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Прогнозування ризиків банкрутств комерційних банків
Кисіль Т.М., асистент
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Банківська система - це сукупність взаємопов'язаних фінансово-кредитних установ, які
функціонують в межах єдиного фінансового механізму за визначений історичний період.
Банківська система України є основою формування фінансово - кредитних відносин,
виступаючи гарантом її ефективності, стабільності та надійності. Досліджуючи ефективність
функціонування банківської системи, необхідно своєчасно застосовувати інноваційні шляхи та
тенденції розвитку банківського сектору, тобто своєчасно проводити аналіз та прогнозування
діяльності комерційних банків на виявлення кризових ситуацій та ризиків банкрутств як
окремого банку, так і банківського сектору в цілому. Ранжування стає невід'ємною частиною
іміджу банківських установ, ефективним способом контролювання та регулювання як
банківської системи, так економіки України. Не вирішеною запишається проблема
порівняльного аналізу до визначення рейтингової оцінки діяльності комерційних банків, а
також напрямків їх застосування з врахуванням специфіки функціонування української
банківської системи.
Вченими розроблено й опубліковано багато моделей управління фінансовим станом
комерційних банків, щодо аналізу їх доходів, витрат, прибутків та рентабельності.
Національним банком України запроваджено оцінку фінансової стійкості та застережень від
фінансових криз (мікропруденційний аналіз банківської системи, збір та оброблення
статистичної інформації, аналіз макроекономічних процесів). Однак, не можна стверджувати,
що координація й узагальнення результатів діяльності цих елементів системи є досконалою.
Постійні зміни у політичній, правовій та економічній сферах країни вимагають впровадження
інтелектуальної системи, заснованої на методах штучного інтелекту, для визначення ефективної
оцінки фінансового стану комерційних банків і прогнозування їх діяльності як окремого
суб'єкта господарювання, так і банківського сектору в цілому.
Інформаційною базою інтелектуальної системи служить щоквартальна оцінка фінансової
звітності взятої з офіційних джерел, достовірність якої підтверджена рішенням аудиторських
організацій. Комерційні банки ранжуються за результатами визначення їх:
— стресової стійкості;
— лояльності вкладників.
Оцінка стресової стійкості комерційних банків формується на основі наступних фінансових
показників:
— залежність від вкладів фізичних осіб;
— якість фондування;
— прибутковість;
— ліквідність;
— достатність капіталу;
— масштаб діяльності.
Лояльність вкладників - це прихильність клієнтів комерційних банків до їх депозитних
продуктів, успішність діяльності банків на роздрібному сегменті депозитного ринку за
наступними показниками:
— частку банків на ринку роздрібних депозитів;
— абсолютний приріст роздрібного портфеля вкладів за квартал;
— відносний приріст роздрібного портфеля вкладів за квартал;
— досвід роботи на ринку;
— платіжну репутація банку.
Вхідними даними в інтелектуальній системі являються параметри, розрахованих
стандартних відхилень кожного показника за поточний звітний період, які, в подальшому,
86

передаються до чотирьохшарового когнітрона Фукушіми. Залежно від розподілу середніх
значень вибірки, формується проміжний результат по кожному фінансовому показнику. В
залежності від вихідних значень кожної групи показників розраховується загальний результат
стресової стійкості та лояльності вкладників, як середнє арифметичне отриманих проміжних
результатів. Аналізуючи отриманий системою загальний результат, виноситься рішення щодо
розподілу фінансових показників за наступними групами:
— ліквідні (якщо значення середнього відхилення від -1 до -0,25);
— група ризику (значення середнього відхилення від -0,25 до 0,25).
— стабільні (якщо значення середнього відхилення 0,25 -1);
Завдяки алгоритму самонавчання, передбаченому в інтелектуальній системі формується
прогноз значень всіх фінансових показників на майбутні чотири звітні періоди.
Загалом отримані результати дають підставу стверджувати, що побудовану модель
інтелектуальної системи можна застосовувати з метою визначення оцінки всієї фінансової
системи, і на ранніх передкризових етапах спрогнозувати можливі зміни всіх найважливіших
економічних, фінансових показників, не допускаючи стресових ситуацій, а при їх виявленні,
своєчасно приймати рішення щодо їх скасування. Проведене дослідження дало змогу
сформувати певну комплексну модель аналізу факторів, що впливають на ефективність
діяльності банківських установ.
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Перспективи розвитку електронних грошей в Україні
Киш Л.М., к.е.н., доцент
Маркітан Ю.В.
Вінницький національний аграрний університет
На даний момент виникає необхідність поліпшення якості операцій з грошима та підвищення
ефективності монетарної діяльності. Це зумовлено як зростанням конкурентної боротьби в
фінансовому секторі, так і посиленням інтеграційних процесів. Тому значного розвитку набула
така сфера діяльності в Україні як операції з електронними грошима.
Електронні гроші є зобов'язаннями емітента, які: 1) зберігаються в електронному пристрої; 2)
емітуються за фактом отримання коштів у розмірі не меншому, ніж внесеної як передоплата
грошової вартості; 3) приймаються як засоби платежу іншими установами (крім емітента) [6].
Електронні гроші є неперсоніфікованим наперед оплаченим засобом платежу, що
використовується для мікроплатежів, і мають такі основні характеристики:
- одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої;
- наперед оплачений засіб платежу, який приймається іншими, ніж емітент особами;
- зобов'язання емітента, що виконується на вимогу користувачів,
До основних переваг використання електронних грошей можна віднести [3]:
1. Анонімність платежів. При здійсненні платежу електронними грошима, як правило, не
потрібно повідомляти ніяку інформацію про себе, потрібен тільки номер електронного гаманця.
2. Швидкість і зручність платежів. Гроші переводяться майже миттєво, здійснити оплату
можна не виходячи з будинку, якщо у вас є комп'ютер та Інтернет. Не потрібно заповнювати
від руки платіжні доручення і т.д.
3. Можливість переказувати малі суми. Банки називають такі суми мікроплатежами. Комісія
для них є значно вищою, ніж при переказі більших сум, тому що обчислюється як <т%, але не
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менше (визначеної суми)». Мінімальний розмір платежу, який банк погодиться здійснити,
також буває обмежений. Платіжні системи дозволяють переказувати невеликі суми.
Електронні гроші конкурують і з звичайними банківськими платежами, і з системами
переказів, платіжними картами, а по окремих одержувачах ще й з платіжними терміналами.
Національний банк прогнозує зростання популярності електронних грошей.
Цьому, зокрема сприятиме прийняття законодавчих змін щодо:
- надання права здійснювати випуск е-грошей і небанківським фінансовим установам, які
мають ліцензію НБУ на переказ коштів без відкриття рахунків;
- розширення можливості для громадян України використовувати електронні гроші (для
сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, благодійних, добровільних внесків і
пожертвувань тощо).

3. Лозовик Д. Б. Перспективи розвитку систем електронних грошей в Україні / Д. Б. Лозовик.
// Ефективна економіка. - 2012. - № 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/lTON/efek_2012_6_31
4.0фіційна сторінка НБУ у Facebook: https://www.facebook.com/NationafflankOfUkraine.
5. Офіційний сайт НБУ: https://www.bank.gov.ua/control/uk/index.
6. Шалева О. І. Електронна комерція. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. 216 с.
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Киш Л.М., к.е.н., доцент
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Згідно з основними положеннями теорії систем, будь-який об'єкт, явище чи процес
(включаючи підприємство) можна розглядати як систему. Під системою розуміють сукупність
взаємозв'язаних в одне ціле елементів. Елемент системи - це частина цілого, яка в процесі
аналізу не піддягає поділу на складові. Отже, для будь-якої системи характерно, що:
1) вона складається з двох або більшої кількості елементів;
2) кожний її елемент має властиві лише йому якості;
3) між елементами системи існують зв'язки, за допомогою яких вони впливають один на
одного;
4) система не може існувати поза часом і простором. Вона має часову сутність (її склад може
бути визначений у кожний даний момент), а також свої межі та навколишнє середовище.
Особливість підприємства як системи полягає в тому, що підприємство - це відкрита
система, яка може існувати лише за умови активної взаємодії з навколишнім середовищем.
Воно вибирає з проміжного та загального зовнішнього середовища основні фактори
виробництва і, перетворюючи їх на продукцію (товари, послуги, інформацію) та відходи,
передає знов у зовнішнє середовище. Умовою життєздатності системи є корисний (вигідний)
обмін між «входом» і «виходом».
Система управління підприємством є сукупністю трьох підсистем: власне системи
управління, системи, що управляється, та інформаційної системи.
Інформаційна система управління включає всі види обліку, що створюють масив
управлінської інформації, який характеризує стан системи, що управляється, та виконання
управлінських рішень. Уся управлінська інформація аналізується, і відповідно до результатів
аналізу готуються проекти управлінських рішень, які передаються в систему управління. Аналіз
господарської діяльності займає важливе місце в інформаційній підсистемі управління,
дозволяє економічно обґрунтувати управлінські рішення і здійснювати їх моніторинг.
У системі, що управляє, проекти управлінських рішень разом з іншою інформацією
використовуються відповідно до загальних функцій управління для формулювання
управлінських рішень, які передаються на об'єкт управління (систему, що управляється). В
об'єкті управління управлінські рішення передаються у відповідні підрозділи та забезпечується
контроль за їх виконанням. Щодо всіх операцій, які здійснюються в підрозділах, формується
відповідна первинна інформація, яка в порядку зворотного зв'язку направляється в
інформаційну систему управління.
Система управління підприємством передбачає диференціацію та координацію управлінської
діяльності за виконуваними функціями. Під функцією управління слід розуміти продукт поділу
і спеціалізації управлінської праці, відокремлений напрямок управлінської діяльності, що
дозволяє здійснювати управлінський вплив. За ознакою інваріантності розрізняють загальні
(ключові) функції, що розкривають склад процесу управління, і специфічні (конкретні) функції,
що вказують напрямок цілеспрямованого впливу на той чи інший вид виробничої діяльності.
Система управління підприємством представляє собою сукупність підсистем, які
відображають окремі аспекти управління: цілі, функції, принципи, методи, органи управління,
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Рисі. Емісія електронних грошей в Україні за 2014-2016 pp. [5]
Проаналізувавши діаграму, можна зробити висновок, що у 2015 році в обігу перебувало
електронних грошей на 30,96 млн. грн., що в 2,48 рази або на 18,5 млн грн більше, аніж у 2014
році. У 2016 році обсяг випущених електронних грошей збільшився у 1,6 рази, а це на 17 млн.
грн. більше у порівнянні з 2015 роком. За результатами аналізу, загальна кількість випущених
електронних грошей протягом досліджуваного періоду збільшилась майже у 3 рази порівняно з
2014 роком, що є позитивним явищем та свідчить про зростання попиту на електронні гроші.
Електронні гроші використовуються як засіб розрахунків за виконані роботи, послуги,
випущену продукцію через інтернет чи через електронний гаманець.
На сьогодні в Україні легалізовані дві системи електронних грошей: «Максі» та «МопеХу»;
платіжні системи, у свою чергу, мають більше різноманіття. При цьому НБУ у своїх листах та
роз'ясненнях неодноразово наголошував на тому, що WebMoney Transfer, Інтернет. Гроші,
UkrMoney, RBKMoney. Гроші QIWI, E-gold не є законними системами електронних грошей в
Україні.[5].
Таки чином, використання електронниї грошей в Україні на сучасному етапі набуває дедалі
більшої ваги. її зростанню сприяє бурхливий розвиток електронної комерції та Інтернет
технологій. Правове визначення та законодавче регулювання є тими головними питанням, що
визначають переспективи розвитку електронних грошнй в Україні. Досліджені тенденції
використання електронних грошей свідчать про їх зростаючі позиції на монетарному ринку
України, не зважаючи на перешкоди.
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