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рішень по формуванню відповідних заходів (виявлен�
ня, виправлення і корегуванню нормативних проце�
дур і програм) для досягнення стратегії забезпечен�
ня необхідного рівня ЕББ.

У разі порушення банками або його персоналом
банківського законодавства, нормативно�правових
актів Національного банку України або здійснення
ризикових операцій, які загрожують інтересам вклад�
ників чи інших кредиторів банку, Національний банк
України згідно виявлених порушень може викорис�
товувати різні заходи впливу [6].

Результат реалізації етапу: звіт відносно стану
рівня економічної безпеки, скореговані
внутрішні та зовнішні банківські процедури,

висновки про невиконання нормативних процедур згі�
дно адміністративного та кримінального законодавства.

Оцінка рівня ЕББ повною мірою відображує ком�
плексну діагностику всіх сторін банківської діяль�
ності, в напрямі всіх відділів банку. Кожен блок ви�
магає самостійного дослідження. Найбільш важли�
вим етапом є інформаційно�аналітичний.

У роботі пропонується підтримка реалізації
інформаційно�аналітичного етапу на основі розроб�
ки комплексу моделей управління економічною без�
пекою, яку представлено на рис. 1 у вигляді взаємо�
пов’язаних модулів.

Модуль 1. Етап формування інформаційного
простору дослідження. На даному етапі проводиться
збір різних видів і типів інформаційних даних для
просторового та порівняльного аналізу дослідження
динаміки банку. Джерелами інформації виступають
баланс банку, звіт про фінансові результати, звіт про
рух грошових коштів, звіт про працю та ін. Об’єктом
дослідження виступали показники економічної
діяльності комерційних банків України в цілому, та
динаміка функціонування АТ «ОТП Банк».

Модуль 2. Аналітичний етап. На аналітичному
етапі передбачається розрахунок банківських норма�
тивів згідно Постанови №193/16209 НБУ «Про зат�
вердження Інструкції про порядок регулювання
діяльності банків в Україні» [7]. Базою для розрахун�
ку економічних нормативів є різні види банківсько�
го капіталу. Отримані значення нормативів зіставля�
ються з граничними, та здійснюється їх порівняль�
ний аналіз, на основі якого робляться висновки про
стан діяльності банку згідно дотримання обов’язко�
вих банківських нормативів.

Індикаторами визначення відносного рівня еко�
номічної безпеки є показники адекватності регуля�
тивного та основного капіталів банку. Ці показники
у відносній мірі характеризують спроможність бан�

Рис. 1. Комплекс моделей підтримки інформаційно-аналітичного етапу управління ЕББ
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ку реагувати на зміни зовнішнього економічного се�
редовища, і тому є індикаторами відносного рівня
економічної безпеки. Невиконання обов’язкових
банківських нормативів є суттєвою загрозою по�
гіршення стану банку.

Модуль 3. Етап моделювання. В рамках даного
етапу пропонується реалізація моделі на основі па�
нельних даних для дослідження впливу різних фак�
торів на індикатори ЕББ, перевагою яких є поєднан�
ня інформації про одну і ту ж множину об’єктів за ряд
послідовних періодів, тобто вони поєднують в собі дані
просторового типу (cross�sectional data) та дані типу
часових рядів (time�series data) [3]. Рівень капіталу роз�
глядається як основний індикатор рівня економічної
безпеки банку, на підставі якого визначається
надійність банку перед вкладниками і кредиторами.
Зокрема, збільшення розміру власного і статутного
капіталів сприяє залученню нових клієнтів, дозволяє
розширювати спектр пропонованих банком послуг,
що характеризує його економічну стабільність та за�
гальний рівень економічної безпеки.

В роботі побудовані моделі оцінки та аналізу рівня
взаємозв’язку та впливу показників діяльності сукуп�
ності комерційних банків України в період за 3 роки
на величину власного та статутного капіталів відпові�
дно. При побудові моделей розглядався вплив на
рівень капіталу наступних показників діяльності бан�
ку: активи (А), зобов’язання (О), міжбанківський кре�
дит (М), кредити юридичних осіб (Ku), кредити фізич�
них осіб (Kf), коштовні папери (Cb), депозити фізич�
них осіб (Df), депозити юридичних осіб (Du), фінан�
сові результати (Fr). Економетрична модель панель�
них даних з фіксованими ефектами впливу факторів
на розмір власного капіталу має такий вигляд:

K_B
i
 = С

 
(i) + 0,149Ku_B

i
 + 0,106Kf_B

i
 +

+0,703Cb_B
i
,

де    С
 
(

 
i ) – фіксований ефект i�го банку,

В
i
 – досліджуваний банк.

За результатами моделі встановлено, що
найістотніший вплив на розмір власного капіталу має
вартість цінних паперів. За значенням фіксованих
ефектів, проведено групування банків та виділено
групи з низьким, середнім, високим ступенем впли�
ву факторів зовнішнього середовища (табл. 1), гістог�
рама розподілу значень фіксованих ефектів за комер�
ційними банками України, представлена на рис. 2.

ОТП Банк відноситься до групи банків з середнім
ступенем впливу факторів зовнішнього середовища
на структуру власного капіталу.

Таблиця 1

Групування банків за значенням
фіксованих ефектів

Номер 
групи

Значення фіксованих ефектів

Ступінь впливу 
зовнішнього 
середовища
на капітал

1 [-25 ; 25 ] Низька
2 ( -25 ; -100 ]        ( 25 ; 100 ] Середня
3 ( -100 ; -       )      (100 ; +      ) Висока∪∞ ∞

∪

Економетрична модель панельних даних з випад�
ковими ефектами впливу досліджуваних факторів на
розмір статутного капіталу має наступний вигляд:

UK_B
i
 = C (i) – 80,405 + 1,385M_B

i
 + 7,997FR_B

i
+

+ 0,109A_B
i
,

де С (i) – випадковий ефект i�го банку,
В

i
 – досліджуваний банк.

За результатами моделі встановлено, що на фор�
мування статутного капіталу найбільший вплив має
фінансовий результат банку. За значенням випадко�
вих ефектів проведено групування банків та виділе�
но групи з низьким, середнім, високим ступенем
впливу факторів зовнішнього середовища (табл. 2),
а також визначено рівень негативного впливу фак�
торів зовнішнього середовища в цілому. Гістограма
розподілу значень випадкових ефектів за комерцій�
ними банками України, представлена на рис. 3.

Таблиця 2

Групування банків за значенням
випадкових ефектів

Номер 
групи

Значення випадкових ефектів

Ступінь впливу 
зовнішнього 
середовища
на капітал

1 [ -100 ; 100 ] Низька
2 ( -100 ; -1000 ]     ( 100 ; 1000 ] Середня
3 ( -1000 ; -    )     (1000 ; +    ) Висока

∪
∪ ∞∞

ОТП Банк відноситься до групи банків з низь�
ким ступенем впливу факторів зовнішнього середо�
вища на розмір статутного капіталу.

Пропонований інструментарій оцінки та аналізу
індикаторів економічної безпеки на основі застосуван�
ня економетричного апарату панельних даних дозво�
ляє проводити порівняльну оцінку об’єкту досліджен�
ня з іншими банками України, дозволяє визначати
місце в формуємому рейтингу та провести групування

Рис. 2. Значення фіксованих ефектів моделі
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банків за силою впливу факторів внутрішнього та зов�
нішнього середовища, та визначити ступінь їх впливу
на індикатори рівня економічної безпеки банку.

Модуль 4. Етап прогнозування. В рамках даного
етапу пропонується реалізація наступних моделей: мо�
дель прогнозування розміру банківського капіталу та
імітаційна модель діяльності банку. В основі мульти�
плікативної стохастичної моделі динаміки фінансово�
го ресурсу банку [1] лежить передумова дослідження
об’єму ресурсу в дискретні рівномірні проміжки часу,
обчислення коефіцієнту елементарного переходу для
підтвердження гіпотези про логнормальний закон роз�
поділу даного

 
коефіцієнту. Виконання цих умов дає

можливість побудувати стохастичну модель динаміки
банківського капіталу та здійснювати прогнозування
його значення на певний визначений період (макси�
мальний термін прогнозування за моделлю 4 місяці
(n = 3,919683) та довірчих інтервалів (рис. 4).

Побудована стохастична модель динаміки фінан�
сових ресурсів дозволяє вирішувати наступні завдан�
ня: здійснити якісний і адекватний прогноз значень
капіталу; визначити межі довірчого інтервалу прогноз�
них значень та визначати ймовірність попадання про�
гнозного значення в розраховані довірчі інтервали.

Побудована стохастична модель динаміки фінан�
сових ресурсів дозволяє вирішувати наступні завдан�
ня, що виникають в діяльності будь�якого банку:

– здійснити якісний і адекватний прогноз зна�
чень капіталу, і будь�якого іншого фінансового ре�
сурсу для будь�якого банку;

– визначити кордони довірчого інтервалу про�
гнозних значень;

– визначити ймовірність попадання прогнозно�
го значення в розраховані довірчі інтервали.

Проведений аналіз адекватності моделі, гово�
рить про можливість використання в подаль�
ших економічних, статистичних, планових і

інших розрахунках отриманих прогнозних значень
банківського капіталу та визначення подальшої стра�
тегії розвитку банку.

Для моделювання різних сценаріїв діяльності бан�
ку використовується ймовірносно�автоматна модель,
метою реалізації якої є визначення стратегій діяльності
банку в умовах зміни факторів зовнішнього середови�
ща для підтримки достатнього рівня економічної без�
пеки банку. Автоматна модель відтворює поведінку
модельованої системи на всьому часовому інтервалі
дослідження за якого визначається вектор початкових
станів (ВПС) моделі та за допомогою системи функцій
переходів обчислюються значення вихідних сигналів
автоматів. Значення стану автомату знаходиться за до�
помогою функціоналу відповідно до знайденої умови.
Багаторазове повторення елементарних циклів, що
покриває весь інтервал моделювання, складає основ�
ний цикл ймовірнісно�автоматного моделювання.

Для побудови ймовірносно�автоматної імітаційної
моделі діяльності комерційного банку використані по�
казники (загрози), що відображають ступінь негатив�
ного впливу зовнішнього та внутрішнього середовища,
а саме коливання відсоткових ставок за кредитами та
депозитами, розмір існуючого банківського капіталу та
ін. Дана модель дозволяє генерувати різні експеримен�
ти за сформованими сценаріями зі зміною значень виб�
раних загроз. Вектор початкових станів моделі пред�
ставлено в табл. 3. Результатом ймовірностно�автомат�
ного моделювання є значення розміру банківського
капіталу і поточна сума внесків на певний автоматний
час, який представляє собою один календарний місяць.
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З метою вибору найкращої загальної стратегії бан�
ківської поведінки було розглянуто різні сценарії роз�
витку банківської діяльності протягом дванадцяти
місяців, при яких використовувалися різні початкові
дані за умови зміни факторів зовнішнього середовища.
Аналіз результатів запропонованих сценаріїв банківсь�
кої діяльності визначив найбільш оптимістичний (С.13)
та найбільш песимістичний сценарії (С.4) (табл. 4).

Реалізація отриманого найбільш оптимістично
го сценарію банку (рис. 5) можлива при
мінімізації суми вкладів, що будуть вилученні,

тобто при ситуації, коли банк не видаватиме кредитів.
Дана стратегія призводить до покращення рівня еко�
номічної безпеки банку, та дозволяє не погіршувати
своє становище під час економічної кризи, коли ри�
зик не повернення кредитів різко зростає. З іншого
боку – банк не матиме при цьому такого ж розміру
прибутку, який він може отримати, коли буде видава�
ти кредити, за умов, що вони всі будуть погашені, бо
під час економічної кризи, іноді виникає ситуація,
коли вартість застави за кредит різко падає та банк про�
давши її не може повернути собі повну суму кредиту.

Найбільш песимістичний сценарій буде спосте�
рігатися, коли банк за депозит платить максималь�
ний встановлений розмір відсотків, а кредит видає
за мінімальними відсотковими ставками. Результа�
том такої стратегії діяльності банку по завершені два�
надцяти місяців є розмір капіталу з мінусом, таким
чином банк зазнає збитки, що відображено на рис. 6.

Модуль 5. Формування рішень та вибір стратегії
розвитку. Завершальним етапом є прийняття управлі�
нських рішень, які будуть формувати майбутню полі�
тику банку, а також подальші напрями його діяльності,
на основі отриманих результатів побудованих моделей.
Прийняті рішення на цьому етапі дозволять банку в
майбутньому розробити стратегію забезпечення та
підтримки необхідного рівня економічної безпеки.

Впровадження пропонованого комплексу еко�
номіко�математичних моделей управління дозво�
лить менеджерам банку на основі всебічного дослі�
дження отримати відносну якісну оцінку рівня еко�
номічної безпеки банку, визначити основні факто�
ри впливу на індикатори ЕББ, спрогнозувати зна�
чення та стан банківських ресурсів, в умовах дії заг�

ВНС Депозити на
01.04.2010

Банківський капітал
на 01.04.10

а1 а2 а3 а4
1 2 22215,249 4481,866

α (відсоток по депозиту) 0,15 млн грн млн грн
β (відсоток по кредиту) 0,3
γ (відсоток по кредиту інших кредиторів) 0,157
с1 (сума вкладів, що надійшли) 12914,3 млн грн
с2 (сума вкладів, що були виключені) 12171,4 млн грн
R (резерв банку) 896,373 млн грн

Таблиця 3

Вектор початкових станів

Сценарій
α

(відсоток за 
депозитом)

β
(відсоток за 
кредитом)

γ
(відсоток по 
кредиту інших 
кредиторів)

с1
(сума 

вкладів, що 
надійшли)

с2
(сума вкладів, 

що були 
виключені)

R
(резерв 
банку)

С. 4 0,24 0,1499 [3] 0,157 12914,282 12171,37 896,37

С. 13 0,15 0,3 0,157 12914,282 171,37 896,37
Коментарі мінімальна відсоткова ставка за кредитом в Україні

Коментарі Зменшення розміру вкладів, що були вилученні, як варіант, коли банк буде 
не здатен видавати кредити

Таблиця 4

Сценарії розвитку банківської діяльності

Рис. 5. Результат найбільш оптимістичного сценарію діяльності банку
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роз, що дозволить підвищити рівень обґрунтова�
ності та адекватності управлінських рішень для за�
безпечення ЕББ в цілому та визначити пріоритетні
заходи, адаптовано до кожного з них.  
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Темою пропонованого дослідження є пробле�
ма визначення оптимальних параметрів уп�
равління з боку замовника у системі аґентсь�

ких взаємин. Подібна ситуація притаманна, наприк�
лад, таким предметним галузям, як контроль за зби�
ранням податків, системі загальнообов’язкового
страхування тощо. Науковим підґрунтям досліджен�
ня слугує аналіз взаємодії суб’єктів у межах теорети�
ко�ігрової моделі tax evasion [1], розширеної за раху�
нок введення в розгляд додаткового аґента зі специ�
фічними функціями – контролера, а також параметрів
прозорості взаємин. Спільні стратегії є окремим ви�
падком норм поведінки [2], а рівноваги у чистих стра�
тегіях, певною мірою, моделюють норми й інституції.
Тому розв’язання задач із галузі економічної взаємодії
шляхом дослідження моделей кшталту «принципал –
 аґент» і її розширень надає нову інформацію також із
питань інституціональної економічної теорії.

Окремі аспекти проблеми взаємин принципала,
аґента та контролера досліджувалися автором у пра�
цях [3] (модель «принципал – контролер – аґент» з
урахуванням неповної прозорості для принципала,
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аналіз умов та наслідків кооперування аґента з конт�
ролером проти принципала) та [4] (модель «принци�
пал – аґент» з урахуванням неповної прозорості як
індивідуально для принципала, так і для взаємодії
контраґентів, аналіз закономірностей економічної
поведінки сторін, зокрема, умов існування нешевих
рівноваг у чистих стратегіях). В досліджуваних моде�
лях вартості стратегій сторін залежать від низки па�
раметрів, що визначають, по�перше, величину та ха�
рактер платні контролера, по�друге, величину пла�
тежів аґента, а також штрафів, які на нього може бути
накладено. Варіювання значеннями цих параметрів
є єдиною можливістю для принципала впливати на
ефективність діяльності аґента та контролера. Отже
актуальною стає задача знаходження оптимальних у
такому розумінні значень цих параметрів.

У пропонованому дослідженні ставиться задача
визначення шляхом моделювання стосунків «прин�
ципал – контролер – аґент» оптимальної стратегії
принципала, а саме – значень параметрів, за допо�
моги яких принципал може впливати на вартості за�
стосування різних стратегій контролера й аґента, а
відтак, реґулювати їхню поведінку. Базою моделю�
вання взаємовідносин кшталту «принципал – конт�
ролер – аґент» постає аґентська теорія угод [5], кон�
кретне моделювання відбувалося за допомоги теоре�
тико�ігрового апарату.
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