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3 
ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Новітні тенденції розвитку банківництва 

обумовлені необхідністю подолання негативного впливу глобалізації на світові 

фінансові ринки та потребують впровадження нових підходів до управління 

діяльністю банків на макро- та мікрорівнях. Руйнівні наслідки впливу світової 

фінансової кризи на умови функціонування вітчизняних банків ускладнюються 

нестабільністю внутрішнього політичного та економічного середовища. Це 

потребує від банків України використання таких методів управління, які б 

відповідали вимогам фінансової глобалізації, інформаційного суспільства та 

викликам сучасності. Вагомою складовою створення ефективного механізму 

фінансового менеджменту банку є побудова науково обґрунтованої системи 

управління активами та пасивами, здатної забезпечити його платоспроможність 

на засадах дотримання оптимальних рівнів рентабельності й ризиків. 

Дослідженню основних аспектів й розвитку методології управління 

активами та пасивами банків приділяється значна увага як вітчизняних, так і 

зарубіжних науковців, серед яких варто відзначити М. Алексеєнко,  

Л. Алексеєнко, І. Бланка, О. Васюренка, О. Вовчак, І. Волошина, М. Вонга,  

Є. Деміргуца, М.Т. Джонса, О. Дзюблюка, Ж. Довгань, Дж. Кенжалієва,  

О. Кириченка, С. Козьменка, Т. Корнієнко, К. Косована, О. Криклій,  

І. Ларіонову, О. Лаврушина, Дж.Ф. Маршалла, А. Мещерякова, В. Міщенка,  

А. Мороза, О. Петрика, М. Поморіну, С. Портера, Л. Примостку, П. Роуза,  

М. Савлука, І. Сало, Т. Савченко, Дж. Сінкі, А. Сондерса, А. Смірнова,  

Д. Трифонова, В. Усоскіна, Г. Хайзинга, Н. Шульгу та ін. 

Вагомий внесок у розвиток основних аспектів формування методичних 

засад фінансової діяльності банків як невід’ємної складової управління активами 

та пасивами внесли такі зарубіжні вчені як В.К. Бансал, Х. Грюнінг, Б. Карлоф, 

Т.У. Кох, Р. Міллер, Г Мінцберг, Дж. Тобін, А. Томпсон,  

П. Хонохен; серед вітчизняних науковців слід відзначити Г. Азаренкову,  
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Л. Жердецьку, О. Зарубу, М. Звєрякова, В. Коваленко, О. Колодізєва,  

Л. Кузнєцову, С. Науменкову, О. Шварца та ін. 

Теоретичним і методологічним аспектам формування й моделювання 

оптимальної структури портфелів активів та пасивів банку присвячено наукові 

дослідження закордонних та вітчизняних вчених (Б. Баландіна, А. Белякова,  

В. Вітлінського, П. Конюховського, Н. Костіної, А. Кулакова,  

Ю. Масленченкова, С. Нельсона, О. Островської, В. Романенко, О. Рубцова,  

Т. Рудянової, В. Селезньової, А. Сігеля, С. Смірнова та ін.). 

Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних і зарубіжних 

учених, варто зауважити, що існує необхідність удосконалення науково-

методичних засад формування системи управління активами та пасивами банків в 

умовах фінансово-економічної нестабільності. Крім того, аналітичний 

інструментарій оцінки стратегій управління активами та пасивами банків, а також 

питання оптимізації фінансових результатів з урахуванням зміни конфігурації 

кривої дохідності потребують більш глибокого теоретико-методичного 

обґрунтування. Необхідність розв’язання зазначених проблем визначила 

актуальність теми дисертаційної роботи, її мету та основні завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри банківської справи 

Одеського національного економічного університету за такими темами: «Роль 

банків у забезпечення сталого розвитку фінансового ринку України» (ДР 

№ 0114U000276), у межах якої розроблено методичні підходи до оцінки 

дисбалансів у діяльності банків; «Злиття та поглинання у банківському секторі 

економіки України» (ДР № 0114U005378), де визначено етапи розвитку процесів 

управління активами та пасивами банківської системи України. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в поглибленні 

теоретико-методичних положень щодо формування системи управління активами 

й пасивами банку та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо оцінки 

стратегій, чинників та оптимізації фінансових результатів управління активами та 

пасивами банку. 
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Відповідно до поставленої мети дисертаційного дослідження дисертантом 

поставлено та вирішено наступні завдання: 

− визначити теоретичні основи й складові процесів управління активами та 

пасивами банку; 

− розробити науково-методичні засади формування системи управління 

активами та пасивами банку; 

− обґрунтувати методологію оцінки стратегій управління активами та 

пасивами банків; 

− оцінити чинники, що впливають на результати управління активами та 

пасивами банків;  

− проаналізувати дисбаланси фінансової діяльності банків як результат 

управління активами та пасивами; 

− обґрунтувати методичні засади прогнозування кривої дохідності; 

− запропоновувати науково-методичні підходи до моделювання оптимальної 

структури портфелів активів та пасивів банку; 

− розробити науково-практичні засади декомпозиційного аналізу фінансових 

результатів у системі управління активами та пасивами банку.  

Об’єкт дослідження – процеси управління активами та пасивами банків. 

Предмет дослідження – теоретичні засади та методичні підходи до 

формування системи управління активами та пасивами банків. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети дисертаційної 

роботи та реалізації поставлених завдань використано загальнонаукові та 

специфічні методи дослідження. Зокрема, теоретичне узагальнення, процесний та 

системний підходи (для дослідження економічного змісту управління активами 

та пасивами та формування складових системи управління активами та пасивами 

банку); аналіз, синтез, індукція, дедукція (при визначені основних 

закономірностей функціонування банку); багатовимірний кластерний аналіз (для 

реалізації практичних засад побудови матриці оцінки стратегій управління 

активами та пасивами банків); кореляційно-регресійний аналіз (при 

структуризації та виявлені найбільш суттєвих чинників, що впливають на 
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результати управління активами та пасивами банків); оптимізаційне 

моделювання (при обґрунтуванні структури портфелів активів та пасивів банку); 

декомпозиційний аналіз фінансових результатів (для обґрунтування найбільш 

оптимальних портфелів активних та пасивних продуктів з точки зору 

співвідношення ризикованості та рентабельності на засадах концепції 

контролінгу). 

Інформаційною базою дослідження є чинні законодавчі та нормативні акти 

України, офіційні статистичні дані Державної служби статистики України, 

Національного банку України, Асоціації українських банків України, 

Міністерства фінансів України, офіційні форми звітів банківських установ 

України, монографічні дослідження та наукові публікації з питань управління та 

розвитку банківських установ. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі отримано 

нові наукові результати, які в сукупності вирішують важливе наукове завдання, що 

полягає у поглибленні теоретичних засад банківського менеджменту та 

обґрунтуванні науково-методичних рекомендацій щодо покращання системи 

управління активами та пасивами банку.  

Найбільш вагомими науковими результатами дисертаційного дослідження є 

такі: 

удосконалено: 

– комплексний підхід до побудови системи управління активами та 

пасивами банку. Авторський внесок полягає в наступному: система розглядається 

у межах концепції контролінгу; базується на виділених принципах управління; 

складається з рівнів залежно від мети, суб’єктів, об’єкту та інструментів 

управління. Використання даного підходу дозволяє оцінити дієвість прийнятих 

рішень щодо забезпечення оптимальної структури портфелів активів та пасивів 

банку на стратегічному, тактичному та оперативних рівнях; 

– методологію формування стратегій управління активами та пасивами 

банку: розроблено теоретичні й реалізовано практичні засади побудови матриці 

оцінки стратегій управління активами та пасивами банків; на відміну від 
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існуючих, обґрунтовано класифікацію стратегій на площині «ризик-дохід» та 

проведено їх оцінку з використанням багатовимірного кластерного аналізу. 

Запропонована методологія сприяє реалізації завдань досягнення ефективності 

стратегічного рівня системи управління активами та пасивами банку; 

– науково-методичні підходи до оцінки впливу дисбалансів фінансової 

діяльності банку на основні результати управління його активами та пасивами – 

чистий фінансовий потік, чистий фінансовий результат, чисту процентну маржу 

та віддачу власного капіталу. Використання запропонованого підходу, на відміну 

від існуючих, дозволяє визначити чинники та обґрунтувати заходи покращання 

результатів управління активами та пасивами банку на різних рівнях; 

– науково-методичні засади прогнозування конфігурації кривої дохідності 

банку; відмінністю від існуючих підходів є виділення автором таких основних 

параметрів прогнозу, як строкова структура відсоткових ставок, що разом із 

включенням до моделі макроекономічних чинників дозволяє прогнозувати зміни 

дохідності фінансових інструментів та урахувати особливості вітчизняного 

банківського ринку; 

набули подальшого розвитку: 

– концептуалізація підходів до оцінки чинників впливу на основні 

результати управління активами та пасивами банку; авторським внеском є 

обґрунтування системи показників та визначення особливостей їх впливу в 

сучасних умовах. Використання запропонованих підходів дозволяє 

класифікувати й оцінити вплив основних макроекономічних та 

внутрішньобанківських чинників на показники прибутковості за допомогою 

використання кореляційно-регресійного аналізу і врахувати найбільш значущі 

чинники у процесі прийняття управлінських рішень; 

– науково-методичні підходи щодо побудови моделей оптимізації 

структури активів та пасивів, до яких, на відміну від існуючих, включено 

показник динаміки процентних ставок, а система обмежень будується залежно 

від стратегії управління активами та пасивами банку. Урахування зазначених 

індикаторів дозволяє підвищити достовірність прогнозу цільових фінансових 
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показників та забезпечує досягнення оптимальної структури портфелів активів та 

пасивів банку з урахуванням поставлених цілей; 

– обґрунтування необхідності використання декомпозиційного аналізу 

фінансових результатів. Запропонований підхід, на відміну від існуючих, 

пов’язує систему управління активами та пасивами банку з концепцією 

контролінгу та дозволяє зробити обґрунтований вибір найбільш оптимальних 

портфелів активних та пасивних продуктів з точки зору співвідношення 

ризикованості та рентабельності. 

Практичне використання одержаних результатів полягає в тому, що 

запропоновані автором теоретичні та науково-методичні рекомендації щодо 

покращання системи управління активами та пасивами банку можуть бути 

використані в практичній діяльності банків для підвищення ефективності 

управління активами та пасивами. Практичне використання отриманих науково-

методичних результатів дисертаційного дослідження підтверджується довідками 

про впровадження в банківських установах України. 

У діяльності АТ «Укрексімбанк» для підвищення ефективності управління 

активами та пасивами використовуються практичні засади побудови матриці 

оцінки стратегій управління активами та пасивами (довідка від 17.05.2015 р. № 

063-00/1825). 

Розроблена методика оцінки впливу макроекономічних та 

внутрішньобанківських чинників на розмір чистої процентної маржі 

запроваджена в практичну діяльність регіонального відділення акціонерного 

банку «Південний» в м. Дніпропетровськ (довідка від 22.05.2014 р.  

№ 25/1786/1). 

Запропонований концептуальний підхід щодо формування системи 

управління активами та пасивами банку в контексті концепції контролінгу й 

методика побудови моделей оптимізації портфелів активів та пасивів банку 

використовуються в практичній діяльності ПАТ «Ощадбанк» з метою вибору 

найбільш оптимальних портфелів активних та пасивних продуктів та 
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забезпечення ефективності управлінських рішень (довідка від 09.01.2014 р. 

№ 37/01-07/173/1). 

Основні теоретичні положення і висновки дисертації використовуються в 

навчальному процесі Одеського національного економічного університету при 

викладанні дисциплін «Аналіз банківської діяльності», «Фінансовий менеджмент 

в банку», «Управління фінансовою стійкістю банку» (довідка від 11.05.15 р.  

№ 01-18/1177). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним та завершеним дослідженням. Основні наукові розробки, положення 

наукової новизни та пропозиції отримані автором особисто і знайшли 

відображення в опублікованих працях. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є 

результатом власної роботи здобувача, що вказано у списку публікацій.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження були представлені на науково-практичних та 

міжнародних конференціях, а саме: Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції «Наука: теорія та практика» (м. Черкаси, 2012 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Проблеми забезпечення сталої економіки в 

країні» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.); ХІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Економічні дисбаланси в глобалізованому світі» (м. Київ, 2012 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна економіка: сценарії і 

стратегії» (м. Сімферополь, 2012 р.); Міжнародній конференції «Реформування та 

розвиток науки: сучасні виклики»(м. Київ, 2013 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Фінансово-

економічні проблеми сучасного світу: шляхи і перспективи їх вирішення на 

мікро-, макро- та мегарівнях» (м. Кременчук, 2013 р.); Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми розвитку сучасної 

економіки» (м. Дніпропетровськ, 2013 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання економічних наук» (м. Одеса, 2013 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-економічні реформи в 
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контексті глобалізації та євроінтеграції» (м. Львів, 2013 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Розвиток національної економіки: методологія 

та практика» (м. Івано-Франківськ, 2014 р.); ІІ Міжнародній науково-теоретичній 

конференції молодих вчених і студентів «Менеджмент та маркетинг:  

Сучасні глобальні виклики» (м. Донецьк, 2014 р.); Міжнародній  

науково-практичній конференції «Формування та ефективність використання 

фінансових ресурсів в економічній діяльності» (м. Чернігів, 2014 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та менеджмент: 

стратегічні імперативи, аналіз тенденцій та перспектив розвитку»  

(м. Херсон, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Управління 

економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи 

вирішення» (м. Львів, 2014 р.); ХIІ Міжнародній науково-практичній конференції 

молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: 

національна візія та виклики глобалізації»(м. Тернопіль, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження висвітлені у 

29 наукових працях загальним обсягом 13,65 друк. арк., з яких особисто автору 

належить 13,3 друк. арк., із них: 3 публікації у колективних монографіях, 8 статей 

у наукових фахових виданнях України з економіки (з них: 3 – у виданнях, 

включених до міжнародних наукометричних баз), 2 статті у інших наукових 

виданнях, 16 публікацій у тезах доповідей на міжнародних науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг роботи – 345 сторінки, основний зміст викладено на 195 

сторінках, у тому числі на 24 сторінках розміщено 26 таблиць, 26 рисунків, з яких 

2 займають повних дві сторінки, 19 додатків на 126 сторінках, список 

використаних джерел із 224 найменувань розміщений на 23 сторінках. 



192 
ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і практичне 

вирішення наукового завдання, яке полягає в розробці науково-методичних 

рекомендації щодо удосконалення системи управління активами та пасивами 

банку на засадах прогнозування конфігурації кривої дохідності та оптимізації 

структури портфелів активів та пасивів.  

За основними результатами дисертаційної роботи зроблено такі висновки: 

1. У процесі виконання дисертаційної роботи встановлено недостатність 

комплексних теоретичних розробок у сфері ефективного управління активами та 

пасивами банку. Дослідження процесів управління активами та пасивами банку 

необхідно проводити у межах концепції контролінгу, яка передбачає 

взаємозв’язок між результатами діяльності банку на різних рівнях управління. 

Управління активами та пасивами у сучасних умовах діяльності банку – це 

багаторівневий, складний процес оптимізації фінансових потоків та результатів 

діяльності банку на засадах дотримання певних пропорцій між обсягами, видами 

та строками активних і пасивних операцій з метою забезпечення зростання 

власного капіталу банку. Основними результатами управління активами та 

пасивами банку є чистий фінансовий результат, чистий фінансовий потік, чиста 

процентна маржа, віддача власного капіталу та ринкова вартість банку. 

2. Метою побудови та функціонування ефективної системи управління 

активами та пасивами банку є подолання негативних наслідків світової 

економічної кризи та внутрішньої національної нестабільності. У роботі 

обґрунтовано економічний зміст та складові системи управління активами і 

пасивами банку. Установлено, що формування системи відбувається під впливом 

зовнішнього середовища у межах концепції контролінгу та з урахуванням 

принципів управління. Залежно від мети та завдань виділено стратегічний, 

тактичний та оперативний рівні управління, кожному з яких притаманні 
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специфічні суб’єкти, об’єкти та інструменти. Практична значущість побудованої 

системи для вітчизняних банків полягає у забезпеченні можливості кількісної 

оцінки управлінських рішень на різних рівнях. 

3. Сучасні умови банківської діяльності потребують обґрунтування й 

використання нових підходів до формування методологічних засад побудови та 

оцінки стратегій управління активами та пасивами. Існуючі підходи до 

визначення та оцінки ефективності стратегій управління активами та пасивами 

банків не відповідають сучасним умовам та потребують удосконалення. На 

засадах розробленого у дослідженні теоретичного припущення побудовано 

матрицю оцінки стратегій управління активами та пасивами у площині «ризик-

дохід». Використання багатовимірного кластерного аналізу дозволило 

обґрунтувати практичні рекомендації до побудови матриці стратегій управління 

активами і пасивами банків. Установлено, що в докризовий період банки 

використовували переважно трансформаційну та спекулятивну стратегії 

управління активами й пасивами. У сучасних умовах певна кількість вітчизняних 

банків використовує найбільш ефективну стратегію, значна кількість банків – 

спекулятивну, однак стратегії більшості банків можуть бути оцінені як 

неефективні. 

4. Процеси формування необхідного рівня фінансових результатів 

діяльності банку потребують кількісного виміру чинників, що на них впливають. 

З метою проведення оцінки та структуризації основних чинників, що впливають 

на результати управління активами та пасивами банків розглянуто існуючі 

підходи до їх визначення в країнах, що розвиваються, та у розвинутих країнах. 

Адаптація та використання зазначених підходів для аналізу ефективності процесів 

управління активами та пасивами банків України дозволили дійти висновку, що 

найбільш впливовими на результати управління активами та пасивами банків за 

період з 01.04.2003 по 01.01.2015 рр. є зовнішні макроекономічні чинники. 
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5. Особливої уваги при розробці рекомендацій щодо підвищення 

ефективності функціонування системи управління активами та пасивами банку в 

сучасних умовах потребують аналіз та оцінка дисбалансів фінансової діяльності 

банків України. За результатами дослідження впливу дисбалансів фінансової 

діяльності на основні результати управління активами та пасивами. обґрунтовано, 

що найбільш чутливими до зміни структури портфелю активів та пасивів банку 

являються чисті грошові потоки банку, отримані від фінансової діяльності, 

прибуток та чиста процента маржа. Використання запропонованого підходу 

дозволяє виявити й провести оцінку впливу чинників за допомогою кореляційно-

регресійного аналізу на зазначені вище показники й забезпечує раціональне 

прийняття управлінських рішень. 

6. Для врахування впливу макроекономічної ситуації на процеси 

управління активами та пасивами банку у роботі обґрунтовано основні напрями 

удосконалення науково-методичних засад прогнозування конфігурації кривої 

дохідності банку. За результатами кореляційно-регресійного аналізу доведено, що 

з метою прогнозування слід застосовувати рівняння регресії, де як залежну змінну 

використано ставку за державними облігаціями, оскільки вона найменшим чином 

пов’язана з кредитним ризиком. Отримані конфігурації прогнозних кривих 

дохідності дають змогу зробити висновок щодо несуттєвого скорочення рівня 

процентних ставок, а незначний розрив між довго- та короткостроковими 

ставками зумовлений невизначеністю макроекономічної ситуації.  

7. Підвищення якості процесів управління активами та пасивами банку 

забезпечується на основі впровадження методичних підходів до оптимізаційного 

моделювання структури портфелів активів та зобов’язань. При цьому необхідно 

приділити увагу врахуванню можливих змін у динаміці процентних ставок та 

формуванню системи обмежень на засадах завдань стратегії управління активами 

та пасивами банку. Зазначене дозволить, по-перше, врахувати базисний 

процентний ризик, та, по-друге, підвищити точність прогнозу чистої процентної 
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маржі та спреду. Практичне використання запропонованого підходу сприятиме 

досягненню запланованого рівня чистої процентної маржі як цільового показника 

тактичного рівня управління активами та пасивами банку. 

8. Ефективності прийняття обґрунтованих управлінських рішень 

сприятиме впровадження запропонованих рекомендацій щодо вдосконалення 

складових системи управління активами та пасивами банку на засадах 

декомпозиції фінансових результатів банку в розрізі портфелів банківських 

продуктів в межах концепції контролінгу. Застосування методичних підходів 

декомпозиційного аналізу передбачає розподіл чистого процентного доходу, 

чистої процентної маржі та процентного спреду між банківськими продуктами. 

Результати такого аналізу дозволяють зробити обґрунтований вибір найбільш 

оптимальних портфелів активних та пасивних продуктів з точки зору 

співвідношення ризикованості та рентабельності. 
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