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Abstract 
The article proposes economic and mathematical models for assessing financial stability in order to ensure 

strategic management. The stages of the strategic management process for each of the models are defined (strategic 

analysis, strategic planning, strategic implementation). The calculation of the integrated indicator of financial sta-

bility for JSC "UKRSIBBANK" was performed. During the study of the financial stability of JSC 

"UKRSIBBANK" the structural-functional model and strategy of application of the business model were used. It 

is established that it is important to comprehensively assess the financial condition of the institution to build a 

strategy for the bank. 

Анотація 
У статті запропоновано економіко-математичні моделі оцінювання фінансової стійкості з метою за-

безпечення стратегічного управління. Визначені етапи процесу стратегічного управління для кожної з мо-

делей (стратегічний аналіз, стратегічне планування, стратегічне впровадження). Проведено розрахунок ін-

тегрального показника фінансової стійкості для АТ «UKRSIBBANK». Під час дослідження фінансової 

стійкості АТ «UKRSIBBANK» використано структурно-функціональну модель і стратегію застосування 

бізнес-моделі. Встановлено, що важливо всебічно оцінювати фінансовий стан установи для побудови стра-

тегії діяльності банку.  
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З метою визначення фінансового стану 

банківської установи проводиться система 

оцінювання відповідності фактичних результатів 

діяльності до встановлених НБУ оптимальних зна-

чень економічних нормативів. Сучасні вчені-еко-

номісти виділяють низку методів щодо оцінювання 

фінансового стану комерційних банків з метою за-

безпечення його стратегічного управління. 

У цьому контексті важливо, окреслити стра-

тегічні альтернативи за допомогою використання 

ефективних моделей оцінювання фінансової стій-

кості банків з метою запобігання процесам їхнього 

виходу з фінансового ринку. 

Об’єктом досліджень українських економістів 

стали прикладні та методологічні аспекти із забез-

печення стабільної фінансової діяльності комерцій-

них банків. Трактування процесу управління фінан-

совою стійкістю банківської установи проведено у 

працях Вовчак О.Д., Дзюблюка О.В., Михайлюка 

Р.В., Лачкової Л.І., Борисової А.О., Лачкової В.М. 

[1-3]. Проблеми практичного застосування еко-

номіко-математичних моделей щодо комплексного 

управління фінансовою стійкістю банку описано в 

дослідженнях Малахової О.Л., Звєрякова М.І., Ко-

валенка В.В., Клюско Л.А., Литвинюка О.В., Ли-

сенко М.М., Чмутової І.М., Біляєвої В.Ю.[4-9] та ін. 

Важливо розуміти, що не існує єдиної універсаль-

ної моделі ефективної діяльності банку. 

Метою статті є обґрунтування теоретико-при-

кладних підходів щодо побудови економіко-мате-

матичного моделювання процесу управління 

фінансовою стійкістю комерційного банку. 

Основними складовими процесу управління 

фінансовою стійкістю банків є сукупність методів 

та інструментів, які суб’єкти управління застосову-

ють і спрямовують на забезпечення фінансової 

стійкості банків. 

Вчені-економісти описують різноманітні еко-

номіко-математичні моделі з управління фінансо-

вою стійкістю банку. Серед найвідоміших – коре-

ляційно-регресійна модель, інтегральний показник 

фінансової стійкості, структурно-функціональні 

моделі, бізнес-модель процесу управління фінансо-

вою стійкістю банку та ін. 

У цьому контексті дослідження проведено ро-

зрахунок інтегрального показника фінансової стій-

кості для АТ «UKRSIBBANK». Інтегральний по-

казник дає змогу здійснити оцінку власне якості 

управління активами та пасивами комерційного 

банку задля досягнення рівня фінансової стійкості 

установи. Визначено 9 основних економічних нор-

мативів щодо оцінювання ліквідності, фінансової 

стійкості та нормативів капіталу, зокрема це: 

коефіцієнт надійності, коефіцієнт участі капіталу у 

формуванні активів, коефіцієнт концентрації влас-

ного капіталу, співвідношення капіталу до депо-

зитів, коефіцієнт, що показує рівень депозитів у зо-

бов’язаннях, коефіцієнт кредитної активності, 

коефіцієнт миттєвої ліквідності, коефіцієнт 

співвідношення високоліквідних та загальних ак-

тивів, коефіцієнт платоспроможності [7]. Розраху-

нок інтегрального показника фінансової стійкості 

комерційного банку проводиться за формулою 1. 

 

𝐼𝑓𝑆 =
𝑥1

0,05
+
𝑥2

0,1
+
𝑥3

0,1
+

𝑥4

0,15
+

𝑥5

0,15
+

𝑥6

0,65
+

𝑥7

0,02
+

𝑥8

0,15
+
𝑥9

0,1
 (1). 

АТ «UKRSIBBANK» є одним з найбільш 

фінансово-стійких банків України. Проте, він та-

кож може піддаватись впливам економічних криз. 

Розрахунок інтегрального показника фінансової 

стійкості АТ «UKRSIBBANK» протягом 2015-2019 

рр. представлено у табл. 1. 

За вказаною методикою на основі результатів 

фінансової звітності АТ «UKRSIBBANK» протя-

гом 2015-2019 рр. визначено, що банк намагається 

постійно підтримувати рівень фінансової стійкості 

на високому рівні і не втрачати довіри у клієнтів 

банку. Оскільки, значення інтегрального показника 

щорічно зростає і постійно перевищує число 9, 

тому можна вважати, що власники дотримуються 

стратегії одержання прибутків за рахунок додер-

жання принципу довірливих стосунків з клієнтом 

та забезпечення постійного рівня платоспромож-

ності. 
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Таблиця 1 

Динаміка значень інтегрального показника фінансової стійкості та його складових АТ «UKRSIBBANK» 

протягом 2015-2019 рр. 

Показник Формула 2015 2016 2017 2018 2019 

Коефіцієнт надійності 

(Х1) 
Х1 = ВК/ Зобов’язання 0,036 0,092 0,135 0,150 0,148 

Коефіцієнт участі 

капіталу у формуванні 

активів (Х2) 

Х2 = ВК/Активи 0,035 0,084 0,119 0,130 0,129 

Коефіцієнт концентрації 

власного капіталу (Х3) 
Х3 = ВК/Підсумок балансу 0,035 0,084 0,119 0,130 0,129 

Співвідношення капіталу 

до депозитів (Х4) 
Х4 = ВК/Кошти клієнтів 0,046 0,105 0,152 0,165 0,151 

Коефіцієнт, що показує 

рівень депозитів у зо-

бов’язаннях (Х5) 

Х5 = Кошти клієнтів/Зо-

бов’язання  
0,795 0,876 0,893 0,908 0,978 

Коефіцієнт кредитної ак-

тивності (Х6) 
Х6 = Кредити/Активи 0,483 0,456 0,483 0,502 0,402 

Коефіцієнт миттєвої 

ліквідності (Х7) 
Х7 = ГК/Кошти клієнтів 0,059 0,110 0,115 0,117 0,117 

Коефіцієнт співвідно-

шення високоліквідних та 

загальних активів (Х8) 

Х8 = ГК/Активи 0,045 0,088 0,091 0,092 0,100 

Норматив достатності ос-

новного капіталу (Х9) 

Х9 = (Статутний капітал+ 

+Емісійні різниці+ +Не-

розподілений прибуток)/Ак-

тиви 

0,035 0,084 0,119 0,130 0,129 

Інтегральний показник 

фінансової стійкості (𝐼𝑓𝑠) 
 11,398 17,715 20,368 21,256 21,517 

Джерело розраховано на основі: [7;11]. 

 

Існує безліч моделей, що використовуються 

комерційними банками для управління їх фінансо-

вою стійкістю. Процес стратегічного управління 

для кожної з моделей включає такі основні етапи: 

 стратегічний аналіз – визначення позиції 

банку на ринку фінансових послуг та основних фак-

торів впливу на його діяльність, оцінка фінансових 

результатів установи за певний проміжок часу;  

 стратегічне планування – розробка ймовір-

них варіантів стратегії з використанням основних 

методів та інструментів досягнення фінансової 

стабільності банку;  

 стратегічна реалізація (впровадження) – 

процес забезпечення безперебійної роботи банку та 

досягнення високих результатів його діяльності за 

рахунок примноження доходів та розширення 

клієнтської бази[4]. 

Водночас під час дослідження використано 

структурно-функціональну модель, сутність якої 

полягає в тому, що першочергово визначається го-

ловна задача, в цьому випадку – процес управління 

фінансовою стійкістю комерційного банку. 

Визначено основні етапи структурно-функціо-

нальної моделі: 

I.  Побудова контекстної діаграми з викори-

станням програмних ІТ- продуктів. Згідно визначе-

ної мети аналізу визначено основні цілі, місію, 

стратегію та завдання, які банк ставить перед собою 

для досягнення високого рівня фінансової стабіль-

ності, оцінено вплив основних чинників зовнішнь-

ого та внутрішнього середовища на діяльність уста-

нови, охарактеризовано головних суб’єктів та ін-

струментів досягнення поставленої мети. 

II. Декомпозиція контекстної діаграми, тобто 

власне визначення механізму управління фінансо-

вою стійкістю банку, а саме: оцінка фінансового 

стану банку (блок А1), встановлення причинно-

наслідкових зв'язків в процесі управління фінансо-

вою стійкістю банку (блок А2), вибір методу управ-

ління фінансовою стійкістю банку (блок АЗ) і, як 

наслідок, впроваджується методика управління 

фінансовою стійкістю банку (блок А4) [8]. 

Вказана модель щодо забезпечення фінансової 

стійкості комерційного банку є недосконалою, в ос-

новному застосовується лише на мікрорівні, адже 

дозволяє оцінити сценарій діяльності фінансового 

аналітика та інших учасників прийняття управлін-

ських рішень при виконанні своїх обов’язків для 

досягнення поставленої мети.  

Для прийняття вірного управлінського 

рішення щодо подальшої ефективної діяльності 

фінансових установ важливо всебічно оцінювати 

поточні результати їх функціонування з врахуван-

ням не лише фінансових, але й функціональних ри-

зиків. Управління фінансовою стійкістю ко-

мерційного банку з врахуванням організаційної мо-

делі, стратегічних цілей, поточних показників 

фінансового стану та визначених альтернатив 

управління діяльністю банку здійснюється з метою 

зростання прибутків. Саме для цього установи при-

тримуються стратегії застосування бізнес-моделі. 

Основними етапами моделі є: 1.Аналіз фактичних 



German International Journal of Modern Science №16, 2021 16 

показників діяльності банку та фінансове пла-

нування. 2. Визначення рівня фінансової стійкості 

банку. 3. Визначення можливих джерел наро-

щування фінансової стійкості банку та напрямів 

впровадження фінансових інновацій. 4. Розробка 

фінансових інновацій. 5. Імплементація фінансових 

інновацій. 6. Аналіз результатів впровадження 

фінансових інновацій. 

Дана модель має на меті вказати фінансовим 

аналітикам, керівництву банку, комітету з управ-

ління активами і пасивами, казначейству, 

підрозділу ризик-менеджменту на необхідність 

стратегічного планування діяльності банку, зважу-

ючи всі ризики, сильні та слабкі сторони установи 

та зміни на національному і світовому ринках [9]. 

Важливо розуміти, що головним пріоритетом до-

сягнення високого рівня прибутковості та забезпе-

чення надійності для клієнтів є інвестування, зо-

крема в розширення сфери послуг, асортименту 

продукції, підвищення рівня технологічного забез-

печення тощо. Адже, банківські послуги користу-

ються величезною популярністю, зручністю та в 

умовах діджиталізації потребують впровадження 

новітніх фінансових технологій та збільшення умов 

доступності для усіх вікових груп населення. 

При здійсненні будь-якого аналізу, перш за 

все, кількісно оцінюються результати діяльності 

установи та її становище на ринку фінансових по-

слуг. Основними альтернативами стратегії управ-

ління фінансовою стійкістю банку є покращення 

якостей його ресурсної бази. Залежно від природи 

кризових явищ та власне готовності банку вистояти 

перед труднощами, фінансові аналітики розробля-

ють низку варіантів, що сприятимуть покращенню 

фінансового стану комерційного банку. 

Отже, згідно проведених результатів 

оцінювання економіко-математичних моделей 

управління фінансовою стійкістю банку визначено, 

що основним показником ефективної діяльності 

установи є якість її капіталу та ресурсів. Власне 

саме їх оптимальне співвідношення за умов забез-

печення ліквідності, фінансової стійкості, платос-

проможності та рентабельності сприяє зростанню 

клієнтів, а відповідно, й суми доходів банку. Важ-

ливо всебічно оцінювати поточний стан установи за 

фактичних ринкових умов для побудови стратегії 

діяльності банку. Вважається, що оптимальною є 

бізнес-модель з управління фінансовою стійкістю, 

адже вона всебічно характеризує можливості ко-

мерційного банку запобігти процесам банкрутства. 

Вищевказані економіко-математичні моделі є еле-

ментами комплексного стратегічного аналізу, або 

можуть його доповнювати. Специфіка застосу-

вання моделей з управління фінансовою стійкістю 

банку залежить від впливу макросередовища, ор-

ганізаційної структури власне установи, її мети 

діяльності та наявності достатнього обсягу фінан-

сових ресурсів для забезпечення стабільного 

функціонування. 
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