Таблиця 3.2

Тактична оцінка рівня фінансової безпеки банків за 2013-2017 рр.

Група державних банків

Група
іноземних
банківських груп

Банки

Капітало-ресурсна безпека банків

Кредитно-інвестиційна безпека банків
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Фінансово-результативна безпека банку

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

ПАТ
«Кредобанк»

0,065

0,0482

0,0535

0,0515

0,0442

0,088

0,092

0,097

0,063

0,0586

0

0

0

0

0,0369

ПАТ
«Укрсиббанк»

0,0592

0,0612

0,0532

0,0677

0,0795

0,0716

0,098

0,1008

0,0748

0,079

0,04425

0

0,0607

0

0,0490

ПАТ
«Райффайзен
Банк Аваль»

0,1027

0,0762

0,0957

0,0942

0,0935

0,0848

0,1052

0,1216

0,1094

0,0738

0,0477

0

0

0,0676

0,0823

ПАТ
«Державний
експортноімпортний банк
України»

0,082

0,067

0,0512

0,0532

0,0632

0,057

0,0684

0,0756

0,0742

0,0948

0,04425

0

0

0

0,0472

АТ КБ
«Приватбанк»

0,0647

0,062

0,0612

0,0527

0,0895

0,086

0,114

0,1176

0,0668

0,0742

0,04335

0,0435

0,0445

0

0

ПАТ
«Державний
0,0652
Ощадний банк
України»

0,0662

0,0445

0,0557

0,0555

0,0726

0,099

0,0804

0,088

0,0904

0,0297

0

0

0,0537

0,0565
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Продовження таблиці 3.2
Валютна безпека банків

Банки

Група державних банків

Група іноземних
банківських груп

2013 р.

*

Інтегральний показник фінансової безпеки

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

0,0161

0,0137

0,0083

0,0196

0,1571

0,1746

0,0977

0,1128

0,1490

0,3215

0,3309

0,2619

0,2353

0,3084

0,0559

0,0491

0,021

0,0195

0,0897

0,0863

0,0569

0,1243

0,0689

0,3162

0,3015

0,3328

0,2879

0,2959

0,0366

0,0339

0,0485

0,0581

0,1342

0,1484

0,1025

0,1526

0,1253

0,4007

0,3664

0,3538

0,4724

0,4330

0,0153

0,0204

0,022

0,021

0,0199

0,0844

0,1233

0,0843

0,0968

0,1287

0,2830

0,2791

0,2332

0,2452

0,3539

0,0156

0,0314

0,0328

0,0154

0,0143

0,1249

0,0999

0,1139

0,0740

0,1309

0,3346

0,3508

0,3701

0,2090

0,3089

0,047

0,0476

0,0483

0,0553

0,0534

0,1235

0,1917

0,1542

0,1106

0,1724

0,3381

0,4046

0,3274

0,3633

0,4283

ПАТ
0,0114
«Кредобанк»
ПАТ
0,0514
«Укрсиббанк»
ПАТ
«Райффайзен 0,0312
Банк Аваль»
ПАТ
«Державний
експортноімпортний
банк
України»
АТ КБ
«Приватбанк»
ПАТ
«Державний
Ощадний
банк
України»

Вартісно-грошова безпека банків

Джерело: розробка автора на основі [10]
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Валютна

безпека

ПАТ

«Державний

експортно-імпортний

банк

України» та АТ КБ «Приватбанк» за 2013-2017 рр. перебувала на низькому
або задовільному рівні, а от ПАТ «Державний Ощадний банк України» виключно на задовільному. Вартісно-грошова безпека ПАТ «Державний
експортно-імпортний банк України» та АТ КБ «Приватбанк» перебувала на
низькому рівні, а ПАТ «Державний Ощадний банк України» - на
задовільному рівні (крім 2014 р.).
Аналіз банків іноземних банківських груп показав, що за 2013-2017 рр.
рівень капітало-ресурсної безпеки в основному був на низькому рівні. Рівень
кредитної-інвестиційної безпеки в більшості випадків - на задовільному
рівні, у меншій частині - на низькому. Фінансово-результативна безпека
банку в збиткові роки - на критичному, в інші періоди - на низькому або
задовільному. Валютна безпека ПАТ «Кредобанк» за аналізований період
була на критичному рівні. ПАТ «Укрсиббанк» та ПАТ «Райффайзен Банк
Аваль» - перемінно на низькому та задовільному рівні.
Щодо вартісно-грошової безпеки, то у ПАТ «Кредобанк» - на низькому
(крім 2015 р.), ПАТ «Укрсиббанк» - виключно на критичному рівні (крім
2016 р.), у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - переважно на низькому.
Отже,

результати

тактичної

оцінки

рівня

фінансової

безпеки

комерційних банків першої та другої групи показали, що головною
проблемою низького рівня безпеки є недостатній рівень ресурсної бази
банків та їх збиткова діяльність протягом довшого періоду.
Особливістю запропонованої

методики оцінки рівня фінансової

безпеки комерційних банків є можливість її стратегічної оцінки на основі
інтегрального

показника,

що,

у

свою

чергу,

є

відображенням

результативності забезпечення фінансової безпеки всіх функціональних
складових. Результати розрахунків інтегрального показника фінансової
безпеки державних банків зображено на рис. 3.4. та рис. 3.5.
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ПАТ "Укрсиббанк"

ПАТ "Кредобанк"

ПАТ "Державний експортноімпортний банк"

АТ КБ "Приватбанк"

ПАТ "Райффайзен Банк

ПАТ "Державний ощадний
банк України"

Рис. 3.4. Нормативне та фактичне значення компонент інтегрального показника фінансової безпеки досліджуваних банків у 2017 р.
Побудовано автором на основі проведених розрахунків
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0,5
0,45
0,4
0,1253

0,35

0,1724

0,3
0,25

0,0689
0,149

0,2
0,15
0,1
0,05
0

0,0195

0,0581
0,0823

0,049
0,0196
0,0369

0,079

0,1287

0,0199
0,0472

0,0738

0,0442
ПАТ «Кредобанк»

0,0935

ПАТ «Укрсиббанк»

ПАТ «Райффайзен Банк
Аваль»

Капітало-ресурсна безпека банків
Валютна безпека банків

0,1009

0,0565

0,0143
0,0948

0,0742

0,0904

0,0632

0,0595

0,0555

ПАТ «Державний
експортно-імпортний
банк України»

АТ КБ «Приватбанк»

ПАТ «Державний
Ощадний банк України»

0,0586
0,0795

0,0534

Кредитно-інвестиційна безпека банків
Вартісно-грошова безпека банків

Фінансово - результативна безпека

Рис. 3.5. Фактичне значення компонент інтегрального показника фінансової безпеки досліджуваних банків у 2017 р.
Примітка: побудовано автором на основі проведених розрахунків
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Загалом результати проведеної оцінки інтегрального показника
фінансової безпеки державних банків та іноземних банківських груп
показали тенденцію до погіршення рівня фінансової безпеки банків, що, в
свою чергу, потребує негайного реагування з боку топ-менеджменту.
Найбільшу увагу при цьому необхідно звернути на розроблення стратегії
фінансової безпеки банків на основі вартісно-орієнтованого управління.
Таким чином, при визначенні рівня фінансової безпеки комерційних
банків запропоновано використовувати Інтегральний показник безпеки, який
складається

із

п’яти

компонентів

:

капітало-ресурсної,

кредитно-

інвестиційної, фінансово-результативної, валютної та вартісно-грошової
безпеки банку. Результати інтегральної оцінки фінансової безпеки банку
рекомендовано використовувати для вибору стратегії управління вартістю
банку. Це дозволяє обрати стратегію зростання вартості банку, адекватну
досягнутому банком рівню інтегрального показника фінансової безпеки.

3.2. Розробка методичного підходу до оцінювання інтегрального
рівня фінансової безпеки комерційних банків із урахуванням вартісногрошової складової
Економічна та політична ситуація, що склалась в Україні, негативно
впливає на банківську систему України впродовж останніх п’яти років. Це
призводить до зменшення довіри до банківської системи, збільшення
протермінованої заборгованості позичальників, банкрутства банків. Така
ситуація підриває не лише фінансову безпеку банківського сектору, а й
безпеку окремих банківських установ. Тому актуальності набирає питання
пошуку таких моделей оцінки фінансової безпеки, які б ураховували реалії
сьогодення.
В економічній літературі немає єдиного підходу до побудови моделей
оцінки фінансової безпеки комерційних банків. Якщо проаналізувати
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існуючі підходи до оцінки рівня фінансової безпеки комерційних банків, не
важко зауважити, що всі вони частково містять у собі однакові показники.
Визначення проблем і недоліків у наявних моделях оцінки фінансової
безпеки комерційних банків і банківської системи загалом потребує
об’єднання цих методик за певними групами. Серед таких груп, виходячи з
аналізу широкого кола економічної літератури, варто виділити такі: 1)
методи та моделі, що ґрунтуються на використанні економічних нормативів
як основних критеріїв; 2) метод коефіцієнтів і показників; 3) метод
економіко-математичного моделювання; 4) методи експертних оцінок
(таблиця 1.8) [26].
Як бачимо із таблиці 3.3., науковці найбільшу перевагу віддають
методам та моделям, що ґрунтуються на коефіцієнтах і показниках (Додаток
Б) [26].
Серед проаналізованих методів і методик оцінки фінансової,
економічної чи загальної безпеки банків і банківської системи заслуговує на
увагу підхід Н.М. Наточеєвої [112, с. 83-84], яка запропонувала методичний
підхід оцінки «стратегічної фінансової безпеки комерційних банків».
Методичний підхід базується на індикаторах внутрішньої, зовнішньої,
міжнародної фінансової безпеки комерційних банків і має п’ять стадій
фінансової безпеки комерційних банків: стабільна, нестабільна, загрозлива,
критична, катастрофічна.
Окремої уваги заслуговує модель оцінки економічної безпеки банків
В.І.Франчука та С.І.Мельника [180, с. 55-56]. У цій моделі пропонується
побудова шкали оцінки рівня економічної безпеки банку із використанням
формули «золотого поділу», що дозволяє побудувати таку градацію
економічної

безпеки

банку:

недостатній,

критичний,

достатній,

оптимальний. За даним методичним підходом увага приділяється активам
банку, тому багато показників є тотожними та взамодоповнюючими, що
обумовлює залежність показників банківської діяльності від активів банку.
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Таблиця 3.3.
Cистематизація методів та моделей оцінки фінансової безпеки банків
і банківської системи
Методи та
Методи та
Методи та
моделі, що
моделі, що
Метод
моделі, що
ґрунтуються на
ґрунтуються на
економікоґрунтуються на
використанні
оцінці
математичного
коефіцієнтах і
економічних
банківських
моделювання
показниках
нормативів
ризиків

Автори

В.І. Гайдук,
Н.В. Гайдук,
А.Л. Воронков
[37]
І.М. Крупка
[93]

Е.А. Андрєєва
[6]

В.Е. Черенков
[184]

З. Васильченко
І. Васильченко
[25]

А.О. Єпіфанов, А.О. Єпіфанов,
О.Л. Пластун
О. Л. Пластун
та ін. [177]
та ін. [177]
О.М.
Колодізєв,
О.М. Штаєр
[80]
Н.Н. Наточеєва
[112]

Н. Різник [132]

П.В. Каллаур
[69]
Г.Ю.
Хачатурян
[182]
В.І. Гайдук,
Н.В. Гайдук,
А.Л. Воронков
[37]
О.І.
Барановський
[9]
Примітка: побудовано автором

П.В. Каллаур
[69]

О.М.
Колодізєв,
О.М. Штаєр
[80]
В.І. Франчук,
С.І. Мельник
[180]

Методи
експертних
оцінок

А.О. Єпіфанов,
О.Л. Пластун
та ін. [177]

Методичні підходи Е.А. Андрєєвої [6], Г.Ю. Хачатуряна [182],
В.І. Гайдука [37], О.І. Барановського [9] базуються на виокремленні певних
показників (індикаторів), що відображають стан фінансової безпеки
банківської діяльності, але без побудови економіко-математичних моделей.
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Методика П.В. Калаура [69, с. 29] полягає в тому, що показники
фінансової безпеки групуються за ступенем ризиків, а самі показники
групуються за економічними нормативами банківської діяльності.
Модель, що запропонована О.М. Колодізєвим і О.М. Штаєр [80, с. 69]
ґрунтується на основі розрахунку таксономічних показників ділової
активності, ліквідності, достатності капіталу банків та ефективності
управління, а також на кластерному аналізі, що дає можливість ранжувати
банківські установи за ступенем економічної безпеки.
Окремі автори оцінку фінансової безпеки комерційних банків
здійснюють шляхом порівняння ключових індикаторів з їх пороговими
значеннями (З.С. Пестовська [121]) або аналізуючи тренд (В.В. Коваленко
[77]), не визначаючи при цьому інтегральний показник безпеки банку.
Ю.С. Тисячна, К.М. Азізова та О.М. Рац зазначають, що велика
кількість показників, які використовуються в процесі оцінювання стану
фінансової безпеки банку, призводить до так званої «надлишковості
інформації», оскільки більшість з них часто є взаємозалежними та
характеризують різні боки одного і того ж процесу або стану. З метою
вилучення з первісної системи показників, що характеризують фінансову
безпеку комерційних банків, ті, що дублюють інформацію, а також
виділення тих показників, які несуть найбільш значущу інформацію, вони
рекомендують використовувати факторний аналіз методом головних
компонент, відповідно до якого в групах означених показників виділяються
показники-репрезентанти. З метою практичної реалізації методу головних
компонент використовується пакет прикладних програм «Statistica 6.0». За
правилами багатовимірного факторного аналізу в подальших дослідженнях
використовуються тільки ті фактори, які пояснюють не менше 70%
дисперсії, а величина факторних навантажень окремих суттєвих показників
за величиною перевищує 0,7 [172, с. 430-432].
Також автори рекомендують наведені часткові показники, виявлені
шляхом факторного аналізу, методом головних компонент, згорнути в
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інтегральний показник оцінки стану фінансової безпеки комерційних банків
для

визначення

напрямів

покращення

фінансової

безпеки

банку,

обґрунтування та ухвалення відповідних управлінських рішень. Згортання
рекомендується

виконати

шляхом

адитивної

згортки.

При

цьому

нормування фактичних значень часткових показників здійснюється з
використанням коефіцієнтів значущості, які обчислені на основі нормування
факторних

навантажень.

Фактичні

кількісні

значення

інтегрального

показника фінансової безпеки комерційних банків (ФБ) пропонується
розраховувати для досліджуваних банків на основі формули 1.1:
ФБ = ∑𝒏і=𝟏 Кзні

Хфі

(1.1)

Хеті

де Кзні – коефіцієнт значущості і-го часткового показника, що
характеризує фінансову безпеку комерційного банку;
Хфі – фактичне значення і-го часткового показника, що характеризує
фінансову безпеку комерційного банку;
Хеті – еталонне значення і-го часткового показника, що характеризує
фінансову безпеку комерційного банку;
n – кількість часткових показників, що характеризують безпеку
комерційного банків [172, с. 430-432].
Проаналізувавши моделі та показники оцінки рівня фінансової
безпеки комерційних банків, можемо зробити висновок, що проблема
полягає не лише у виборі необхідної кількості показників, а й розробці
певної системи відбору найвпливовіших показників.
Для

оцінки

рівня

фінансової

безпеки

комерційних

банків

з

використанням кількісних методів розроблено скорингову методику. У її
основі лежить розрахунок кількості балів, що формується за оцінками
фінансових показників та коефіцієнтів.
Отже, підсумовуючи вищесказане, зазначимо що, на сьогодні в
економічній літературі немає єдиної комплексної моделі оцінки фінансової
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безпеки банку. Усі існуючі моделі мають високий рівень спорідненості та не
мають системності. Нами запропоновано систему показників оцінки
фінансової безпеки, що грунтується на використанні капіталу через
зростання його вартості та охоплює показники, які характеризують
ефективність діяльності банку та рівень його захищеності.
Оскільки в нашому дослідженні підгрунтям фінансової безпеки
комерційних банків є ефективне використання капіталу через зростання його
вартості, ми обрали таку групу показників (таблиця 3.4.).
Таблиця 3.4
Показники, які характеризують ефективність діяльності банку та
рівень його захищеності
Показники
Адекватність
регулятивного
капіталу

Розрахунок
Регулятивний капітал/ сумарні активи і
певні
позабалансові
інструменти,
зменшені на суму створених відповідних
резервів за активними операціями та на
суму забезпечення кредиту

Рентабельність
Чистий прибуток/капітал банку
капіталу
Рентабельність
Чистий прибуток/активи
активів
Рівень процентної
Середня процентна ставка по кредитаммаржі
середня процентна ставка по депозитах
Ліквідність
Високоліквідні
активи/поточні
(миттєва)
зобов’язання банку
Рівень проблемних (Проблемні
(прострочені
кредитів
кредити)/кредитний портфель)*100%
Коефіцієнт
(Капітал/(зобов’язання + капітал)) * 100%
достатності капіталу
Коефіцієнт
фінансового
Зобов’язання/власний капітал * 100%
левериджу
Джерело: [177, с.197-199]

Норматив

Не менше 10%

Не менше 15%
Не менше 1,5%
>5%
>20 %
<5 %
>10%
100-300%

Значна система показників утруднює процес розрахунків, реагування і
попередження ризиків та загроз та, відповідно, забезпечення фінансової
безпеки комерційних банків. Тому для побудови ефектиної моделі оцінки
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рівня фінансової безпеки комерційних банків необідно вибрати найсуттєвіші
з них. Відбір доцільно здійснити за допомогою багатофакторного
кореляційно-регресійного аналізу.
Інтегральна оцінка рівня фінансової безпеки комерційних банків
повинна здійснюватися з урахуванням п’яти груп показників – капіталоресурсної (пасивних операцій), кредитно-інвестиційної (активних операцій),
фінансово-результативної безпеки банку, валютної та вартісно-грошової
безпеки банку. Ураховуючи вартісно-орієнтований підхід до формування
системи та стратегії забезпечення фінансової безпеки комерційних банків,
окремо виділимо групу вартісно-грошової безпеки банку, представлену
вартісно-грошовою оцінкою операційної діяльності, вартісно-грошовою
оцінкою інвестиційної діяльності, вартісно-грошовою оцінкою фінансової
діяльності, ринковою вартістю банку до балансової вартості.
Кожен частковий показник, уведений у модель оцінки рівня
фінансової

безпеки

комерційни

банків,

повинен

характеризуватись

пороговим значенням та питомою вагою в загальній структурі безпеки
банку.
Розрахунок зазначених функціональних складових дасть змогу
проведення оперативної оцінки фінансової безпеки банку, а врахування
групових вагових оцінок – тактичної. Стратегічна оцінка, тобто загальний
рівень фінансової безпеки комерційних банків, може бути визначений за
допомогою інтегрального показника на основі групових рівнів безпеки та їх
питомої ваги значущості.
Отримані результати рівня фінансової безпеки комерційни банків
рекомендується використовувати для вчасного реагування на ймовірні
ризики та загрози та вибору стратегії управління вартістю банку і завдяки
цьому- стратегії забезпечення фінансової безпеки комерційни банків.
Таким чином, за допомогою правильно обраної

моделі оцінки

фінансової безпеки комерційних банків можна отримати повну інформацію
щодо фінансового стану банку і оцінити ступінь загрози його фінансовій
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безпеці. Це дасть можливість не лише попереджати виникнення кризових
ситуацій на початковій стадії, а й правильно обирати методи нейтралізації
можливих криз, стратегії управління вартістю банку і забезпечення
фінансової безпеки комерційни банків.

3.3.

Науково-практичний

підхід

до

оцінювання

орієнтованих стратегічних рішень щодо забезпечення

вартіснофінансової

безпеки комерційних банків
У зв’язку із необхідністю прийняття фінансових рішень, проблема
вибору ефективної стратегії забезпечення фінансової безпеки комерційних
банків за вартісно-орієнтованим підходом є надзвичайно актуальною.
Застосування вартості банку як чинника, що визначає рівень безпеки є
невипадковим, оскільки вартість банківського бізнесу тісно пов’язана із його
безпекою. У праці [22, с. 98] автори зображують залежність безпеки
банківського бізнесу від його вартості (рис. 3.6).
І

Рівень безпеки

ІІ

Вартість бізнесу

Рис. 3.6. Залежність безпеки банківського бізнесу від рівня його вартості
Джерело: [22, с. 98]
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Автори визначають, що вартість банку двояко впливає на рівень його
безпеки: з одного боку, зростання вартості банку сприяє підвищенню рівня
його безпеки (через зростання активів і, як наслідок, можливості протистояти
зовнішнім та внутрішнім загрозам) (лінія І), а з іншого – зростання вартості
підвищує рівень активності суб’єктів, що бажають змінити права власності
на цю установу (як в законний, так і в незаконний спосіб) (лінія ІІ). В такому
випадку дії власника бізнесу повинні бути спрямовані на пошук
оптимального співвідношення складових «вартість-розвиток-безпека», що
забезпечить можливість його ефективного функціонування у перспективі.
При цьому за основу необхідно брати вартість банківського бізнесу і вже
відносно неї коригувати параметри розвитку та безпеки. Це пояснюється тим,
що саме вартість і є основою розвитку та безпеки, тобто при збільшенні
вартості підвищуються темпи розвитку та рівень безпеки. Необхідною є
розробка такої системи захисту (протидії) внутрішнім та зовнішнім загрозам,
яка б не гальмувала темпи розвитку та забезпечувала зростання вартості
банківського бізнесу [22, с. 99].
Наявність численних загроз (як зовнішніх, так і внутрішніх) фінансовій
безпеці банку посилює потребу в розробці комплексного підходу до їх
виявлення, аналізу та системної розробки заходів щодо їх запобігання.
Проведений у підрозділі 2.3 аналіз зовнішніх загроз фінансовій безпеці
банківських установ показав, що серед опитаних респондентів 92% вказали
на зміну законодавчих актів, а 85,2% на зміну умов діяльності банку.
Безумовно, безпосереднього впливу на зовнішні загрози банки не мають,
тому задля нейтралізації даних загроз необхідно розробити заходи
спрямовані на «укріплення» позиції банку або ж адаптації його до умов, що
змінюються. За таких умов першочерговим завданням є запровадження
принципів Базель ІІІ, що ґрунтуються на принципах управління капіталом та
ліквідністю з метою підвищення стійкості банківського сектору, а також
забезпечення стабільної бази та необхідних резервів з метою протистояти
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ризикам та кризам. Запровадження принципів Базель ІІІ дасть можливість
збільшити вартість банківської установи.
Проведене опитування показало, що близько 96% респондентів
основною внутрішньою загрозою фінансовій безпеці банку вважають
відсутність стратегії забезпечення фінансової безпеки та компетенції
управлінського персоналу. А, отже, забезпечення фінансової безпеки
комерційних банків повинно здійснюватися на основі розробленої стратегії
на засадах управління вартістю банку.
Фінансова стратегія забезпечення фінансової безпеки банку являє
собою комплекс заходів, спрямованих на досягнення збільшення його
вартості,

забезпечення

платоспроможності,

ліквідності

та

стійкості,

ефективної структури капіталу й найбільш прибуткових напрямів його
вкладень. Метою стратегії є збільшення вартості банку, його прибутковості
та розширення позицій на ринку банківських послуг.
Стратегія забезпечення фінансової безпеки банку розробляється
відповідно до нормативів НБУ та має узгоджуватися із загально стратегією і
будуватися на основі чинної нормативно-законодавчої бази.
Розробка стратегії забезпечення фінансової безпеки за вартісноорієнтованим підходом передбачає врахування рівня фінансової безпеки
банку. Розглянута в підрозділі 1.3 методика визначення рівня фінансової
безпеки банку передбачає можливість отримання одного з п’яти типів її
оцінки – критичний, низький, задовільний, достатній, оптимальний. Із
урахуванням типів оцінки нами пропонується визначати такі зони безпеки
банку та відповідні їм стратегії управління його вартістю (рис. 3.7).
Нами виділено п’ять типів стратегій забезпечення фінансової безпеки
банку за вартісно-орієнтованим підходом:
-

стратегія збереження темпів приросту вартості – передбачає

збереження досягнутого рівня безпеки, шляхом підтримки темпів приросту
вартості. У межах цієї стратегії передбачається здійснення контролю за
темпами зростання вартості з метою попередження виникнення можливих
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загроз та швидкої нейтралізації їх впливу. Банки, які обирають дану
стратегію, характеризуються високим рівнем показників адекватності
регуляторного капіталу, коефіцієнту достатності капіталу. Для підтримання
темпів зростання вартості банківська установа повинна підтримувати
високий рівень ліквідності та рентабельності активів;
Рівень ФЕБ

Вид стратегії управління вартістю

Оптимальний

Стратегія збереження темпів приросту
вартості та безпеки

Достатній

Стратегія збільшення темпів приросту
вартості та зростання безпеки

Задовільний

Стратегія підвищення безпеки та
досягнення цільового значення вартості

Низький

Стратегія зміцнення безпеки та
обмеженого зростання вартості

Критичний

Стратегія досягнення позитивного приросту
вартості та досягнення безпеки

Рис. 3.7. Стратегії забезпечення зростання вартості банківських установ
залежно від рівня фінансової безпеки
Примітка: побудовано автором

-

стратегія збільшення темпів приросту

вартості – стратегія,

спрямована на нарощення темпів зростання вартості банківської установи.
Дану стратегію обирають банки, які намагаються підтримувати лідируючу
позицію на ринку, тому вони повинні мати високий рівень компоненти
капіталу (адекватність регулятивного капіталу, коефіцієнт достатності
капіталу,рентабельність капіталу) та ліквідності за умови , що забезпечується
середній рівень компоненти проблемних кредитів та рівня процентної маржі;
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-

стратегія досягнення цільового значення вартості – спрямована на

визначення та досягнення бажаної вартості банківської установи. Оскільки
вона спрямована на досягнення цільового рівня вартості, то установа
потребує мобілізації всіх наявних ресурсів, що проявляється у високому
рівні адекватності регуляторного капіталу, та забезпеченні гнучкості
діяльності банку. Для швидкої переорієнтації установи на інші види
діяльності банку необхідно досягти середнього якісного стану рентабельності
капіталу, ліквідності, рівня проблемних кредитів та коефіцієнті достатності
капіталу;
-

стратегія

обмеженого

зростання

вартості

–

спрямована

на

забезпечення зростання вартості банківської установи, що здійснюється в
умовах обмежених ресурсів. Забезпечення зростання вартості банку потребує
середнього якісного стану компонент капіталу (адекватність регуляторного
капіталу,

коефіцієнт

достатності

капіталу),

рентабельності

капіталу,

ліквідності;
-

стратегія досягнення позитивного приросту вартості – передбачає

визначення обсягу вартісного потенціалу банку та запровадження заходів,
спрямованих на підвищення вартості банку. Оскільки ця стратегія
реалізується банківськими установами, що перебувають у кризовому стані,
банки з даним типом стратегії характеризуються низьким якісним станом
компонент ліквідності, рентабельності капіталу, високим рівнем проблемних
кредитів, низьким рівнем процентної маржі та середнім якісним станом
адекватності регуляторного капіталу та коефіцієнту достатності капіталу.
Здійснене в роботі визначення основних факторів упливу на вартість та
безпеку банку надає змогу розробляти і впроваджувати адекватні заходи
впливу на внутрішні фактори та врахувати дії зовнішніх. Розуміючи
залежність фінансової безпеки від чинників, що визначають вартість банку,
уважаємо за доречне першочергово розробити заходи підвищення рівня
вартості

банку.

У

таблиці

3.5.

наведено

характеристику

стратегій

забезпечення фінансової безпеки засобами управління вартістю банку,
залежно від рівня безпеки банку та їх основні заходи.

Таблиця 3.5
Вартісно-орієнтовані стратегії забезпечення фінансової безпеки комерційних банків засобами управління
вартістю банку, залежно від рівня фіансової безпеки банку
Рівень фінансової
безпеки банку
Оптимальний
(значення
інтегрального
показника
безпеки від 80 до
100 балів)
Достатній
(значення
інтегрального
показника
безпеки від 60 до
79 балів)
Задовільний
(значення
інтегрального
показника
безпеки від 40 до
59 балів)
Низький
(значення
інтегрального
показника
безпеки від 20 до
39 балів)
Критичний
(значення
інтегрального
показника
безпеки від 0 до
19 балів)
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Стратегія
зростання вартості
банку

Характеристика стратегії

Система заходів, що сприяють зростанню вартості банківської установи

Стратегія
збереження темпів
приросту безпеки
та вартості

Стратегія, спрямована на
збереження досягнутого рівня
безпеки, шляхом підтримки
темпів приросту вартості

- заходи щодо управління доданою вартістю банківської установи;
- провадження заходів у сфері управління портфелем банку( оптимізація
складу, структури впроваджених новітніх продуктів та послуг;
вдосконалення цінової та збутової політики банку);
- управління
якістю
банківського
обслуговування
та
системою
обслуговування клієнтів)

Стратегія
збільшення темпів
приросту вартості
та зростання
безпеки

Стратегія, спрямована на
нарощення темпів зростання
вартості банківської установи

- моніторинг показників дохідності вкладеного капіталу;
- провадження політики оперативного управління капіталом банку (викуп
акцій товариства, зміна дивідендної політики)
- оптимізація мережі збуту банківських продуктів;

Стратегія
підвищення
безпеки та
досягнення
цільового
значення вартості

Стратегія, спрямована на
визначення та досягнення
бажаної вартості банківської
установи

Стратегія
зміцнення безпеки
та обмеженого
зростання вартості

Стратегія, спрямована до
забезпечення зростання
вартості банківської установи,
що здійснюється в умовах
обмежених ресурсів

Стратегія
досягнення
позитивного
приросту вартості
та досягнення
безпеки

Стратегія, що передбачає
визначення обсягу вартісного
потенціалу банку та
запровадження заходів,
спрямованих на підвищення
вартості банку

Примітка: розроблено автором

- управління доданою вартістю банку;
- впровадження новітніх процедур ризик-менеджменту;
- удосконалення технологій залучення додаткового капіталу; вдосконалення
дивідендної політики;
- вдосконалення процедури оперативного управління капіталу шляхом
пришвидшення зростання активів;
- здійснення заходів щодо сприяння збільшенню обсягів наданих банківських
послуг;
- вдосконалення процедур з управління активами та пасивами;
- ефективне управління витратами банку;
- здійснення заходів щодо вдосконалення управління капіталом банку за
рахунок залучення субординованого боргу, розміщення (приватного) акцій;
- здійснення реорганізації банківської установи шляхом запровадження
процедури злиття або поглинання;
- оптимізація розподілу капталу та підвищення ефективності його
використання;
- оптимізація бізнес-процесів банківської установи (аутсорсинг);
- здійснення заходів щодо управління ліквідністю та платоспроможністю
банку;
- реалізація заходів по відновленню прибутковості роботи банку
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З метою визначення типу стратегії забезпечення зростання вартості
банківської установи, виходячи із рівня їх фінансової безпеки, проведемо
розрахунки розривів окремих компонент безпеки (таблиця 3.6).
Як видно з таблиці 3.5, рівень безпеки досліджуваних банків є вкрай
низьким. Так у групі банків з іноземним капіталом лише ПАТ «Райффайзен
Банк Аваль», а групі державних банків ПАТ «Державний Ощадний банк
України» характеризуються задовільним рівнем безпеки. Для решти банків
характерним є низький рівень безпеки.
Для розробки ефективної стратегії забезпечення безпеки банку шляхом
досягнення зростання його вартості доцільно скористатися методами
стратегічного аналізу. Одним із методів розробки ефективної стратегії
вважається GAP-аналіз.
Метод стратегічного аналізу GAP дає змогу знайти способи розробки
стратегії і методи управління як своєрідну організаційну атаку на розрив або
ж на ліквідацію розриву між діяльністю бажаною і тою, яка прогнозується,
що дозволяє привести її у відповідність з високими вимогами [175, с. 70].
Аналіз розриву – простий, але ефективний метод стратегічного аналізу.
Його мета – визначити, чи існує розрив між цілями підприємства і його
можливостями, і якщо так, то встановити, як «заповнити» його [17, с. 173].
Аналіз розривів за кожною складовою безпеки показав, що для всіх
досліджуваних банків характерні максимальні розриви у двох ключових
складових безпеки – капітало-ресурсній та вартісно-грошовій. З огляду на
рівень фінансової безпеки та її складових, доцільно визначити стратегію
забезпечення

зростання

вартості.

Результати

визначення

стратегії

підвищення рівня фінансової безпеки шляхом зростання вартості наведено в
таблиці 3.7.
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Таблиця 3.6
Результати розрахунків складових фінансової безпеки досліджуваних банків станом на 01.01.2018 р.*
Банк

Інтегральний
показник безпеки
банку (1)

ФінансовоКредитноінвестиційна безпека
результативна
банку (0,20)
безпека банку (0,15)
Банки іноземних банківських груп

Капітало-ресурсна
безпека банку (0,25)

Валютна
безпека
(0,10)

Вартісногрошова безпека
банку (0,30)

ПАТ
«Кредобанк»

0,3084

0,0442

0,0586

0,0369

0,0196

0,149

ПАТ
«Укрсиббанк»

0,2959

0,0795

0,079

0,049

0,0195

0,0689

ПАТ
«Райффайзен
Банк Аваль»

0,433

0,0935

0,0738

0,0823

0,0581

0,1253

Державні банки
ПАТ «Державний
Ощадний банк
України»

0,4005

0,0555

0,0904

0,0566

0,0534

0,1446

АТ КБ
«Приватбанк»

0,2257

0,0895

0,0742

0

0,0143

0,1309

ПАТ «Державний
експортноімпортний банк
України»

0,3257

0,06325

0,0948

0,10275

0,0199

0,1005

Примітка: розроблено автором

Розриви

е1 =0,2058
е2 =0,1414
е3 = 0,1131
е4 = 0,0804
е5 = 0,1151
е1 =0,171
е2 =0,151
е3 = 0,1305
е4 = 0,0311
е5 = 0,2311
е1 =0,1565
е2 ==0,1262
е3 =0,0677
е4 =0,0419
е5 = 0,1747
е1 =0,1868,
е2 =0,1052
е3 = 0,1028
е4 = 0,0801
е5 = 0,1713
е1 =0,1605
е2 =0,1258
е3 = 0,15
е4 = 0,0857,
е5 = 0,1691
е1 =0,1945
е2 = 0,1096
е3 = 0,0935
е4 = 0,0466
е5 = 0,1276
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Таблиця 3.7
Результати визначення стратегії зростання вартості банку для
досліджуваних банків станом на 01.01.2018 р.
Банк

Бальна оцінка ключових
компонент безпеки
F1
F2
F3
F4
F5

ПАТ
0
1
«Кредобанк»
ПАТ
0
1
«Укрсиббанк»
ПАТ
«Райффайзен
0
0
Банк Аваль»
ПАТ «Державний
Ощадний банк
0
1
України»
АТ КБ
0
1
«Приватбанк»
ПАТ «Державний
експортно0
1
імпортний банк
України»
Примітка: розроблено автором

0

1

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

Рекомендована стратегія
зростання вартості
Стратегія зміцнення безпеки та
обмеженого зростання вартості
Стратегія зміцнення безпеки та
обмеженого зростання вартості
Стратегія підвищення безпеки та
досягнення цільового значення
вартості
Стратегія підвищення безпеки та
досягнення цільового значення
вартості
Стратегія зміцнення безпеки та
обмеженого зростання вартості
Стратегія зміцнення безпеки та
обмеженого зростання вартості

З метою визначення доцільності подолання виявлених розривів шляхом
застосування запропонованих стратегій доцільно скористатися методологією
теорії ігор та лінійного програмування. Теорія ігор являє собою теорію
індивідуальних раціональних рішень, що приймаються в умовах недостатньої
інформації відносно результатів цих рішень [155, с. 8].
1. Визначення параметрів платіжної матриці та формування вихідних
даних.
2. Перевірка параметрів матриці на відсутність сідлової точки за
принципом мінімаксу (максиміну).
3. Визначення змішаних стратегій для кожного параметра матриці;
4. Визначення

оптимального

рівня

стратегічного

розвитку

допомогою критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності.

за
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5. Визначення

оптимального

рівня

стратегічного

розвитку

за

допомогою задач лінійного програмування.
6. Побудова системи нерівностей.
7.

Визначення оптимального значення цільової функції, діапазону

змінних (хi ... xm; yj ... yn) та системи обмежень.
8. Обчислення ціни гри (визначення середнього значення рівня
ефективності функціонування).
9. Визначення ймовірностей використання чистих стратегій для гравця
А (pi) і гравця В (qi).
10. Визначення

оптимальної

альтернативи

стратегічного

розвитку

[96, с. 129].
Для отримання достовірних результатів необхідно обрати чинники, що
впливають на кінцевий показник (безпеки) та на складові, за якими
спостерігаємо найбільші розриви. Оскільки виявлено, що найбільші розриви
спостерігаються за капітало-ресурсною та вартісно-грошовою складовою, то
доречно виокремити чинники, що їх визначають. За даними підрозділів 1.3
та 2.2 встановлено, що компонентами стратегії зростання вартості банку з
метою забезпечення його безпеки можна вважати такі: адекватність
регулятивного капіталу, рентабельність капіталу, коефіцієнт достатності
капіталу, рівень процентної маржі, ліквідність, відношення ринкової вартості
банку до балансової вартості, рівень проблемних кредитів та співвідношення
вартості банку до грошового потоку від операційної діяльності.
Для отримання достовірних результатів, що будуть репрезентативними
для будь-яких банків, розглянемо банки, які належать до різних груп
(державні та банки з іноземним капіталом) і мають різні рівні інтегрального
показника безпеки. Так, з групи банків з іноземним капіталом обрано ПАТ
«Кредобанк» та ПАТ «Укрсиббанк», а з групи державних банків – ПАТ
«Державний Ощадний банк України» та ПАТ «Державний експортноімпортний банк України».
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Стратегію зростання вартості задля забезпечення безпеки банку
визначають 8 обраних змінних (компонент). Комбінація цих змінних
визначила можливі ігрові ситуації. Для кожного гравця сформовано вихідні
платіжні матриці. Уважаємо, що стратегія S1 , яка використовується на даний
момент, тобто залишається незмінною; стратегія S2 –передбачає зміну
компонент

з

метою

подолання

стратегічних

розривів

і

реалізації

рекомендованої стратегії зростання вартості банку.
Проведемо розрахунки для прийняття оптимального рішення щодо
подолання розривів для державних банків та банків з іноземним капіталом
окремо. Формування вихідних даних відбувалося шляхом складання
платіжних матриць для кожної групи банків (табл. 3.8).
Таблиця 3.8
Вихідна платіжна матриця для визначення оптимального рішення щодо
подолання стратегічних розривів
для ПАТ «Кредобанк» та ПАТ «Укрсиббанк»*
ПАТ «Кредобанк»
Компоненти стратегії

ПАТ «Укрсиббанк»

S1

S2

S1

S2

0,15

0,15

0,2265

0,2265

Рентабельність капіталу;

0,0104

0,15

0,2634

0,2634

Коефіцієнт достатності капіталу

0,0904

0,1

0,1208

0,1208

Рівень процентної маржі

0,09

0,09

0,05

0,05

Ліквідність

0,29

0,29

0,4922

0,4922

298,6

298,6

206,8

206,8

0,1205

0,05

0,2818

0,05

14,28

14,28

44,7

44,7

Адекватність регулятивного
капіталу

Відношення ринкової вартості
банку до балансової вартості
Рівень проблемних кредитів
Вартість/грошовий потік від
операційної діяльності
Примітка: розроблено автором

Основним завданням розв’язання матричної гри є визначення виду
стратегічних змін, проведення яких забезпечить підприємству оптимальний
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рівень ефективності функціонування з урахуванням ситуаційних ознак
стратегічного розвитку [155, с. 14].
Розроблену платіжну матрицю використаємо для побудови матриці
виграшів (таблиця 3.9).
Другим етапом є перевірка параметрів матриці на відсутність сідлової
точки з метою можливості застосування у моделюванні змішаних стратегій.
Для цього доцільно розраховувати верхню і нижню ціни гри (виграші) за
принципом максиміну (мінімаксу) [155, с. 19-21]:

γнц= max аі= maxі minjаij,
γвц= max аj= mini maxjаij, j =1,n, I =1,n,
де γнц - нижня ціна гри; γвц – верхня ціна гри; аij – елемент платіжної матриці.
Таблиця 3.9
Матриця виграшів для визначення оптимального рішення щодо
доцільності подолання стратегічних розривів
для ПАТ «Кредобанк» та ПАТ «Укрсиббанк»

ПАТ
«Кредобанк»

Результати реалізації чистих
стратегій

ПАТ «Укрсиббанк»
S1

S2

Мінімальний
виграш

S1

96,7096

96,7095

96,7095

S2

96,7095

96,7092

96,7092

максимальний
програш

96,7096

96,7095

Примітка: розраховано автором

Уважаємо, що гравець І – ПАТ «Кредобанк» вибудовує стратегію так,
щоб отримати максимальну вигоду (вартість банку), а гравець ІІ – ПАТ
«Укрсиббанк» обирає свою стратегію так. щоб мінімізувати виграш гравця І.
Знаходимо гарантований виграш, який визначається нижньою ціною
гри аі= max(ai) = 96,7095, яка вказує на максимальну чисту стратегію ПАТ
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«Кредобанк» S1. Верхня ціна гри b = min(bj) = 96,7095. Сідлова точка (1,2)
указує розв’язок на пару альтернатив (А1,В2). Ціна гри – 96,7095.
Отже, для групи державних банків оптимальним буде використання
чистих стратегій – для ПАТ «Кредобанк» надалі використовувати існуючу
стратегію, а для ПАТ «Укрсиббанк» – доцільно застосувати запропоновані
зміни для подолання стратегічних розривів. Обрання вказаних стратегій
призведе до отримання оптимальних результатів.
Проведемо аналогічні розрахунки для групи державних банків
(таблиця 3.10).
Таблиця 3.10
Вихідна платіжна матриця для визначення оптимального рішення щодо
подолання стратегічних розривів для ПАТ «Державний Ощадний банк
України» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
Компоненти стратегії

ПАТ «Державний
Ощадний банк України»
S1
S2

ПАТ «Державний експортноімпортний банк України»
S1
S2

Адекватність
регулятивного капіталу

0,1884

0,1884

0,217

0,217

Рентабельність капіталу

0,0227

0,15

0,0544

0,15

Коефіцієнт достатності
капіталу

0,1336

0,1336

0,0824

0,1

Рівень процентної маржі

0,021

0,05

0,023

0,05

Ліквідність

0,675

0,675

0,8232

0,8232

Відношення ринкової
вартості банку до
балансової вартості

83,2

83,2

85,9

85,9

Рівень проблемних кредитів

0,416

0,05

0,33

0,05

25,6

25,18

25,18

Вартість/грошовий потік
25,6
від операційної діяльності
Примітка: розраховано автором

Розрахунок відстаней між положеннями банків в n-мірному просторі
дозволив побудувати матрицю виграшів (таблиця 3.11).
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Таблиця 3.11
Матриця виграшів для визначення оптимального рішення щодо
доцільності подолання стратегічних розривів для ПАТ «Державний
Ощадний банк України» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України»*
Результати реалізації чистих
стратегій
ПАТ
«Державний
Ощадний банк
України»

S1

S2

Мінімальний виграш

S1

2,7387

2,7643

2,7387

S1

2,7532

2,7368

2,7368

2,7532

2,7643

максимальний
програш
Примітка: розраховано автором

Перевірка

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України»

матриці

на

наявність

сідловок

точки

показав,

що

мінімальний виграш (верхня ціна гри) для ПАТ «Державний ощадний банк
України» становить 2,7387, який указує на максимально чисту стратегію S1
ПАТ «Державний ощадний банк України. Верхня ціна гри 2,7532. Оскільки
верхня та нижня ціна гри не співпадають, це свідчить про відсутність
сідлової точки та доцільність застосування змішаних стратегій. Для
визначення оптимальних змішаних стратегій доцільно розв’язати лінійні
нерівності. Так, для ПАТ «Державний Ощадний банк України» матиме
вигляд матриці:
А1А2…А𝑛
SА = �𝑝1𝑝2…𝑝𝑛
�,

де SА – оптимальна стратегія для ПАТ «Державний Ощадний банк України»;
А1…Аn – чисті стратегії для ПАТ «Державний Ощадний банк України»
p1…pn – імовірність використання чистої стратегії.
Для ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» оптимальна
змішана стратегія матиме вигляд матриці:
SВ = �В1В2…В𝑛
�,
𝑞1𝑞2…𝑞𝑛
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де SВ – оптимальна стратегія для ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України»;
В1…Вn – чисті стратегії для ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України»
q1…qn – імовірність використання чистої стратегії.
Для визначення оптимальної стратегії ПАТ «Державний Ощадний банк
України» необхідно розв’язати систему нерівностей:
SА = S1+ S2

min

2,739x1+2,753x2 ≥ 1
2,764x1+2.737x2 ≥ 1

Система нерівностей для ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України» матиме такий вигляд:
SВ = S1+ S2

max

2,739y1+2,764y2 ≤ 1
2,753y1+2,737y2 ≤ 1

Розвязок даної системи нерівностей здійснюємо за методом Гауса.
Результати розв’язку нерівностей подано в таблиці 3.12.
Таблиця 3.12
Визначення доцільності застосування змішаних стратегій для подолання
розривів*

*

Банк

Стратегія

ПАТ «Державний
Ощадний банк
України»
ПАТ «Державний
експортно-імпортний
банк України»

S1

Ймовірність
обрання
стратегії
0,39

S2

0,61

S1

0,655

S2

0,345

Розраховано автором

Ціна,
гри.

Оптимальна
стратегія

2,748

S2

2,748

S1
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Розв’язок лінійних рівнянь дав можливість визначити для кожного
банку оптимальну стратегію подолання стратегічних розривів. Так, для ПАТ
«Державний Ощадний банк України» оптимальною є стратегія S2, тобто
стратегія, яка передбачає збільшення рентабельності капіталу, рівня
процентної маржі, коефіцієнта достатності капіталу та скорочення частки
проблемних кредитів. Для ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України» оптимальною є нинішня стратегія.
Таким чином, для забезпечення фінансової безпеки банківських
установ засобами управління їх вартістю доцільно здійснювати за допомогою
використання GAP-аналізу та теорії ігор. Застосування GAP-аналізу дало
можливість визначити стратегічні розриви, тобто визначити серед основних
ті компоненти, які потребують коригування задля отримання необхідного
рівня безпеки. Застосування методів теорії ігор дало можливість визначити
оптимальну стратегію подолання виявлених розривів.
За результатами проведеного дослідження на основі отриманих
інтегральних показників фінансової безпеки в обраних для дослідження
комерційних

банках

запропоновано

вартісно-орієнтовані

стратегії

забезпечення фінансової безпеки (табл. 3.13).
Розроблені вартісно-орієнтовані стратегії дозволяють забезпечити
збереження або збільшення ринкової вартості комерційних банків шляхом
прийняття управлінських рішень щодо зміцнення фінансової безпеки
комерційних банків в рамках інтегрованої вартісно-орієнтованої моделі.
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Таблиця 3.13
Вартісно-орієнтовані стратегії забезпечення фінансової безпеки комерційних банків
Банк

Інтегральний
показник
безпеки банку

А

1

Рівень
фінансової
безпеки
банку
Б

ПАТ
«Кредобанк»

0,3084

низький

ПАТ
«Укрсиббанк»

0,2959

низький

ПАТ
«Райффайзен
Банк Аваль»

0,433

задовільний

Стратегія

Характеристика
стратегії

Основні заходи

В
Г
Д
Банки іноземних банківських груп
Стратегія, спрямована - здійснення заходів щодо сприяння збільшенню обсягів
на забезпечення
наданих банківських послуг;
Стратегія
- удосконалення процедур з управління активами та
фінансової безпеки
зміцнення
банку через зростання пасивами;
безпеки та
- ефективне управління витратами банку;
вартості банківської
обмеженого
- здійснення заходів щодо удосконалення управління
установи, що
зростання
здійснюється в умовах капіталом банку за рахунок залучення субординованого
вартості
обмежених ресурсів
боргу, розміщення (приватного) акцій;
Стратегія, спрямована - здійснення заходів щодо сприяння збільшенню обсягів
Стратегія
на забезпечення
наданих банківських послуг;
зміцнення
- удосконалення процедур з управління активами та
фінансової безпеки
безпеки та
банку через зростання пасивами;
обмеженого
- ефективне управління витратами банку;
вартості банківської
зростання
- здійснення заходів щодо удосконалення управління
установи, що
вартості
здійснюється в умовах капіталом банку за рахунок залучення субординованого
обмежених ресурсів
боргу, розміщення (приватного) акцій;
Стратегія, спрямована
Стратегія
на забезпечення
- управління доданою вартістю банку;
підвищення
фінансової безпеки
- впровадження новітніх процедур ризик-менеджменту;
безпеки та
банку через
- удосконалення технологій залучення додаткового
досягнення
визначення та
капіталу; удосконалення дивідендної політики;
цільового
досягнення бажаної
удосконалення процедури оперативного управління
значення
вартості банківської
капіталу шляхом пришвидшення зростання активів;
вартості
установи
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А

ПАТ
«Державний
Ощадний банк
України»

АТ КБ
«Приватбанк»

ПАТ
«Державний
експортноімпортний банк
України»

1

0,4005

0,2257

0,3257

- Примітка: побудовано автором

Б

В

Г
Державні банки

задовільний

Стратегія
підвищення
безпеки та
досягнення
цільового
значення
вартості

Стратегія, спрямована на
забезпечення фінансової
безпеки банку через
визначення та досягнення
бажаної вартості
банківської установи

низький

Стратегія
зміцнення
безпеки та
обмеженого
зростання
вартості

Стратегія, спрямована на
забезпечення фінансової
безпеки банку через
зростання вартості
банківської установи, що
здійснюється в умовах
обмежених ресурсів

низький

Стратегія
зміцнення
безпеки та
обмеженого
зростання
вартості

Стратегія, спрямована на
забезпечення фінансової
безпеки банку через
зростання вартості
банківської установи, що
здійснюється в умовах
обмежених ресурсів

Продовження таблиці 3.13
Д
- управління доданою вартістю банку;
- впровадження
новітніх
процедур
ризикменеджменту;
- удосконалення технологій залучення додаткового
капіталу; вдосконалення дивідендної політики;
- удосконалення процедури оперативного управління
капіталу шляхом пришвидшення зростання активів;
- здійснення заходів щодо сприяння збільшенню
обсягів наданих банківських послуг;
- удосконалення процедур з управління активами та
пасивами;
- ефективне управління витратами банку;
- здійснення заходів щодо удосконалення управління
капіталом банку за рахунок залучення субординованого
боргу, розміщення (приватного) акцій;
- здійснення заходів щодо сприяння збільшенню
обсягів наданих банківських послуг;
- удосконалення процедур з управління активами та
пасивами;
- ефективне управління витратами банку;
- здійснення заходів щодо удосконалення управління
капіталом банку за рахунок залучення субординованого
боргу, розміщення (приватного) акцій.
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Отже, застосування вказаних методичних підходів дає можливість
менеджерам банківських установ мінімізувати часові та ресурсні втрати на
виявлення та подолання проблем забезпечення фінансової безпеки за
вартісно-орієнтованим підходом.

Висновки до розділу 3
За

результатами

вивчення

перспектив

формування

стратегії

забезпечення фінансової безпеки комерційни банків за вартісно орієнтованим
підодом зроблено такі висновки:
1. Запропонована методика оцінки фінансової безпеки комерційних
банків має призначення вчасно надавати повну інформацію щодо
фінансового стану банку і ступінь загрози його фінансовій безпеці, що дасть
можливість попереджати виникнення кризових ситуацій на початковій стадії
і правильно обирати методи нейтралізації можливих криз, стратегії
управління вартістю банку і забезпечення фінансової безпеки комерційни
банків.
2. Алгоритм функціонування системи забезпечення фінансової безпеки
комерційного банку передбачає проведення діагностики діяльності та рівня
безпеки банку: за позитивного результату банк продовжує роботу в
звичному режимі, а при виявленні недостатнього рівня безпеки необхідно
пройти ряд етапів, з яких заключним є оцінка результативності самої
системи та її вдосконалення й повернення до початкового етапу.
3. На основі узагальнення теоретичних положень та методичних
підходів до оцінювання стану безпеки комерційних банків запропоновано
власну методику оцінки рівня фінансової безпеки комерційних банків та
визначено її основні показники: адекватність регулятивного капіталу;
рентабельність капіталу; рентабельність активів; рівень процентної маржі;
ліквідність (миттєва); рівень проблемних кредитів; коефіцієнт достатності
капіталу; коефіцієнт фінансового левериджу. Для побудови ефектиної моделі
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оцінки рівня фінансової безпеки комерційних банків вибрано найсуттєвіші з
них за допомогою багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу.
4. Інтегральна оцінка рівня фінансової безпеки комерційних банків
повинна здійснюватись з урахуванням п’яти груп показників – капіталоресурсної (пасивних операцій), кредитно-інвестиційної (активних операцій),
фінансово-результативної безпеки банку, валютної та вартісно-грошової
безпеки банку. Даний підхід дає змогу кількісно оцінити вплив кожної групи
показників на рівень фінансової безпеки комерційного банку та забезпечує
проведення оперативної (за частковими показниками), тактичної (з
урахуванням групових вагових оцінок) та стратегічної (за допомогою
інтегрального показника) оцінки фінансової безпеки банку.
5. Узагальнююча оцінка ключових компонент інтегрального показника
фінансової безпеки банку дозволила виявити, що більшість із досліджуваних
банків характеризується низьким та критичним рівнем цього показника.
6. Розроблено

та

обґрунтовано

теоретико-методичні

основи

формування вартісно-орієнтовної стратегії банку, виходячи із рівня його
фінансової безпеки. Запропоновано для виявлення причин відхилень рівня
фінансової безпеки використовувати GAP-метод (метод розривів). Це
дозволило виокремити компоненти, які мають найбільший уплив на рівень
безпеки та вартість банку. Установлено, що стратегія забезпечення
фінансової безпеки комерційного банку повинна бути спрямована на
подолання

розривів

за

основними

показниками.

Для

встановлення

доцільності подолання стратегічних розривів використано методологію теорії
ігор

та

лінійного

програмування.

Доведено

доцільність

подолання

стратегічних розривів ключових чинників фінансової безпеки. Установлено,
що застосування даних методів дає можливість швидко виявляти причини
відхилень від безпечного рівня банку та обґрунтовувати доцільність впливу
на певні чинники.
Основні

результати

дослідження,

викладені

в

цьому

розділі,

відображено в працях [140; 141; 144; 146; 148; 149; 150; 151; 152; 153].

187

ВИСНОВКИ
У результаті дослідження досягнута мета дисертаційної роботи:
обґрунтовано теоретико-методичних положення і розроблено практичні
рекомендації щодо розробки стратегії забезпечення фінансової безпеки
комерційних банків за вартісно-орієнтованим підходом. На підставі
вирішення визначених завдань отримано такі висновки та пропозиції:
1. На основі узагальнення наукових підходів уточнено зміст поняття
фінансова безпека комерційних банків, що визначається як стан захищеності,
який гарантує його захист від потенційних та наявних загроз, збереження та
примноження активів, стійкість та досягнення встановлених цілей діяльності
з метою попередження та уникнення загроз для збереження та примноження
фінансових

ресурсів

банку,

забезпечення

його

стійкості,

зростання

ефективності його діяльності та зміцнення позицій на ринку. Установлено,
що під системою забезпечення фінансової безпеки комерційного банку слід
розуміти сукупність об’єктів, суб’єктів, принципів, функцій, методів оцінки і
механізму зміцнення фінансової безпеки банку, що підпорядковані спільній
меті та поставленим завданням попередження та протидії загрозам,
зміцнення позицій банку на ринку, підвищення ефективності його діяльності.
2. Обґрунтовано науково-методичні засади формування вартісноорієнтованої стратегії забезпечення фінансової безпеки комерційних банків,
яка розглядається як модель узагальнення дій щодо максимізації ринкової
вартості

комерційного

банку

за

умови

забезпечення

ефективного

використання вкладеного інвесторами капіталу, фінансової стійкості,
збереження та примноження активів із попередженням можливих ризиків та
захистом від існуючих внутрішніх і зовнішніх загроз з метою досягнення
основних цілей діяльності, та дозволяє встановлювати й виявляти логічнофункціональні взаємозв’язки з елементами категоріального базису.
3. Узагальнено теоретичні та методичні підходи до оцінювання рівня
фінансової безпеки комерційних банків. Доведено, що на сьогодні не існує
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єдиної комплексної моделі оцінки фінансової безпеки комерційного банку.
Обґрунтовано доцільність застосування вартісно-грошової складової як
компоненти запропонованого методичного підходу інтегральної оцінки рівня
фінансової безпеки комерційних банків.
4.

Проведено

оцінку

ризиків

і

перспектив

функціонування

банківського сектору України. На прикладі комерційних банків першої групи
(з державною часткою понад 75% від статутного капіталу банку), а саме ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», АТ КБ «Приватбанк»
та ПАТ «Державний Ощадний банк України» та комерційних банків другої
групи (контрольні пакети акцій яких належать іноземним банкам), а саме ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
доведено вплив ключових факторів вартості на результуючий показник ринкову вартість банківського бізнесу на 1 грн. балансового капіталу банку,
що розрахована із застосуванням методу дисконтування грошових потоків.
Установлено ключові фактори вартості комерційних банків, до яких
віднесено адекватність регулятивного капіталу, рентабельність капіталу,
рентабельність активів, рівень процентної маржі, ліквідність, рівень
проблемних кредитів, коефіцієнт достатності капіталу, фінансовий леверидж.
На основі проведення експертного опитування систематизовано ключові
внутрішні та зовнішні загрози фінансовій безпеці комерційних банків,
запропоновано заходи щодо їх попередження та нейтралізації.
5. Удосконалено інформаційно-аналітичне забезпечення оцінювання
рівня фінансової безпеки комерційного банку, що розглядається як
комплексна система формування, збору, систематизації, аналітичної обробки
та передачі обґрунтованої та достовірної інформації із використанням
вартісно-орієнтованої звітності, що є інформаційною базою для аналізу та
дозволяє

реалізувати

вартісно-орієнтовану

стратегію

забезпечення

фінансової безпеки комерційних банків.
6. Розроблено методичний підхід до інтегральної оцінки рівня
фінансової безпеки комерційних банків, який ураховує п’ять груп
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функціональних

компонент,

а

саме:

капітало-ресурсну,

кредитно-

інвестиційну, фінансово-результативну, валютну та вартісно-грошову. Такий
підхід дає змогу кількісно оцінити вплив кожної групи показників на рівень
фінансової безпеки комерційних банків. Практичну значущість методичного
підходу доведено на прикладі 6 комерційних банків України. Інтегральна
оцінка ключових компонент інтегральної показника фінансової безпеки
банку

дозволила

виявити,

що

більшість

із

досліджуваних

банків

характеризуються низьким та критичним рівнем цього показника.
7. Обґрунтовано науково-практичний підхід до оцінювання вартісноорієнтованих стратегічних рішень щодо забезпечення фінансової безпеки
комерційних банків. Обґрунтовано доцільність застосування GAP-методу
(методу стратегічних розривів) для виявлення причин відхилень рівня
фінансової безпеки, що дозволяє виокремити компоненти, які мають
найбільший уплив на рівень фінансової безпеки та вартість банку.
Установлено, що вартісно-орієнтована стратегія забезпечення фінансової
безпеки комерційного банку має бути спрямована на подолання розривів за
ключовими факторами вартості. Для встановлення доцільності подолання
стратегічних розривів використано теорію ігор та лінійного програмування.
Установлено, що застосування даних методів дає можливість швидко
виявляти причини відхилень від безпечного рівня банку та здійснювати
заходи, спрямовані на зростання вартості банківського бізнесу.
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Додаток А
Огляд дисертаційних досліджень за напрямками: фінансова безпека банку, система забезпечення фінансової
безпеки банку, вартісно-орієнтована стратегія забезпечення безпеки банку

Рік
2000

Автор
Барановський
Олександр
Іванович

2006

Момот
Тетяна
Валеріївна

2006

Шульга
Наталія
Петрівна

Назва
Фінансова безпека в Україні
(методологія оцінки та механізми
забезпечення).
Дисертація на здобуття наукового
ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.04.01.
Інститут економічного
прогнозування при Національній
академії наук України. Київ, 2000.
Вартісно-орієнтований
організаційно-економічний
механізм корпоративного
управління акціонерними
товариствами: теорія, методологія
і практика.
Дисертація на здобуття наукового
ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.07.03.
Харківська національна академія
міського господарства. Харків,
2006.

Ключові питання дослідження
Досліджено теоретичні засади формування
системи забезпечення фінансової безпеки,
розкрито суть категорії «фінансова безпека»
та її складових. Визначено місце і роль
фінансової безпеки в системі економічної
безпеки, загрози фінансовій безпеці,
методологічні засади оцінки її рівня та
індикатори, що характеризують її стан.

Наукова новизна
Запропоновано конкретні шляхи забезпечення безпеки
грошового обігу, валютного ринку та інфляційної безпеки,
напрями дотримання бюджетної безпеки, чинники формування
безпечного рівня державних запозичень, можливості
підвищення ступеня інвестиційної безпеки.

Теоретико-методологічне обґрунтування
концепції вартісно-орієнтованого
корпоративного управління та розробка
методичних рекомендацій і науковопрактичних пропозицій з формування і
функціонування вартісно-орієнтованого
організаційно-економічного механізму
корпоративного управління акціонерними
товариствами будівельної галузі України,
спрямованого на максимізацію добробуту
власника та гармонізацію відносин між
зацікавленими особами корпоративної
системи.

Інтегрована система контролінгу в
управлінні банком.
Дисертація на здобуття наукового
ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.06.01.
Київський національний
торговельно-економічний
університет. Київ, 2006.

Запропоновано теоретичну конструкцію
контролінгу.
Визначено поняття інтегрованої системи
контролінгу.
Розроблено теоретичні положення ризикконтролінгу.

Вперше
сформовано
і
апробовано
теоретикометодологічний апарат, який дозволяє створити систему
управління вартістю акціонерного товариства і включає
розроблені концепцію, методологію і модель
вартісноорієнтованого
організаційно-економічного
механізму
корпоративного управління за якісними і кількісними
показниками.
Визначено поняття «вартісно-орієнтований організаційноекономічний механізм корпоративного управління»; з
використанням програмно-цільового підходу запропоновано
модель його формування з закріпленням індикативних
показників вартості за кожним структурним елементом;
систематизовано методичні підходи й методи оцінки вартості
акціонерного товариства; наведено теоретико-методологічне
обґрунтування процесу формування вартісно-орієнтованої
моделі стратегічного управління акціонерним товариством.
Удосконалено теоретичні засади сучасної концепції
вартісно-орієнтованого управління завдяки розгляду його в
системі
координат
«потенціал-ризики-прибуток»;
класифікацію інструментів банківського контролінгу, яка
доповнена ознаками за типами інструментів й складовими
менеджменту та побудована за матричним принципом;
методологічні положення трансфертного ціноутворення;
теоретичний підхід до організаційної побудови служби
контролінгу залежно від його обраної моделі та концепції.
величини та організаційної структури банку, інформаційних
потреб менеджменту, широти асортименту банківських послуг.
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Рік
2006

Автор
Побережний
Сергій
Миколайович

2009

Болгар
Тетяна
Миколаївна

Назва
Оцінка фінансово-економічної
ефективності діяльності
підрозділів банківської безпеки.
Дисертація на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних
наук за спеціальністю 08.04.01.
Українська академія банківської
справи Національного банку
України. Суми, 2006.

Фінансова безпека банків в умовах
ринкової трансформації економіки
України.
Дисертація на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних
наук за спеціальністю 08.00.08.
Державний вищий навчальний
заклад «Українська академія
банківської справи Національного
банку України». Суми, 2009.
2009
Мелесик
Організація системи економічної
Сергій
безпеки комерційних банків
Володимирович
України на міжнародних
фінансових ринках.
Дисертація на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних
наук за спеціальністю 21.04.02.
Вищий навчальний заклад
університет економіки та права
«Крок». Київ, 2009.

Ключові питання дослідження
Запропоновано процедуру вибору
найкращого варіанта організації служби
банківської безпеки на основі аналізу і
врахування значень показників фінансовоекономічної ефективності. Виконано
узагальнення і класифікацію задач служби
банківської безпеки (з точки зору
запобігання банківським ризикам) і
узагальнення показників, що характеризують
ефективність діяльності підрозділів
банківської безпеки комерційного банку, на
основі об’єднання їх у групи стимуляторів,
дестимуляторів, екстрематорів-стимуляторів,
екстрематорів-дестимуляторів.
Обґрунтовано і розроблено науковометодичні засади забезпечення фінансової
безпеки банків в умовах трансформаційної
економіки.

Розроблено теоретико-методичні основи і
практичні рекомендації щодо ефективного
вирішення завдання формування
комплексної системи економічної безпеки
комерційних банків з метою забезпечення
високої ефективності їх функціонування на
міжнародних фінансових ринках.

Наукова новизна
Удосконалено науково-методичні підходи до організації
діяльності служби банківської безпеки та її основних
підрозділів; науково-методичні рекомендації щодо оцінки
ефективності діяльності окремих підрозділів банківської
безпеки і розрахунків показника фінансово-економічної
ефективності роботи служби банківської безпеки – середньої
величини збереженого прибутку банку.
Набули подальшого розвитку економічний зміст поняття
«банківська безпека»; теорія застосування економікоматематичного моделювання при вирішенні прикладних задач
діяльності
фінансово-кредитних
установ;
теоретичні
положення щодо врахування в економіко-математичних
моделях значимих, з точки зору оцінки фінансово-економічної
ефективності, параметрів або факторів.
Розроблено і запропоновано конкретні рекомендації щодо
побудови системи фінансової безпеки банків, запропоновані
кількісні та якісні методи аналізу рівня фінансової безпеки
банків.
Розроблено рекомендації щодо використання фінансових
інструментів та важелів для управління безпекою банку.
Виявлено ключові зовнішні та внутрішні загрози безпеці як
банківської системи, так і окремих банків. Досліджено природу
моральних ризиків. Здійснено їх класифікацію та
запропоновано підхід до їх кількісної оцінки.
Розроблено методичні засади організації системи
економічної безпеки діяльності комерційних банків України на
міжнародних фінансових ринках.
Запропоновано напрями модернізації організаційних форм
економічної безпеки комерційних банків на міжнародних
фінансових ринках в умовах ситуаційно невизначених змін
фінансового середовища.
Удосконалено методику аналізу та оцінки організації
системи економічної безпеки міжнародних операцій
комерційного банку в умовах посилення міжнародної
конкуренції та дії чинників фінансової кризи; методичні
підходи до розробки рекомендацій, щодо внесення змін до
українського законодавства стосовно організації системи
економічної безпеки банків та наближення стандартів їх
діяльності до міжнародних вимог ЄС та методи розробки
варіантів організації системи економічної безпеки комерційних
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Рік

Автор

Назва

Ключові питання дослідження

2010

Краліч
Віталій
Робертович

Фінансовий моніторинг у
забезпеченні функціонування
системи економічної безпеки
банківських установ в Україні.
Дисертація на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних
наук за спеціальністю 21.04.02.
Вищий навчальний заклад
«Університет економіки та права
«Крок»». Київ, 2010.

Проведено комплексне дослідження
теоретико-методичних підходів до
формування та забезпечення функціонування
системи економічної безпеки банків,
з’ясовано напрямки, форми впливу процесу
легалізації (відмивання) «брудних» коштів
як на економічну безпеку держави, так і на
систему економічної безпеки банківських
установ, розкрито економіко-правову
сутність фінансового моніторингу як
складової системи забезпечення економічної
безпеки банківських установ в Україні.

2011

Міляєв
Павло
Вячеславович

Операційні ризики в системі
забезпечення надійності
комерційного банку.
Дисертація на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних
наук за спеціальністю 08.00.10.
Всеросійська державна податкова
академія Міністерства фінансів
Російської Федерації. Москва,
2011.

Розроблено концепційні пропозиції по
вдосконаленню процесу управління
операційними ризиками з метою
забезпечення надійності комерційного банку.

2012

Мамонов
Костянтин
Анатолійович

Стейкхолдерна стратегія вартісноорієнтованого управління
капіталом бренду будівельних
корпоративних підприємств.
Дисертація на здобуття наукового
ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 08.00.04.
Харківська національна академія
міського господарства. Харків,

Обґрунтована стейкхолдерна стратегія
вартісно-орієнтованого управління
капіталом бренду, розкрито зміст категорії
«капітал бренд будівельних
корпоративних підприємств»,
охарактеризовані його компоненти,
запропоновано, оцінено й проаналізовано
індекс розвитку капіталу бренда.

Наукова новизна
банків при виході на міжнародні фінансові ринки на базі
ранжування фінансових ризиків.
Проаналізовано
проблеми
організації
фінансового
моніторингу у вітчизняних банківських установах. Виявлено й
обґрунтовано потенційні наслідки прояву ризику використання
банківських послуг з метою відмивання «брудних» коштів на
рівні системи економічної безпеки банківських установ,
запропоновано функціональну модель управління вказаним
видом ризику.
Визначено напрями вдосконалення системи економічної
безпеки вітчизняних банківських установ з урахуванням
упровадження міжнародних стандартів банківської діяльності
(зокрема, «підходу на основі оцінки ризику») для протидії
використанню банків для «відмивання» кримінальних доходів.
Обґрунтовано раціональні засади державної політики у сфері
запобігання та протидії легалізації «брудних» коштів щодо
забезпечення економічної безпеки банківського сектору
України.
Доповнено існуючу класифікацію операційних ризиків
кредитної організації.
Доведено, що для оцінки надійності комерційного банку
необхідно враховувати величину регулятивного капіталу для
покриття операційного ризику, включеного в норматив
достатності власних ресурсів.
Запропоновано алгоритм виявлення клієнтів і операцій
комерційного банку, які підлягають обов’язковому контролю,
що складається із трьох фаз: аналіз інформації, передача її
відповідному структурному підрозділу комерційного банку і
визначення статусу контролю документа.
Розроблено комплексну систему управління операційними
ризиками.
З позиції синергетичної парадигми обґрунтована
стейкхолдерна стратегія вартісно-орієнтованого управління
капіталом бренду будівельних корпоративних підприємств.
Удосконалено схему формування й використання
інформаційно-аналітичного забезпечення для розробки й
впровадження стейкхолдерної стратегії вартісноорієнтованого
управління капіталом бренду на будівельних корпоративних
підприємствах.
Дістала подальшого розвитку система оцінки капіталу
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Автор

Назва
2012.
Удосконалення механізму
управління безпекою банку.
Дисертація на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних
наук за спеціальністю 08.00.08.
Харківський національний
економічний університет. Харків,
2013.

Ключові питання дослідження

2013

Штаєр
Оксана
Михайлівна

2014

Лук’янська
Ольга
Володимирів
на

Формування вартості банків
України.
Дисертація на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних
наук за спеціальністю 08.00.08.
Інститут регіональних досліджень
Національної академії наук
України. Львів, 2014.

Досліджено сутність і класифікацію видів
вартості банків, розглянуто особливості
формування вартості банків України,
обґрунтовано і систематизовано групи
факторів впливу на цей процес.

2016

Вовченко
Роман
Сергійович

Фінансова безпека банківського
сектору економіки України.
Дисертація на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних
наук.
ДВНЗ «Університет банківської
справи». Київ, 2016.

Розроблено теоретико-методичний підхід до
формування системи забезпечення
фінансової безпеки банківського сектору
економіки.

Обґрунтовано і розроблено теоретичне та
науково-методичне забезпечення механізму
управління безпекою банку.

Наукова новизна
бренда на основі вартісно-орієнтованого підходу.
Удосконалено механізм управління безпекою банку та
процес його реалізації на основі додаткового запровадження
оцінки стану безпеки банку та результативності управління, а
також побудови моделі оцінки пріоритетності загроз для
врахування їх впливу на рівень безпеки банку; методичний
підхід до оцінювання результативності управління безпекою
банку.
Дістали
подальшого
розвитку:
науко-теоретичне
трактування понятійно-категоріального апарату: «безпека
банку», «економічна безпека банку» та «фінансова безпека
банку»;
теоретико-методичне
забезпечення
реалізації
механізму управління безпекою банку; інформаційноаналітичне забезпечення визначення пріоритетності загроз
безпеці банку; методичні підходи до оцінки стану складових
безпеки банку.
Проаналізовано переваги і недоліки наявних методичних
підходів до оцінювання результатів формування вартості.
Продемонстровано визначення вартості банків на основі
порівняльного і дохідного підходів та виокремлено
неадаптованість цих методів для застосування в сучасних
умовах розвитку банківської системи України.
Побудовано факторні моделі формування вартості банків
України на основі найбільш статистично значущих факторів та
апробовано їх для визначення вартості банків, що перебувають
на стадії підготовки для продажу.
Обґрунтовано шляхи зростання вартості банків в умовах
розвитку банківської системи України, обґрунтовано
концептуальні засади формування вартості банківських
установ, виокремлено стратегічний та оперативний аспекти
формування вартості банків і надано пропозиції щодо
підвищення вартості банків.
Удосконалено визначення поняття «банківський сектор
національної
економіки».
Виокремлено
такі
нові
класифікаційні ознаки, як статичність і ресурснофункціональна спрямованість.
Розширено класифікацію загроз ФББС національної
економіки
внаслідок
виокремлення
таких
нових
класифікаційних ознак, як специфіка функціонування
банківського сектору, ступінь впливу загроз, ступінь їх
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Автор

Назва

Ключові питання дослідження

2017

Зачосова
Наталія
Володимирів
на

Управління системою економічної
безпеки фінансових установ.
Дисертація на здобуття наукового
ступеня доктора економічних наук
за спеціальністю 21.04.02.
Національний інститут
стратегічних досліджень. Київ,
2017.

Розроблено теоретико-методологічні засади,
науково-методичні підходи щодо
безпекоорієнтованого управління системою
економічної
безпеки фінансових установ і науковопрактичних рекомендацій щодо
обґрунтування управлінських рішень із
урахуванням результатів оцінювання
досягнутого фінансовими установами рівня
економічної безпеки.

2018

Барилюк
МаріяМар'яна
Романівна

Організаційно-економічний
механізм забезпечення фінансової
безпеки комерційного банку.
Дисертація на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних
наук за спеціальністю 08.00.08.
ДВНЗ «Університет банківської
справи». Київ, 2018.

Досліджено теоретико-методологічні засади
формування організаційно-економічного
механізму забезпечення фінансової безпеки
комерційного банку, з’ясовано його суть та
значення. Уточнено зміст поняття
«фінансова безпека комерційного банку».
Визначено структурні компоненти системи
забезпечення фінансової безпеки
комерційного банку. Запропоновано підхід
до формування структурних компонент
організаційно-економічного механізму
забезпечення фінансової безпеки
комерційного банку.

Наукова новизна
виявлення, їх очікуваність. Розширено перелік індикаторів
ФББС.
Набули подальшого розвитку тлумачення ФББС;
доведення необхідності забезпечення ФББС; обґрунтування
чинників ФББС; методичні підходи до оцінки ефективності
системи забезпечення ФББС.
Визначено теоретичні передумови вдосконалення управління
економічною безпекою фінансових установ.
Розширено концептуальні засади формування системи
економічної безпеки фінансових установ та управління нею.
Удосконалено методологічний базис управління системою
економічної безпеки фінансових установ. Запропоновано
системно-процесний
підхід
у
механізмі
управління
економічною безпекою фінансових установ. Розроблено
науково-методичне
забезпечення
оцінювання
рівня
економічної безпеки у якості інформаційно-аналітичного
підґрунтя для прийняття рішень у контексті управління її
системою фінансовими установами.
З’ясовано
чинну
регламентацію
та
організацію
забезпечення фінансової безпеки комерційного банку.
Проведено діагностування стану забезпечення фінансової
безпеки вітчизняних комерційних банків та визначено їх
рейтингову позицію за рівнем фінансової безпеки.
Удосконалено науково-методичний підхід до таксономічної
оцінки стану забезпечення фінансової безпеки комерційного
банку.
Запропоновано методичний підхід до інтегральної оцінки
рівня фінансової безпеки. Удосконалено методичний підхід до
ранжування негативного впливу загроз фінансовій безпеці.
Наведено
рекомендації
щодо
реалізації
сукупності
взаємопов’язаних організаційно-економічних захисних заходів
в системі забезпечення фінансової безпеки комерційного
банку.
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

+

+

+

+

+

+
+
+

+

В.І. Франчук,
С.І. Мельник

+

О.І. Барановський

+

В.І. Гайдук та ін.

П.В. Каллаур

+

Г.Ю. Хачатурян

Н.Н. Наточева

2

Відхилення від нормативів банківської ліквідності /
показники ліквідності
Динаміка показників економічної ефективності і
рентабельності (ROA, ROE), %
Якість активів
Плинність кадрів*
Норматив використання власного капіталу банків для
придбання акцій юр. осіб, %*
Коефіцієнт фондування в національній і іноземній валютах*
Рівень процентної маржі (кредити-депозити), %
Ефективність роботи з процентними коштами*
Ефективність комісійної діяльності *
Прибуток на одного співробітника*
Рівень проблемних кредитів, %
Коефіцієнти кредитних ризиків, %
Коефіцієнт співвідношення кредитів і зобов’язань, %
Коефіцієнт достатності капіталу, %
Співвідношення отриманих і виданих міжбанківських
кредитів*

А.О. Єпіфанов,
О.Л. Пластун

1

Показник/коефіцієнт

Е.А. Андрєєва

№
п/п

О.М. Колодізєв
О.М. Штаєр

Додаток Б
Показники/коефіцієнти оцінки рівня безпеки банків і банківської системи

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+
+

+

+
+
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Загальна валютна позиція*/Валютний ризик
+
+
Таксономічний показник
+
Стабільність ресурсної бази
+
Фондовий ризик національного та міжнародного ринку
+
Платіжна позиція банку*
+
Фінансова стійкість
+
Дефіцит бюджету
+
Грошова маса М2/грошова маса в % до ВВП
+
Зміна ставок на національному та міжнародному МБК
+
Розподіл кредитів за галузями
Частка коштів клієнтів виражених в іноземній валюті у всіх
залучених коштах, %
Коефіцієнт монетизації
Коефіцієнт готівкових коштів / обсяг готівки до ВВП, %
Коефіцієнт доларизації, %
Коефіцієнт неплатоспроможних банків, %
Обсяг ВВП на одну особу
Частка обробної галузі в промисловості, %
Обсяг інвестицій
Обсяг боргу
Випереджувальні темпи росту М2 над ВВП, %
Вартість банківських кредитів
Нормативи обов’язкового резервування, %
Дохідність 1 грн. активів і капіталу*
Можливості використання внутрішніх резервів банку*
Пріоритетність напрямів використання капіталу*
Примітка: побудовано автором
*
Показник, що застосовується для оцінки фінансової безпеки тільки комерційного банку

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
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Додаток В
Результати кореляційно-регресійного аналізу по ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
а) Кореляційна модель
Стовбець 1
Стовбець 2
Стовбець 3
Стовбець 4
Стовбець 5
Стовбець 6
Стовбець 7
Стовбець 8
Стовбець 9

Стовбець 1

Стовбець 2

Стовбець 3

Стовбець 4

Стовбець 5

Стовбець 6

Стовбець 7

1
0,695766704
0,245182506
0,225156658
0,848690745
-0,24068681
-0,92165434
0,833222525
-0,02015651

1
0,766666178
0,577746146
0,403490696
0,158060462
-0,509740184
0,966969137
0,501382502

1
0,796980357
-0,13091871
-0,08657576
0,006272136
0,70798191
0,926830535

1
-0,31570467
-0,02420289
0,159272487
0,531622181
0,648582207

1
-0,240214706
-0,986921729
0,558600844
-0,296164784

1
0,2654173
-0,0613856
-0,2654411

1
-0,66625873
0,20132138

Регресійна статистика
Множинний R
0,974567576
R-квадрат
0,949781961
Нормований R-квадрат
0,799127844
Стандартна похибка
11,173855
Спостереження
5

Y-перетин
Змінна X 1
Змінна X 2
Змінна X 3

Коефіцієнти
248,3792654
-1,576632002
-0,979525182
3,628792602

б) Регресійна модель

Регресія
Залишок
Всього

Стандартна
похибка
18,90601792
2,990105355
0,832580572
4,592613181

tстатистика
13,137577
-0,527283
-1,176493
0,7901368

Стовбець 8

1
0,4546387

Стовбець 9

1

Дисперсійний
аналіз
df
3
1
4

SS
2361,403644
124,8550356
2486,25868

MS
787,13455
124,85504

F
6,30438768

Значимість F
0,282918713

P-Значення
0,04836467
0,69108974
0,44848888
0,57429377

Нижні 95%
8,155531004
-39,56952283
-11,55846439
-54,72589075

Верхні 95%
488,6029998
36,41625883
9,599414029
61,98347595

Нижні 95,0%
8,155531004
-39,56952283
-11,55846439
-54,72589075

Верхні 95,0%
488,6029998
36,41625883
9,599414029
61,98347595
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Результати кореляційно-регресійного аналізу по АТ КБ «Приватбанк»
а) Кореляційна модель
Стовбець 1
Стовбець 2
Стовбець 3
Стовбець 4
Стовбець 5
Стовбець 6
Стовбець 7
Стовбець 8
Стовбець 9

Стовбець 1
1
0,5589187
0,3011958
0,3671595
0,8607256
0,112133
-0,9639097
0,5944729
-0,1769059

Стовбець 2
1
-0,0365848
-0,1180473
0,70185743
-0,7377429
-0,7514935
-0,3332362
-0,7691709

Стовбець 3

1
-0,4409286
-0,1918716
0,06347586
-0,1630206
0,36684932
-0,1305165

Стовбець 4

1
0,56026844
0,54642407
-0,29545165
0,5164156
0,24015323

Стовбець 5

1
-0,07313056
-0,9252167
0,297183326
-0,29617444

б) Регресійна модель

Y-перетин
Змінна X 1
Змінна X 2
Змінна X 3

Стовбець 7

1
0,12281501
0,84711791
0,85962908

Стовбець 8

1
-0,36866283
0,3496893

Стовбець 9

1
0,57011727

Дисперсійний
аналіз

Регресійна статистика
Множинний R
R-квадрат
Нормований R-квадрат
Стандартна похибка
Спостереження

Стовбець 6

df

0,998911567
0,997824318
0,991297272
2,362201447
5

Коефіцієнти
240,5633495
-14,17855966
-1,649751612
7,601253912

Регресія
Залишок
Всього

Стандартна
похибка
50,06664057
13,1401128
0,212478697
1,424101445

t-статистика
4,804863
-1,0790288
-7,7643154
5,337579

3
1
4

P-Значення
0,1306301
0,4758122
0,0815441
0,1179044

SS
MS
F
2559,131084 853,04369 152,87533
5,579995674 5,5799957
2564,71108

Нижні 95%
-395,594
-181,14
-4,34955
-10,4937

Верхні
95%
876,7203
152,7824
1,050046
25,69618

Нижні
95,0%
-395,594
-181,14
-4,34955
-10,4937

1

Значимість
F
0,059368

Верхні
95,0%
876,72034
152,7824
1,0500462
25,696178
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Результати кореляційно-регресійного аналізу по ПАТ «Державний Ощадний банк України»
а) Кореляційна модель
Стовбець 1
Стовбець 2
Стовбець 3
Стовбець 4
Стовбець 5
Стовбець 6
Стовбець 7
Стовбець 8
Стовбець 9

Стовбець 1
1
0,434929
-0,16401
-0,37088
0,989301
0,128434
-0,89781
0,615395
-0,35773

Стовбець 2
1
0,3983627
-0,141178
0,4062088
0,9041701
-0,522324
0,8436763
-0,881123

Стовбець 3

Стовбець 4

1
0,814499
-0,18942
0,669226
-0,24323
0,539445
-0,73519

1
-0,42095
0,128912
-0,05206
0,187916
-0,32339

Стовбець 5

1
0,12648149
-0,8529707
0,54614448
-0,3033551

б) Регресійна модель

Y-перетин
Змінна X 1
Змінна X 2
Змінна X 3

Стовбець 7

1
-0,3069152
0,71318485
-0,88035577

1
-0,83332
0,633985

Стовбець 8

Стовбець 9

1
-0,9420137

Дисперсійний
аналіз

Регресійна статистика
Множинний R
R-квадрат
Нормований
Rквадрат
Стандартна похибка
Спостереження

Стовбець 6

df

0,994703
0,989434
0,957735
13,81755
5

Коефіцієнти
225,0286
40,06479
-0,93681
0,128951

Стандартна
похибка
128,2307
11,6173
1,859882
2,618827

Регресія

3

SS
17878,55

Залишок
Всього

1
4

190,9246
18069,47

P-Значення
0,329737
0,179669
0,702955
0,968678

Нижні 95%
-1404,3
-107,547
-24,5688
-33,1464

t-статистика
1,754872
3,448717
-0,50369
0,04924

MS
5959,516
190,9246

Верхні
95%
1854,355
187,6766
22,69523
33,40431

1

F
31,21397

Значимість
F
0,130648

Нижні
95,0%
-1404,3
-107,547
-24,5688
-33,1464

Верхні
95,0%
1854,355
187,6766
22,69523
33,40431

