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Сьогодні одним із першочергових завдань на шляху 

досягнення макроекономічної стабілізації є проведення структурних 

реформ у банківській системі України з метою відновлення її стійкого 

стану. У цьому контексті особливої важливості набувають питання 

визначення рівня фінансової стійкості банків та виявлення можливих 

резервів її зміцнення. Досягнення цього є можливим за рахунок 

сучасного інструментарію економіко-математичного моделювання. 

Різноманітні підходи до визначення рівня та забезпечення 

фінансової стійкості банку із використання економіко-математичного  

інструментарію розглянуті у працях Т. А. Васильєвої, 

О. В. Дзюблюка, М. І. Звєрякова, Л. А. Клюско, В. В. Коваленко, 

Н. М. Шелудько та ін. Проте, наразі не існує єдиної технології 

оцінювання та виявлення резервів забезпечення фінансової 
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стійкості банку із використанням різноманітних економіко-

математичних методів. 

Метою дослідження є обґрунтування використання конкретних 

інструментів економіко-математичного моделювання для технології 

оцінювання рівня фінансової стійкості банку та виявлення резервів її 

забезпечення. 

Оцінювання фінансової стійкості являє собою один з етапів 

процесу управління, головною метою якого є забезпечення 

фінансової стійкості на бажаному рівні відповідно до стратегії 

розвитку банку. З огляду на те, що сучасні засоби забезпечення 

фінансової стійкості (нарощування капітальної бази, управління 

активами і пасивами, ризик-менеджмент тощо) поступово втрачають 

актуальність, поширення набувають альтернативні інструменти її 

зміцнення, зокрема фінансовий інжиніринг, спрямований на 

розроблення та використання фінансових інновацій. 

Оцінювання фінансової стійкості та виявлення резервів її 

зміцнення із використання засобів фінансового інжинірингу доцільно 

здійснювати поетапно (рис. 1) із використанням певних інструментів 

економіко-математичного моделювання для вирішення конкретних 

завдань на кожному з етапів. 

На першому етапі (рис. 1) доцільним є використання таких 

методів: апріорне ранжування, метод побудови інтегрального 

показника, ієрархічні методи кластеризації "повного зв'язку" та k-

середніх. Метод апріорного ранжування є корисним для 

обґрунтування системи показників фінансової стійкості банку, адже 

він базується на експертній оцінці факторів групою спеціалістів, 

компетентних у цій галузі та  дозволяє виокремити найбільш вагомі 

для наступних етапів дослідження показники [1, с.11]. 
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Рис. 1. Технологія оцінювання фінансової стійкості та виявлення 

резервів її забезпечення 
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З огляду на те, що фінансова стійкість складається із декількох 

складових: ресурсної стійкості, ліквідності, ділової активності, 

прибутковості, то для визначення її рівня доцільним є використання 

методу побудови інтегрального показника для скорочення 

інформаційного простору. Встановлення рівнів фінансової стійкості є 

можливим за допомогою правила "трьох сигм". У якості методу 

кластеризації для групування банків слід обрати метод повного 

зв'язку, який здійснює оптимальне "розбиття" всього набору об'єктів 

на певну кількість кластерів та метод k-середніх, за допомогою якого 

можна виявити значимість факторів для кластеризації. 

Досягнення завдань другого етапу є можливим за рахунок 

методу "центру ваги" та кореляційно-регресійного аналізу. Метод 

"центру ваги" [2] входить до групи методів редукції та дозволяє 

виокремити серед сукупності показників фінансової стійкості певний 

репрезентант, який несе на себе інформативне навантаження групи. 

Виокремлення типопредставника серед показників фінансової 

стійкості є необхідним етапом для проведення кореляційно-

регресійного аналізу у подальшому. Побудова кореляційно–

регресійних моделей зв'язку показників за окремими операціями 

банку та репрезентантом фінансової стійкості у кожній групі банків 

дозволить визначити групи банківських операцій, які найбільшим 

чином впливають на рівень фінансової стійкості банку та 

представляють собою резерви її забезпечення. Виявлення 

пріоритетних напрямів запровадження фінансових інновацій у 

кожному кластері є можливим через аналіз дискретних та 

інтервальних рядів розподілу банків за показниками структури 

депозитних та кредитних операцій у розрізі клієнтів банку 

(юридичних та фізичних осіб). 

Третій етап передбачає вибір видів фінансових інновацій та 

оцінку ефективності їх запровадження з врахуванням циклічності 

розвитку банку з використанням методу k-середніх (ідентифікація 

стадії ЖЦБ), методу "центру ваги" (вибір банку-репрезентанта для 

кожної групи), експертних оцінок, методу аналізу ієрархій та 
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імітаційного моделювання. Виявлення думки експертів щодо 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності є можливим через 

проведення експертного опитування фахівців у цій сфері. Для 

обґрунтування вибору конкретних видів фінансових інновацій 

корисним є метод аналізу ієрархій, який передбачає декомпозицію 

проблеми на більш прості складові частини й обробку суджень 

експерта [3]. Для визначення ефекту від запровадження фінансових 

інновацій слід побудувати різні сценарії розвитку подій за допомогою 

моделей системної динаміки, перевагою яких є можливість вивчення 

поведінки системи (у нашому випадку банку) на рівні агрегованих 

величин, без дослідження впливу окремих об'єктів [4, с. 54].  

Таким чином, для побудови технології оцінювання фінансової 

стійкості банку та виявлення резервів її забезпечення ефективним, 

на думку автора, є поєднання різноманітних економіко-

математичних методів, що сприятиме вирішенню конкретних 

завдань на кожному з етапів цього процесу. 
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