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хатись вперід і на сьогоднішній день велика частка підприємст 
має свої програмні платформи з якими їй вигідно працювати на 
ринку, оскільки ці програмні продукти ліцензовані під українське 
законодавство і постійно моніторяться державою, що і дає пози-
тивні результати для роботи персоналу.  

Список використаних джерел 

1. Демин С. Ю. Рынок информационных продуктов и услуг: сущ-
ность, эволюция и специфика [Текст] : монография / С. Ю. Демин, 
С. Д. Подпругин. — Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2007 (Иркутск). — 174 с. 

2. Радченко М. Г. 1С: Підприємство 8.1. Практичне посібник для ро-
зробника. Приклади і типові прийоми / Авт. Радченко. — М.: ТОВ «1С-
Паблишинг», СПб: Пітер. 2007. — 512 с. 

3. Уткін У. Б., Балдин Д. У. Інформаційні системи економіки. — М.: 
Економіка, 2004. — 288 с. 

 
 
 

Степаненко О. П. 
д.е.н., доцент 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет  
імені Вадима Гетьмана» 

 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ  

БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
Сучасні тенденції розвитку банківської діяльності в країні сві-

дчать про активізацію розвитку банківської системи. Особливу 
важливість у зв’язку з цим набувають питання дієвої організації 
управління ризиками як на рівні окремих банків, так і на рівні 
банківської системи загалом. Нині перед Україною постають ва-
жливі завдання відновлення економіки країни, подолання полі-
тичних і соціальних криз, вирішення військового конфлікту на 
Сході країни й за таких умов великого значення набуває забезпе-
чення ефективної діяльності банківського сектору України як фі-
нансово-економічного підґрунтя для розбудови високо результа-
тивного соціально-економічного простору держави й 
забезпечення процесів сталого розвитку. 

Організація банківського діяльності щодо ідентифікації загроз 
і ризиків банківської системи передбачає визначення індикаторів, 
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які сигналізують про зміни в динаміці банківської системи та 
економічній системі країни, які мають вплив на банківський сек-
тор, оцінювання ризиків діяльності банківської системи, ство-
рення моделей управління банківськими ризиками й прогнозу-
вання виникнення криз у банківській системі. 

На сьогодні контроль за досягненням цілей сталого розвитку й 
оцінювання ефективності використовуваних засобів, в тому числі 
джерел і рівня фінансування, а також досягнення поставлених цілей 
у світі здійснюється за такими системами індикаторів: система ін-
дикаторів сталого розвитку Комісії ООН зі сталого розвитку; інди-
катори «істинних заощаджень» (genuine savings), розроблені й роз-
раховані Світовим банком; система інтегрованих екологічних та 
економічних національних рахунків, розроблена Статистичним від-
ділом ООН; програма екологічних індикаторів ОЕСР [1]. 

Концептуальні положення побудови системи індикаторів банків-
ської діяльності, суспільно-політичних і суспільно-економічних 
процесів у країні, розкриваються через цілі та задачі банківської си-
стеми, визначаються основними методологічними й методичними 
підходами до класифікатора індикаторів, сценаріями розвитку й 
практичними аспектами застосування методології в аспекті фінан-
сового забезпечення сталого розвитку країни (рис. 1). 

Основна ідея ідентифікації загроз і ризиків банківської діяль-
ності щодо забезпечення фінансування процесів сталого розвитку 
полягає у визначенні взаємозв’язку показників розвитку суспіль-
ства (сукупний суспільний продукт, рівень зайнятості, індекс цін, 
середній рівень зарплати тощо) із результативністю процесів дія-
льності банківської системи [2]. 

Основними етапами системи раннього оповіщення є такі: ви-
значення сигнальних індикаторів, здійснення їх попередньої оці-
нки, проведення уточнення та верифікації за допомогою матема-
тичних моделей і з застосуванням розрахунку зведеного 
випереджального індикатору, квантифікация та визначення під-
сумкової оцінки. 

Сигнальний підхід до раннього оповіщення ризиків оснований 
на аналізі поведінки індикаторів, можливих провісників кризи, 
які отримали назву «часткові індикатори», протягом безкризово-
го часу, в передкризовий період і в період реалізації кризи. Клю-
човою подією в безкризовий період, на основі якого можна суди-
ти про працездатність індикатора, є його вихід за певний 
індивідуальний поріг значень, який є нормальним в стабільні пе-
ріоди. Якщо така подія настає, його називають «сигналом» про 
кризу, що наближається. 
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4. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ СИСТЕМИ РАННЬОГО ОПОВІЩЕННЯ
ПРО РИЗИКИ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ 

 

 1.1. 
Формулювання 
проблеми, 
представ-лення 
знань і 
аналітичний 
огляд. 

1.2. Визначення 
тенденцій розвитку 
банківської системи 
в контексті 
парадигми сталого 
розвитку; виділення 
важливих напрямів 
розвитку. 

1.3. Генеру-
вання ідей, і 
принципів 
побудови 
системи випе-
реджувальних 
індикаторів. 

1.4. Виявлення структури 
проблеми, її декомпозиція. 
Формування переліку 
випереджальних індикаторів, на 
основі яких буде створюватися 
система раннього оповіщення про 
ризики в банківській системі. 

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
ПРОБЛЕМИ 

2. ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РИЗИКІВ 

2.2. Визначення оцінки рівня системного 
ризику в банківській системі 

 

4.2. Прогноз розвитку банківської системи з урахуванням рівня ризиків 
процесів банківської діяльності. 

4.3. Модельні дослідження можливого розвитку системної кризи банківської 
системи. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

2.1.1. Аналіз сигнальних індикаторів 
банківських ризиків 

2.1.2. Аналіз сигнальних індикаторів 
сталого розвитку 

2.1. Дослідження системи показників, критеріїв і постановка 
задач для вирішення проблеми. 

3.1. Економетричні моде-
лі управління ризиками 
банківської діяльності  

3.3. Моделі антикризового 
регулювання процесів 
банківської діяльності 

3.2. Логіко-ймовірнісні 
моделі управління ризиками 
банківської діяльності

4.1. Оцінювання можливості виникнення системної кризи банківської системи.

4.4. Моніторинг і регулювання системи випереджальних індикаторів реалізації 
криз у банківській системі. 

4.5. Вибір стратегії розвитку банківської системи з врахуванням отриманих 
значень рівня ризиків процесів банківської діяльності. 

 
Рис. 1. Концепція створення системи раннього оповіщення  

ризиків банківської діяльності 
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Система раннього оповіщення виникнення системних ризиків 
банківської діяльності інтегрує різні підходи: сигнальний, еконо-
метричний, стрес-тестування окремих кризових ефектів. Такий 
комплексний підхід забезпечує істотне підвищення надійності 
оцінок. 
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ПОСЛІДОВНІСТЬ МОДЕЛЮВАННЯ  

ТРАНСГРАНИЧНОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 
НА ОСНОВІ ІНСТРУМЕНТАРІЮ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

 
Прагнення українського суспільства до міжнародної інтеграції 

та співробітництва змушує на законодавчому та виконавчому рі-
вні вирішувати задачі: покращення інвестиційного клімату з ме-
тою залучення прямих і портфельних капіталовкладень; законо-
давчого сприяння прозорості ведення малого та середнього 
бізнесу; лібералізації валютного і фінансового ринків тощо. 

Ці процеси є невід’ємною частиною інтеграції та характери-
зуються розгалудженням і поглибленням різноманітних форм 
економічного співробітництва; розширенням та дифузією ринків 
збуту; транскордонним переміщенням капіталу, робочої сили, 
предметів і засобів виробництва. В цих умовах зростає необхід-
ність перегляду та доповнення існуючих методів і моделей оцін-
ки економічної безпеки держави. А саме — застосування до іс-
нуючої індикативної системи інтегральних показників моделей, 
що оцінюють вплив процесів трансграничного перенесення фі-
нансових шоків. 


