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Вступ. Кожна структурна одиниця (філія) банківської установи результати своєї діяльності описує визначеною кількістю показників, які накопичуються і
формують матрицю результатів усієї сукупності таких
філій.
На території України банківська діяльність здійснюється за принципом дворівневості, де до другого рівня цієї ієрархії належать комерційні банки, що
займаються обслуговуванням підприємств, установ,
організацій та населення [9]. Усі комерційні банки
формують звітну інформацію для Національного банку України за певними загальноприйнятими методиками. Ця звітність складається із зведених відомостей
щодо кожного з напрямів діяльності кожної структурної одиниці системного банку. Первинна звітна інформація використовується комерційним банком для
здійснення внутрішнього контролю та аналізу своїх
результатів діяльності. Проте сукупність показників,
які вимагає Національний банк України, недостатній
для повного та якісного аналізу філій банку. Адже
звітна інформація містить дані, які агрегуються на
кожному етапі відбору інформації, тому і ризик втрати корисної інформації є досить великий. Опрацювання агрегованої інформації в цілях внутрішнього
аналізу не завжди дає змогу аналітикові стверджувати
та описати реальну ситуацію функціонування як кожної філії, так і банку загалом.
Ризики втрати інформації відносять до функціональних ризиків, які важче виявити та ідентифікувати, а також виміряти кількісно й виразити у грошових
одиницях. Але функціональні ризики не менш небезпечні, ніж інші види банківських ризиків, причому,
зрештою, вони також призводять до фінансових втрат.
Банки намагаються знизити функціональні ризики,
удосконалюючи системи внутрішнього аудиту, розвиваючи схеми документообігу, розробляючи внутрішні
методики і техніко-економічне забезпечення окремих
операцій. Зниженню таких ризиків сприяє також продумана ресурсна, матеріально-технічна та інформаційна політика.
Аналіз досліджень і постановка завдання. Проблемі аналізу світової грошово-кредитної системи як
узагалі, так і в умовах України, було приділено чимало
уваги в публікаціях вітчизняних економістів і спеціалістів із країн СНД. Так, багато питань теоретичного і прикладного характеру знайшли відображення в
численних працях О. Васюренка, А. Вожжова, А. Гальчинського, А. Дроб’язка, О. Дзюблюка, В. Козюка,
В. Міщенка, В. Новицького, Ю. Пахомова, О. Петрика,
О. Плотнікова, А. Поручника, Ю. Прозорова, М. Савлука, Н. Савченка, В. Стельмаха, В. Усоскіна та інших
авторів [5]. Однак важливі питання об’єктивної оцінки ефективності функціонування банківських установ повністю не були розкриті в цих працях.
Поступово зростає інтерес до цих методів і у країнах континентальної Європи. У літературі з цього
предмета вже можна ознайомитись із роботами німецьких, французьких, італійських, швейцарських, іспанських та інших учених, хоча число цих досліджень
менше в порівнянні з дослідниками англосаксонських
країн.
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Результати дослідження. Для здійснення внутрішнього аналізу кожен комерційний банк розробляє
власну методику і сукупність додаткових показників,
що описують результати їхньої роботи. Підходи щодо
розроблення та застосування методики передбачають
вибір принципів відбору і групування інформації по
кожній із філій комерційного банку [2].
Виходячи зі структури комерційного банку та інформаційного змісту звітності цієї установи, підбирається або розробляється методика аналізу та відбору
інформації з мінімальним ризиком втрати. Оскільки
всі комерційні банки зобов’язані надавати Національному банку визначену форму звітності, йому потрібно
визначити стратегію корисного використання цієї звітної інформації для внутрішнього контролю. У процесі
формування звітності комерційному банку треба провести агрегацію результатів своєї діяльності, а також
усереднення показників цієї діяльності. Відбір інформації, що аналізується, відбувається на кожному рівні
ієрархії комерційного банку. Проте під час агрегації
втрачається цілісність та інформативність результатів
діяльності кожного зі структурних підрозділів комерційного банку. Аналітичні та контрольні функції, що
покладені на відповідні департаменти комерційних
банків, здебільшого висвітлюють діяльність структурних одиниць банку за окремими напрямами діяльності.
Інструмент, який би дозволяв давати комплексну оцінку ефективності роботи структурної одиниці, ураховуючи всі напрями діяльності, забезпечує також надання
додаткової управлінської інформації для керівництва
банку. Серед подібних інструментів і засобів останнім часом великого поширення набули методи і моделі Datamining, зокрема алгоритми штучного інтелекту. Визначальною властивістю Datamining є здатність
опрацьовувати величезні масиви даних і отримувати в
результаті цього раніше невідомі, неочевидні та практично корисні знання про об’єкт дослідження, спираючись, зокрема, на неповну, перекручену, «зашумлену»
і внутрішньо суперечливу вхідну інформацію. Використання таких інструментів забезпечує формування
альтернативного підходу до відбору вхідної інформації
з метою її подальшого опрацювання.
Значною мірою підходи до внутрішнього аналізу і
контролю визначаються структурою банківської установи. Швидкий розвиток фінансово-кредитного сектору економіки призвів до поділу банків на кілька груп,
яким притаманні певні характерні ознаки. Це пояснюється як історичними факторами, так і економічними,
а також рівнем інформатизації банку. У результаті поділу структури комерційного банку на структурні одиниці збільшується кількість кроків агрегації результатів його діяльності. Агрегування та усереднення цієї
інформації відбувається в рамках часово-ієрархічної
залежності, що унеможливлює подальший аналіз діяльності структурних підрозділів комерційного банку.
Адже на кожному рівні опрацювання цієї інформації
існує ризик втрати корисної інформації через низку
чинників, наприклад, людський фактор.
Проте найбільшою, на нашу думку, залишається проблема зменшення кроків агрегації та коректність відбору результатів діяльності банку. Яскравим

ISSN 2221-755X ВTUVWX УVTYZ[UW\Z\] ^`VXTYUcXfg Uh[`YW 2016 № 1–2 (25–26)

Е/$,%/-,'!,'!"#$ ,+4'$$ !' %$9,'%$% !:$%
прикладом проблеми зменшення ризику втрати інформації для якіснішого аналізу є Ощадний банк
України. З 1991 року в ньому проводилось укрупнення підрозділів, нерентабельні філії закривають, балансові установи переводять у безбалансові. У 2012 році
перехід усіх балансових філій у безбалансові завер-

шився, і Ощадний банк України набув статусу банку з
трирівневою структурою, до якої входять: правління,
балансові (регіональні) філії та ТВБВ (рис. 1). Оскільки основним напрямом його діяльності є обслуговування фізичних осіб, підзвітні підрозділи (ТВБВ) відкривались практично в кожному населеному пункті.
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Рис. 1. Структура Ощадного банку
Структура банку має визначальний вплив на інформаційні технології, а отже, й інформаційні потоки, що циркулюють усередині банківської установи.
Що більше централізована адміністративна структура
банку, то більше виникає необхідність упровадження
централізованих інформаційних систем.
Результати своєї діяльності всі ці структурні підрозділи відображають у відповідній статті банківського балансу і передають на опрацювання та аналіз до вищих рівнів ієрархії (рис. 2). Для збереження
детальної інформації використовується аналітичний
облік. Ведення агрегованого обліку забезпечується за
допомогою синтетичного обліку, тобто з використанням балансових рахунків [4].
На основі рахунків бухгалтерського обліку формуються параметри банківської установи, які поділяються на дві групи: обов’язкові і необов’язкові. Серед
обов’язкових параметрів розділяють загальні і спеціальні.
Необов’язкові параметри є рекомендованими для
заповнення. Вони можуть використовуватись при організації внутрішнього обліку в банку, а також при наданні звітності іншим органам.
Спеціальні параметри застосовуються до окремих
груп аналітичних рахунків залежно від їхнього економічного змісту. Такі параметри використовуються для
автоматизованого ведення деяких операцій і для надання спеціальної звітності для Національного банку
України [8]. Заповнення цих параметрів здійснюється
у відповідних секторах, які, у свою чергу, надсилають
інформацію через автоматизовану банківську систему
(АБС) до відповідних департаментів, які всю зібрану

та проаналізовану інформацію надсилають у Національний банк України.
Національний банк
України

Правління
банку

Правління
банку

Комерційний
банк

Комерційний
банк

Структурна
одиниця
комерційного
банку

Структурна
одиниця
комерційного
банку

Потік поточної інформації
Потік звітної інформації

Рис. 2. Схема руху інформаційних
потоків у комерційних банках
Примітка. Складено автором

Проте суттєвим недоліком, на нашу думку, є відсутність конкретного відділу, який би здійснював аналіз параметрів щодо кожного з підрозділів і в повній
сукупності. Адже при аналізі окремих параметрів у
вузькому значенні втрачається цілісність результатів
роботи всієї структури загалом. Будь-який варіант
аналізу, відповідно до визначення самого терміну,
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передбачає якийсь варіант розчленування єдиного цілого на складові частини з наступним дослідженням
як елементів розчленування, так і системи зв’язків
між ними. Відділ аналізу параметрів опису діяльності

комерційного банку може бути замінений на інформаційну систему (рис. 3) або будь-яку іншу аналітичну
систему, що, у свою чергу, призведе до зменшення витрат на утримання персоналу.
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Рис. 3. Схема руху інформаційних потоків у комерційних банках через інформаційну систему
Примітка. Складено автором

Оскільки основною метою функціонування комерційного банку є отримання прибутку, варто зауважити, що на цей результат впливає раціональне управлінське рішення. Мінімізація ризиків у цьому процесі
є основною проблемою і предметом дослідження.
Тому що, крім фінансових ризиків, значний вплив
на діяльність банків справляють функціональні ризики, які виникають унаслідок неможливості здійснення
своєчасного і повного контролю за фінансово-господарським процесом. Функціональні ризики пов’язані
з процесами створення й упровадження нових банПЕРЕДОБРОБКА
ДАНИХ

ківських продуктів і послуг, збору, обробки аналізу
й передавання інформації, підготовки кадрового потенціалу та виконання інших адміністративно-господарських операцій.
Застосування інформаційної системи дозволить
зменшити ризик втрати інформації під час її аналізу
на кожному рівні управління комерційного банку.
Для забезпечення ефективності функціонування
цієї інформаційної системи потрібно провести передобробку даних, отримані дані проаналізувати із застосуванням факторного і кластерного аналізу (рис. 4).

ФАКТОРНИЙ
АНАЛІЗ

КЛАСТЕРНИЙ
АНАЛІЗ

Рис. 4. Структура інформаційної системи оцінки філій системного банку
Примітка. Складено автором

Проведення передобробки даних проводиться з
метою усунення у даних надлишковості та приведення їх до належного вигляду для подальшого аналізу.
Оскільки до структури банку належать філії різного
типу, тому доцільно першочергово здійснити розподіл за типами філій, для якісного виділення загальних
характеристик для кожного типу філій. Адже головні
філії здійснюють на порядок більшу кількість операцій і результати їх роботи відрізнятимуться від другорядних.
Наступний етап передобробки даних – це вилучення агрегованих показників із усієї сукупності даних
для подальшого опрацювання лише показників, які
описують результати конкретних операцій. Сукупність усіх цих даних формує звітну таблицю з описом
як показників, так і філій комерційного банку. Проте
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надалі система використовує тільки числові дані, тому
нам потрібно здійснити уніфікацію вигляду вхідної
таблиці.
За великого набору параметрів опису результатів
діяльності кожної філії виникає проблема виявлення
впливу зв’язків між цими параметрами на досліджуваний об’єкт, тому необхідно здійснювати стиснення
інформації, тобто опис досліджуваного об’єкта більш
укрупненими показниками, так званими «головними
компонентами».
Суть методу аналізу головних компонентів (PCA)
полягає в заміні корельованих компонентів некорельованими факторами. Іншою важливою характеристикою методу є можливість обмежитися найбільш інформативними головними компонентами і виключити
інші з аналізу, що спрощує інтерпретацію результатів.
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Гідність PCA також у тому, що він – єдиний математично обґрунтований метод факторного аналізу.
Основна мета методу головних компонент (PCA) –
це витяг з даних потрібної інформації, яка залежить
від суті розв’язуваної задачі. Дані можуть містити
потрібну нам інформацію, вони навіть можуть бути
надлишковими. Проте в деяких випадках інформації в даних може не бути. На цьому етапі функціонування інформаційної системи отримуємо показники,
результати роботи за якими найбільше впливають на
формування загальної картини для аналізу.
Після опрацювання параметрів нам потрібно проаналізувати результати роботи кожної філії із застосуванням алгоритмів знаходження деякого розбиття досліджуваної сукупності об’єктів на підмножини відносно схожих між собою елементів. Такі підмножини
отримали назву кластерів. Це означає, що вирішується завдання групування даних і виявлення відповідної
структури в ній. Завдання кластеризації належить до
статистичної обробки, а також до широкого класу задач навчання без учителя. Цей підхід дозволяє суттєво
скоротити об’єкти аналізу та індивідуально підійти до
кожної групи відділень [7].
Формально, під задачею кластерного аналізу розуміється задача знаходження деякого теоретико-множинного розбиття початкової множити об’єктів на
підмножини, які не перетинаються, таким чином, щоб
елементи, які належать до однієї підмножини, відрізнялися між собою значно менше, ніж об’єкти з різних
підмножин.
Однією з переваг кластерного аналізу є те, що він
дозволяє розбивати об’єкти не по одному параметру,
а по цілій низці ознак. Крім того, кластерний аналіз,
на відміну від більшості математико-статистичних методів, не накладає ніяких обмежень на вигляд даних
об’єктів і дозволяє розглядати безліч початкових даних
практично довільної природи. Це має велике значення, наприклад, для прогнозування кон’юнктури, коли
показники мають різноманітний вигляд, що утрудняє
застосування традиційних економетричних підходів.
Кластерний аналіз дозволяє розглядати чималий
обсяг інформації і різко скорочувати, стискати великі
масиви соціально-економічної інформації, робити їх
компактними і наочними. Кластерний аналіз можна
використовувати циклічно. У цьому разі дослідження

проводиться доти, доки не будуть досягнуті необхідні
результати. При цьому кожен цикл тут може давати
інформацію, яка здатна сильно змінити спрямованість і підходи подальшого застосування кластерного
аналізу. Цей процес можна представити системою зі
зворотним зв’язком.
Досконально пізнати сутність і розвиток будьякого досліджуваного явища можна лише за умови розкриття його внутрішнього змісту, з’ясування
взаємозв’язку його складових [10; 11].
Якщо кластерному аналізові передує факторний
аналіз, то вибірка не потребує «ремонту» – викладені
вимоги виконує автоматично сама процедура факторного моделювання.
Висновки. Отримані результати дозволять звузити
коло досліджуваних як об’єктів, так і показників. Інформаційна система дозволить правлінню банку опрацьовувати філії, результати роботи яких дещо відрізняються від домінуючих, і тільки за тими параметрами, які ми виділили за допомогою факторного аналізу.
Рух інформаційних потоків з аналітичних рахунків у
інформаційну систему зменшить ризики втрати вагомої інформації при здійсненні оцінки системи банку.
Для здійснення ефективного управління фінансовими процесами менеджерові потрібно проаналізувати результати роботи банківської установи. Проте таку
кількість інформації, яка накопичується впродовж діяльності, важко швидко й успішно опрацювати, тому
ми вважаємо за доцільне використовувати поєднання комплексного підходу оцінки параметрів за допомогою нейромережевих і нейронечітких методів, які
покладено в основу інформаційної системи. Оскільки
аналітику не відомі кореляційні зв’язки між вхідними
і вихідними параметрами, доцільно використовувати
поєднання кластерного і факторного аналізу. У банківській установі це можливо реалізувати, створивши певну інформаційну систему, яка б опрацьовувала
вхідну інформацію, тобто результати діяльності структурних підрозділів, і направляла вихідну інформацію у
правління банку для її подальшого аналізу.
Використання цієї інформаційної системи дозволить зекономити час на опрацювання даних і, найосновніше, дозволить опрацьовувати дані в первинному
варіанті, що, у свою чергу, призведе до отримання якіснішого управлінського рішення і більших прибутків.
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