країн світу (економічного, політичного, соціального, 

культурного, екологічного та ін.) Представляється досить важким і тривалим. 

Але загальне зростання переважає над локальними кризами окремих країн, 

тому загальноекономічне, політичне, соціальне, екологічне падіння буде 

зупинено, і потім почнеться глобальне зростання. 

Явними недоліками таких сценаріїв є їх описовий характер, не 

підтверджений конкретними цифрами і відсутність обгрунтованого прогнозу 

розвитку по якомусь сценарієм. 

На думку автора, Україна на найближчу перспективу буде рухатись в 

напряму реалізації реалістичного сценарію розвитку. На відміну від праць 

[72, 405, 415, 442], в даній роботі було проведено кількісний аналіз сценаріїв 

розвитку, оцінено влив чинників розвитку банківського сектору на процеси 

сталого розвитку та чинників зовнішнього середовища на результативність 

діяльності банківської системи. 

Існують і багато інших сценаріїв, наприклад, прогноз у [5, 59, 94], 

згідно якого, если зберігатимуться існуючі форми взаємодії суспільства і 
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природи, навіть за умови впровадження очисних споруд і нових промислових 

технологій, до середини XXI століття буде досягнутий апогей глобальної 

екологічної кризи. 

Проте варто відмітити, что на земній кулі спостерігаються одночасно 

найрізноманітніші, стійкі і нестійкі, позитивні та негативні, тенденції. У ряді 

країн зростає добробут людей, і вони споживають усе більше товарів, енергії, 

ресурсів Землі. Там же з підвищенням рівня життя знижується 

народжуваність, підвищується соціальна захищеність людей. У цих країнах 

розробляються нові, більш високі і чисті технології, і разом з тим туди 

спрямовані потоки цінних невідновних ресурсів бідних країн. В інших 

регіонах спостерігається злидні, соціальна нерівність, соціальна 

незахищеність, підвищення рівня смертності і зростання числа жителів. Туди 

часто надходять потоки відходів з більш розвинених країн, там 

застосовуються більш «брудні» технології. 

В [59] була створена економіко-математична модель WORLD3, яка 

дозволила виявити взаємовплив зазначених вище тенденцій і врахувати 

процеси росту, існуючі межі, запізнювання реагування та процеси 

руйнування. У модель були введені 4 межі: площа оброблюваних земель, 

межа зростання якої - 3200000000. Га; продуктивність земель, зростаюча 

завдяки застосуванню добрив до 6500 кг / га; термін вичерпання невідновних 

ресурсів - 200 років; здатність землі поглинати забруднення, снижающаяся у 

міру їх зростання. Безумовними недоліками моделі є відсутність реальних 

негативних явищ - таких, як війни, катастрофи, конфлікти між державами і 

народами, злочинність, скорочення площі природної природи, зростання 

урбанізованих та освоєних територій, та ін. 

Модель дозволила оцінити вплив цілого ряду ситуацій на вході на 

розвиток світу до 2100 року. При цьому виявилися чотири можливі поведінки 

моделі. 
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1. Нереальне безперервне зростання, якщо всі фізичні межі далекі і не 

враховуються, або вони також ростуть. 

2. Поступове уповільнення зростання («Сигмоїдальні» зростання), 

якщо відбувається миттєвий відгук зростаючої економіки на фізичні межі, 

або якщо економіка і чисельність населення самообмежуються. 

3. Коливання навколо виходу за межі і стійкості, якщо реакція 

економіки запізнюється, а межі не руйнуються і самовосстанавливаются. 

4. Вихід за межі й колапс, якщо реакція запізнюється, а межі 

деградують. Деградація меж може бути викликана опустелюванням земель 

при їх інтенсивному використанні, скороченням родючості грунту, 

зростанням забруднень та ін. 

Вихідним сценарієм був сценарій «стандартний світ як він є». 

Розглядався розвиток світу до 2100 р при збереженні всіх наявних тенденцій: 

без серйозних політичних змін, при впровадженні нових технологій 

сільському господарстві, промисловості, сфері послуг. Чисельність 

населення і обсяг промислового виробництва зростають, поки цей процес не 

обмежується станом довкілля й ресурсами. Після цього обсяг промислового 

виробництва, а також і виробництво продуктів харчування і рівень охорони 

здоров'я падають, тривалість життя скорочується, зростає смертність. 

Цей сценарій розвитку Землі абсолютно неприйнятний через 

нестійкість, наміченого к 2100 р. виходу за межі та колапсу. Необхідно 

запровадження певних заходів щодо регулювання людської діяльності з 

метою досягнення більш сталого розвитку. Цікавий сценарій, яким 

передбачається подвоєння запасів природних ресурсів (наприклад, в 

результаті виявлення нових запасів або при виявленні нових видів ресурсів) 

одночасно з контролем забруднення середовища, зростанням продуктивності 

земель та їх захистом від ерозії, а також і з впровадженням 

ресурсозбереження. 
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Відзначимо, що цей сценарій, що передбачає введення низки заходів 

щодо забезпечення сталого розвитку, дає можливість набагато більш 

спокійного та сталого розвитку світу. Однак, як підкреслюють і автори даної 

роботи, сценарії не враховують війни та інші соціальні конфлікти, великі і 

глобальні катастрофи, зростаючі військові витрати і багато інших негативних 

явищ, що супроводжують розвиток людства. 

На основі проведених досліджень рекомендацій і прогнозів 

міжнародних організацій зі сталого розвитку, зокрема Комісії ООН зі сталого 

розвитку, Організації економічного співробітництва та розвитку, Світового 

банку та інших, було узагальнено цілі, основні задачі та стратегії сталого 

розвитку світового співтовариства на перспективу до 2100 р. (табл. 5.4). 

Як можна побачити з визначених у табл. 5.4 умов досягнення цілей 

сталого розвитку, рушійною силою щодо реалізації відповідних процесів і 

задач є спрямування інвестицій на підтримку соціальних, екологічних, 

технологічних, інноваційних та інших програм і проектів. 

За прогнозом Комісії ООН зі сталого розвитку соціально-економічні 

показники світ системи за умов дотримання розроблених рекомендацій 

будуть мати тенденцію до позитивних зрушень (рис.5.9). 

Оскільки функції акумулювання коштів і перерозподілу фінансових 

потоків належать банківському сектору, можна стверджувати, що провідну 

роль у процесі забезпечення сталого розвитку відіграє банківська система. 

Більш того, банківський сектор може ефективно регулювати розвиток 

суспільства в напряму концепції сталого розвитку та корпоративної 

соціальної відповідальності, оскільки може визначати під які саме проекти 

виділяти фінансування – підтримувати проекти зі сталого розвитку 

суспільства, й блокувати можливість фінансування діяльності, спрямованої 

на підтримку військових конфліктів, тероризму, відмиванню грошей, 

отриманих злочинним шляхом тощо. 
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Рис. 5.9. Сценарії сталого розвитку за окремими показниками 

Джерело: за матеріалами [440]!

 

Тому вважаємо за необхідне запропонувати посилити роль банківських 

систем у суспільно-економічних і політичних процесах діяльності різних 

країн. Це дозволить встановити дієвий контроль за стратегічними напрямами 

їхнього розвитку та забезпечити ефективну підтримку реалізації соціально 

орієнтованих проектів, унеможливить фінансову підтримку антисоціальних 

заходів. 

Зазаначимо, що на сьогодні намітились позитивні зрушення в справі 

забезпечення сталого розвитку, зокрема можна констатувати такі тенденції. 

 

ВВП 
(0–150 трлн дол.) 

Населення 
(0–9 млрд осіб) 

Споживання 
(0–150 трлн дол.) 

Викиди СО2 
(0–42 Gt СО2) 

Температура 
(0–3 ºС вище за до 
індустріальний 
рівень) 
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Таблиця 5.4 
Основні задачі та стратегії сталого розвитку на перспективу до 2100 р. 

 РОЗВИТОК ЗБЕРЕЖЕННЯ 

СУСПІЛЬСТВО ЕКОНОМІКА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ПРИРОДА 

Ц
іл
і 

Соціальний 
прогрес 

Економічний 
розвиток 

Безпека та 
захищеність 
життєдільності 

Збереження 
природних 
ресурсів і 
біорізноманіття 

О
сн
ов
ні

 за
да
чі

 

- дотримання 
прав людини; 
- забезпечення 
належного рівня 
охорони 
здоров’я; 
- забезпечення 
доступної 
освіти; 
- зменшення 
відсотку 
населення, що 
проживає в 
бідності; 
до 2030 р. 

- ефективне 
використання 
ресурсів; 
- безпека 
енергоспоживання; 
- підвищення рівня 
зайнятості 
населення; 
- підвищення 
кваліфікації 
фахівців 
до 2050 р. 

- уникнення 
небезпечних змін 
клімату; 
- обмеження 
шкідливих викидів у 
повітря; 
- обмеження рівня 
середньої глобальної 
температури 
до 2030 р. 

- збереження 
чистого повітря 
та води; 
- «нульові» 
відходи; 
- запровадження 
екологічного 
правосуддя 
до 2100 р. 

У
мо
ви

 д
ос
яг
не
нн
я 

Інвестиції в 
соціальні 
проекти та 
некомерційні 
організації, 
діяльність яких 
спрямована на 
підтримку 
сталого 
розвитку. 

Інвестиції в 
інноваційні 
технології, 
підтримка проектів, 
спрямованих на 
розвиток економіки 
знань і збільшення 
інтелектуального 
потенціалу. 

Інвестиції в 
екологічні та 
соціальні проекти; 
дотримання 
принципів 
корпоративної 
соціальної 
відповідальності. 

Інвестиції в 
екологічні 
програми та 
проекти. 

 

Джерело: розроблено автором за матеріалами [440] 

 

1. Скорочення питомої споживання матеріалів і енергії при виробництві 

та використанні виробів. 
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2. Пошуки нових джерел енергії, які можуть привести до виявлення 

практично невичерпних і екологічних видів енергії. 

3. Селекція більш ефективних рослин і тварин - джерел живлення. 

4. Програми регулювання сім'ї, здійснювані в ряді найбільш населених 

країн і, можливо, поступово уповільнюють приріст чисельності людства. 

5. Розширення виробництва та застосування установок для утилізації 

возобновимой енергії. 

6. Впровадження програм економії ресурсів, розширення використання 

вторинних ресурсів (відходів), розробка і впровадження великих програм 

утилізації ресурсів та енергії. 

7. Збільшення життєвого циклу продукції, скорочення 

матеріаломісткості, екологізація матеріалів і процесів виробництва. 

8. Комп'ютерна революція, зростання виробництва «розумної» техніки і 

«розумних» екологічних технологій, скорочення термінів створення новітніх 

технологій, техніки, виробів. 

9. Створення численних дослідних та інших екологічних організацій, 

що сприяють впровадженню екологізації життя і діяльності в суспільство. 

10. Вперше в історії введення системи екологічної освіти та виховання. 

Екологізація мислення людей і формування екологічного свідомості. 

Отже, можна стверджувати, що сьогодні Україна активно долучається 

до світових ініціатив щодо забезпечення сталого розвитку за цілковитої 

підтримки з боку банківської системи. Тому започаткований в роботі 

науковий напрям повинен активно досліджуватись і розвиватись. 

У сучасних економічних умовах необхідно досягти основної 

стратегічної мети – забезпечення стійкого зростання економічної 

конкурентоспроможності країни, помітного підвищення рівня життя 
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населення. Україна має відійти від ролі постачальника сировини й 

забезпечити диверсифікацію економіки на основі інноваційних технологій. 

Забезпечити вирішення цих завдань неможливо без потужної, 

розвинутої, незалежної національної банківської системи. Я було показано в 

розділі 1, розвиток банківської системи набуває стратегічного характеру. Це 

питання збереження України як економічно незалежної держави та 

забезпечення її економічного і політичного суверенітету. Від рівня 

конкурентоспроможності, забезпечення ресурсами банківської системи 

залежить розвиток людського потенціалу країни, розвиток національної 

промисловості, забезпеченість громадян якісним житлом, формування якісної 

системи освіти та інших складових, що характеризують досягнення розвитку 

країни в контексті сталого розвитку. 

Отже, Україні необхідна нова стратегія стійкого розвитку банківської 

системи. Національна банківська система має бути адекватною масштабами 

нашої країни, як за загальним обсягом наданих фінансових коштів, так і за 

здатністю дійти до кожного регіону, ділянки виробництва, кожної людини. 

На рівні банків перспективи розвитку визначаються змінами 

економічної кон’юнктури в країні. 

Так, протягом 2014 р. внаслідок політичних і військового конфліктів 

відбувся вихід українських банків з АР Крим, зменшився обсяг клієнтської 

бази, особливо за рахунок східних областей. Більш того, значний відток 

строкового ресурсу з початку року зумовили зниження платоспроможності та 

зменшення обсягу рівня високоліквідних активів на 6 млрд грн. (3,761 %).  

У минулому році також спостерігалась низька кредитна активність 

банків, що було зумовлено скороченням ресурсної бази, погіршенням 

кредитоспроможності позичальників і високим рівнем невизначеності щодо 

подальшого економічного розвитку. 
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За таких умов банки починають більш прискіпливо оцінювати 

фінансовий стан позичальників, підвищувати якість управління банківськими 

ризиками, визначати альтернативні напрями банківської діяльності. Це 

дозволить банкам зберегти прийнятний рівень ліквідності та капіталізації. 

Також при виборі стратегії розвитку банки мають зважати не лише на 

власні ризики, ризики банківської системи України та економіки країни 

загалом, а також на глобальні ризики, які можуть суттєво вплинути 

перспективи функціонування та розвитку банків. Зокрема, банки повинні 

враховувати ймовірність нової хвилі глобальної фінансово-економічної кризи 

внаслідок турбулентності та нестабільності світової економіки; ризики 

нестабільності провідних фінансових ринків; скорочення масштабів 

традиційних зовнішньоекономічних зв’язків; рецісію економічного розвитку 

України; обмеження щодо залучення довгострокових фінансових ресурсів на 

традиційних ринках капіталу; обмеження в отриманні державної допомоги 

для реалізації інвестиційних проектів та інші. 

Отже, основними завданнями щодо розвитку банків на найближчу 

перспективу є: 

- необхідність змін інвестиційних стратегій; 

- переосмислення стратегічних орієнтирів розвитку банків; 

- покращення фкості кредитних портфелів і підвищення фінансової 

стійкості банків; 

- підвищення операційної та фінансової ефективності діяльності банків; 

- орієнтація на концепцію сталого розвитку; 

- дотримання принципів корпоративного управління та корпоративної 

соціальної відповідальності. 

До числа найважливіших завдань, які стоять сьогодні перед 

банківською системою України загалом, належать: 
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– підвищення ефективності фінансового посередництва в національній 

економіці, забезпечення доступності банківських послуг на всій території 

країни; 

– фінансове забезпечення сталого розвитку в Україні та зміцнення її 

позицій у світовому господарстві; 

– фінансова підтримка національних товаровиробників, а також 

економічних суб'єктів, які мають потенціалом зростання; 

– сприяння структурній перебудові вітчизняної економіки, оновлення 

основних фондів, а також збільшення обсягів кредитування 

високотехнологічних виробництв; 

– сприяння економічній інтеграції регіонів України, забезпечення 

свободи руху капіталу, товарів, послуг і робочої сили та підвищення 

мобільності основних факторів виробництва; 

– розширення іпотечного та споживчого кредитування населення; 

– підтримка інвестиційних проектів розвитку економіки країни. 

Одночасно повинні бути вирішені такі важливі економіко-політичні 

завдання, як розв’язання конфлікту на Сході та відбудова Донбаського 

регіону, скорочення нелегального обігу, наповнення економіки 

довгостроковими ресурсами, підвищення загального рівня культури ведення 

бізнесу. 

Динамічний розвиток національної банківської системи зміцнить 

поступальний розвиток економіки України й дозволить зайняти гідне місце у 

світовій економіці та підтримати сталий розвиток суспільства загалом. 

 

 

Висновки до розділу 5 
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На основі аналізу результатів вітчизняних і зарубіжних досліджень в 

області управління розвитком банківських систем було розроблено 

оригінальний підхід щодо аналізу та синтезу сценаріїв розвитку вітчизняної 

банківської системи. Розроблена методологія дозволяє з певним ступенем 

адекватності здійснювати опис процесів розвитку банківської системи на 

різних рівнях деталізації, враховувати динаміку та дискретний характер змін 

її елементів, здійснювати формалізацію ресурсних, технологічних, логічних 

та інших обмежень і розв’язувати на єдиній методологічній основі широкий 

клас задач стратегічного управління розвитком банківської системи. 

Проведене дослідження показало, що генерація сценаріїв розвитку 

банківської системи може бути синтезована як інструмент формального 

аналізу альтернативних варіантів розвитку ситуації за певних цільових і 

критеріальних обмежень в умовах невизначеності, коли виникають 

проблеми, пов’язані з безпосереднім формуванням конкретного плану 

здійснення комплексу заходів для стійкого розвитку банківської системи. 

Основними перевагами запропонованого підходу є орієнтація на 

сучасні інструментальні засоби моделювання, що дозволяють знизити 

трудомісткість процесів побудови, аналізу та експлуатації сценарних 

моделей. Комплексний характер аналізу управлінських рішень, що 

приймаються на основі такого сценарного моделювання дозволяє виявляти та 

аналізувати наслідки прийнятих управлінських рішень, розподілених у часі, а 

також результати банківської діяльності, що відображаються на динаміці 

показників банківської системи. 

Використання інформаційних технологій в банківській сфері сьогодні є 

об'єктивною необхідністю та має важливе значення, більш того, процес 

інформатизації банківської діяльності буде продовжуватися й надалі, 

основними тенденціями якого будуть інтелектуалізація банківської 

діяльності, підвищення якості та надійності пропонованих продуктів і 
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послуг, збільшення швидкості здійснення розрахункових операцій, 

організація електронного доступу клієнтів до банківських продуктів тощо.  

В сучасних економічних умовах розвиток ІТ-сфери в банківському 

секторі здійснюється інтенсивним шляхом, коли основний акцент припадає 

на оптимізацію ІТ-інфраструктур банків і впровадження нових технологій 

здійснення банківських операцій з низькою собівартістю, таких як банківські 

інтернет-послуги. Розвиток ІТ-сфери в банківському секторі в напряму 

збільшення й вдосконалення банківських інтернет-послуг є перспективним, 

але окрім безперечних переваг, мають місце певні проблеми, наприклад, 

пов’язані із забезпеченням інформаційної безпеки. 

З метою забезпечення ефективного управління та розвитку як окремих 

банків, так і банківської системи загалом доцільним є створення єдиного 

інформаційного простору як на рівні окремих банків, так і на рівні 

національної банківської системи. При цьому важливим є дотримання 

принципів корпоративного управління в банках, що повинно здійснюватися з 

врахуванням рівня відкритості кожного конкретного банку, корпоративної 

культури, пріоритету корпоративної культури, місії банку, інноваційності 

управління. Зазначимо, що сьогодні для збереження 

конкурентоспроможності українським банкам необхідно кардинально 

поліпшити якість корпоративного управління й забезпечити його ефективну 

інформаційну підтримку в межах єдиного інформаційного простору. Тоді 

українські банки будуть здатні вистояти в конкурентній боротьбі, зумовленої 

глобалізацій ними процесами, нестабільністю ринкових умов, агресивною 

стратегією входження іноземних банків на вітчизняний банківський ринок. 

Реалізація концепції створення єдиного інформаційного простору в 

банківській сфері залежить від здатності банку активно впроваджувати 

інноваційні методи управління. З цього погляду оцінка процесів 

корпоративної взаємодії в єдиному інформаційному просторі банку має 
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базуватися на аналізі таких показників, як ефективність управління, 

контролю, управління ризиками, повнота та достовірність інформації щодо 

банківської діяльності, якість обслуговування клієнтів, рівень розвитку 

інфраструктури та інформаційного потенціалу. 

 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора: 

[281, 282, 285, 298, 299, 309, 310, 327, 329, 434]. 



407 

 

ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

розв’язання наукової проблеми щодо підвищення ефективності процесів 

функціонування та розвитку банківської системи України. Воно полягає в 

розробленні теоретико-методологічних положень дослідження процесів 

діяльності банківської системи в контексті сталого розвитку країни й 

активізації корпоративної взаємодії у банківській сфері на засадах 

комплексного економіко-математичного моделювання та формування 

відповідного ІТ-інструментарію. 

Виконане наукове дослідження дало змогу дійти таких висновків. 

1. Проведений аналіз нормативно-правової бази регламентації 

діяльності вітчизняної банківської системи в сучасних економічних умовах 

допоміг виділити специфічні особливості процесів її функціонування та 

розвитку в контексті концепції сталого розвитку та розробити методологічні 

засади моделювання динаміки банківського сектору в умовах невизначеності 

та породженого нею ризику на підґрунті системної парадигми та теорії 

корпоративної взаємодії. Це уможливлює аналіз дієвості інструментів 

корпоративного управління та корпоративної соціальної відповідальності 

щодо регулювання розвитку банківської системи України та забезпечення 

фінансової підтримки сталого розвитку соціально-економічної системи 

країни. 

2. Проаналізовано сучасні методологічні підходи до моделювання 

процесів банківської діяльності. На цій основі розроблено концептуальні 

засади побудови системи економіко-математичних моделей процесів 

функціонування та розвитку банківської системи України, яка складається із 

моделей оцінювання потенціалу розвитку банківської системи, динамічних 

моделей розвитку банківського сектору, моделей підтримки процесів 

корпоративного управління та корпоративної взаємодії банків з іншими 
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організаціями. Запропонована концепція передбачає врахування стохастичної 

залежності між показниками корпоративної взаємодії в банківській системі 

та використовує інструментарій багаточинникового, сценарного й 

імітаційного моделювання, що дає змогу найповніше задовольнити потреби 

різних стейкхолдерів для забезпечення сталого розвитку. 

3. Розроблено ключові аспекти методології та відповідний 

інструментарій підтримки ухвалення рішень у банківській сфері з 

урахуванням закономірностей розвитку банківської системи та 

невизначеності, зумовленої комплексною дією низки внутрішніх і зовнішніх 

стосовно банківської системи впливів, на підґрунті теорії корпоративної 

взаємодії. Перевагами такого підходу є можливість враховувати важливі 

чинники, що впливають як на результативність окремих банків, так і на 

банківську системи загалом, і спрямовані на досягнення цілей фінансової 

підтримки сталого розвитку країни.  

4. Сформовано методологічні положення моделювання динаміки 

розвитку банківської системи з урахуванням невизначеності та породженого 

нею ризику на засадах системної парадигми для аналізу дієвості інструментів 

корпоративного управління та корпоративної соціальної відповідальності. Це 

дає можливість врахувати потреби різних груп стейкхолдерів та найбільш 

повно забезпечити їхню фінансову підтримку. 

5. Розроблено концептуальні положення та інструментарій 

антикризового регулювання процесів функціонування та розвитку 

банківської системи на базі комплексного застосування моделей підтримки 

ухвалення рішень. Це дає змогу виявити основні проблеми розвитку 

банківської системи, сформувати стратегію антикризового управління та 

знизити негативний вплив небезпек на результати діяльності банківської 

системи. 

6. Запропоновано концепцію формування єдиного інформаційного 

простору банківської системи України та забезпечення інформаційної 

безпеки банківської діяльності. Тут використовується теорія побудови та 
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функціонування корпоративних мереж і І3-технології підтримки процесів 

функціонування та ухвалення рішень у банківській сфері для повнішого 

використання потенціалу банківської системи з метою реалізації концепції 

сталого розвитку. 

7. Для підвищення результативності діяльності як окремих банків, так і 

банківської системи загалом, запропоновано способи регулювання 

банківської діяльності на підставі дотримання принципів корпоративного 

управління в діяльності банків як складових банківської системи, що, на 

відміну від існуючих, враховують багатофіліальну структуру банківських 

установ і механізми управління неієрархічними системами міжбанківської 

взаємодії в єдиному інформаційному просторі, що враховує результати 

перерозподілу економічного ефекту. 

8. Розроблено математичний інструментарій кількісного аналізу 

синергетичних ефектів у розвитку банківської системи, який, на відміну від 

наявного, дає змогу з’ясувати закономірності розвитку банківської системи 

та оцінити їхню залежність від таких чинників впливу, як грошово-кредитна 

політика НБУ, структура зовнішнього боргу, міжнародна інвестиційна 

позиція країни, стратегії розвитку банків. Це сприятиме досягненню високого 

рівня якості фінансової підтримки учасників соціально-економічних процесів 

та реалізації концепції сталого розвитку. 

9. З метою підвищення ефективності антикризового управління в 

банківській сфері запропоновано методи та моделі управління банківськими 

ризиками на засадах теорії ЛІ-моделювання. Вони враховують небезпеки, на 

які наражаються як окремі банки, так і банківська система загалом, і дають 

змогу з високою точністю визначати можливість настання криз і на підставі 

отриманих прогнозів формувати відповідні дії щодо запобігання кризовим 

явищам і нівелювання їхніх негативних наслідків. 

10. Запропоновано методи інформаційного забезпечення 

інтелектуальної підтримки ухвалення рішень у банківській сфері. Їх основою 

є організація інформаційної системи корпоративного управління в єдиному 
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інформаційному просторі банківської системи України, що дає змогу 

комплексно оцінювати результативність функціонування та розвитку 

банківського сектору країни. 

11. Сформульовані методологічні положення щодо застосування 

розробленого комплексу економіко-математичних моделей, який охоплює 

моделі розвитку банківської системи України на базі методів групового 

врахування аргументів та інтелектуального аналізу даних. Розроблена 

концепція моделювання розвитку банківської системи відкриває простір для 

подальших досліджень проблем функціонування, регулювання та підтримки 

розвитку вітчизняного банківського сектору в контексті реалізації концепції 

сталого розвитку. 

12. З метою забезпечення безпеки інформаційних ресурсів банківської 

системи запропоновано методологічні положення щодо формування системи 

інформаційної безпеки. Це передбачає визначення загроз і зниження ризиків 

банківської діяльності, організацію ефективної інформаційної та 

технологічної підтримки управління цими процесами з використанням 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і технічних засобів.  

13. Проведене дослідження є підґрунтям для ухвалення обґрунтованих 

управлінських та інвестиційних рішень у банківській і фінансовій сферах, 

формування ефективної політики корпоративного управління та 

корпоративної соціальної відповідальності банків, забезпечення фінансової 

стійкості банківської системи України та її сталого розвитку.  

14. Подальші дослідження наукової проблеми підвищення 

результативності функціонування та розвитку банківської системи мають 

концентруватися, зокрема, на пріоритетах корпоративної соціальної 

відповідальності, що забезпечуватиме якісне зростання екологічних, 

економічних і соціальних показників сталого розвитку завдяки формуванню 

джерел фінансування відповідних напрямів діяльності в межах єдиного 

фінансово-інформаційного простору банківської системи. 
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Додаток А 
 

Показники розвитку банківської системи України за 2008-2015 роки 
 

(млн грн) 
№ Назва показника 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.03.2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Кількість банків, 

які мають 
банківську 
ліцензію 

175 184 182 176 176 176* 180* 163* 151* 

1.1 з них: з іноземним 
капіталом 

47 53 51 55 53 53 49 51 49 

1.1.1 у т.ч. зі 100% 
іноземним 
капіталом 

17 17 18 20 22 22 19 19 19 

2. Частка іноземного 
капіталу у 
статутному 
капіталі банків, % 

35.0 36.7 35.8 40.6 41.9 39.5 34.0 32.5 32.3 

 
І. 

 
Активи банків 

 
599 396 

 
926 086 

 
880 302 

 
942 088 

 
1 054 280 

 
1 127 192 

 
1 278 095 

 
1 316 852 

 
1 669 397 

  Загальні активи (не 
скориговані на 
резерви за 
активними 
операціями) 

619 004 973 332 1 001 626 1 090 248 1 211 540 1 267 892 1 408 688 1 520 817 2 008 650 

1. Готівкові кошти 
та банківські 
метали 

18 313 20 668 21 725 26 749 27 008 30 346 36 390 28 337 30 395 

2. Кошти в 
Національному 
банку України 

19 120 18 768 23 337 26 190 31 310 33 740 47 222 27 554 27 505 

3. Кореспондентські 
рахунки, що 
відкриті в інших 
банках  

26 293 40 406 51 323 67 596 78 395 99 472 78 106 99 752 172 799 

4. Кредити надані 485 368 792 244 747 348 755 030 825 320 815 327 911 402 1 006 358 1 309 228 
  з них:          

4.1 кредити, що надані 
суб`єктам 
господарювання 

276 184 472 584 474 991 508 288 580 907 609 202 698 777 802 582 1 047 521 

4.2 кредити, надані 
фізичним особам 

153 633 268 857 222 538 186 540 174 650 161 775 167 773 179 040 230 461 

5. Частка простроченої 
заборгованості за 
кредитами у 
загальній сумі 
кредитів, % 

1.3 2.3 9.4 11.2 9.6 8.9 7.7 13.5 16.8 

6. Вкладення в цінні 
папери 

28 693 40 610 39 335 83 559 87 719 96 340 138 287 168 928 210 951 

7. Резерви за 
активними 
операціями банків 

20 188 48 409 122 433 148 839 157 907 141 319 131 252 204 931 340 203 

                       

 

 

 

          

      
 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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ІІ. 
 

Пасиви, усього 
 

599 396 
 

926 086 
 

880 302 
 

942 088 
 

1 054 280 
 

1 127 192 
 

1 278 095 
 

1 316 852 
 

1 669 397 

1. Капітал 69 578 119 263 115 175 137 725 155 487 169 320 192 599 148 023 80 054 

1.1 з нього: статутний 
капітал 

42 873 82 454 119 189 145 857 171 865 175 204 185 239 180 150 179 904 

2. Зобов'язання 
банків 

529 818 806 823 765 127 804 363 898 793 957 872 1 085 496 1 168 829 1 589 343 

  з них:          
2.1 кошти суб'єктів 

господарювання 
111 995 143 928 115 204 144 038 186 213 202 550 234 948 261 372 340 965 

2.1.1 з них: строкові 
кошти суб'єктів 
господарювання 

54 189 73 352 50 511 55 276 74 239 92 786 104 722 102 527 110 241 

2.2 кошти фізичних 
осіб 

163 482 213 219 210 006 270 733 306 205 364 003 433 726 416 371 537 815 

2.2.1 з них: строкові 
кошти фізичних 
осіб 

125 625 175 142 155 201 206 630 237 438 289 129 350 779 319 121 407 415 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Регулятивний 
капітал 

72 265 123 066 135 802 160 897 178 454 178 909 204 976 188 949 117 654 

2 Достатність 
(адекватність) 
регулятивного 
капіталу (Н2), % 

13.92 14.01 18.08 20.83 18.90 18.06 18.26 15.60 7.37 

3 Доходи 68 185 122 580 142 995 136 848 142 778 150 449 168 888 210 201 57 091 

4 Витрати 61 565 115 276 181 445 149 875 150 486 145 550 167 452 263 167 131 622 

5 Результат 
діяльності 

6 620 7 304 -38 450 -13 027 -7 708 4 899 1 436 -52 966 -74 531 

6 Рентабельність 
активів, % 

1.50 1.03 -4.38 -1.45 -0.76 0.45 0.12 -4.07 -31.95 

7 Рентабельність 
капіталу, % 

12.67 8.51 -32.52 -10.19 -5.27 3.03 0.81 -30.46 -348.82 

  
* з них 1 банк має ліцензію санаційного банку 

 

Джерело: за даними НБУ [70] 
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О
сновні ф

ункції, цілі, показники
 ф
ункціонування та розвитку банківської систем

и
 в економ

ічном
у просторі країни

  
Рівні 

Банківська систем
а 

Н
аціональна економ

ічна систем
а 

Банки
 

Н
аціональний

 банк
 У
країни

 
О
сновні 
функції 

1. А
кум

уляція кош
тів. 

2. Регулю
вання грош

ового обігу. 
3. П

осередницька діяльність. 

1. Ц
ентральний банк країни. 

2. Е
м
ісійний центр. 

3. О
рган валю

тного регулю
вання та контролю

. 
4. Н

агляд за діяльністю
 банків. 

1. Регулю
вання економ

ічної діяльності. 
2. В

иробництво товарів і послуг. 
3. Розподіл засобів виробництва і продуктів 
спож

ивання. 
4. О

бм
ін економ

ічним
и ресурсам

и. 
5. С

пож
ивання товарів і послуг. 

Ц
ілі 

1. П
ідвищ

ення рівня капіталізації. 
2. П

ідвищ
ення якості корпоративного 

управління. 
3. У

досконалення систем
и управління 

ризикам
и та внутріш

нього контролю
. 

4. У
досконалення практики 

антикризового регулю
вання банківської 

діяльності. 
5. Забезпечення захисту прав кредиторів, 
вкладників й позичальників. 
6. Розш

ирення спектру та збільш
ення обсягу 

банківських продуктів і послуг. 
7. Розвиток ІТ

-підтрим
ки процесів 

банківської діяльності. 
8. Інноваційний розвиток банку. 

1. Розвиток і зм
іцнення банківської систем

и У
країни, 

підвищ
ення її стійкості до криз. 

2. П
ідвищ

ення якості корпоративного управління та 
корпоративних взаєм

овідносин у банківській систем
і. 

3. Захист і забезпечення стійкості гривні, в том
у числі 

її купівельної спром
ож
ності та курсу щ

одо інозем
них 

валю
т. 

4. Зм
іцнення довіри до банківської систем

и вкладників 
та інвесторів. 
5. А

ктивізація діяльності банків з залучення кош
тів та їх 

трансформація в кредити для реального сектору економіки. 
6. Розвиток єдиного інф

орм
аційного простору 

банківської систем
и У
країни. 

7. П
оглиблення інтеграції банківської систем

и У
країни 

в світовий ф
інансовий простір. 

1. Забезпечення сталого розвитку. 
2. П

ідтрим
ка соціальних, екологічних проектів. 

3. В
провадж

ення та підтрим
ка принципів корпоративної 

соціальної відповідальності. 
4. П

ідвищ
ення рівня та якості ж

иття населення країни. 
5. Забезпечення повніш

ої зайнятості населення. 
6. П

ідвищ
ення еф

ективності економ
ічної діяльності в 

національній економ
ічній систем

і. 
7. Забезпечення економ

ічного і соціального прогресу. 
8. Розвиток єдиного інф

орм
аційно-економ

ічного 
простору країни. 
9. Розбудова економ

іки знань. 

Умови 
досягнен-
ня  
цілей 

П
ідвищ

ення еф
ективності діяльності 

банку: 
удосконалення корпоративного 
управління, універсалізація, 
спеціалізація, кредитна політика, 
м
інім

ізація ризиків, антикризове 
регулю

вання, розвиток ІК
Т

, 
використання нових ф

інансових 
інструм

ентів, розроблення та 
впровадж

ення нових банківських 
продуктів і послуг. 

С
т
ворення сприят

ливих умов для досягнення цілей 
суспільст

ва: 
підтримка низького рівня інфляції та фінансової стабільності; 
грош

ове та валю
тне регулю

вання; 
боротьба з відм

иванням
 доходів, отрим

аних 
злочинним

 ш
ляхом

 і ф
інансуванням

 тероризм
у; 

інтеграція в світову банківську систем
у. 

П
ідвищ

ення еф
ект

ивност
і ф
ункціонування банківської 

сист
еми: 

зростання рівня забезпеченості банківським
и послугам

и; 
розвиток конкуренції в банківській сф

ері; 
вдосконалення систем

и реф
інансування; 

захист інтересів кредиторів і вкладників; 
реалізація наглядових ф

ункцій. 

С
т
алий розвит

ок і ст
ійке економічне зрост

ання: 
подолання негативних тенденцій у розвитку; 
формування сприятливого інвестиційного клімату; 
зм
іна структури відтворення; 

обґрунтування системи пріоритетів економічного розвитку; 
реалізація програм

 реструктуризації та м
одернізації 

економ
іки; 

боротьба з крим
іналом

 і корупцією
. 

Держ
авна політ

ика в банківській сф
ері: 

стимулю
вання зростання кредитних мож

ливостей; 
кредитування ком

ерційних банків; 
надання банкам

 ресурсів із держ
авних дж

ерел; 
створення національних і регіональних банків розвитку; 
зм
іцнення довіри до банків; 

участь у капіталах банків. 
  !
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 Рівні 
Банківська систем

а 
Н
аціональна 
економ

ічна 
систем

а 
Банки

 
Н
аціональний

 банк
 У
країни

 

П
оказ-
ники 
досягнен-
ня  
цілей

 

депозити, залучені депозитним
и корпораціям

и (крім
 Н
аціонального банку У

країни), 
депозити резидентів у розрізі секторів економ

іки, депозити резидентів у розрізі видів 
валю

т і терм
інів погаш

ення, депозити інш
их ф

інансових корпорацій у розрізі терм
інів 

погаш
ення, депозити інш

их ф
інансових корпорацій у розрізі валю

т, депозити інш
их 

ф
інансових корпорацій у розрізі типів депозитів і видів валю

т, депозити неф
інансових 

корпорацій у розрізі терм
інів погаш

ення, депозити неф
інансових корпорацій у розрізі 

валю
т, депозити неф

інансових корпорацій у розрізі типів депозитів і видів валю
т, 

депозити неф
інансових корпорацій за видам

и економ
ічної діяльності, видам

и валю
т і 

терм
інам

и погаш
ення, депозити неф

інансових корпорацій за видам
и економ

ічної 
діяльності, видам

и валю
т і типам

и депозитів, депозити неф
інансових корпорацій в 

інозем
ній валю

ті за видам
и економ

ічної діяльності, валю
там
и та терм

інам
и погаш

ення, 
депозити дом

аш
ніх господарств у розрізі видів валю

т і терм
інів погаш

ення, депозити 
дом

аш
ніх господарств у розрізі валю

т, депозити інш
их депозитних корпорацій у розрізі 

видів валю
т і терм

інів погаш
ення, депозити інш

их депозитних корпорацій в інозем
ній 

валю
ті у розрізі валю

т і терм
інів погаш

ення, депозити нерезидентів у розрізі видів валю
т і 

терм
інів погаш

ення, депозити нерезидентів в інозем
ній валю

ті, у розрізі валю
т і терм

інів 
погаш

ення; 
кредити, надані депозитним

и корпораціям
и (крім

 Н
аціонального банку У

країни), 
кредити, надані резидентам

 у розрізі секторів економ
іки, кредити, надані резидентам

 у 
розрізі видів валю

т і терм
інів погаш

ення, кредити, надані інш
им

 ф
інансовим

 
корпораціям

, у розрізі терм
інів погаш

ення, кредити, надані інш
им

 ф
інансовим

 
корпораціям

, у розрізі валю
т, кредити, надані сектору загального держ

авного управління, 
у розрізі видів валю

т, кредити, надані неф
інансовим

 корпораціям
, у розрізі терм

інів 
погаш

ення, кредити, надані неф
інансовим

 корпораціям
, у розрізі валю

т, кредити, надані 
неф

інансовим
 корпораціям

, за цільовим
 спрям

уванням
 і терм

інам
и погаш

ення, кредити, 
надані неф

інансовим
 корпораціям

, за цільовим
 спрям

уванням
 у розрізі валю

т, кредити, 
надані неф

інансовим
 корпораціям

, за видам
и економ

ічної діяльності, видам
и валю

т і 
терм

інам
и погаш

ення, прострочены
 кредити, надані неф

інансовим
 корпораціям

, за 
видам

и економ
ічної діяльності, видам

и валю
т і терм

інам
и погаш

ення, кредити в 
інозем

ній валю
ті, надані неф

інансовим
 корпораціям

, за видам
и економ

ічної діяльності, 
валю

там
и та терм

інам
и погаш

ення, кредити, надані в переробну пром
исловість, за видам

и 
валю

т і терм
інам

и погаш
ення, кредити, надані дом

аш
нім

 господарствам
, за цільовим

 
спрям

уванням
 і терм

інам
и погаш

ення, кредити, надані дом
аш
нім

 господарствам
, за 

цільовим
 спрям

уванням
 у розрізі валю

т, кредити, надані інш
им

 депозитним
 корпораціям

, 
у розрізі видів валю

т і терм
інів погаш

ення, кредити в інозем
ній валю

ті, надані інш
им

 
депозитним

 корпораціям
, у розрізі валю

т і терм
інів погаш

ення, кредити, надані 
нерезидентам

, у розрізі видів валю
т і терм

інів погаш
ення, кредити в інозем

ній валю
ті, 

надані нерезидентам
, у розрізі валю

т і терм
інів погаш

ення, географ
ічний розподіл 

кредитів, наданих нерезидентам
; 

цінні папери, крім
 акцій, випущ

ені резидентам
и (крім

 депозитних корпорацій), розподіл 
цінних паперів, крім

 акцій, випущ
ених резидентам

и (крім
 депозитних корпорацій), за 

секторам
и економ

іки, розподіл цінних паперів, крім
 акцій, випущ

ених резидентам
и (крім

 
депозитних корпорацій), за портф

елям
и та видам

и валю
т, цінні папери, крім

 акцій, у 
розрізі секторів економ

іки та терм
інів погаш

ення, цінні папери, крім
 акцій, випущ

ені 

В
ідсоткові ставки реф

інансування, норм
ативи 

обов’язкового резервування, грош
ова база, 

балансовий звіт Н
аціонального банку У

країни, 
оф
іційний курс гривні до інозем

них валю
т; 

грош
овий агрегат М

3, грош
овий агрегат М

0, 
грош

овий агрегат М
1, грош

овий агрегат М
2, 

інш
і статті (чисті), внутріш

ній кредит, чисті 
вим

оги до центральних органів держ
авного 

управління, вим
оги до центральних органів 

держ
авного управління, зобов’язання перед 

центральним
и органам

и держ
авного 

управління, вим
оги до інш

их резидентів, 
вим

оги до інш
их ф

інансових корпорацій, 
вим

оги до регіональних й м
ісцевих органів 

держ
авного управління, вим

оги до держ
авних 

неф
інансових корпорацій, вим

оги до інш
их 

неф
інансових корпорацій, вим

оги до інш
их 

секторів, чисті зовніш
ні активи, вим

оги до 
нерезидентів, зобов’язання перед 
нерезидентам

и, обм
інний курс гривні до 

інозем
них валю

т, дані про банки, щ
о охоплені 

сектором
 інш

их депозитних корпорацій, дані 
про кількість банків У

країни, дані про кредити 
та депозити банків, які перебуваю

ть у реж
им
і 

ліквідації, індикатори ф
інансової стійкості. 

 

Результ
ат
ні 

показники економічної 
діяльност

і: 
валовий внутріш

ній 
продукт, продукція 
пром

исловості та 
сільського 
господарства, 
капітальні інвестиції, 
роздрібний товарообіг, 
індекс спож

ивчих цін, 
індекс цін виробників 
пром

ислової 
продукції, безробіття, 
доходи та витрати 
населення, заробітна 
плата, держ

авні 
ф
інанси, платіж

ний 
баланс, зовніш

ній 
борг, оф

іційні резервні 
активи, обмінний курс. 
П
оказники соціального 
розвит

ку: 
чисельність зайнятого 
населення, чисельність 
населення У

країни, 
рівень безробіття, 
індекс лю

дського 
розвитку У

країни, 
частка населення з 
доходам

и, ниж
чим

и за 
прож

итковий м
інім

ум
, 

захист прав власності, 
корупція та 

Продовження додатку  Б 
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інш
им
и депозитним

и корпораціям
и та нерезидентам

и, у розрізі терм
інів погаш

ення, 
розподіл акцій за секторам

и економ
іки, розподіл акцій за портф

елям
и, відсоткові ставки 

та обсяги за кредитам
и, наданим

и у звітном
у періоді резидентам

 (крім
 інш

их депозитних 
корпорацій), за секторам

и економ
іки, відсоткові ставки та обсяги за кредитам

и, наданим
и 

у звітном
у періоді неф

інансовим
 корпораціям

, за терм
інам

и погаш
ення, відсоткові ставки 

за кредитам
и, наданим

и у звітном
у періоді неф

інансовим
 корпораціям

, у розрізі видів 
валю

т і терм
інів погаш

ення, відсоткові ставки за кредитам
и в інозем

ній валю
ті, наданим

и 
у звітном

у періоді неф
інансовим

 корпораціям
, у розрізі терм

інів погаш
ення та валю

т, 
відсоткові ставки за кредитам

и, наданим
и у звітном

у періоді неф
інансовим

 корпораціям
, 

за цільовим
 спрям

уванням
 у розрізі валю

т, відсоткові ставки за кредитам
и, наданим

и у 
звітном

у періоді неф
інансовим

 корпораціям
, за видам

и економ
ічної діяльності та видам

и 
валю

т, відсоткові ставки та обсяги за кредитам
и, наданим

и у звітном
у періоді дом

аш
нім

 
господарствам

, за терм
інам

и погаш
ення, відсоткові ставки за кредитам

и, наданим
и у 

звітном
у періоді дом

аш
нім

 господарствам
, у розрізі видів валю

т і терм
інів погаш

ення, 
відсоткові ставки за кредитам

и, наданим
и у звітном

у періоді дом
аш
нім

 господарствам
, у 

розрізі терм
інів погаш

ення та валю
т, відсоткові ставки за кредитам

и, наданим
и у 

звітном
у періоді дом

аш
нім

 господарствам
, за цільовим

 спрям
уванням

 у розрізі валю
т, 

відсоткові ставки та обсяги за кредитам
и, наданим

и у звітном
у періоді нерезидентам

 
(крім

 депозитних корпорацій), за видам
и валю

т і терм
інам

и погаш
ення, відсоткові ставки 

та обсяги за депозитам
и, залученим

и у звітном
у періоді на рахунки резидентів (крім

 
інш

их депозитних корпорацій), за секторам
и економ

іки, відсоткові ставки та обсяги за 
депозитам

и, залученим
и у звітном

у періоді на рахунки інш
их ф

інансових корпорацій, за 
терм

інам
и погаш

ення, відсоткові ставки за депозитам
и, залученим

и у звітном
у періоді на 

рахунки інш
их ф

інансових корпорацій, у розрізі видів валю
т і терм

інів погаш
ення, 

відсоткові ставки за депозитам
и в інозем

ній валю
ті, залученим

и у звітном
у періоді на 

рахунки інш
их ф

інансових корпорацій, у розрізі терм
інів погаш

ення та валю
т, відсоткові 

ставки та обсяги за депозитам
и, залученим

и у звітном
у періоді на рахунки сектору 

загального держ
авного управління, за терм

інам
и погаш

ення, відсоткові ставки та обсяги 
за депозитам

и, залученим
и у звітном

у періоді на рахунки неф
інансових корпорацій, за 

терм
інам

и погаш
ення, відсоткові ставки за депозитам

и, залученим
и у звітном

у періоді на 
рахунки неф

інансових корпорацій, у розрізі видів валю
т і терм

інів погаш
ення, відсоткові 

ставки за депозитам
и в інозем

ній валю
ті, залученим

и у звітном
у періоді на рахунки 

неф
інансових корпорацій, у розрізі терм

інів погаш
ення та валю

т, відсоткові ставки та 
обсяги за депозитам

и, залученим
и у звітном

у періоді на рахунки дом
аш
ніх господарств, 

за терм
інам

и погаш
ення, відсоткові ставки за депозитам

и, залученим
и у звітном

у періоді 
на рахунки дом

аш
ніх господарств, у розрізі видів валю

т і терм
інів погаш

ення, відсоткові 
ставки за депозитам

и в інозем
ній валю

ті, залученим
и у звітном

у періоді на рахунки 
дом

аш
ніх господарств, у розрізі терм

інів погаш
ення та валю

т, відсоткові ставки та обсяги 
за депозитам

и, залученим
и у звітном

у періоді на рахунки нерезидентів (крім
 депозитних 

корпорацій), за видам
и валю

т і терм
інам

и погаш
ення, відсоткові ставки та обсяги за 

кредитам
и, наданим

и у звітном
у періоді інш

им
 депозитним

 корпораціям
-резидентам

 на 
м
іж
банківськом

у ринку, відсоткові ставки та обсяги за кредитам
и, наданим

и у звітном
у 

періоді інш
им

 депозитним
 корпораціям

-нерезидентам
 на м

іж
банківськом

у ринку, 
відсоткові ставки та обсяги за депозитам

и, залученим
и у інш

их депозитних корпорацій-
резидентів у звітном

у періоді на м
іж
банківськом

у ринку, відсоткові ставки та обсяги за 
депозитам

и, залученим
и у інш

их депозитних корпорацій-нерезидентів у звітном
у періоді 

на м
іж
банківськом

у ринку, дохідність держ
авних цінних паперів на первинном

у ринку, 
обсяг операцій з розм

іщ
ення держ

авних цінних паперів на відкритом
у ринку, індекс 

П
Ф
Т
С

. 

хабарництво, 
прозорість держ

авної 
політики, здоров'я 
населення, охоплення 
населення освітою

, 
якість освітніх послуг, 
вплив оподаткування 
на інвестування, 
наявність новітніх 
технологій, якість 
науково-дослідних 
установ. 

Дж
ерело: складено автором

 

Продовження додатку  Б 
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Додаток В 
 

Показники сталого розвитку України за 2008-2015 роки 
 

 
 
 

Рис. В.1. Критерії сталого розвитку за рекомендаціями Комісії ООН зі сталого 
розвитку  

Джерело: за матеріалами [440] 

!

 
 

МІСТА 

ЗМІНА КЛІМАТУ 

НЕРІВНІСТЬ 

ІНФРАСТРУКТУРА ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

ОКЕАНИ 

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ 

ОСВІТА 

ЕНЕРГІЯ 

ГОЛОД ВОДА 

ЗДОРОВ’Я 

ЗРОСТАННЯ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ 

БІДНІСТЬ 

БЕЗПЕКА 

МИР І СУСПІЛЬСТВО 

НАЗЕМНІ ЕКОСИСТЕМИ 
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Рис. В.2. Показники людського розвитку та його складові (в розрізі країн)  

Джерело: за матеріалами [440]!

 
 

 
Рис. В.3. Населення, що проживає за межою бідності  

Джерело: за матеріалами [440]!

 

Продовження додатку В 
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Рис. В.4. Розвиток енергетичної галузі 

Джерело: за матеріалами [440]!

 

 
Рис. В.5. Інвестиції в енергетику 

Джерело: за матеріалами [440]!

 
Рис. В.6. Шкідливі викиди в повітря 

Джерело: за матеріалами [440]!

Продовження додатку В 
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Рис. В.8. Сценарії сталого розвитку за окремими показниками 

Джерело: за матеріалами [440]!

 
Рис. В.9. Сценарії сталого розвитку за окремими показниками 

Продовження додатку В 
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Джерело: за матеріалами [440]!

 
Рис. В.10. Сценарії сталого розвитку за окремими показниками 

Джерело: за матеріалами [440]!
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Додаток Д 
Таблиця Д.1 

Результати оцінювання динамічних регресій LL на окремі змінні 

Група 
показників 

Змінні, що 
характеризують 
результати 

функціонування 
банківської системи 

Оцінка LL Оцінки змінних, що 
характеризують 
результати 

функціонування 
банківської системи 

R2 

А
кт
ив
и 

A  0,788 (0,039) 0,754 (0,121) 0,845 
Aent  0,787 (0,034) 0,762 (0,159) 0,893 
Acit  0,783 (0,037) -0,289 (0,081) 0,834 
Afrg  0,695 (0,041) 0,765 (0,129) 0,799 
Adla  0,856 (0,029) 0,364 (0,156) 0,843 
Afla  0,679 (0,035) 0,651 (0,169) 0,795 
ANBU  0,769 (0,036) 0,721 (0,085) 0,821 
Arr  0,831 (0,038) -0,444 (0,047) 0,798 
Acsh  0,890 (0,041) 0,556 (0,274) 0,854 
Asec  0,811 (0,038) 0,261 (0,156) 0,786 
Apdl 0,792 (0,037) 0,443 (0,278) 0,799 
Aoth  0,704 (0,040) 0,535 (0,089) 0,812 

П
ас
ив
и 

Π 0,715 (0,032) 0,367 (0,196) 0,831 
Πent 0,724 (0,037) 0,443 (0,177) 0,864 
Πcit  0,763 (0,035) -0,235 (0,168) 0,863 
Πfrg 0,810 (0,039) 0,355 (0,054) 0,814 
Πdla 0,805 (0,040) 0,226 (0,146) 0,789 
Πfla  0,751 (0,041) -0,270 (0,037) 0,827 
ΠNBU  0,784 (0,041) 0,244 (0,068) 0,836 
Πsec  0,793 (0,039) -0,653 (0,175) 0,814 
Πcap  0,735 (0,033) 0,244 (0,189) 0,794 
Πpir  0,852 (0,028) 0,135 (0,092) 0,822 
Πoth  0,821 (0,020) 0,146 (0,156) 0,799 

М
ак
ро
ек
он
ом
іч
ні

 п
ок
аз
ни
ки

 

Rec  0,786 (0,027) 0,057 (0,087) 0,756 
Exp  0,769 (0,030) 0,005 (0,093) 0,876 
Prft  0,802 (0,036) -0,204 (0,159) 0,735 
OffBSO  0,699 (0,035) 0,053 (0,185) 0,794 
NNLI  0,631 (0,031) 0,164 (0,170) 0,718 
LS  0,645 (0,030) 0,405 (0,267) 0,785 
WA  0,710 (0,033) 0,236 (0,188) 0,745 
BF  0,811 (0,034) 0,367 (0,079) 0,784 
USD  0,673 (0,037) 0,138 (0,0969) 0,770 
MICEX  0,876 (0,039) 0,129 (0,013) 0,820 
Kinfl  0,599 (0,036) 0,765 (0,056) 0,871 
HGI  0,631 (0,040) 0,087 (0,064) 0,799 
M0  0,735 (0,031) 0,145 (0,170) 0,735 
PROD  0,821 (0,036) 0,133 (0,196) 0,774 
NOR  0,584 (0,035) 0,265 (0,034) 0,752 
RR  0,672 (0,029) -0,070 (0,095) 0,811 
IRKG  0,649 (0,030) 0,086 (0,157) 0,831 
SMV 0,752 (0,035) 0,338 (0,076) 0,837 
ERV 0,816 (0,034) 0,250 (0,030) 0798 
IRV 0,520 (0,035) 0,306 (0,068) 0,752 

Джерело: розраховано автором!
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Таблиця Д.2 

Результати оцінювання динамічних регресій CA на окремі змінні 

Група 
показників 

Змінні, що 
характеризують 
результати 

функціонування 
банківської системи 

Оцінка Оцінка змінних, що 
характеризують 
результати 

функціонування 
банківської системи 

R2 

А
кт
ив
и 

A  0,809 (0,036) 0,787 (0,118) 0,826 
Aent  0,791 (0,033) 0,797 (0,162) 0,812 
Acit  0,765 (0,039) -0,218 (0,090) 0,825 
Afrg  0,729 (0,038) 0,745 (0,132) 0,811 
Adla  0,811 (0,031) 0,388 (0,144) 0,798 
Afla  0,701 (0,036) 0,699 (0,156) 0,767 
ANBU  0,782 (0,039) 0,746 (0,088) 0,802 
Arr  0,810 (0,040) -0,390 (0,051) 0,792 
Acsh  0,826 (0,033) 0,588 (0,256) 0,812 
Asec  0,814 (0,035) 0,324 (0,147) 0,792 
Apdl 0,788 (0,032) 0,298 (0,271) 0,788 
Aoth  0,689 (0,037) 0,481 (0,093) 0,812 

П
ас
ив
и 

Π 0,715 (0,034) 0,328 (0,118) 0,821 
Πent 0,734 (0,035) 0,402 (0,164) 0,843 
Πcit  0,755 (0,028) -0,221 (0,155) 0,786 
Πfrg 0,798 (0,033) 0,361 (0,068) 0,815 
Πdla 0,814 (0,042) 0,231 (0,188) 0,788 
Πfla  0,763 (0,026) -0,265 (0,049) 0,815 
ΠNBU  0,779 (0,022) 0,258 (0,052) 0,819 
Πsec  0,785 (0,034) -0,616 (0,169) 0,821 
Πcap  0,733 (0,035) 0,228 (0,145) 0,783 
Πpir  0,817 (0,031) 0,207 (0,109) 0,801 
Πoth  0,794 (0,025) 0,119 (0,142) 0,788 

М
ак
ро
ек
он
ом
іч
ні

 п
ок
аз
ни
ки

 

Rec  0,792 (0,028) 0,081 (0,101) 0,761 
Exp  0,766 (0,032) 0,017 (0,098) 0,843 
Prft  0,723 (0,038) -0,193 (0,162) 0,782 
OffBSO  0,752 (0,037) 0,117 (0,177) 0,780 
NNLI  0,702 (0,035) 0,155 (0,165) 0,724 
LS  0,699 (0,034) 0,308 (0,254) 0,763 
WA  0,722 (0,035) 0,229 (0,176) 0,720 
BF  0,789 (0,039) 0,351 (0,078) 0,764 
USD  0,713 (0,036) 0,130 (0,049) 0,756 
MICEX  0,828 (0,037) 0,116 (0,022) 0,794 
Kinfl  0,659 (0,039) 0,748 (0,061) 0,823 
HGI  0,702 (0,038) 0,112 (0,076) 0,811 
M0  0,820 (0,032) 0,132 (0,168) 0,728 
PROD  0,790 (0,026) 0,124 (0,192) 0,756 
NOR  0,622 (0,033) 0,265 (0,038) 0,724 
RR  0,719 (0,031) -0,070 (0,091) 0,829 
IRKG  0,649 (0,028) 0,092 (0,154) 0,825 
SMV 0,752 (0,029) 0,323 (0,075) 0,806 
ERV 0,816 (0,035) 0,221 (0,029) 0791 
IRV 0,520 (0,035) 0,277 (0,048) 0,773 

Джерело: розраховано автором!
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Таблиця Д.3 

Авторегресійна модель (1.3) 

Модель 
(1.3) 

20α  21α  22α  23α  24α  25α  
0,144 -0,350 -0,121 0,059 -0,076 -0,213 

Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.4 

Характеристики побудованої моделі (1.3) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення -0,086 
Дисперсія 1954,562 
Приведена дисперсія 2053,162 
Середній модуль залишків 10,723 
Відносна похибка 2,947 
Критерій Дарбіна-Уотсона 2,001 
Коефіцієнт детермінації 0,999 
F-значення 84675,865 
Критерцій адекватності 65,832 
Критерій точності 74,839 
Критерій якості 72,731 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.5 

Авторегресійна модель (1.4) 

Модель 
(1.4) 

30α  31α  32α  33α  34α  

-0,362 0,110 -0,008 -0,785 0,020 
Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.6 

Характеристики побудованої моделі (1.4) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення 0,000 
Дисперсія 0,000 
Приведена дисперсія 0,000 
Середній модуль залишків 0,005 
Відносна похибка 1,1776 
Критерій Дарбіна-Уотсона 1,970 
Коефіцієнт детермінації 0,999 
F-значення 81508,161 
Критерцій адекватності 65,243 
Критерій точності 85,277 
Критерій якості 80,268 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!
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Таблиця Д.7 

Авторегресійна модель (1.5) 

Модель 
(1.5) 

40α  41α  42α  43α  44α  45α  46α  47α  
1,402 -0,951 -0,017 0,862 0,414 -0,090 -0,111 0,002 

Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.8 

Характеристики побудованої моделі (1.5) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення 0,453 
Дисперсія 70,079 
Приведена дисперсія 72,063 
Відносна похибка 5,514 
Критерій Дарбіна-Уотсона 5,527 
Коефіцієнт детермінації 0,994 
F-значення 12641,342 
Критерцій адекватності 62,563 
Критерій точності 58,298 
Критерій якості 57,812 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!

 

Таблиця Д.9 

Авторегресійна модель (1.6) 

Модель 
(1.6) 

50α  51α  52α  53α  54α  

1,021 0,755 -0,500 -0,992 0,056 
Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.10 

Характеристики побудованої моделі (1.6) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення 0,169 
Дисперсія 23,694 
Приведена дисперсія 27,436 
Відносна похибка 3,207 
Критерій Дарбіна-Уотсона 1,013 
Коефіцієнт детермінації 0,998 
F-значення 3631,640 
Критерцій адекватності 28,947 
Критерій точності 74,218 
Критерій якості 62,900 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!
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Таблиця Д.11 

Авторегресійна модель (1.7) 

Модель 
(1.7) 

60α  61α  62α  63α  64α  65α  66α  67α  
-0,362 0,644 0,231 0,119 -0,297 -1,003 0,458 0,263 

Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.12 

Характеристики побудованої моделі (1.7) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення 1,015 
Дисперсія 26,343 
Приведена дисперсія 29,005 
Відносна похибка 1,000 
Критерій Дарбіна-Уотсона 1,541 
Коефіцієнт детермінації 0,999 
F-значення 1621,835 
Критерцій адекватності 69,930 
Критерій точності 71,097 
Критерій якості 74,114 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!

 

Таблиця Д.13 

Авторегресійна модель (1.8) 

Модель 
(1.8) 

70α  71α  72α  73α  74α  

-0,702 -0,542 -0,611 0,998 0,312 
Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.14 

Характеристики побудованої моделі (1.8) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення 0,045 
Дисперсія 31,464 
Приведена дисперсія 28,765 
Відносна похибка 1,895 
Критерій Дарбіна-Уотсона 1,23 
Коефіцієнт детермінації 0,998 
F-значення 65423,124 
Критерцій адекватності 56,760 
Критерій точності 62,387 
Критерій якості 65,511 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!
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Таблиця Д.15 

Авторегресійна модель (1.9) 

Модель 
(1.9) 

81α  82α  

-0,856 0,014 
Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.16 

Характеристики побудованої моделі (1.9) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення -0,042 
Дисперсія 31,827 
Приведена дисперсія 27,521 
Відносна похибка 0,711 
Критерій Дарбіна-Уотсона 1,200 
Коефіцієнт детермінації 0,994 
F-значення 187653,098 
Критерцій адекватності 53,117 
Критерій точності 57,318 
Критерій якості 58,557 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!

 

Таблиця Д.17 

Авторегресійна модель (1.10) 

Модель 
(1.10) 

91α  92α  93α  

1,507 -0,160 0,329 
Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.18 

Характеристики побудованої моделі (1.10) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення 0,915 
Дисперсія 68,254 
Приведена дисперсія 70,741 
Відносна похибка 0,883 
Критерій Дарбіна-Уотсона 1,081 
Коефіцієнт детермінації 0,996 
F-значення 2723,261 
Критерцій адекватності 68,999 
Критерій точності 71,118 
Критерій якості 75,293 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!
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Таблиця Д.19 

Авторегресійна модель (1.11) 

Модель 
(1.11) 

101α  102α  103α  

-0,693 0,918 0,242 
Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.20 

Характеристики побудованої моделі (1.11) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення 0,056 
Дисперсія 70,624 
Приведена дисперсія 71,976 
Відносна похибка 1,796 
Критерій Дарбіна-Уотсона 0,974 
Коефіцієнт детермінації 0,998 
F-значення 6243,810 
Критерцій адекватності 55,876 
Критерій точності 65,358 
Критерій якості 69,483 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!

 

Таблиця Д.21 

Авторегресійна модель (1.12) 

Модель 
(1.12) 

111α  112α  113α  114α  115α  

-0,054 0,693 0,457 -0,080 -0,019 
Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.22 

Характеристики побудованої моделі (1.12) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення 0,571 
Дисперсія 27,041 
Приведена дисперсія 35,465 
Відносна похибка 0,741 
Критерій Дарбіна-Уотсона 1.332 
Коефіцієнт детермінації 0,998 
F-значення 72186,002 
Критерцій адекватності 67,362 
Критерій точності 72,558 
Критерій якості 77,688 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!
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Таблиця Д.23 

Авторегресійна модель (1.13) 

Модель 
(1.13) 121α  122α  123α  124α  125α  126α  127α  128α  129α  1210α  1211α  1212α  1213α  

0,047 0,919 -0,884 -0,073 -1,108 0,337 0,325 -0,791 -1,215 -0,044 0,590 0,037 0,851 

Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.24 

Характеристики побудованої моделі (1.13) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення -0,927 
Дисперсія 69,641 
Приведена дисперсія 74,545 
Відносна похибка 0,889 
Критерій Дарбіна-Уотсона 1,245 
Коефіцієнт детермінації 0,999 
F-значення 29873,019 
Критерцій адекватності 50,383 
Критерій точності 52,430 
Критерій якості 56,772 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!

 

Таблиця Д.25 

Авторегресійна модель (1.15) 

Модель 
(1.15) 

140α  141α  142α  143α  144α  145α  146α  147α  
0,227 0,418 -0,436 -0,652 0,762 -0,005 -0,102 0,418 

Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.26 

Характеристики побудованої моделі (1.15) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення -0,089 
Дисперсія 38,735 
Приведена дисперсія 42,989 
Відносна похибка 1,110 
Критерій Дарбіна-Уотсона 1,321 
Коефіцієнт детермінації 0,999 
F-значення 465783,176 
Критерцій адекватності 61,397 
Критерій точності 64,491 
Критерій якості 69,554 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!
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Таблиця Д.27 

Авторегресійна модель (1.16) 

Модель 
(1.16) 

150α  151α  152α  153α  154α  155α  156α  157α  
-1,092 -0,834 -1,398 0,476 0,029 1,399 0,376 1,924 

Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.28 

Характеристики побудованої моделі (1.16) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення 0,012 
Дисперсія 72,624 
Приведена дисперсія 75,140 
Відносна похибка 2,130 
Критерій Дарбіна-Уотсона 1,665 
Коефіцієнт детермінації 0,998 
F-значення 28743,283 
Критерцій адекватності 56,302 
Критерій точності 60,008 
Критерій якості 63,513 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!

 

Таблиця Д.29 

Авторегресійна модель (1.17) 

Модель 
(1.17) 

160α  161α  162α  163α  164α  165α  166α  
0,115 0,498 -0,446 -1,001 -0,492 1,887 1,564 

Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.30 

Характеристики побудованої моделі (1.17) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення 1,014 
Дисперсія 69,736 
Приведена дисперсія 72,061 
Відносна похибка 0,718 
Критерій Дарбіна-Уотсона 1,012 
Коефіцієнт детермінації 0,998 
F-значення 37654,284 
Критерцій адекватності 72,118 
Критерій точності 75,230 
Критерій якості 77,062 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!
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Таблиця Д.31 

Авторегресійна модель (1.18) 

Модель 
(1.18) 

170α  171α  172α  173α  174α  

1,162 -0,856 0,008 1,281 0,439 
Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.32 

Характеристики побудованої моделі (1.18) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення 0,845 
Дисперсія 31,753 
Приведена дисперсія 33,620 
Відносна похибка 1,069 
Критерій Дарбіна-Уотсона 1,244 
Коефіцієнт детермінації 0,998 
F-значення 38762,376 
Критерцій адекватності 76,582 
Критерій точності 78,449 
Критерій якості 82,371 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!

 

Таблиця Д.33 

Авторегресійна модель (1.19) 

Модель 
(1.19) 

180α  181α  182α  183α  184α  185α  186α  187α  
0,309 1,298 -1,465 0,583 -0,678 -0,382 -0,018 -2,063 

Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.34 

Характеристики побудованої моделі (1.19) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення 0,120 
Дисперсія 53,753 
Приведена дисперсія 55,742 
Відносна похибка 1,119 
Критерій Дарбіна-Уотсона 1,345 
Коефіцієнт детермінації 0,999 
F-значення 98754,211 
Критерцій адекватності 66,387 
Критерій точності 70,394 
Критерій якості 75,549 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!
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Таблиця Д.35 

Авторегресійна модель (1.20) 

Модель 
(1.20) 

191α  192α  

1,009 -0,057 
Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.36 

Характеристики побудованої моделі (1.20) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення 0,951 
Дисперсія 62,852 
Приведена дисперсія 66,862 
Відносна похибка 0,837 
Критерій Дарбіна-Уотсона 1,015 
Коефіцієнт детермінації 0,995 
F-значення 398754,019 
Критерцій адекватності 74,239 
Критерій точності 78,051 
Критерій якості 80,273 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!

 

Таблиця Д.37 

Авторегресійна модель (1.21) 

Модель 
(1.21) 

201α  202α  

2,027 1,963 
Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.38 

Характеристики побудованої моделі (1.21) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення 1,926 
Дисперсія 74,631 
Приведена дисперсія 77,751 
Відносна похибка 0,689 
Критерій Дарбіна-Уотсона 1,270 
Коефіцієнт детермінації 0,995 
F-значення 2635,172 
Критерцій адекватності 68,284 
Критерій точності 73,046 
Критерій якості 76,775 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!
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Таблиця Д.39 

Авторегресійна модель (1.22) 

Модель 
(1.22) 

211α  212α  213α  214α  

1,830 -1,112 -0,525 0,365 
Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.40 

Характеристики побудованої моделі (1.22) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення 0,349 
Дисперсія 48,521 
Приведена дисперсія 49,071 
Відносна похибка 0,534 
Критерій Дарбіна-Уотсона 0,868 
Коефіцієнт детермінації 0,996 
F-значення 19328,283 
Критерцій адекватності 71,382 
Критерій точності 74,487 
Критерій якості 76,001 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!

 

Таблиця Д.41 

Авторегресійна модель (1.23) 

Модель 
(1.23) 221α  222α  223α  224α  225α  226α  227α  228α  229α  2210α  2211α  2212α  2213α  

0,005 -0,249 -1,365 -1,379 0,006 -1,206 0,300 -0,775 0,986 0,990 -0,192 1,747 0,206 

Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.42 

Характеристики побудованої моделі (1.23) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення -0,816 
Дисперсія 36,632 
Приведена дисперсія 38,875 
Відносна похибка 1,243 
Критерій Дарбіна-Уотсона 1,241 
Коефіцієнт детермінації 0,999 
F-значення 38327,615 
Критерцій адекватності 69,651 
Критерій точності 72,392 
Критерій якості 75,047 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!
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Таблиця Д.43 

Авторегресійна модель (1.24) 

Модель 
(1.24) 

231α  232α  233α  234α  235α  236α  237α  238α  
0,987 -0,200 0,701 -0,477 1,030 0,629 -0,498 -0,437 

Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.44 

Характеристики побудованої моделі (1.24) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення 0,041 
Дисперсія 29,852 
Приведена дисперсія 33,852 
Відносна похибка 1,034 
Критерій Дарбіна-Уотсона 1,714 
Коефіцієнт детермінації 0,999 
F-значення 12098,821 
Критерцій адекватності 71,110 
Критерій точності 73,298 
Критерій якості 76,002 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!

 

Таблиця Д.45 

Авторегресійна модель (1.25) 

Модель 
(1.25) 

241α  242α  243α  244α  245α  246α  247α  248α  
-0,370 -1,221 0,584 -0,025 1,305 0,441 -2,066 0,598 

Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.46 

Характеристики побудованої моделі (1.25) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення 0,015 
Дисперсія 31,634 
Приведена дисперсія 33,875 
Відносна похибка 0,767 
Критерій Дарбіна-Уотсона 1.012 
Коефіцієнт детермінації 0,998 
F-значення 39768,092 
Критерцій адекватності 54,661 
Критерій точності 57,925 
Критерій якості 63,835 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!
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Таблиця Д.47 

Авторегресійна модель (1.27) 

Модель 
(1.27) 

261α  262α  263α  264α  265α  266α  
1,045 0,209 -0,301 0,937 -1,419 0,002 

Джерело: розраховано автором!

Таблиця Д.48 

Характеристики  моделі (1.27) 

Характеристики залишків Значення 
Середнє значення 0,915 
Дисперсія 44,751 
Приведена дисперсія 46,856 
Відносна похибка 0,686 
Критерій Дарбіна-Уотсона 0,970 
Коефіцієнт детермінації 0,999 
F-значення 98769,122 
Критерцій адекватності 68,142 
Критерій точності 71,040 
Критерій якості 77,466 
Рівняння значимо з ймовірністю 0,95 
Джерело: розраховано автором!
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Додаток Ж 
 

Результати ЛІ-моделювання щодо визначення банківських ризиків у 
середовищі ЛІ-моделювання ТОВ «ИНО_ТЕЛ» 

 
 
Fmax =    1000 
 Nopt =    6 
 NS1 =     800 
 NS0 =     200 
 Pav =     0.300000 
 NL1 =     590 
 NL0 =     410 
 PLmin =  0.225378 
 PLmax =  0.377575 
 dPc =     0.152197 
 PLm =     0.299843 
 Pad =     0.306274 
 NL01 =   235 
 NL10 =   90 
 K1 =       0.000667 
 
 Pjm[1] = 0.020293       P1jm[1] = 0.274195 
 Pjm[2] = 0.012179       P1jm[2] = 0.061007 
 Pjm[3] = 0.009064       P1jm[3] = 0.103209 
 Pjm[4] = 0.021150       P1jm[4] = 0.090019 
 Pjm[5] = 0.017401       P1jm[5] = 0.080651 
 Pjm[6] = 0.022396       P1jm[6] = 0.276726 
 Pjm[7] = 0.018549       P1jm[7] = 0.208358 
 Pjm[8] = 0.017793       P1jm[8] = 0.268074 
 Pjm[9] = 0.014306       P1jm[9] = 0.184280 
 Pjm[10] = 0.018440       P1jm[10] = 0.322003 
 Pjm[11] = 0.018872       P1jm[11] = 0.254480 
 Pjm[12] = 0.017096       P1jm[12] = 0.246009 
 Pjm[13] = 0.018818       P1jm[13] = 0.205190 
 Pjm[14] = 0.014807       P1jm[14] = 0.228486 
 Pjm[15] = 0.017575       P1jm[15] = 0.262687 
 Pjm[16] = 0.022047       P1jm[16] = 0.339992 
 Pjm[17] = 0.018631       P1jm[17] = 0.228844 
 Pjm[18] = 0.017421       P1jm[18] = 0.478767 
 Pjm[19] = 0.018139       P1jm[19] = 0.507690 
 Pjm[20] = 0.018373       P1jm[20] = 0.774827 
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 P1[1] = 0.034399      P1_1[1] = 0.465081 
 P1[2] = 0.032626      P1_1[2] = 0.441121 
 P1[3] = 0.001940      P1_1[3] = 0.026229 
 P1[4] = 0.004998      P1_1[4] = 0.067569 
 
 E1[1]g=0.025000      E1[1]b=0.314433      E1[1]m=0.229927 
 E1[2]g=0.077586      E1[2]b=0.372549      E1[2]m=0.245353 
 E1[3]g=0.160714      E1[3]b=0.285714      E1[3]m=0.174603 
 E1[4]g=0.069832      E1[4]b=0.416667      E1[4]m=0.101523 
 
 P2[1] = 0.020198      P1_2[1] = 0.100529 
 P2[2] = 0.014575      P1_2[2] = 0.072541 
 P2[3] = 0.036728      P1_2[3] = 0.182796 
 P2[4] = 0.032292      P1_2[4] = 0.160717 
 P2[5] = 0.031224      P1_2[5] = 0.155406 
 P2[6] = 0.021446      P1_2[6] = 0.106739 
 P2[7] = 0.010197      P1_2[7] = 0.050752 
 P2[8] = 0.011301      P1_2[8] = 0.056243 
 P2[9] = 0.002869      P1_2[9] = 0.014277 
 P2[10] = 0.020092      P1_2[10] = 0.100000 
 
 E2[1]g=0.000000      E2[1]b=0.300000      E2[1]m=0.214286 
 E2[2]g=0.000000      E2[2]b=0.000000      E2[2]m=0.000000 
 E2[3]g=0.000000      E2[3]b=0.333333      E2[3]m=0.296296 
 E2[4]g=0.142857      E2[4]b=0.600000      E2[4]m=0.411765 
 E2[5]g=0.071429      E2[5]b=0.379310      E2[5]m=0.279070 
 E2[6]g=0.071429      E2[6]b=0.413793      E2[6]m=0.245614 
 E2[7]g=0.063830      E2[7]b=0.313253      E2[7]m=0.156250 
 E2[8]g=0.118644      E2[8]b=0.391304      E2[8]m=0.219251 
 E2[9]g=0.061372      E2[9]b=0.280488      E2[9]m=0.111421 
 E2[10]g=0.000000      E2[10]b=0.000000      E2[10]m=0.000000 
 
 P3[1] = 0.037758      P1_3[1] = 0.424507 
 P3[2] = 0.035466      P1_3[2] = 0.398744 
 P3[3] = 0.010022      P1_3[3] = 0.112678 
 P3[4] = 0.005685      P1_3[4] = 0.063911 
 P3[5] = 0.000014      P1_3[5] = 0.000160 
 
 E3[1]g=0.000000      E3[1]b=0.285714      E3[1]m=0.250000 
 E3[2]g=0.100000      E3[2]b=0.307692      E3[2]m=0.265306 
 E3[3]g=0.074194      E3[3]b=0.336364      E3[3]m=0.183019 
 E3[4]g=0.156863      E3[4]b=0.459459      E3[4]m=0.284091 
 E3[5]g=0.055556      E3[5]b=0.372881      E3[5]m=0.119454 
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 P4[1] = 0.025964      P1_4[1] = 0.110737 
 P4[2] = 0.000774      P1_4[2] = 0.003301 
 P4[3] = 0.026126      P1_4[3] = 0.111429 
 P4[4] = 0.017387      P1_4[4] = 0.074154 
 P4[5] = 0.026823      P1_4[5] = 0.114399 
 P4[6] = 0.037007      P1_4[6] = 0.157835 
 P4[7] = 0.047465      P1_4[7] = 0.202436 
 P4[8] = 0.021315      P1_4[8] = 0.090909 
 P4[9] = 0.003579      P1_4[9] = 0.015263 
 P4[10] = 0.017880      P1_4[10] = 0.076257 
 P4[11] = 0.010148      P1_4[11] = 0.043280 
 
 E4[1]g=0.090226      E4[1]b=0.237624      E4[1]m=0.153846 
 E4[2]g=0.037975      E4[2]b=0.416667      E4[2]m=0.126214 
 E4[3]g=0.067416      E4[3]b=0.434783      E4[3]m=0.254144 
 E4[4]g=0.075472      E4[4]b=0.323529      E4[4]m=0.135714 
 E4[5]g=0.000000      E4[5]b=0.200000      E4[5]m=0.083333 
 E4[6]g=0.100000      E4[6]b=0.416667      E4[6]m=0.272727 
 E4[7]g=0.117647      E4[7]b=0.393939      E4[7]m=0.300000 
 E4[8]g=0.000000      E4[8]b=0.000000      E4[8]m=0.000000 
 E4[9]g=0.000000      E4[9]b=0.000000      E4[9]m=0.000000 
 E4[10]g=0.098039      E4[10]b=0.369565      E4[10]m=0.226804 
 E4[11]g=0.000000      E4[11]b=0.375000      E4[11]m=0.250000 
 
 P5[1] = 0.021454      P1_5[1] = 0.100000 
 P5[2] = 0.022368      P1_5[2] = 0.104259 
 P5[3] = 0.047148      P1_5[3] = 0.219761 
 P5[4] = 0.044389      P1_5[4] = 0.206902 
 P5[5] = 0.012098      P1_5[5] = 0.056388 
 P5[6] = 0.015164      P1_5[6] = 0.070680 
 P5[7] = 0.012244      P1_5[7] = 0.057069 
 P5[8] = 0.016124      P1_5[8] = 0.075156 
 P5[9] = 0.023463      P1_5[9] = 0.109365 
 P5[10] = 0.000090      P1_5[10] = 0.000421 
 
 E5[1]g=0.000000      E5[1]b=0.000000      E5[1]m=0.000000 
 E5[2]g=0.000000      E5[2]b=0.250000      E5[2]m=0.200000 
 E5[3]g=0.000000      E5[3]b=0.343750      E5[3]m=0.314286 
 E5[4]g=0.000000      E5[4]b=0.428571      E5[4]m=0.326087 
 E5[5]g=0.067797      E5[5]b=0.302326      E5[5]m=0.166667 
 E5[6]g=0.083832      E5[6]b=0.435185      E5[6]m=0.221818 
 E5[7]g=0.067073      E5[7]b=0.283582      E5[7]m=0.129870 
 E5[8]g=0.082707      E5[8]b=0.298246      E5[8]m=0.147368 
 E5[9]g=0.067797      E5[9]b=0.230769      E5[9]m=0.132653 
 E5[10]g=0.076923      E5[10]b=0.600000      E5[10]m=0.222222 
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 P6[1] = 0.027964      P1_6[1] = 0.343973 
 P6[2] = 0.017807      P1_6[2] = 0.219036 
 P6[3] = 0.020258      P1_6[3] = 0.249184 
 P6[4] = 0.002746      P1_6[4] = 0.033776 
 P6[5] = 0.012522      P1_6[5] = 0.154031 
 
 E6[1]g=0.070288      E6[1]b=0.327586      E6[1]m=0.194030 
 E6[2]g=0.080645      E6[2]b=0.292683      E6[2]m=0.165049 
 E6[3]g=0.134615      E6[3]b=0.636364      E6[3]m=0.222222 
 E6[4]g=0.047619      E6[4]b=0.333333      E6[4]m=0.083333 
 E6[5]g=0.063830      E6[5]b=0.452381      E6[5]m=0.153005 
 
 P7[1] = 0.014136      P1_7[1] = 0.158812 
 P7[2] = 0.023574      P1_7[2] = 0.264832 
 P7[3] = 0.019102      P1_7[3] = 0.214593 
 P7[4] = 0.012723      P1_7[4] = 0.142933 
 P7[5] = 0.019479      P1_7[5] = 0.218830 
 
 E7[1]g=0.161290      E7[1]b=0.419355      E7[1]m=0.290323 
 E7[2]g=0.089744      E7[2]b=0.329787      E7[2]m=0.220930 
 E7[3]g=0.084158      E7[3]b=0.364964      E7[3]m=0.197640 
 E7[4]g=0.048387      E7[4]b=0.340000      E7[4]m=0.132184 
 E7[5]g=0.057143      E7[5]b=0.307692      E7[5]m=0.134387 
 
 P8[1] = 0.017368      P1_8[1] = 0.261580 
 P8[2] = 0.012361      P1_8[2] = 0.186158 
 P8[3] = 0.015293      P1_8[3] = 0.230325 
 P8[4] = 0.021376      P1_8[4] = 0.321936 
 
 E8[1]g=0.038462      E8[1]b=0.465517      E8[1]m=0.220588 
 E8[2]g=0.086667      E8[2]b=0.395062      E8[2]m=0.194805 
 E8[3]g=0.084906      E8[3]b=0.294118      E8[3]m=0.152866 
 E8[4]g=0.072464      E8[4]b=0.305000      E8[4]m=0.170168 
 
 P9[1] = 0.029118      P1_9[1] = 0.374918 
 P9[2] = 0.016730      P1_9[2] = 0.215414 
 P9[3] = 0.010388      P1_9[3] = 0.133760 
 P9[4] = 0.021428      P1_9[4] = 0.275909 
 
 E9[1]g=0.000000      E9[1]b=0.354839      E9[1]m=0.220000 
 E9[2]g=0.076471      E9[2]b=0.314286      E9[2]m=0.183871 
 E9[3]g=0.079019      E9[3]b=0.353591      E9[3]m=0.169708 
 E9[4]g=0.055556      E9[4]b=0.421053      E9[4]m=0.206522 
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 P10[1] = 0.018596      P1_10[1] = 0.326439 
 P10[2] = 0.038349      P1_10[2] = 0.673191 
 P10[3] = 0.000021      P1_10[3] = 0.000370 
 
 E10[1]g=0.071813      E10[1]b=0.337143      E10[1]m=0.174201 
 E10[2]g=0.071429      E10[2]b=0.370370      E10[2]m=0.268293 
 E10[3]g=0.102564      E10[3]b=0.538462      E10[3]m=0.211538 
 
 P11[1] = 0.016624      P1_11[1] = 0.223788 
 P11[2] = 0.021220      P1_11[2] = 0.285663 
 P11[3] = 0.018462      P1_11[3] = 0.248535 
 P11[4] = 0.017978      P1_11[4] = 0.242013 
 
 E11[1]g=0.078947      E11[1]b=0.444444      E11[1]m=0.230769 
 E11[2]g=0.094241      E11[2]b=0.324786      E11[2]m=0.181818 
 E11[3]g=0.054348      E11[3]b=0.333333      E11[3]m=0.161074 
 E11[4]g=0.063745      E11[4]b=0.333333      E11[4]m=0.169492 
 
 P12[1] = 0.012435      P1_12[1] = 0.178876 
 P12[2] = 0.020309      P1_12[2] = 0.292152 
 P12[3] = 0.018057      P1_12[3] = 0.259756 
 P12[4] = 0.018715      P1_12[4] = 0.269217 
 
 E12[1]g=0.077982      E12[1]b=0.328125      E12[1]m=0.134752 
 E12[2]g=0.078125      E12[2]b=0.413462      E12[2]m=0.228448 
 E12[3]g=0.060606      E12[3]b=0.328358      E12[3]m=0.168675 
 E12[4]g=0.090909      E12[4]b=0.306818      E12[4]m=0.214286 
 
 P13[1] = 0.025706      P1_13[1] = 0.280420 
 P13[2] = 0.020840      P1_13[2] = 0.227340 
 P13[3] = 0.009300      P1_13[3] = 0.101450 
 P13[4] = 0.030773      P1_13[4] = 0.335696 
 P13[5] = 0.005050      P1_13[5] = 0.055094 
 
 E13[1]g=0.087500      E13[1]b=0.336364      E13[1]m=0.231579 
 E13[2]g=0.072327      E13[2]b=0.383420      E13[2]m=0.189824 
 E13[3]g=0.067797      E13[3]b=0.253521      E13[3]m=0.120968 
 E13[4]g=0.000000      E13[4]b=0.363636      E13[4]m=0.142857 
 E13[5]g=0.166667      E13[5]b=0.400000      E13[5]m=0.217391 
 
 P14[1] = 0.020590      P1_14[1] = 0.319146 
 P14[2] = 0.031045      P1_14[2] = 0.481192 
 P14[3] = 0.012882      P1_14[3] = 0.199662 
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 E14[1]g=0.159420      E14[1]b=0.342857      E14[1]m=0.251799 
 E14[2]g=0.062500      E14[2]b=0.419355      E14[2]m=0.297872 
 E14[3]g=0.062857      E14[3]b=0.339100      E14[3]m=0.160934 
 
 P15[1] = 0.024679      P1_15[1] = 0.369581 
 P15[2] = 0.014233      P1_15[2] = 0.213147 
 P15[3] = 0.027863      P1_15[3] = 0.417272 
 
 E15[1]g=0.069767      E15[1]b=0.311828      E15[1]m=0.195531 
 E15[2]g=0.073069      E15[2]b=0.354701      E15[2]m=0.165498 
 E15[3]g=0.088889      E15[3]b=0.365079      E15[3]m=0.250000 
 
 P16[1] = 0.021240      P1_16[1] = 0.328489 
 P16[2] = 0.024302      P1_16[2] = 0.375834 
 P16[3] = 0.017928      P1_16[3] = 0.277269 
 P16[4] = 0.001190      P1_16[4] = 0.018408 
 
 E16[1]g=0.071625      E16[1]b=0.355556      E16[1]m=0.192733 
 E16[2]g=0.076577      E16[2]b=0.324324      E16[2]m=0.159159 
 E16[3]g=0.095238      E16[3]b=0.428571      E16[3]m=0.178571 
 E16[4]g=0.000000      E16[4]b=0.000000      E16[4]m=0.000000 
 
 P17[1] = 0.025206      P1_17[1] = 0.308619 
 P17[2] = 0.017085      P1_17[2] = 0.209189 
 P17[3] = 0.018321      P1_17[3] = 0.224325 
 P17[4] = 0.021061      P1_17[4] = 0.257868 
 
 E17[1]g=0.000000      E17[1]b=0.363636      E17[1]m=0.181818 
 E17[2]g=0.095588      E17[2]b=0.328125      E17[2]m=0.170000 
 E17[3]g=0.061856      E17[3]b=0.330579      E17[3]m=0.165079 
 E17[4]g=0.106667      E17[4]b=0.410959      E17[4]m=0.256757 
 
 P18[1] = 0.017081      P1_18[1] = 0.469799 
 P18[2] = 0.019277      P1_18[2] = 0.530201 
 
 E18[1]g=0.072692      E18[1]b=0.354167      E18[1]m=0.184615 
 E18[2]g=0.079208      E18[2]b=0.296296      E18[2]m=0.154839 
 
 P19[1] = 0.019367      P1_19[1] = 0.542575 
 P19[2] = 0.016327      P1_19[2] = 0.457425 
 
 E19[1]g=0.081006      E19[1]b=0.336134      E19[1]m=0.182886 
 E19[2]g=0.063492      E19[2]b=0.361842      E19[2]m=0.175743 
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P20[1] = 0.018892      P1_20[1] = 0.795813 
 P20[2] = 0.004847      P1_20[2] = 0.204187 
 
 E20[1]g=0.077453      E20[1]b=0.342932      E20[1]m=0.182762 
 E20[2]g=0.000000      E20[2]b=0.500000      E20[2]m=0.108108 
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Додаток З 
 

Результати моделювання в середовищі WIZWHY 
 

WIZWHY  REPORT 
 
 Total number of records:  33 
 Minimum probability of the: 
   1) if-then rules:      0,640 
   2) if-then-not rules:  0,730 
Minimum number of cases in a rule:   10 
 
 Dependent Variable:   CHYSTA_MIZ 
 Predicted Value (analyzed as Boolean):   more than -35 086,91 
 
 Number of  rules 19 
 Prediction error costs:   
     The cost of a miss:   1 
     The cost of a false alarm:   1 
 Average probability of the predicted value is   0,455 
 
 ANALYSIS  OF  THE  RULES  EXPLANATORY  POWER 
 Decision point:  Predict  more than -35 086,91 when conclusive probability is 
more than   0,500 
 Number of misses:   0 
 Number of false alarms:   0 
 Total number of errors:   0 
 Total cost of errors:   0 
 Success rate when predicting  more than -35 086,91 :   1,000 
 Success rate when predicting  NOT  more than -35 086,91 :   1,000 
 Number of records with no relevant rules :   0 
 Average cost (per record):   0,000 
 Expected average cost (per record) :    0,455 
 
 
 IF-THEN RULES: 
 
 1) If  CPIVVIDNOS is 13,00 ... 15,00 (average = 14,13 ) 
 Then 
 CHYSTA_MIZ is  more than -35 086,91 
 Rule's probability: 1,000 
 The rule exists in 15 records. 
 Significance Level:  Error probability is almost 0 
 Positive Examples (records' serial numbers):  
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
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 2) If  CPIVVIDNOS is 16,00 ... 21,00 (average = 18,78 ) 
 Then 
 CHYSTA_MIZ is not  more than -35 086,91 
 Rule's probability: 1,000 
 The rule exists in 18 records. 
 Significance Level:  Error probability is almost 0 
 Positive Examples (records' serial numbers):  
 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
 
 3) If  MIZHFIRMOV is 559,00 ... 4 685,00 (average = 2 545,27 ) 
 Then 
 CHYSTA_MIZ is  more than -35 086,91 
 Rule's probability: 1,000 
 The rule exists in 15 records. 
 Significance Level:  Error probability is almost 0 
 Positive Examples (records' serial numbers):  
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
 
 4) If  MIZHFIRMOV is 4 977,00 ... 8 916,00 (average = 6 872,28 ) 
 Then 
 CHYSTA_MIZ is not  more than -35 086,91 
 Rule's probability: 1,000 
 The rule exists in 18 records. 
 Significance Level:  Error probability is almost 0 
 Positive Examples (records' serial numbers):  
 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
 
 5) If  ZOVNISHNII is 15 198,00 ... 30 788,00 (average = 24 801,00 ) 
 and ZOVNISHNII is 2 615,00 ... 7 804,00 (average = 6 055,31 ) 
 Then 
 CHYSTA_MIZ is not  more than -35 086,91 
 Rule's probability: 1,000 
 The rule exists in 16 records. 
 Significance Level:   Error probability <   0,000001 
 Positive Examples (records' serial numbers):  
 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
 
 6) If  ZOVNISHNII is 15 198,00 ... 30 788,00 (average = 24 801,00 ) 
 and VALOVYI_ZO is 102 920,00 ... 137 722,00 (average = 122 852,44 ) 
 Then 
 CHYSTA_MIZ is not  more than -35 086,91 
 Rule's probability: 1,000 
 The rule exists in 16 records. 
 Significance Level:   Error probability <   0,000001 
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 Positive Examples (records' serial numbers):  
 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
 
 7) If  ZOVNISHNII is 135,00 ... 1 690,00 (average = 780,69 ) 
 Then 
 CHYSTA_MIZ is  more than -35 086,91 
 Rule's probability: 1,000 
 The rule exists in 13 records. 
 Significance Level:   Error probability <   0,000001 
 Positive Examples (records' serial numbers):  
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
 
 8) If  ZOVNISHNII is 2 615,00 ... 8 225,00 (average = 6 021,70 ) 
 Then 
 CHYSTA_MIZ is not  more than -35 086,91 
 Rule's probability: 0,900 
 The rule exists in 18 records. 
 Significance Level:   Error probability <   0,000001 
 Positive Examples (records' serial numbers):  
 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
 Negative Examples (records' serial numbers):  
 14, 15 
 
 9) If  VALOVYI_ZO is 30 647,00 ... 94 868,00 (average = 60 086,42 ) 
 Then 
 CHYSTA_MIZ is  more than -35 086,91 
 Rule's probability: 1,000 
 The rule exists in 12 records. 
 Significance Level:   Error probability <    0,00001 
 Positive Examples (records' serial numbers):  
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
 
 10) If  VALOVYI_ZO is 99 524,00 ... 137 722,00 (average = 117 848,38 ) 
 Then 
 CHYSTA_MIZ is not  more than -35 086,91 
 Rule's probability: 0,857 
 The rule exists in 18 records. 
 Significance Level:   Error probability <    0,00001 
 Positive Examples (records' serial numbers):  
 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
 Negative Examples (records' serial numbers):  
 13, 14, 15 
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 Unexpected Rule # 1  (out of  2) 
 Level of Unlikelihood : 0,997 
 
 1) If  ZOVNISHNII is 21 193,00 ... 28 482,00 (average = 24 879,60 ) 
 and PRIAMI_INV is -112,00 ... 4,00 (average = -46,00 ) 
 Then 
 CHYSTA_MIZ is not  more than -35 086,91 
 Rule's probability: 1,000 
 The rule exists in 10 records. 
 Significance Level:   Error probability <      0,001 
 Expected rule probability : 0,150 
 Actual minus Expected probability:  0,150 
 

 
Total number of records:  33 
 Minimum probability of the: 
   1) if-then rules:      0,710 
   2) if-then-not rules:  0,680 
 Minimum number of cases in a rule:   10 
The Demo version is limited to 1000 records. 
 
 Dependent Variable:   ZOVNISHNII 
 Predicted Value (analyzed as Boolean):   more than 24 248,76 
 
 Number of  rules 12 
 Prediction error costs:   
     The cost of a miss:   1 
     The cost of a false alarm:   1 
 Average probability of the predicted value is   0,515 
 
 ANALYSIS  OF  THE  RULES  EXPLANATORY  POWER 
 Decision point:  Predict  more than 24 248,76 when conclusive probability is more 
than   0,405 
 Number of misses:   0 
 Number of false alarms:   4 
 Total number of errors:   4 
 Total cost of errors:   4 
 Success rate when predicting  more than 24 248,76 :   0,810 
 Success rate when predicting  NOT  more than 24 248,76 :   1,000 
 Number of records with no relevant rules :   0 
 Average cost (per record):   0,121 
 Expected average cost (per record) :    0,485 
 Improvement Factor :   4,000 
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 IF-THEN RULES: 
 
 1) If  VALOVYI_ZO is 54 512,00 ... 126 236,00 (average = 98 289,71 ) 
 and MIZHFIRMOV is 1 943,00 ... 7 120,00 (average = 4 580,05 ) 
 Then 
 ZOVNISHNII is  more than 24 248,76 
 Rule's probability: 0,810 
 The rule exists in 17 records. 
 Significance Level:   Error probability <    0,00001 
 Positive Examples (records' serial numbers):  
 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
 Negative Examples (records' serial numbers):  
 6, 7, 8, 26 
 
 2) If  VALOVYI_ZO is 54 512,00 ... 128 955,00 (average = 100 866,22 ) 
 Then 
 ZOVNISHNII is  more than 24 248,76 
 Rule's probability: 0,739 
 The rule exists in 17 records. 
 Significance Level:   Error probability <     0,0001 
 Positive Examples (records' serial numbers):  
 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
 Negative Examples (records' serial numbers):  
 6, 7, 8, 26, 27, 28 
 
 3) If  MIZHFIRMOV is 1 341,00 ... 7 120,00 (average = 4 312,52 ) 
 Then 
 ZOVNISHNII is  more than 24 248,76 
 Rule's probability: 0,739 
 The rule exists in 17 records. 
 Significance Level:   Error probability <     0,0001 
 Positive Examples (records' serial numbers):  
 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
 Negative Examples (records' serial numbers):  
 4, 5, 6, 7, 8, 26 
 
 4) If  SPIVVIDNOS is 14,00 ... 18,00 (average = 15,83 ) 
 Then 
 ZOVNISHNII is not  more than 24 248,76 
 Rule's probability: 0,696 
 The rule exists in 16 records. 
 Significance Level:   Error probability <      0,001 
 Positive Examples (records' serial numbers):  
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27 
 Negative Examples (records' serial numbers):  
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 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
 
 5) If  MIZHFIRMOV is 4 196,00 ... 7 120,00 (average = 5 308,00 ) 
 and PRIAMI_INV is 2 053,00 ... 6 634,00 (average = 4 440,25 ) 
 Then 
 ZOVNISHNII is  more than 24 248,76 
 Rule's probability: 0,917 
 The rule exists in 11 records. 
 Significance Level:   Error probability <      0,001 
 Positive Examples (records' serial numbers):  
 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 
 Negative Examples (records' serial numbers):  
 26 
 
 6) If  ZOVNISHNII is 5 855,00 ... 8 225,00 (average = 7 050,91 ) 
 and MIZHFIRMOV is 4 977,00 ... 7 120,00 (average = 5 754,36 ) 
 Then 
 ZOVNISHNII is  more than 24 248,76 
 Rule's probability: 0,909 
 The rule exists in 10 records. 
 Significance Level:   Error probability <       0,01 
 Positive Examples (records' serial numbers):  
 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
 Negative Examples (records' serial numbers):  
 26 
 
 7) If  VALOVYI_ZO is 99 524,00 ... 128 955,00 (average = 110 120,92 ) 
 and PRIAMI_INV is 2 004,00 ... 6 634,00 (average = 4 252,85 ) 
 Then 
 ZOVNISHNII is  more than 24 248,76 
 Rule's probability: 0,846 
 The rule exists in 11 records. 
 Significance Level:   Error probability <       0,01 
 Positive Examples (records' serial numbers):  
 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 
 Negative Examples (records' serial numbers):  
 26, 28 
 
 8) If  SPIVVIDNOS is 14,00 ... 18,00 (average = 15,00 ) 
 and ZOVNISHNII is 135,00 ... 4 008,00 (average = 1 376,57 ) 
 Then 
 ZOVNISHNII is not  more than 24 248,76 
 Rule's probability: 0,786 
 The rule exists in 11 records. 
 Significance Level:   Error probability <       0,01 
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 Positive Examples (records' serial numbers):  
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31, 32 
 Negative Examples (records' serial numbers):  
 9, 12, 13 
 
 9) If  ZOVNISHNII is 5 855,00 ... 8 225,00 (average = 6 983,08 ) 
 Then 
 ZOVNISHNII is  more than 24 248,76 
 Rule's probability: 0,769 
 The rule exists in 10 records. 
 Significance Level:   Error probability <        0,1 
 Positive Examples (records' serial numbers):  
 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
 Negative Examples (records' serial numbers):  
 26, 27, 28 
 
 10) If  PRIAMI_INV is 2 004,00 ... 6 734,00 (average = 4 508,33 ) 
 Then 
 ZOVNISHNII is  more than 24 248,76 
 Rule's probability: 0,733 
 The rule exists in 11 records. 
 Significance Level:   Error probability <        0,1 
 Positive Examples (records' serial numbers):  
 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 
 Negative Examples (records' serial numbers):  
 2, 3, 26, 28 
 
 11) If  ZOVNISHNII is 135,00 ... 4 008,00 (average = 1 253,94 ) 
 Then 
 ZOVNISHNII is not  more than 24 248,76 
 Rule's probability: 0,688 
 The rule exists in 11 records. 
 Significance Level:   Error probability <        0,1 
 Positive Examples (records' serial numbers):  
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31, 32 
 Negative Examples (records' serial numbers):  
 9, 10, 11, 12, 13 
 

 
 



490 

 

Додаток К 
 

Результати моделювання в середовищі 
NeuroPro

 
Рис. K.1. Екранна форма навчання нейромережі в середовищі NeuroPro. 

Джерело: розроблено автором 

 

 
Рис. K.2. Екранна форма побудови прогнозу в середовищі NeuroPro. 

Джерело: розроблено автором 
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Рис. K.3. Екранна форма аналізу нейромережі в середовищі NeuroPro. 

Джерело: розроблено автором 

 
 

 
Рис. K.4. Екранна форма навчання нейромережі в середовищі NeuroPro. 

Джерело: розроблено автором 
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Рис. K.5. Екранна форма опису нейромережі в середовищі NeuroPro. 

Джерело: розроблено автором 

 
 

 
Рис. K.6. Екранна форма опису нейромережі в середовищі NeuroPro. 

Джерело: розроблено автором 
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Рис. K.7. Екранна форма значень нейромережі в середовищі NeuroPro. 

Джерело: розроблено автором 

 
 

 
Рис. K.8. Екранна форма значень нейромережі в середовищі NeuroPro. 

Джерело: розроблено автором 
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Додаток Л 
 

 

Модельні дослідження в Deductor Studio динаміки показників діяльності 
банківської системи в контексті концепції сталого розвитку в розрізі сценарів 

прориву, кризового, інерційного 
 

 
Рис. Л.1. Динаміка кількості банків з 2000 р. до 2014 р. і прогноз значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 

 

 

Рис. Л.2. Динаміка активів банків з 2000 р. до 2014 р. і прогноз значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 
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Рис. Л.3. Динаміка власного капіталу банків з 2000 р. до 2014 р. і прогноз значень до 

2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 

  
Рис. Л.4. Динаміка кредитів, наданих суб’єктам господарювання з 2000 р. до 2014 р. 

і прогноз значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 

  
Рис. Л.5. Динаміка кредитів, наданих фізичним особам з 2000 р. до 2014 р. і прогноз 

значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 
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Рис. Л.6. Динаміка коштів, залучених від суб’єктів господарювання з 2000 р. до 

2014 р. і прогноз значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 

  
Рис. Л.7. Динаміка результатів діяльності банківської системи з 2000 р. до 2014 р. і 

прогноз значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 

  
Рис. Л.8. Динаміка стійкості банків з 2000 р. до 2014 р. і прогноз значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 
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Рис. Л.9. Динаміка індексу інфляції з 2000 р. до 2014 р. і прогноз значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 

  
Рис. Л.10. Динаміка внутрішнього державного боргу України з 2000 р. до 2014 р. і 

прогноз значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 

  
Рис. Л.11. Динаміка темпів зростання ВВП з 2000 р. до 2014 р. і прогноз значень до 

2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 
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Рис. Л.12. Динаміка зовнішнього державного боргу України з 2000 р. до 2014 р. і 

прогноз значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 

  
Рис. Л.13. Динаміка відношення державного і гарантованого державного боргу до 

ВВП з 2000 р. до 2014 р. і прогноз значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 

  
Рис. Л.14. Динаміка дефіциту бюджету України з 2000 р. до 2014 р. і прогноз 

значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 
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Рис. Л.15. Динаміка обсягу міжнародних резерів з 2000 р. до 2014 р. і прогноз 

значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 

  
Рис. Л.16. Динаміка індексу інноваціності економіки з 2000 р. до 2014 р. і прогноз 

значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 

  
Рис. Л.17. Динаміка витрат на НДР з 2000 р. до 2014 р. і прогноз значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 



500 

 

  
Рис. Л.18. Динаміка продуктивності праці з 2000 р. до 2014 р. і прогноз значень до 

2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 

  
Рис. Л.19. Динаміка продукції високотехнологічних і наукомістких галузей України 

з 2000 р. до 2014 р. і прогноз значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 

  
Рис. Л.20. Динаміка індексу конкурентоспроможності України з 2000 р. до 2014 р. і 

прогноз значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 
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Рис. Л.21. Динаміка чисельності зайнятого населення з 2000 р. до 2014 р. і прогноз 

значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 

  
Рис. Л.22. Динаміка чисельності населення України з 2000 р. до 2014 р. і прогноз 

значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 

 
Рис. Л.23. Динаміка рівня безробіття в Україні з 2000 р. до 2014 р. і прогноз значень 

до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 
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Рис. Л.24. Динаміка індексу людського розвитку України з 2000 р. до 2014 р. і 

прогноз значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 

  
Рис. Л.25. Динаміка частки населення з з доходами, нижчими за прожитковий 

мінімум, з 2000 р. до 2014 р. і прогноз значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 

  
Рис. Л.26. Динаміка індексу захисту прав власності в Україні з 2000 р. до 2014 р. і 

прогноз значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 
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Рис. Л.27. Динаміка індексу корупції та хабарництва в Україні з 2000 р. до 2014 р. і 

прогноз значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 

  
Рис. Л.28. Динаміка індексу прозорості державної політики в україні з 2000 р. до 

2014 р. і прогноз значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 

  
Рис. Л.29. Динаміка індексу здоровєєя населення з 2000 р. до 2014 р. і прогноз 

значень до 2018 р. 

Джерело: розраховано та побудовано автором 
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