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РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ МІКРОПРУДЕНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ  

АНАЛІЗУ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ БАНКІВ  

Визначено та науково обґрунтовано пріоритетні напрями вдосконалення 
мікропруденційного регулювання на основі запровадження аналізу бізнес-моделей 
банків. Уточнено зміст поняття “бізнес-модель банку” та її структуру в кон-
тексті мікропруденційного банківського регулювання. Узагальнено сучасні підходи 
до виділення бізнес-моделей банків із використанням методів кластеризації. За-
пропоновано запровадження диференційованого мікропруденційного регулювання 
за результатами визначення бізнес-моделі банку та оцінювання її стійкості до 
кризових явищ.  

Ключові слова: банк; бізнес-модель банку; кластеризація банків; стрес-
тестування банків; диференційоване мікропруденційне банківське регулювання.  

The author clarifies the content of the concept of the “business model of the bank” in 
the context of microprudential banking regulation. Modern approaches to distinguishing 
business models of banks using clustering methods and assessing their stability based on 
stress testing are generalized. It is proposed to introduce differentiated microprudential 
regulation based on the results of determining the bank's business model and assessing its 
resilience to crisis phenomena. The necessity of strengthening regulatory and supervisory 
procedures in accordance with the level of risk of the business model of the bank is sub-
stantiated. It is recognized that it is necessary to conduct annual monitoring of business 
models in order to understand their evolution, taking into account the impact on systemic 
risk, the development of a real economy, and response to regulatory measures. 

Key words: bank; business model of the bank; clusterization of banks; stress test; 
differentiated microprudential banking regulation. 

Постановка проблеми. Банківська система України перебуває в кризовому 
стані, обумовленому реалізацією значної кількості зовнішніх загроз і накопичених 
внутрішніх дисбалансів.  

Більшість кризових тригерів наразі формуються поза межами банківської 
системи глобальним середовищем, факторами економічного, політичного та соціаль-
ного середовища в Україні. Тому подолання негативних наслідків їх впливу є складо-
вою загальнодержавної антикризової економічної політики. Водночас ряд факторів, 
що спричинили банківську кризу в Україні, мали внутрішнє походження (так званий 
“bad banking”) та були похідними від неефективного менеджменту, відсутніх 
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інструментів внутрішнього контролю, фокусуванні на частці ринку, а не на прибутко-
вості, накопичених валютних, процентних дисбалансах та дисбалансах ліквідності.  

Актуальним для національної банківської системи є висновок С. Інгвеса про те, 
що в країнах, які розвиваються, вплив факторів неефективного банкінгу може посилю-
ватися, оскільки банки працюють як кептивні або входять до складу фінансово-
промислових груп, що призводить до значного обсягу операцій із пов’язаними особа-
ми. Крім цього, державні банки можуть працювати як квазіфіскальні установи на ос-
нові політичних критеріїв, з ігноруванням комерційних принципів, що підриває їх пла-
тоспроможність та негативно впливає на стійкість інших, краще керованих, банків [1]. 

У зв’язку з цим актуалізується необхідність формування такої концепції мік-
ропруденційного банківського регулювання, яка б дозволила відстежувати ризики 
діяльності кожного банку, базуючись не на формальних індикаторах їх фінансового 
стану та нормативах ризику, а на оцінюванні й прогнозуванні впливу обраної ними 
бізнес-моделі на рівень стійкості щодо кризових явищ.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання впливу бізнес-моделі 
банків України на рівень ризику їхньої діяльності та стійкості в системі мікропру-
денційного банківського регулювання ще недостатньо вивчено.  

Дослідження бізнес-моделей банків України та обґрунтування доцільності 
застосування їх ризик-профілів у системі раннього реагування і процесів банків- 
ського регулювання й нагляду здійснено В. Рашкованом та Д. Покідіним [2], 
Ю. Онищенко [3]. 

Праці таких вітчизняних науковців, як Ю. Максимова [4], Н. Пантєлєєва [5], 
О. В. Костюк та О. М. Костюк [6; 7], О. Любіч, Г. Бортніков, Г. Панасенко [8], 
Л. Петрашко та М. Цівіна [9], що досліджували різні сутнісні аспекти бізнес-
моделей банків України, не висвітлюють взаємозв’язок бізнес-моделей банків із 
регуляторними та наглядовими системами. 

Вагомий внесок у дослідження теоретичних основ та практичних аспектів 
аналізу бізнес-моделей банків у контексті розвитку мікропруденційного регулю-
вання та нагляду зробили зарубіжні вчені П. Кавелаарс та Дж. Пассеньер [10], 
Р. Аяді, Е. Арбак, В. П. де Грена, І. Сасі, В. Матлоуті, Х. Рея та О. Обрі [11–14].  

Р. Аяді, Е. Арбак, В. П. де Грена, І. Сасі, В. Матлоуті, Х. Рея та О. Обрі виді-
лили основні бізнес-моделі банків країн Європи, виявили їх зміни під впливом на- 
слідків фінансової кризи 2008–2009 рр. та довели, що бізнес-модель має значний 
вплив на стійкість банків щодо кризових явищ. Дослідження науковців підтверди-
ли тезу, що аналіз бізнес-моделей банків надає учасникам ринку, вкладникам, кре-
диторам, регуляторам та органам нагляду ефективний інструмент для кращого ро-
зуміння природи ризиків, пов’язаних із кожною з них, та її потенційного впливу на 
системний ризик протягом усього економічного циклу [11–14]. 

Результати аналізу російських банків у контексті їх типології, структури та 
стійкості, проведеного такими науковцями, як П. Г. Алексашин, Ф. Т. Алескеров, 
В. Ю. Бєлоусова, П. К. Бондарчук, Е. С. Попова, А. А. Кнурова, В. М. Солодков 
[15–18], підтвердили той факт, що обрана банком бізнес-модель впливає на потен-
ційний рівень стійкості. Це дає змогу дійти висновку про необхідність запро- 
вадження диференційованих підходів до мікропруденційного банківського регулю-
вання залежно від рівня ризику обраної банками бізнес-моделі. 
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Незважаючи на значні напрацювання в цій сфері, необхідним є розвиток тео-
ретичного базису мікропруденційного банківського регулювання з урахуванням 
рівня ризику та стійкості бізнес-моделей банків до кризових явищ. Це вимагає ви-
значення сутності поняття “бізнес-модель банку” та її елементів як об’єктів регуля-
торного впливу, а також розробки науково-методичного підходу до диференційо-
ваного мікропруденційного банківського регулювання в Україні з урахуванням біз- 
нес-моделі та ризик-профілю банку. 

Мета статті – розвиток науково-методичного забезпечення мікропруденцій-
ного банківського регулювання, в якому передбачається диференційоване застосу-
вання регуляторних впливів та нормативних обмежень за результатами визначення 
бізнес-моделі банку та ризик-профілю, їй притаманного.   

Виклад основного матеріалу. В основі запропонованого нами підходу пок-
ладено тезу про те, що мікропруденційне банківське регулювання має базуватись 
на комплексному підході до розуміння банку як об’єкта регулювання, що передба-
чає вивчення його бізнес-моделі та ризик-профілю, похідного від неї. 

За результатами проведеного дослідження виявлено, що єдиного підходу до 
розуміння поняття “бізнес-модель банку” не сформовано.  

Узагальнивши науковий доробок із цього напряму, характеризуючи бізнес-
моделі банку в контексті мікропруденційного банківського регулювання, пропону-
ємо базуватись на такому: 

1) у найбільш загальному розумінні бізнес-модель як спосіб ведення бізнесу 
відображає економічну логіку діяльності банку та є свідченням його позиціонуван-
ня в інституціональній структурі банківської системи щодо моделі формування 
прибутку, управління ризиками, власного розвитку та соціального значення [5];  

2) за структурним підходом бізнес-модель визначає основні поняття та об’єкти, 
що становлять зміст банківського бізнесу, а також відносини (взаємозв’язки) між ни-
ми. До їх складу, в найбільш загальному вигляді, включають безпосередньо модель 
бізнес-діяльності (клієнти, продукти, канали доставки та організаційна структура), мо-
дель управління банківським бізнесом та модель забезпечення банківського бізнесу [19]; 

3) у деталізованому вигляді структуру бізнес-моделі банку доцільно подавати 
у вигляді канви (Business Model Canvas), що включає дев’ять блоків, об’єднаних у 
чотири групи:  

– інфраструктура – опис сутності бізнес-процесів, за допомогою яких банк 
створює економічну цінність для клієнта, що включає: бізнес-процеси, ключові ре-
сурси, ключові партнери;  

– пропозиція – опис набору продуктів і послуг, що виділяють банк серед 
конкурентів на ринку та створюють економічну цінність для клієнтів; 

– клієнти – опис основних сегментів ринку або клієнтів, на обслуговуванні 
яких насамперед орієнтуватиметься банк, що включає клієнтів, канали збуту, взає-
мовідносини з клієнтами; 

– фінанси – опис особливостей організації фінансових потоків банку як вхід-
них (джерела формування ресурсів та канали отримання доходів), так і вихідних 
(напрями розміщення ресурсів та напрями витрат) [20]; 

4) бізнес-модель банку формує його ризик-профіль – сукупність специфічних 
аспектів діяльності, що характеризують рівень чутливості до різних видів ризиків; 
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5) індикаторами бізнес-моделі банку виступають насамперед фінансові параметри, 
що визначають її специфічні особливості, відображені в його балансі: структура власно-
сті (залежність банку від коштів власників, частка капіталу в активах); структура активів 
(характеристика кредитного портфеля, якість кредитів та масштаби вкладень); структура 
фінансування (концентрація ресурсів, отриманих з одного джерела, що визначають за-
лежність від коштів клієнтів та ризик втрати фінансування); структура доходів (ди-
версифікація джерел доходів); структура витрат (основні напрями витрат банку). 

На основі опрацювання наукових джерел [2; 8; 11–18] нами розроблено ме-
тодичний підхід до визначення бізнес-моделі банку в контексті виконання завдань 
мікропруденційного банківського регулювання (рис. 1).  

Важливим етапом, від якого безпосередньо залежить якість отриманих ре-
зультатів, є виокремлення параметрів, що визначають особливості структури біз-
нес-моделі банків і використовуються для формування кластерів.  

За результатами проведеного дослідження нами визначено, що єдиного набо-
ру параметрів кластеризації для виділення бізнес-моделей банків не сформовано і 
кожен дослідник вирішує це питання індивідуально. При цьому оптимальним вва-
жається відбір бізнес-моделей на основі 5–8 ключових параметрів [2]. 

Виділення бізнес-моделей банків базується на кластеризації – багатовимірній 
статистичній процедурі, що передбачає: збирання та обробку даних про параметри, які 
визначають особливості бізнес-моделей сформованої вибірки банків та їх упорядку-
вання в порівняно однорідні групи (кластери), у межах кожної з яких мають потрапити 
банки зі схожими бізнес-моделями, а банки з різних кластерів мають якомога більше 
різнитись між собою [21].  

За результатами проведеного дослідження нами визначено, що виконання за-
вдань кластеризації принципово неоднозначне внаслідок відсутності чітких критеріїв 
якості, складності визначення оптимального числа однорідних груп, залежності ре-
зультатів від метрики, вибір якої, як правило, суб’єктивний та визначається експертом. 
Зважаючи на це, ключовими завданнями аналітиків має бути вибір методу/комплексу 
методів, що використовуються для виділення кластерів, та “правила зупинки” для ви-
значення оптимальної їх кількості. 

На основі отриманих даних щодо кластеризації здійснюється аналіз бізнес-
моделей банків. У системі мікропруденційного банківського регулювання він спрямо-
ваний на оцінку здатності банків до досягнення стабільного короткострокового прибут- 
ку (протягом 12-місячного горизонту), стійкості в середньостроковій (протягом 3-річ- 
ного періоду) та в довгостроковій (протягом економічного циклу, що становить більше 
3 років) перспективах [8]. У кінцевому підсумку це дає змогу оцінити вплив бізнес-
моделей на стабільність і довгостроковий розвиток банківської системи. 

Виділення бізнес-моделей банків формує підґрунтя для запровадження диферен-
ційованого підходу до мікропруденційного регулювання (запровадження диференціації 
використання інструментів регулювання та нагляду залежно від виду бізнес-моделі з 
огляду на накопичення нею ризикового потенціалу). При цьому беззаперечним є твер-
дження, що всі додаткові регуляторні вимоги мають розглядатись як безперервно зрос-
таюча функція від показників ризик-профілю, що генеруються бізнес-моделлю банку. 

Насамперед до бізнес-моделей мають бути адаптовані нормативні вимоги, 
щоб узгоджуватись із ризик-профілем банків та краще абсорбувати ризики.  
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Рис. 1. Алгоритм визначення бізнес-моделей банку (узагальнено автором) 
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Формування кінцевого набору параметрів, на основі 
яких будуть виділятись бізнес-моделі банку 

 

 
 

Етап 2 

 

Етап 3 

− прогностична сила; 
− рівномірність розподілу; 
− доступність даних; 
− відсутність кореляції між параметрами; 
− незмішування даних, що описують основні довгострокові  
бізнес-рішення, з даними про непостійні характеристики  
або показники ризику  

− капіталізація;  − якість активів; 
− ліквідність; − якість ресурсів; 
− рентабельність;  – рівень ризиків  

 

Визначення бізнес-моделі банку на основі використання методу кластеризації 
 

Етап 4 

 

Етап 1 Формування інформаційного забезпечення 

 

Етап 5 

Визначення основних структурних та фінансових особливостей кластерів Етап 5.1 

Аналіз впливу бізнес-моделей банків на стабільність і довгостроковий розвиток  
банківської системи: виявлення бізнес-моделей, що генерують підвищений системний ризик 

 

Етап 5.4 

Визначення бізнес-моделей банків Етап 5.2 

Визначення вектора характеристик бізнес-моделі банку Етап 4.1 
Етап 4.2 

Вибір методу кластеризації або їх комбінування на основі гібридизації  
декількох методів 

 

Етап 4.3 

Визначення кількості кластерів (визначення правила “зупинки”)  Етап 4.4 

 

 

Вибір метрики, за якою буде визначатись близькість об’єктів кластеризації  

Тестування на модельній, тестовій та експертній вибірках  
і вибір оптимальної конфігурації методу кластеризації  

 
 

Етап 4.5 

Коригування моделі та проведення кластеризації банків  Етап 4.6 

 

 

Визначення ризик-профілів та оцінка рівня ризику бізнес-моделей банків  
на основі сформованої системи індикаторів  

 

Етап 5.3 

Запровадження результатів аналізу в систему мікропруденційного банківського регулювання Етап 6 

Аналіз впливу бізнес-моделей банків на розвиток економіки країни Етап 5.5 

Моніторинг зміни бізнес-моделей банків Етап 7 
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Для банків з ризиковими бізнес-моделями доцільним є посилення вимог до 
капіталу. Цієї мети можливо досягти, зокрема, за рахунок диференціації вагових 
коефіцієнтів ризику. Результатом запровадження диференційованих вимог до капі-
талу залежно від бізнес-моделі банку стає перерозподіл капіталу відповідно до по-
казників його ризик-профілю.  

Окрім цього, на підставі остаточної оцінки бізнес-моделі банку регулятор 
може вимагати від банку коригування його ліквідності та інших аспектів, що за-
безпечить приведення його ризикових параметрів до бажаного рівня.  

Якщо певна бізнес-модель становить загрозу для системної стабільності че-
рез накопичення в ній кризового потенціалу, регулятори також можуть застосову-
вати макропруденційний інструментарій для запобігання зростанню системного 
ризику понад встановлені межі, зокрема, шляхом реалізації структурних реформ. 

Визначення бізнес-моделей банків має передбачати щорічний моніторинг за-
для кращого розуміння їх еволюції в мікро- та макроекономічному аспектах з ура-
хуванням впливу на системний ризик фінансової системи, зміни вкладу в розвиток 
реальної економіки, реагування на заходи регулювання тощо.   

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок  
у даному напрямі. Таким чином, розроблено методичний підхід до вдосконалення 
мікропруденційного банківського регулювання з урахуванням бізнес-моделей бан-
ків на основі:  

1) визначення фінансових параметрів, що дозволяють виокремити бізнес-
моделі банків;  

2) виділення бізнес-моделей банків із використанням кластерного аналізу;  
3) запровадження диференційованого регулювання та нагляду з посиленням ре-

гуляторних і наглядових процедур відповідно до рівня ризику бізнес-моделі банку;  
4) щорічного моніторингу бізнес-моделей з метою розуміння їх еволюції в мік-

ро- та макроекономічному аспектах з урахуванням впливу на системний ризик, зміни 
вкладу в розвиток реальної економіки, реагування на заходи регулювання тощо. 
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