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ВСТУП 

 

В умовах сьогодення великого поширення набула фінансова розвідка, 

метою якої є збирання інформації, яка в змозі забезпечити конкурентні 

переваги у банківській діяльності та захистити банк від дій його конкурентів, 

а також запобігти потраплянню у банк “брудних грошей ”. Фінансова безпека 

- це аспект діяльності, яким не можна нехтувати, для цього створюються 

системи безпеки у банках. 

Метою наукової роботи є вдосконалення визначення поняття 

«фінансова розвідка»; вдосконалення «Методики розрахунку економічних 

нормативів регулювання діяльності банків в Україні», яку можна 

використовувати для оцінки фінансової безпеки банку; розробка пропозицій 

щодо створення підрозділу фінансової розвідки у банку. 

Об'єктом дослідження наукової роботи є фінансовий стан та 

фінансова діяльність АТ «Альфа Банк». Предметом дослідження є процес 

забезпечення фінансової безпеки банку, за допомогою використання методів 

фінансової розвідки. 

Завдання наукової роботи: дослідити теоретико-суттєву 

характеристику поняття “фінансова розвідка” та визначити роль фінансової 

розвідки у забезпеченні стратегічного розвитку банку; здійснити оцінку рівня 

фінансової безпеки АТ «Альфа-Банк»; обґрунтувати напрями покращення 

рівня фінансової безпеки АТ «Альфа-Банк». 

Методи дослідження: загальнонаукові – аналіз і синтез, порівняння, 

моделювання; спеціальні – групування, деталізація, ряди динаміки, 

ланцюгових підстановок. 

Перший розділ містить теоретичний матеріал, який дозволяє 

визначитися з підґрунтям розгляду поняття «фінансова розвідка» та її 

відмінності від промислового шпигунства. Другий розділ містить ґрунтовний 

аналіз діяльності АТ «Альфа-Банк», яке є базою дослідження. В третьому 
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розділі обґрунтовано заходи, які можуть підвищити рівень фінансової 

безпеки АТ «Альфа-Банк». 

При написанні poбoти було використано нормативно-законодавчі 

документи України; фахова лiтеpатуpа за тематикою наукової роботи, а 

також матеpiали, що вiдoбpажають фінансово- гoспoдаpську дiяльнiсть АТ 

«Альфа-Банк». 

Теоретичні основи забезпечення фінансової безпеки банківськиї 

установ досліджували вітчизняні науковці, такі як: Г. М. Азаренкова [13],    

О. І. Барановський [16, 29], Ю. В.  Бондарчук [17], О. Б. Жихор [27, 28, 29], 

М. І. Зубок [33, 32], В. В. Коваленко [37], А. І. Марущак [17], В. Плетт, Р. А. 

Слав’юк [57], Т. С. Смовженко [58], А. І.Степаненко [60], А. Г. Шаваєв [65], 

Є. Ющук [66]. 

Вдосконалена у науковій роботі «Методика розрахунку економічних 

нормативів регулювання діяльності банків в Україні» використовується 

фахівцями авіаційного відділення АТ «Альфа-Банк», що займаються 

питаннями фінансової безпеки банку (довідка про впровадження 

результатів наукової роботи додається). 

За результатами наукової роботи подано до друку тези доповіді на тему 

«Забезпечення фінансової безпеки банку», які пройшли процедуру 

рецензування у «Збірник наукових праць  Всеукраїнської науково-практичній 

конференції молодих вчених, студентів та учнівської молоді присвячену 90-

річчю Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 

«ХАІ» «Актуальні проблеми розвитку економіки, підприємництва та 

адміністрування в умовах трансформаційної економіки України», яка 

відбудеться 28-29 квітня 2020 року на базовій кафедрі проведення – кафедрі 

публічного управління та підприємництва (довідка про прийняття до друку 

тез доповіді додається). 

Наукова курсова робота містить: 29 сторінок, 1 таблицю, 7 додатків, 72 

літературних джерела. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧН ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ 

БАНКУ 

 

1.1. Значення фінансової розвідки в системі забезпечення стратегічного 

розвитку банку 

 

Рушійним механізмом сучасного економічного прогресу є конкуренція, 

що змушує всіх суб'єктів економічної діяльності додержуватися законів 

підвищення ефективності виробництва. Маркетинговий розділ бізнес-плану 

сучасного підприємства обов'язково вимагає характеристику конкурентів, 

адже чим краще підприємець знає своїх конкурентів, тим ефективніше його 

політика ведення бізнесу. Отже, об'єктивно виникає необхідність з одного 

боку збору інформації про конкурента, а з іншого боку – захисту інформації 

про власний бізнес. Ця проблема вирішується шляхом розвідувальної 

діяльності. 

У спеціальній літературі найчастіше зустрічаються такі поняття, як 

економічна розвідка, комерційна розвідка, військова розвідка, політична 

розвідка тощо. У процесі її класифікації виділяють три базові сфери, 

відповідно до окремих сфер життєдіяльності, що представляють інтерес для 

конкурентів, а саме: економічна, політична і військова. Відповідно 

розрізняють економічну, політичну і військову розвідки. Кожна з них, у свою 

чергу, поділяється на складові частини. Слід зазначити, що така класифікація 

розвідки умовна і залежить від функціональних особливостей об'єкта 

розвідки, тобто конкурента [68]. 

Фінансова розвідка – це легальний процес отримання та обробки 

інформації за допомогою спеціальних інструменті з метою забезпечення 

стратегічного розвитку банку. 

Фінансова розвідка містить три елементи діяльності: організацію 

розвідки, отримання необхідної інформації, її обробку. Ці елементи повністю 
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взаємопов`язані і виключення хоча б одного з них призводить до повного 

припинення функціонування всієї системи. 

Принцип фінансової розвідки – правило, яким слід керуватися при 

вимірюванні, оцінці та реєстрації фінансових операцій і при відображенні їх 

результатів у повідомленнях до органів контролю та нагляду держави [32]. 

Спектр завдань фінансової розвідки не обмежується захистом 

важливих об’єктів банку: ресурсів, комунікацій та конфіденційних даних. 

Мета формування системи фінансової розвідки в банку – мінімізація 

зовнішніх і внутрішніх ризиків, загроз та небезпек безпечному розвитку 

банку, у тому числі його фінансовим, матеріальним, інформаційним, 

кадровим ресурсам, на основі розробленого і реалізованого комплексу 

заходів економіко-правового та організаційного характеру [35]. 

Таким чином фінансова розвідка забезпечує аналітичну базу для 

важливих управлінських рішень для керуючих та власників банків. Робота 

служби фінансової розвідки впливає на майбутнє банку, його фінансову 

безпеку, ефективність його роботи, конкурентну позицію. 

 

1.2. Нормативно-правове забезпечення фінансової розвідки в 

банківських установах 

 

  Спроби України стати гідним членом Європейської спільноти 

нерозривно пов'язані зі змінами в правовій системі країни. Процес протидії 

відмивання брудних грошей на даному етапі становлення країни дедалі 

більше набирає обертів та вдосконалюється. Скрутне економічне становище, 

боротьба зі створенням фінансового забезпечення тероризму, фінансові 

кризи, а особливо сучасна світова фінансова криза поставили перед Україною 

питання посилення фінансової розвідки в процесах детінізації економіки та 

спрямування зусиль держави щодо ефективного і комплексного розв’язання 

значних проблем у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів. 
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Основним призначенням фінансової розвідки у банку є недопустимість 

потрапляння «брудних» грошей. 

Одним із важливих факторів у посиленні ролі фінансової розвідки в 

фінансовій спільності є інтеграція права України в європейський простір та 

дотримання міжнародних стандартів FATF щодо відмивання коштів та 

фінансування тероризму. 

Важливим елементом побудови фінансового правопорядку є система 

фінансової розвідки та її законодавчо - правове регулювання, оскільки 

законодавчо чи нормативно не врегульовані (тобто, які не мають чіткої 

правової основи) фінансові явища і процеси автоматично освоюються в 

тіньовій сфері.  

 На підставі зазначеного доцільно систематизувати нормативно-правові 

акти, норми яких регулюють сферу організації та здійснення фінансової 

розвідки. 

 28 серпня 2001 року Кабінетом Міністрів України і Національним 

банком України було прийнято Постанову N 1124 "Сорок рекомендацій 

Групи по розробці фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей 

(РАТР)" [6]. 

 28 листопада 2002 року Верховна Рада ухвалила Закон України "Про 

запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих 

злочинним шляхом або фінансування тероризму" [3]. 

Держфінмоніторинг є урядовим органом державного управління у 

складі Міністерства фінансів України і був створений Постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 січня 2002 року [5]. 

Постановою №455 від 17 вересня Кабмін затвердив Положення про 

Державну службу фінансового моніторингу України [7]. 

 Разом з тим, Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 

грудня 2000 р. містить главу 11 «Запобігання та протидія легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», яка складається з 

трьох статей: «Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, 
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одержаних злочинним шляхом», «Обов'язок щодо ідентифікації клієнтів» та 

«Зберігання документів» [4]. 

 Порядок здійснення фінансової розвідки розкривають нормативні акти 

Національного банку України, зокрема Постанова Правління Національного 

банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками 

фінансового моніторингу» від 14 травня 2003 р [9]. 

 Так, створена система оброблення та аналізу інформації про фінансові 

операції, що підлягають фінансовому моніторингу не забезпечує 

об’єктивності прийняття рішень та не дозволяє будь-якому контролюючому 

органу (в тому числі Верховній Раді України, через відповідні Комітети) 

провести перевірку законності та повноти проведення оброблення та аналізу 

інформації про зазначені фінансові операції. 

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що, незважаючи на координуючу роль 

FATF, у нашій державі проблема боротьби з «відмиванням брудних коштів» 

вирішується з урахуванням національної специфіки. Механізми 

«відмивання» тіньових капіталів надзвичайно різноманітні і охоплюють різні 

за характером фінансові операції. Це надзвичайно ускладнює регулювання 

протидії цьому феномену на основі одного законодавчого акта.  

 

1.3 Техніко-економічна характеристика АТ «Альфа-Банк» 

 

 Альфа-Банк Україна є одним з найбільших українських комерційних 

банків із міжнародним капіталом. Банк належить до приватної інвестиційної 

холдингової компанії ABH Holdings SA (ABHH) з головним офісом у 

Люксембурзі, що має інвестиції у фінансові установи в Україні, Білорусі, 

Казахстані, Нідерландах і Росії, а також представництва на Кіпрі та у 

Великобританії. Засновано банк у 1992 році. З 2001 року він здійснює діяльність 

під брендом Альфа-Банк Україна. Банк займає провідні позиції у всіх сегментах 

банківського ринку, є одним з найбільш стійких і надійних банків України та 

https://alfabank.ua/about/informaciya-pro-bank


9 

 

входить до Топ-10 фінустанов в країні за обсягом активів, відповідно до даних 

Національного банку України. 

 Розвиток АТ «Альфа-Банк» надано у Додатку А. 

 Акціонерне товариство «Альфа-Банк». «Альфа-Банк Україна» був 

заснований 24 березня 1993 року як товариство з обмеженою 

відповідальністю під назвою "Комерційний банк сприяння споживачам 

«Віто» з головним офісом у Києві. В 1995 р. його було реорганізовано у ТОВ 

«Київінвестбанк», який 1997 р. було реорганізовано в Акціонерний 

комерційний банк «Київський Інвестиційний Банк». З січня 2001 р. банк 

працює під сучасною назвою — АТ «Альфа-Банк» Україна. 

 У 2001 р. банк став учасником системи SWIFT, а також асоційованим 

членом системи VISA International. У тому ж році банк отримав членство у 

(ПФТС), є членом її Ради з серпня 2004-го. 

 26 грудня 2006 р. «Альфа-Банк (Росія)» підписав угоду з продажу своєї 

частки в «Альфа-Банк (Україна)» компанії «ABH UkraineLimited» (Ей-Бі-

ЕйчЮкрейнЛімітед). Компанія «ABH UkraineLimited» є головним 

акціонером банку. У той же час бенефіціарні акціонери «Альфа-Банку 

Україна» залишилися незмінними. Весною 2014 року зареєстрована на Кіпрі 

компанія «ABH UkraineLimited» стала єдиним акціонером «Альфа-Банк 

Україна». 

До 2006 року банк трансформувався в універсальний банк із високою 

присутністю в секторі корпоративних банківських послуг. Банк одночасно 

нарощує присутність у секторі роздрібних банківських послуг. 

У 2009 році Закрите акціонерне товариство «Альфа-Банк» (ЗАТ 

«Альфа-Банк») було перейменоване на Публічне акціонерне товариство 

«Альфа-Банк» (ПАТ «Альфа-Банк»), а 2018-го — на приватне акціонерне 

товариство «Альфа-Банк». 

У 2012 році Альфа-Банк Україна придбав частину роздрібного 

портфеля кредитів «Дельта Банку» на суму більш ніж ₴650 млн; роздрібний 

портфель кредитів «Société Générale Group» на суму понад 700 млн грн.; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/SWIFT
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0_%D0%9F%D0%A4%D0%A2%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_G%C3%A9n%C3%A9rale
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частину роздрібного портфеля кредитів ПАТ «Промінвестбанк», на суму 

близько ₴1,5 млрд., виступивши активним учасником M&A ринку. 

З 2016 до жовтня 2019 року група ABHH проводила консолідацію 

активів в Україні («Альфа-Банк» і «Укрсоцбанк»), що призвело до створення 

найбільшого приватного банку країни [72]. 

«Альфа-Банк Україна» був зареєстрований НБУ 24 березня 1993 року 

за реєстраційним номером 158. Чинна банківська ліцензія видана 5 жовтня 

2011 року. Банк має право на надання різних видів банківських послуг в 

межах чинного законодавства та на підставі ліцензій, виданих НБУ. 

Банк має ліцензії Національної комісії з цінних паперів і фондового 

ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, включаючи 

депозитарну діяльність депозитарної установи, діяльність із зберігання 

активів інститутів спільного інвестування, діяльність з торгівлі цінними 

паперами: брокерська діяльність, андерайтинг, дилерська діяльність [72]. 

Володіючи висококласними фахівцями, новітнім програмним і 

апаратним забезпеченням банк здійснює розрахунки своїх клієнтів з їх 

вітчизняними та зарубіжними партнерами в мінімальні терміни. 

Довгострокові цілі банку незмінні - мінімізація ризиків, зростання 

власного капіталу, збереження і зміцнення фінансової стійкості, подальше 

розширення клієнтської бази та розвиток роздрібного бізнесу. 

Структура функціональних підрозділів АТ «Альфа-Банк» складається з 

наступних управлінь: валютного, цінних паперів, кредитних ресурсів, 

бухгалтерського обліку і звітності, планово-економічного й автоматизації 

банківських технологій. 

Розглянемо діяльність тих управлінь, робота яких безпосередньо 

приносить банку основний доход. Це валютне управління, кредитне 

управління і управління цінних паперів. 

Основними задачами валютного управління є: 

– одержання прибутку від проведених операцій; 

– надання клієнтам повного спектра послуг; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
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– здійснення валютно-обмінних операцій з готівковою і 

безготівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку 

через мережу пунктів обміну валют і каси банку. 

Основними задачами управління кредитними ресурсами є 

одержання прибутку від проведених операцій і надання клієнтам повного 

спектра послуг. 

Управління кредитними ресурсами у своєму складі має такі підрозділи, 

як відділ по залученню кредитних ресурсів і відділ по розміщенню кредитних 

ресурсів. 

Правління керує щоденною діяльністю банку та відповідає за 

операційну результативність, виконання стратегічних і річних планів. 

Склад правління АТ «Альфа-Банк»  представлено в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Склад Правління АТ «Альфа-Банк»  

Голова Правління Вікторія Михайльо 

Член Правління, директор з управління 

ризиками АТ «Альфа-БАНК » 
Віталій Дидишко 

Член Правління, директор з комплаєнс-

контролю та фінансового моніторингу  

АТ «Альфа-БАНК » 

Поліна Харченко 

Член Правління, директор з інформаційних 

технологій АТ «Альфа-БАНК » 
Андрій Саченко 

Член Правління, Віце-президент, директор з 

роздрібного бізнесу АТ «Альфа-БАНК » 
Олексій Карчажкін 

 

Ефективна структура управління банку ґрунтується на чіткому 

розподілі на бізнес-лінії (корпоративний бізнес, роздрібний бізнес, малий та 

мікробізнес, казначейство і підрозділ із надання послуг фінансовим 

інститутам) та на вертикалі підтримки (інформаційні технології, операційна 
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підтримка, контролінг, безпека та інші), які створено на рівні Центрального 

офісу та обласних відділень банку. Банк має чітке розмежування функцій 

фронт-офісу, що підвищує якість обслуговування клієнтів та сприяє 

зменшенню ризиків [72 ]. 

Організаційна структура банку постійно вдосконалюється, щоб і надалі 

забезпечувати швидке прийняття рішень, оптимізувати витрати та 

підтримувати високий рівень обслуговування клієнтів по всій Україні. 

Відповідальність за належну організацію системи внутрішнього 

контролю та її функціонування в процесі операційної діяльності банку 

покладається на керівництво банку. 
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РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АТ «АЛЬФА-БАНК» 

 

2.1. Оцінка та аналіз рівня фінансової безпеки АТ «Альфа-Банк» 

 

Діяльність комерційних банків здійснюється на основі жорсткого 

нагляду з боку Національного банку України, який затверджує відповідні 

законодавчо-нормативні акти, які регулюють діяльність банків. Адже 

ефективна та раціональна організація аналітичної роботи на макрорівні є 

основою здійснення стабільної грошово-кредитної політики в країні. 

Тому, для забезпечення фінансової надійності банків та захисту 

інтересів   вкладників,  кредиторів Національний банк відповідно до 

визначеного ним  порядку зобов’язує банки виконувати затверджені 

економічні нормативи. 

 Економічні нормативи – це розрахункові величини, за допомогою  які 

здійснюється управління грошовим обігом і банківською діяльністю. 

 За допомогою економічних нормативів діяльності банків в Україні 

забезпечується стабільна діяльність банків та своєчасне виконання ними 

зобов'язань перед вкладниками, а також запобігається неправильному 

розподілу ресурсів і втраті капіталу через ризики, що притаманні банківській 

діяльності [4]. 

 Згідно статті 55 Закону України «Про Національний банк України» 

Національний банк здійснює постійний нагляд за дотриманням банками 

нормативно-правових актів Національного банку і економічних нормативів. І 

відтак, з метою захисту інтересів вкладників та кредиторів і забезпечення 

фінансової надійності банків Національний банк відповідно до визначеного 

ним порядку встановлює для них обов’язкові нормативи [2]. 

 Кількість, методика розрахунку економічних нормативів та їх 

нормативні значення встановлені «Інструкцією про порядок регулювання 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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діяльності банків в Україні», затвердженої постановою Правління 

Національного банку України №368 від 20.08.2001 [12]. 

 Економічні нормативи повинні також виконуватися на консолідованій 

основі, оскільки банки та банківські об'єднання, точніше, материнський або 

центральний кооперативний банки зобов'язані складати окрему фінансову 

звітність. Консолідований звіт з питань банківського нагляду включає 

розрахунок нормативів на підставі консолідованої фінансової звітності 

(подається щорічно) та консолідований звіт про склад учасників 

консолідованої групи (подається щокварталу до 10 числа другого місяця 

після звітного кварталу). 

 Згідно «Методики розрахунку економічних нормативів 

регулювання діяльності банків в Україні», схваленої Постановою Правління 

НБУ №315 від 02.06.2009 економічні нормативи розраховуються за 

формулами (Додаток Б, таблиця Б.1). 

Після проведення необхідних розрахунків були отриманні результати 

які представлені у Додатку Б, у таблиці Б.2. 

Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу протягом 

аналізованого періоду зменшився на 2 %, що свідчить про зниження 

здатності банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми 

зобов'язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших 

операцій грошового характеру.  

Норматив Н3 за весь аналізований період – спостерігається збільшення 

на 4%. Отже, прослідковується збільшення регулятивного капіталу, для 

здійснення активних операцій.  

АТ «Альфа-Банк» виконує вимоги Національного банку України щодо 

показника поточної ліквідності, який має становити не менше 40 %. 

Протягом аналізованого періоду цей показник зріс на 21,32 %, що свідчить 

про високий ступінь покриття короткострокових пасивів оборотними 

активами банку.  

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Слід відмітити, що АТ «Альфа-Банк» поступово збільшує нормативи 

кредитного ризику. Так максимальний розмір кредитного ризику на  одного 

контрагента протягом аналізованого періоду зменшився на 3,87%. Водночас, 

спостерігається стійке збільшення нормативу Н8. Протягом аналізованого 

періоду великі кредитні ризики збільшились на 31,05 %, що пов’язано зі 

збільшенням суми всіх кредитних ризиків.  

АТ «Альфа-Банк»  виконує норматив Н9, його значення, станом на 

початок року, становило 0,02 % ( при значенні не більше 5 %). Норматив 

максимального розміру кредитів, гарантій та поручительства, наданих 

одному інсайдеру, установлюється для обмеження  ризику, який виникає під 

час здійснення операцій з інсайдерами, що може призвести до прямого та 

непрямого впливу на діяльність банку. Протягом аналізованого періоду 

показник зменшився на 0,02 %. Отже, АТ «Альфа-Банк»  знижує ризики від 

операцій з інсайдерами, тим самим зменшуючи їх вплив на діяльність банку.  

Норматив Н10, встановлений для обмеження ризиків щодо інсайдерів. 

Надмірна концентрація таких ризиків становить загрозу регулятивному 

капіталу банку (нормативне значення  –  не більше 30 %). За аналізований 

період цей показник не мав значення більше 5 % і збільшився на 0,01 %. Дана 

тенденція є позитивною, оскільки свідчить про незначний обсяг сукупної 

суми всіх ризиків щодо інсайдерів. 

Отже, АТ «Альфа-Банк»  виконує вимоги Національного банку всіх 

економічних нормативів. З цього можна зробити висновок, що рівень 

фінансової безпеки банку знаходиться на високому рівні, так як всі 

нормативи знаходяться в межах нормативних значень. 
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2.2. Порівняльна характеристика АТ «Альфа-Банк»  та АТ «ПроКредіт 

Банк» 

 

 Розвиток банківської системи України на сучасному етапі 

характеризується відносною стабілізацією фінансового стану банків. Втім, не 

можливо не відмітити, що останні кризові події у фінансовому секторі досить 

негативно позначилися фінансових результатах діяльності деяких 

вітчизняних банків, і як логічний наслідок на довірі до банківських 

установУкраїни з боку населення, що у свою чергу негативно вплинуло на їх 

фінансову безпеку. Для відновлення своїх позицій на ринку необхідно 

відновити довіру інвесторів та кредиторів банку, довести свою 

конкурентоздатність на українському ринку банківських послуг. 

 На ринку банківських послуг в Україні діє велика кількість банків 

і всі вони є конкурентами  «АТ «Альфа-банк. Тому для аналізу конкурента 

було вибрано  АТ «ПроКредіт Банк» [71]. 

Проаналізуємо фінансові показники двох банків за системою, яку 

пропонує Національний банк України. У Додатку В Таблиці В.1 подані 

економічні нормативи діяльності АТ «Альфа-банк» та АТ «ПроКредіт Банк» 

протягом 2016 – 2018 років. 

За отриманими результатами можемо зробити висновки. 

Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) у АТ 

«Альфа-банк» зменшився на 2% і склав за останній рік 32%, а у ПАТ АТ 

«ПроКредіт Банк»  зріс майже на 2% і склав 18%. У АТ «Альфа-банк»  цей 

норматив значно більший, це означає, що банк має більшу частку ризику, що 

її беруть на себе власники банку. 

Норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів 

(Н3) за проаналізований період збільшився у обох банках і склав 29% і 

15,82% відповідно. Обидва банки перевищили норматив встановлений НБУ. 
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За коефіцієнтом співвідношення регулятивного капіталу до зобов’язань  

(НЗ-1) ПАТ «Альфа-банк» та ПАТ АТ «ПроКредіт Банк»показали темпи 

росту та перевищення коефіцієнту над нормативним значенням. Це означає, 

що банки мають достатньо власних коштів банку для виконання зобов’язань 

перед вкладниками та кредиторами. 

За нормативами ліквідності банки мають дуже високі показники і це 

означає, що протягом проаналізованого періоду банки мають необхідний 

обсяг активів для забезпечення виконання своїх зобов’язань. 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного 

контрагента (Н7) встановлюється з метою обмеження кредитного ризику і за 

цим показником проаналізовані банки показали зниження. Так цей показник 

у АТ «Альфа-банк» склав 17,92%, а у АТ «ПроКредіт Банк» 13,24%. Так 

розмір кредитного ризику у  АТ «ПроКредіт Банк» менший. 

Аналізуючи норматив «великих» кредитних ризиків можна зробити 

висновок, що обидва банки мають надійний рівень кредитного ризику за 

окремим контр агентом, або групою пов’язаних контрагентів. 

Аналізуючи норматив максимального розміру кредитів, гарантій та 

поручительства, наданих одному інсайдеру (Н9), помітно, що цей показник у 

АТ «ПроКредіт Банк» більший і складає 2,87%, коли у АТ «Альфа-Банк» він 

майже відсутній 0,02%. Це означає, що АТ «ПроКредіт Банк»  має більший 

ризик, який виникає під час здійснення операцій з інсайдерами, що може 

призвести до прямого та непрямого впливу на діяльність банку. 

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та 

поручительства, наданих інсайдерами (Н10) у АТ «Альфа-банк» також майже 

відсутній 0,07%, а у АТ «ПроКредіт Банк» він склав 3,53%, хоча й має 

тенденцію зниження. І за цим нормативом АТ «ПроКредіт Банк»має більшу 

сукупну суму всіх ризиків. 

Отже, з проведеного порівняння видно, що АТ «ПроКредіт Банк» має 

велику перевагу над АТ «Альфа-банк». Це пояснюється тим, що АТ 

«ПроКредіт Банк» має на багато більший розмір статутного капіталу, активів 
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та інших фінансових показників. Це більш потужніший банк і він має більшу 

популярність та клієнтську базу. Саме тому цей банк знаходиться  в рейтингу 

НБУ вище ніж АТ «Альфа-банк» і потрапляє до першої десятки банків 

України. 

 

 2.3. Оцінка та аналіз фінансової безпеки банку на основі методу 

таксономії 

 

 Здійснюючи оцінку фінансової безпеки банку доречно 

використовувати метод таксономії, який дає змогу обґрунтованої оцінки 

рівня фінансової безпеки. 

Таксономія – це наука про правила благоустрою та класифікацій. 

Спочатку це поняття використовувалось лише для визначення науки, 

класифікацією рослин та тварин. В теперішній момент все частіше  

таксономією стали користуватися представники економічних дисциплін [41]. 

Для оцінки рівня фінансової безпеки банку використовуємо сучасний 

таксономічний підхід та проведемо її за алгоритмом представленим в 

Додатку Д. 

Вихідними даними для оцінки організації фінансової безпеки банку АТ 

«Альфа-Банк» являються показники ефективності роботи банку та показники 

рівня його захищеності (Додаток Д, Таблиця Д.1). Така постановка задачі 

дозволить отримати загальну картину змін, які відбуваються в наборі ознак, 

котрі вивчаються в динаміці. 

Розрахунки таксономії приведені у Додатку Д. 

Елементи цієї матриці – це показники, виражені в спеціальних ознаках 

в одиницях виміру. Тому для проведення наступних розрахунків необхідна 

стандартизація, котра дозволяє привести всю одиницю виміру до 

безрозмірної величини, тобто зрівняти значення ознак [50]. 
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Побудова показника ефективності використання полягає в визначені 

елементів матриці спостережень та їх стандартизації, після чого проводиться 

диференціація ознак. При цьому всі змінні необхідно розділити на 

стимулятори та дестимулятори. Основою такого розподілу являється 

характерний вплив кожного з показників на рівень розвитку об’єкта, який 

вивчається. 

Такий поділ – основа для побудови вектора – еталону. 

Наступним етапом визначення показника таксономічного рівня 

розвитку являється визначення відстаней між окремими спостереженнями 

(періодами) і вектором-еталоном. 

Підводячи підсумок можна відмітити, що коефіцієнт таксономії на АТ 

«Альфа-Банк» нестабільний на протязі аналізованих періодів. Чим більше 

близький показник до одиниці, тим кращий розвиток фінансової безпеки 

банку. В I кварталі 2017 року показник прийняв найбільше своє значення  - 

0,86, а в II кварталі 2018 році найменше – 0,42. За інші періоди від 0,64 до 

0,79. Це свідчить про погіршення розвитку фінансової безпеки банку. 

Показник дає можливість виявити напрямок зміни в досліджуваних процесах. 

Таким чином, в  I кварталі 2017 року показник максимальний за рахунок 

наближених значень ознак до еталону, в II кварталі 2018 року коефіцієнт 

найменший у зв'язку з відмінністю від еталону наступних показників: рівень 

проблемних кредитів, співвідношення отриманих та виданих міжбанківських 

кредитів та ефективності роботи банку. 

Отже, для підвищення рівня фінансової безпеки банку необхідно 

знизити кількість сумнівних кредитів та кредитів з затримками виплат, 

урегулювати рівень отриманих та виданих міжбанківських кредитів 

(зменшити об’єм виданих кредитів) та зменшити рівень витрат банку або 

збільшити рівень доходів, тим самим підвищити ефективність роботи банку. 
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РОЗДІЛ 3 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

АТ «АЛЬФА-БАНК» 

 

3.1. Напрями покращення рівня фінансової безпеки АТ «Альфа-Банк» 

 

Процес переходу України до якісно нової форми економічних відносин, 

що базуються на ринкових принципах ведення господарства, зумовив 

необхідність внесення кардинальних змін до фінансово-кредитної сфери 

економіки, яка відіграє ключову роль у забезпеченні руху грошових потоків, 

тим самим створюючи базові передумови суспільного відтворення 

Оцінка нинішньої банківської системи з боку підприємців мало 

відрізняється від тієї, що висловлена державним керівництвом: вона є 

марнотратною та не ефективною, нераціонально використовує капітал, 

застосовуючи його переважно для посередницьких платіжно-розрахункових 

операцій, які повинні здійснюватися за рахунок створених банками грошей, 

грошових сурогатів і замінників грошей. Бізнес нарікає, що великою 

перешкодою на шляху його розвитку є недоступність і дорожнеча кредиту 

[45]. 

Українські комерційні банки кредитують переважно поточні 

посередницькі платіжно-розрахункові, а не капітальні, інвестиційні операції. 

При цьому цей процес просякнутий хабарництвом і корупцією. Кредити 

отримують здебільшого не ті підприємці, які виробили та реалізували товари 

і мають на кредит законне право, а ті, що зуміли налагодити особисті 

стосунки з банкірами. Через відсутність ефективних механізмів та 

інструментів управління ризиками почастішали випадки відмивання 

«брудних» грошей через українські банки. Таким чином обезкровлюється 

економіка України, підриваються стимули до її розвитку. 
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Проблема поліпшення фінансового стану банків – не породжена 

сьогоденням, вона має корені й у минулому, складна та до кінця не 

розв'язана. Вона є у розвинутих країнах ринкового типу, набула 

загальнонаціонального значення і для України, що зумовлено специфікою 

розвитку вітчизняних банків. 

Для поліпшення фінансового стану АТ «Альфа-Банк» необхідно вжити 

наступні заходи: 

1) Максимізувати прибуток шляхом збільшення доходів та 

зменшення витрат банку. Основними напрямками зростання доходів може 

бути: загальне зростання активів, що приносять процентний дохід, для чого 

банк повинен, по-перше, залучати більше позичальників і при цьому 

ретельно аналізувати їх фінансовий стан; по-друге, нарощувати свій 

кредитний потенціал за рахунок збільшення обсягу ресурсів, що 

залучаються; зміна питомої ваги доходних активів в сукупних активах, для 

чого необхідно звести "непрацюючі" активи до мінімуму, проте у межах, що 

забезпечують ліквідність банку; зміна структури портфелю доходних активів 

в сторону коштів, що надаються у кредит. Для зниження рівня витрат 

пропонується: залучення дешевих ресурсів.  

2) Нарощувати власні кошти банку, що сприятиме зростанню 

ресурсної бази банку і відповідно їх інвестиційного потенціалу. Буде однією 

з передумов залучення іноземних інвестицій; стимулюватиме інтеграційні 

процеси; забезпечить незалежність банку; 

Раціонально та ефективно розміщувати кошти банку для забезпечення 

його фінансової стійкості. Виконання цієї умови дозволить позбавитися 

суперечностей між ліквідністю, надійністю та прибутковістю АТ «Альфа 

Банк»; 

3) Формувати достатні страхові резерви та резервні фонди. Так як 

основна причина банківських банкрутств – неповернення раніше виданих 

кредитів, то формування цих фондів сприятиме зміцненню надійності й 
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стабільності банку, а отже, і банківської системи України, зменшенню 

можливих фінансових ризиків у кредитній діяльності; 

4) Застосовувати такі інструменти в банківській діяльності, які 

дозволяють як планувати, так і одержувати додатковий прибуток: ф'ючерси, 

опціони, форвардні операції з валютою та інші форми діяльності; 

5) Поліпшити якість активів, шляхом їх диверсифікації. 

Ситуації, які загрожують фінансовій безпеці банку і стають причинами 

виникнення кризових явищ у банках приведені у додатку Ж. 

Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що на 

конкретному етапі діяльності банку необхідно виділяти певні «пріоритети 

безпеки», які не є постійними і можуть зазнавати різних змін залежно від 

конкретної ситуації, характеру і ступеня загроз. При цьому потрібно оцінити 

ступінь їхнього впливу на фінансову безпеку банківської діяльності. 

 

3.2. Створення підрозділу фінансової розвідки  банку: методичні 

рекомендації 

 

В Україні створення підрозділу фінансової розвідки передбачено 

Законом України про фінансовий моніторинг. Відповідно до нього, функції 

підрозділу фінансової розвідки виконує спеціально уповноважений орган – 

Держфінмоніторинг України, який є інститутом забезпечення належного 

функціонування механізмів запобігання відмиванню грошей, що відповідає 

світовим стандартам. 

Організації, подібні до Держфінмоніторингу України, діють у багатьох 

країнах світу та мають загальноприйняту назву «підрозділ фінансової 

розвідки» – Financial Intelligence Units (FIU).   

Досліджуючи проблеми відмивання «брудних» коштів у міжнародних 

та національних системах, українські дослідники вказують, що офіційне 

визначення FIU – орган фінансової розвідки, тобто національний орган, який 
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відповідає за збір, аналіз і передачу компетентним органам інформації про 

випадки «відмивання» грошей, які було виявлено при розкритті фінансової 

інформації, яка стосується доходів, відносно яких є підозра щодо їх 

злочинного виникнення; або фінансової інформації, яка відповідно до 

національного законодавства є обов’язковою для подання в цілях боротьби з 

«відмиванням» грошей [40]. 

Відповідно до Закону України про фінансовий моніторинг перед 

Держфінмоніторингом України як вітчизняним підрозділом фінансової 

розвідки окрім загальних завдань, таких як запобігання та протидія 

легалізації доходів, поставлено і більш конкретні: збирання, оброблення та 

аналіз фінансової інформації про фінансові операції, що підлягають 

обов’язковому фінансовому моніторингу. Після цього оброблені та 

узагальнені відомості збираються в бази даних, і за наявності достатніх 

підстав надаються у вигляді узагальнених матеріалів до відповідних 

правоохоронних органів, згідно з їх компетенцією (Генеральній прокуратурі 

України, СБУ, Державній податковій службі України, МВС України). 

 Щорічно відмивається від 500 млрд до 1,5 трлн дол. США в Україні, за 

оцінками, цей рівень теж досить високий і складає 3-5 млрд. дол. США, що 

загрожує національній безпеці України. 

Ефективна протидія «відмиванню» грошей вимагає не тільки знання норм 

законів і правил, розслідування і аналізу, але і обізнаності в банківській 

справі, фінансах, бухгалтерському обліку та інших областях економіки.  

Оскільки легалізація злочинних доходів - це економічне явище, ті 

особи, які «відмивають» гроші, спираються на вже існуючу фінансову і 

бізнес-практику, а також на недостатнє знання цих сфер діяльності з боку 

правоохоронних органів. 

Підрозділи фінансової розвідки представлені у додатку З. 

Робота ПФР полягає у визначенні, чи відноситься дана операція до 

звичайної фінансової (комерційної) або вона має кримінальний контексті. 
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Отже, створення підрозділу фінансової розвідки у банку є важливим 

етапом в його діяльності, так як це полегшить та пришвидшить збір 

інформації. А також допоможе Держфінмоніторингу та Україні у боротьбі з 

«відмиванням» грошей. 

 

3.3. Оцінка ефективності запропонованих  рекомендацій у науковій 

роботі 

 

В умовах економіки перехідного періоду, що характеризується 

швидкими змінами умов і факторів внутрішнього та зовнішнього середовища 

функціонування банку, загрозами його фінансовим інтересам з боку окремих 

суб'єктів господарювання, високим рівнем фінансових ризиків, важливим 

завданням щодо забезпечення життєздатності суб'єкта господарювання є 

гарантування фінансової безпеки банку. 

Науково-практична ефективність результатів даної роботи 

визначається експертним методом у комплексі з оцінкою їх економічної та 

соціальної ефективності на підставі наступних якісних показників: новизна; 

перспективність; потенційний масштаб практичного використання; ступінь 

ймовірності досягнення  позитивних результатів. 

Опис критеріїв ефективності наведено у Додатку К. 

Перехід від якісних оцінок науково-практичного рівня результатів 

роботи до кількісних здійснюється за допомогою шкали балів та коефіцієнтів 

вагомості показників (Додатку К, таблиці К.1). 

На підставі балів та коефіцієнтів вагомості показників розрахунок НПР 

виконують за формулою:  

 

  44332211  ББББНПР  ,    (3.1) 

 

де Б1– оцінка новизни роботи у балах; 
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Б2 – оцінка перспективності роботи у балах; 

Б3 – оцінка масштабу використання роботи у балах; 

Б4 – оцінка ймовірності досягнення результатів роботи у балах; 

а1, …, а4 – коефіцієнти вагомості відповідних показників. 

 

За експертними оцінками запропоновані напрями вдосконалення 

відповідають вітчизняному рівню (Б1=2, а1=0,35), є важливими з точки банку 

(Б1=7, а1=0,35), плануються до використання в окремому банку (Б1=2, 

а1=0,2), і має помірний ступінь досягнення позитивних результатів у випадку 

використання результатів у банку (Б1=6, а1=0,1). 

При цих значеннях показників значення показника науково-

практичного рівня буде таким: 

 

НПР = 2  0,35 + 7  0,35 + 2 0 ,2 + 6  0,1 = 7,15 бала. 

 

Таким чином, НПР є достатньо високим і складає 71,5% від його 

верхньої межі (4,15100/10).  

За експертними оцінками методичні рекомендації відповідають 

світовому рівню (Б1=6, а1= 0,35), є важливою з точки зору галузі (Б2=7, 

а2=0,35), планується до використання у галузях національної економки (Б3=7, 

а3= 0,2), і має значний ступінь досягнення позитивних результатів у випадку 

використання результатів у галузі або у банку (Б4=7, а4= 0,1). 

При цих значеннях показників значення показника науково-

практичного рівня буде таким: 

 

НПР = 6  0,35 + 7  0,35 + 7  0,2 + 7  0,1 = 7,65 бала. 

 

Максимальне значення цього показника дорівнює: 
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НПР 
max

 = 10  0,35 + 10  0,35 + 10  0,2 + 10  0,1 = 10 балів. 

 

Таким чином, НПР є достатньо високим і складає 76,5% від його 

верхньої межі (7,65100/10). 

Отже, бальна оцінка науково-практичної ефективності результатів 

наукової роботи підтверджує високий рівень впроваджень не тільки для 

окремого банку, але й для країни в цілому. 
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ВИСНОВКИ 

 

В умовах ринкової економіки банк не може ефективно функціонувати, 

не маючи об’єктивної та всебічної інформації про макроекономічні процеси, 

коливання попиту та пропозиції на ринку, про впровадження нових 

технологій та досягнення науки, зміни в планах, стратегії та поведінці 

конкурентів, іншими даними. Для отримання всіє цієї інформації, в тому 

числі для виявлення відомостей, що мають таємний характер та які є 

комерційною таємницею, використовуються можливості фінансової розвідки. 

У науковій роботі було вирішено наступні завдання:  

– розглянуто теоретико-суттєву характеристику поняття «фінансова 

розвідка»; 

– визначено ролі фінансової розвідки у забезпеченні стратегічного 

розвитку банку;  

– проведено оцінку рівня фінансової безпеки АТ «Альфа-Банк»; 

– розроблено методичні рекомендації щодо ефективного 

функціонування такого структурного підрозділу фінансової безпеки, як 

фінансова розвідка. 

Перший розділ було присвячено визначенню теоретико-суттєвої 

характеристику поняття «фінансова розвідка», виокремлено її відмінності від 

промислового шпигунства, проаналізовано перелік нормативних актів, що 

регламентують коло її повноважень, щодо використання інформації про 

конкурентів. 

Фінансова розвідка є важливою умовою отримання позитивного 

результату в дільності, суттєвим елементом його безпеки та головною 

підставою високого статусу банку на ринку. Водночас збір інформації є 

досить складним, трудомістким видом діяльності, який вимагає до себе 

постійної уваги. 
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Незважаючи на координуючу роль FATF, у нашій державі проблема 

боротьби з «відмиванням брудних коштів» вирішується з урахуванням 

національної специфіки. Механізми «відмивання» тіньових капіталів 

надзвичайно різноманітні і охоплюють різні за характером фінансові 

операції. Це надзвичайно ускладнює регулювання протидії цьому феномену 

на основі одного законодавчого акта. 

Другий розділ було присвячено аналізу фінансового стану АТ «Альфа-

Банк». Проведені розрахунки показали, що банк має досить стабільний 

розвиток та високу фінансову стійкість. АТ «Альфа-Банк» наростив свій 

регулятивний капітал на 63242 тис. грн. за рахунок збільшення статутного 

капіталу. Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу 

протягом аналізованого періоду зменшився на 2 %. Норматив Н3 за весь 

аналізований період – спостерігається збільшення на 4%. Протягом 

аналізованого періоду показник поточної ліквідності зріс на 21,32 %. 

Максимальний розмір кредитного ризику на  одного контрагента протягом 

аналізованого періоду зменшився на 3,87 %. Водночас, спостерігається стійке 

збільшення нормативу Н8. Протягом аналізованого періоду великі кредитні 

ризики збільшились на 31,05 %, що пов’язано зі збільшенням суми всіх 

кредитних ризиків.  

АТ «Альфа-Банк» виконує вимоги Національного банку всіх 

економічних нормативів. З цього можна зробити висновок, що рівень 

фінансової безпеки банку знаходиться на високому рівні, так як всі 

нормативи знаходяться в межах нормативних значень. 

АТ «ПроКредіт Банк» має велику перевагу над АТ «Альфа-Банк»». Це 

пояснюється тим, що АТ «ПроКредіт Банк» має на багато більший розмір 

статутного капіталу, активів та інших фінансових показників. Це більш 

потужніший банк і він має більшу популярність та клієнтську базу. Саме 

тому цей банк знаходиться  в рейтингу НБУ вище ніж АТ «Альфа-Банк» і 

потрапляє до першої десятки банків України. 
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Для підвищення рівня фінансової безпеки банку необхідно знизити 

кількість сумнівних кредитів та кредитів з затримками виплат, урегулювати 

рівень отриманих та виданих міжбанківських кредитів (зменшити об’єм 

виданих кредитів) та зменшити рівень витрат банку або збільшити рівень 

доходів, тим самим підвищити ефективність роботи банку. 

У третьому розділі було запропоновано напрями покращення 

фінансового стану АТ «Альфа-Банк», розроблено методичні рекомендації 

щодо створення підрозділу фінансової розвідки. 

На сучасному етапі найкрупніші банки та крупні компанії світу 

створюють у своєму складі підрозділ фінансової розвідки. Сьогодні 

інформація - це стратегічний ресурс, тому менеджери вищої ланки бажають 

бути постійно проінформовані про діяльність своїх конкурентів на ринку за 

допомогою постійного моніторингу інформації з відкритих джерел, не 

порушуючи чинне законодавство. 

Банки є важливою ланкою економічних відносин у суспільстві. Їм 

необхідно постійно аналізувати свій фінансовий стан, та у разі необхідності 

проводити заходи щодо його поліпшення. Виконання запропонованих у 

третьому розділі шляхів підвищення рівня фінансової безпеки банку має бути 

покладено як на безпосередньо комерційний банк, так і на органи державної 

влади, НБУ (контроль, регулювання, впровадження новацій) тощо. 

Створення підрозділу фінансової розвідки у банку є важливим етапом в 

його діяльності, так як це полегшить та пришвидшить збір інформації. А 

також допоможе Держфінмониторингу та Україні у боротьбі з 

«відмиванням» грошей. 

Бальна оцінка науково-практичної ефективності результатів наукової 

роботи підтверджує високий рівень впроваджень не тільки для окремого 

банку, але й для країни в цілому. 
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Додаток А 

Історія розвитку АТ «Альфа-Банк» 

ОСНОВНІ ВІХИ РОЗВИТКУ БАНКУ 

1992 рік. Заснування банку 

1995 рік. Банк був реорганізований в «Київінвестбанк». 

1997 рік. «Київінвестбанк» був реорганізований в Акціонерний 

Комерційний Банк «Київський Інвестиційний Банк». 

2003 рік. 

 

«Альфа-Банк» уклав договір на проведення операцій і 

обслуговування пластикових карт системи VisaInternational, 

емітованих банком, третім процесором (TPP) «Укркарт». 

2005 рік. Групою «Альфа-Банк» було прийнято рішення про 

реструктуризацію своїх банківських операцій. 

2006 рік. «Альфа-Банк Україна» трансформувався в універсальний банк з 

сильним присутністю в секторі корпоративних банківських 

послуг. 

 «Альфа-Банк Україна» почав виставляти котирування з цінних 

паперів в рамках систем Reuters і Bloomberg. 

2007 рік. 

 

«Альфа-Банк Україна» розпочав обслуговування клієнтів МСБ, 

запропонувавши їм лінійку продуктів і послуг. 

12 жовтня  - ДКЦПФР видала «Альфа-Банку Україна» чотири 

окремі ліцензії, що дозволяє йому здійснювати різноманітну 

професійну діяльність на ринку цінних паперів (брокерські 

послуги, укладання угод, андеррайтинг і послуги зберігача). 

2008 рік. 

 

Було здійснено державну реєстрацію статуту «Альфа-Банк» в 

новій редакції, яка передбачає збільшення статутного капіталу 

банку. «Альфа-Банк Україна» отримав право на проведення 

операцій  угод з дорогоцінними металами на валютному ринку 

України. 
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Продовження  додатку А 

1 2 

2009 рік.  «Альфа-Банк Україна» відкрив перше відділення А-Клубу в ТЦ 

«Арена-Сіті». 

2010 рік. 

 

Були внесені зміни до реєстру акціонерів «Альфа-Банку 

Україна» в зв'язку зі збільшенням статутного капіталу в процесі 

додаткової емісії. Інвестором виступив «Альфа-Банк Росія», 

частка якого в статутному капіталі становила 19,89%. Чистий 

приріст депозитного портфеля «Альфа-Банку Україна» склав 

100,7%. Банк активно розвивав діяльність в роздрібному 

напрямку: відновив автокредитування для клієнтів фізичних 

осіб і почав співпрацю з системою термінових грошових 

переказів для фізичних осіб UNIStream. Банк підтримував 

соціальні проекти і виступив партнером соціального проекту 

«Публічні лекції», організованого інформаційно-аналітичним 

порталом «Полит.ua». 

2011 рік. Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про 

збільшення статутного капіталу «Альфа-Банк Україна», після 

чого статутний капітал банку склав 4,64 млрд грн. «Альфа-Банк 

Україна» відкрив Операційний центр банку в Чернігові. 

2012 рік. 

 

«Альфа-Банк Україна» відкрив 4 відділення нового типу в 

містах-мільйонниках: Одесі, Донецьку, Харкові та 

Львові. Також були відкриті два відділення з обслуговування 

VIP-клієнтів в Донецьку і Дніпропетровську. «Альфа-Банк» 

виступив активним учасником M & A ринку і придбав ряд 

кредитних портфелів інших банків, а саме: частина роздрібного 

портфеля кредитів "Дельта Банку» на суму понад 650 млн 

грн; роздрібний портфель кредитів SocieteGeneraleGroup на 

суму понад 700 млн грн; частина роздрібного портфеля кредитів 

«Промінвестбанк» на суму близько 1,5 млрд грн. 
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Продовження  додатку А 

2013 рік в зв'язку зі стратегічними планами акціонерів щодо посилення 

позицій «Альфа-Банку» в Україні Наглядова рада розширила 

вищий керівний склад банку. Позиції Президента і Головного 

керуючого директора банку були розділені. «Альфа-Банк 

Україна» підписав кредитні угоди з «Укрексімбанком» в рамках 

проектів Міжнародного банку реконструкції та розвитку на 

загальну суму $ 40 млн. 

2014 рік «Альфа-Банк Україна» продовжує розвиток як універсальний 

банк. Він зміцнив позиції в корпоративному і роздрібному 

бізнесі, активно наростив бізнес в нових сегментах малих і 

середніх компаній, запропонувавши клієнтам інноваційні 

рішення та високу якість сервісу. Банк успішно пройшов стрес-

тестування для найбільших банків за ініціативою НБУ і МВФ, а 

також прийняв рішення збільшити капітал шляхом 

субординованого боргу в розмірі $ 50 млн. У жовтні-листопаді 

банк отримав в рамках проекту Світового банку з розвитку 

експортного потенціалу України кошти в загальній сумі $ 21 , 1 

млн до 2018 року. Залучені кошти спрямовані банком на 

підтримку експортних проектів аграрного сектора України. 

2015рік «Альфа-Банк» заявив про вихід зі складу комітету 

кредиторів «Мрія Агрохолдинг» . Причина полягає в 

неузгодженості позицій всередині об'єднання. Зокрема, серед 

кредиторів існують розбіжності щодо стратегії розвитку 

компанії. 

2016 рік «Мрія» і «Альфа-Банк Україна» підписали угоду про 

реструктуризацію заборгованості по забезпеченому кредиту на 

суму $ 30 млн. Досягнуті домовленості дозволять компанії 

«Мрія» врегулювати прострочені зобов'язання по кредиту 

«Альфа-Банк Україна» та обслуговувати борг в плановому 

режимі 

UniCredit і ABH Holdings завершили операцію з обміну 

активами, в рамках якої група UniCredit передала ABHH 99,9% 

акцій Укрсоцбанку в обмін на міноритарну частку власності в 

ABHH в розмірі 9,9%. Юридичний процес об'єднання Альфа-

Банк Україна і Укрсоцбанку завершиться восени 2019 р 

2017 рік «ІМК» здійснила рефінансування кредитів «Альфа-Банку» на $ 

10 млн. 

2019 рік  всі рахунки клієнтів в «Альфа-Банк» у національній та 

іноземній валютах (поточні, вкладні (депозитні), карткові, 

кредитні, умовного зберігання (ескроу) і т.д.) мають 29-значний 

номер за стандартом IBAN. 

 

  

https://latifundist.com/novosti/25204-alfa-bank-vyshel-iz-sostava-komiteta-kreditorov-mrii
https://latifundist.com/kompanii/134-mriya-agroholding
https://latifundist.com/novosti/31852-mriya-i-alfa-bank-ukraina-podpisali-soglashenie-o-restrukturizatsii-zadolzhennosti
https://latifundist.com/kompanii/146-industrialnaya-molochnaya-kompaniya
https://latifundist.com/kompanii/146-industrialnaya-molochnaya-kompaniya
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Додаток Б 

 

 

Таблиця Б.1 

 

Економічні нормативи як критерій оцінки фінансової безпеки банку 

 
Норматив Назва нормативу Формула Нормативне 

значення 

1 2 3 4 

Н1 Мінімальний розмір 

регулятивного капіталу 

РК1 = ОК + ДК – В 120 000 тис. грн. 

Н2 Достатність (адекватність) 

регулятивного капіталу 
%100*2

СвпАр

РК
Н


  

> 10% 

Н3 Співвідношення регулятивного 

капіталу до сукупних активів 
%100*3

СА

РК
Н   

> 9% 

Н3-1 Співвідношення регулятивного 

капіталу до зобов’язань 
%100*13

З

РК
Н   

> 10% 

Н4 Миттєва ліквідність 
%100*4

СкРп

КаКкр
Н




  

> 20% 

Н5 Поточна ліквідність 
%100*5

Зп

А
Н   

> 40% 

Н6 Короткострокова ліквідність 
%100*

1
6

З

Ал
Н 

 

> 60% 

Н7 Максимальний розмір ризику на 

контрагента 
%100*

1
7

РК

Зс
Н 

 

< 25% 

Н8 Норматив «великих» кредитних 

ризиків 
%100*8

РК

Зв
Н 

 

< 8-кратний 

розмір 

регулятивного 

капіталу 

Н9 Максимальний розмір кредитів, 

гарантій та поручительства, 

наданих одному інсайдеру 

%100*9
СТ

Зін
Н 

 

< 5% 

  



43 

 

Продовження табл.Б.1 

1 2 3 4 

Н10 Максимальний сукупний розмір 

кредитів, гарантій та 

поручительства, наданих 

інсайдерам 

%100*10
СТ

СЗін
Н 

 

< 30 % 

Н11 Інвестування у цінні папери 

окремо за кожною установою 

100*11
СТ

Кін
Н 

 

< 15% 

Н12 Загальна суми інвестування 
100*12

СТ

СКін
Н 

 

< 60% 

 

Примітки: 

РК1 – регулятивний капітал банку, не відкоригований на суму перевищення 

нормативів Н7 та Н9; 

ОК – основний капітал (капітал 1-го рівня); 

ДК – додатковий капітал (капітал 2-го рівня); 

В – відвернення; 

Ар – активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними 

операціями; 

Свп – сукупна сума відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними 

валютами та банківськими металами; 

СА – сукупні активи; 

З – зобов’язання; 

Ккр – кошти на кореспондентському рахунку; 

Ка – кошти в касі; 

Рп – поточні рахунки для розрахунку нормативу миттєвої ліквідності; 

Ск – строкові кошти суб’єктів господарювання, фізичних осіб і 

небанківських фінансових установ, кінцевий строк погашення яких настав; 
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А – активи банку з кінцевим строком погашення до 31 дня для розрахунку 

нормативу поточної ліквідності; 

Зп – зобов’язання банку з кінцевим строком погашення до 31 дня для 

розрахунку нормативу поточної ліквідності; 

Ал – ліквідні активи з кінцевим строком погашення до одного року для 

розрахунку нормативу короткострокової ліквідності; 

З1 – зобов’язання банку з кінцевим строком погашення до одного року для 

розрахунку нормативу короткострокової ліквідності; 

Зс – сукупна заборгованість за строковими та простроченими депозитами, 

кредитами, факторингом, фінансовим лізингом, урахованими векселями, 

цінними паперами, простроченими нарахованими доходами, іншими 

активними банківськими операціями та фінансові зобов’язання банку щодо 

одного контрагента (або групи пов’язаних контрагентів); 

Зс – сукупна заборгованість за строковими та простроченими депозитами, 

кредитами, факторингом, фінансовим лізингом, урахованими векселями, 

цінними паперами, дебіторською заборгованістю, простроченими 

нарахованими доходами, іншими активними банківськими операціями та 

фінансові зобов’язання банку за всіма великими кредитними ризиками, 

наданими банком щодо всіх контрагентів (або групи пов’язаних 

контрагентів); 

Зін – сукупна заборгованість за строковими та простроченими депозитами, 

кредитами, факторингом, фінансовим лізингом, урахованими векселями, 

цінними паперами, простроченими нарахованими доходами, іншими 

активними банківськими операціями та фінансові зобов’язання банку щодо 

одного інсайдера (або групи пов’язаних інсайдерів); 

СТ – статутний капітал банку; 

СЗ ін – сукупна заборгованість за строковими та простроченими депозитами, 

кредитами, факторингом, фінансовим лізингом, урахованими векселями, 

цінними паперами, простроченими нарахованими доходами, іншими 
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активними банківськими операціями та фінансові зобов’язання банку щодо 

всіх інсайдерів; 

Кін – кошти банку, що інвестуються на придбання акцій (часток/паїв) окремо 

за кожною установою; 

Скін – кошти банку, що інвестуються з метою придбання акцій (часток/паїв) 

будь-яких юридичних осіб. 

 

Таблиця Б.2 

 

Економічні нормативи АТ «Альфа-Банк » 

 

Норматив На 31.12.2016 На 31.12.2017 На 31.12.2018 Нормативне 

значення 

Н1 194 493 тис. 

грн. 

156 580 тис. 

грн. 

131 251 тис. 

грн. 

120 000 тис. 

грн. 

Н2 32% 30% 34% > 10% 

Н3 29% 26% 25% > 9% 

Н3-1 39,74% 34,22% 32,88% > 10% 

Н4 407,12% 401,79% 70,72% > 20% 

Н5 230,27% 227,07% 208,95% > 40% 

Н6 121,18% 119,86% 102,14% > 60% 

Н7 17,92% 18,70% 21,79% < 25% 

Н8 109,46% 99,94% 78,41% < 8-кратний 

розмір 

регулятивного 

капіталу 

Н9 0,02% 0,02% 0,04% < 5% 

Н10 0,07% 0,06% 0,05% < 30 % 
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Додаток В 

 

Економічні нормативи АТ «ПроКредіт Банк»та АТ «Альфа-банк» 

 
Нор-

матив 

АТ «Альфа-банк» АТ «ПроКредіт Банк» Нормативн

е значення На 31.12. 

2016 

На 31.12. 

2017 

На 31.12. 

2018 

На 31.12. 

2016 

На 

31.12. 

2017 

На 31.12. 

2018 

Н1 194 493 

тис. грн. 

156 

580 тис.г

рн. 

131 

251 тис.г

рн. 

4846180 

тис.грн. 

4870839 

тис.грн. 

4453691 

тис.грн. 

120 000 

тис. грн. 

Н2 32% 30% 34% 18% 17,56% 16,13% > 10% 

Н3 29% 26% 25% 15,82% 15,19% 13,12% > 9% 

Н3-1 39,74% 34,22% 32,88% 18,23% 17,42% 15,17% > 10% 

Н4 407,12% 401,79% 70,72% 237,52% 209,87% 229,36% > 20% 

Н5 230,27% 227,07% 208,95% 126,24% 100,58% 124,36% > 40% 

Н6 121,18% 119,86% 102,14% 104,82% 100,32% 98,71% > 60% 

Н7 17,92% 18,70% 21,79% 13,24% 15,12% 16,98% < 25% 

Н8 109,46% 99,94% 78,41% 174,69% 169,81% 150,76% < 8-

кратний 

розмір 

регулятивн

ого 

капіталу 

Н9 0,02% 0,02% 0,04% 2,98% 2,87% 3,59% < 5% 

Н10 0,07% 0,06% 0,05% 3,53% 3,59% 4,22% < 30 % 
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Додаток Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Д.1. Алгоритм використання таксономічного аналізу 

 

Таблиця Д.1 

 

Вихідні дані для розрахунку таксономічного показника рівня розвитку 

 

Рі

к 

Пе

ріо

д, 

ква

рта

л 

Коефі

цієнт 

ефект

ивніст

ь 

робот

и 

банку 

Ефекти

вність 

операці

й з 

процен

тними 

коштам

и 

Миттєв

а 

ліквідні

сть 

Рівень 

пробл

емних 

креди

тів 

Кое

фіці

єнт 

кред

итно

го 

ризи

ку 

Коефіці

єнт 

співвід

ношенн

я 

кредиті

в та 

зобов’я

зань  

Коефі

цієнт 

доста

тності 

капіта

лу 

Ефекти

вність 

комісій

ної 

діяльно

сті 

Співвідн

ошення 

отриман

их і 

виданих 

міжбанкі

вських 

кредитів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2

0

1

1 

Ι 1,55 1,44 91,39 4,18 1,31 1,03 10,43 3,13 0,31 

ΙΙ 0,30 1,57 68,65 9,43 2,01 1,04 9,71 3,64 0,20 

ΙΙΙ 0,99 1,75 71,75 5,76 1,22 0,86 12,35 3,15 0,07 

ΙV 0,87 1,78 87,21 8,07 0,56 0,79 8,29 3,39 0,20 

2

0

1

2 

Ι 0,97 1,78 120,59 10,20 0,59 1,03 8,40 8,71 0,02 

ΙΙ 0,98 1,79 92,65 11,69 1,62 0,99 8,85 9,12 0,19 

ΙΙΙ 0,99 1,79 83,95 12,37 1,81 1,04 11,43 8,79 0,18 

Блок 1.  Сформувати матрицю спостережень 

Блок 2. Стандартизувати значення матриці 

спостережень 
Блок 3. Сформувати вектор - еталон 

Блок 4. Визначити відстані між спостереженнями 

та вектором - еталоном 

Блок 5. Визначити таксономічний коефіцієнт 

розвитку 
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Продовження табл.Д.1 

 

ΙV 0,99 1,78 88,51 4,82 0,61 0,72 11,75 7,61 0,30 

2

0

1

3 

Ι 1 1,73 124,36 14,39 1,95 0,94 11,01 4,92 0,31 

ΙΙ 1,02 1,81 135,31 15,38 1,01 0,95 11,02 5,92 0,95 

ΙΙΙ 1,03 1,87 81,82 12,87 0,83 1,04 12,07 5,58 0,21 

ΙV 1,02 1,83 108,77 12,36 0,48 0,97 14,57 5,83 0,27 

 

Побудову таксономічного показника рівня розвитку почнемо з 

формування матриці спостережень (Х), яка має наступний вигляд: 

 

            1,55   1,44   91,39   4,18   1,31   1,03   10,43   3,13   0,31     

            0,30   1,57   68,65   9,43   2,01   1,04    9,71    3,64   0,20 

            0,99   1,75   71,75   5,76   1,22   0,86   12,35   3,15   0,07 

            0,87   1,78   87,21   8,07   0,56   0,79    8,29    3,39   0,20 

            0,97   1,78  120,59 10,20  0,59   1,03    8,40    8,71   0,02 

 Х =     0,98   1,79   92,65  11,69  1,62   0,99    8,85    9,12   0,19      

            0,99   1,79   83,95  12,37  1,81   1,04   11,43   8,79   0,18 

                        0,99   1,78   88,51   4,82   0,61   0,72   11,75   7,61   0,30 

               1     1,73  124,36 14,39  1,95    0,94  11,01   4,92   0,31 

1,02   1,81  135,31 15,38  1,01    0,95  11,02    5,92   0,95 

            1,03   1,87   81,82  12,87  0,83    1,04  12,07    5,58   0,21 

            1,02   1,83  108,77 12,36  0,48    0,97  14,57    5,83   0,27 

 

Стандартизуємо значення елементів матриці спостережень. Для цього 

визначаємо середнє значення за кожним показником. 

Х1 ср. = 0,98; Х2 ср. = 1,74; Х3 ср. = 96,25;  

Х4 ср. = 10,13; Х5 ср. = 1,17; Х6 ср. = 0,95;  

Х7 ср. = 10,82; Х8 ср. = 5,82; Х9 ср. = 0,27 

Стандартизувати показники можна за формулою (Д.1): 
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                                          𝑍 = 𝑋𝑖/𝑋                                                        (Д.1) 

 

Стандартизована матриця має вигляд: 

1,58   0,83   0,95   0,41   1,12   1,08   0,96   0,54   1,15     

           0,31   0,90   0,71   0,93   1,72   1,09   0,90   0,63   0,74 

           1,01   1,01   0,75   0,57   1,04   0,91   1,14   0,54   0,26 

           0,89   1,02   0,91   0,80   0,48   0,83   0,77   0,58   0,74 

           0,99   1,02   1,25   1,01   0,50   1,08   0,78   1,50   0,07 

 Z =       1      1,03   0,96   1,15   1,38   1,04   0,82   1,57   0,70     

                       1,01   1,03   0,87   1,22   1,55   1,09   1,06   1,51   0,67 

1,01   1,02   0,92   0,48   0,52   0,76   1,09   1,31   1,11 

           1,02    0,99   1,29   1,42   1,67   0,99   1,02   0,85   1,15 

1,04   1,04   1,41   1,52   0,86      1     1,02   1,02   3,52 

            1,05   1,07   0,85   1,27   0,71   1,09   1,12   0,96   0,78 

1,04   1,05   1,13   1,22   0,41   1,02   1,35      1         1  

 

 побудови вектора – еталону. Елементи цього вектора мають 

координати Хоі і формуються з значень показників за формулою (Д.2): 

 

                             {
𝑋𝑜𝑖 = max 𝑥𝑖𝑗 (стимулятор)

𝑋𝑜𝑖 = min  𝑥𝑖𝑗 (дестимулятор)
                                        (Д.2) 

 

Ро = ( + ; + ; + ; - ; - ; - ; - ; + ; - ),  

 

де   х1, х2, х3, х8  - стимулятор (+); 

х4, х5, х6, х7, х 9 - дестимулятор (-). 

 

Таким чином, для банку АТ «Альфа Банк »вектор-еталон має такі 

координати:  

 

Ро = (1,58; 1,07; 1,41; 0,41; 0,41; 0,76; 0,77; 1,57; 0,07). 
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Відстань між точкою-одиницею та точкою Ро розраховується за 

формулою (Д.3)  

                                          𝐶𝑖𝑜 = √∑(𝑍𝑖𝑗 − 𝑍𝑜𝑗)2                                   (Д.3) 

 

де Zij – стандартизоване значення j – того показника в період часу і; 

Zoj  - стандартизоване значення  і – того показника в еталоні. 

 

СΙ2011 = 1,7812; СΙΙ2011 = 2,3680; СΙΙΙ 2011 = 1,5647; СΙV2011 = 1,5243;  

СΙ2012 = 0,9202; СΙΙ2012 = 1,5928; СΙΙΙ 2012 = 1,7700; СΙV2012 = 1,3614;  

СΙ2013 = 2,1829; СΙΙ2013 = 3,7773; СΙΙΙ 2013 = 1,5924; СΙV2013 = 1,6206. 

 

Отримані відстані слугують початком для розрахунку показника рівня 

розвитку. 

Визначаємо Таксономічний показник коефіцієнта розвитку за 

формулою (Д.4) 

                                                         𝐾𝑖 = 1 − 𝑑𝑖                                                (Д.4) 

 

де Кi – показник коефіцієнта таксономії в i-тому періоді; 

d – допоміжна величина, для отримання якої необхідно провести 

наступні розрахунки (Д.5-7). 

 

                                           𝐶𝑜 = 𝐶𝑜 + 2 ∗ 𝑆𝑜                                          (Д.5) 

                                           𝐶𝑜 =
1

𝑚
∗ ∑ 𝐶𝑖𝑜                                              (Д.6) 

                                         𝑆𝑜 = √
1

𝑚
∗ ∑(𝐶𝑖𝑜 − 𝐶𝑜)                                 (Д.7) 

 

Визначимо середні відстані: 

Co =   (1,7812 + 2,3680 + 1,5647 + 1,5243 + 0,9202 + 1,5928 + 1,77 +  



51 

 

+1,3614 + 2,1829 + 3,7773 + 1,5924 + 1,6206) / 12 = 1,838 

Визначимо  So  за формулою (Д.7): 

So = 2,3703 

Знайдемо відстань за формулою (Д.5): 

Со = 1,838 + 2 × 2,3703 = 6,5786 

Знаходимо допоміжну величину dі (таблиця Д.2): 

 

Таблиця Д.2 

 

Розрахунок допоміжної величини для знаходження показника коефіцієнту 

таксономії 

 

dі 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

d1 1,7812 / 6,5786 = 

0,2708 

0,9202 / 6,5786 = 

0,1399 

2,1829 / 6,5786 = 

0,3318 

d2 2,3680 / 6,5786 = 

0,36 

1,5928 / 6,5786 = 

0,2421 

3,7773 / 6,5786 = 

0,5742 

d3 1,5647 / 6,5786 = 

0,2378 

1,7700 / 6,5786 = 

0,2691 

1,5924 / 6,5786 = 

0,2421 

d4 1,5243 / 6,5786 = 

0,2317 

1,3614 / 6,5786 = 

0,2069 

1,6206 / 6,5786 = 

0,2463 

 

Визначимо рівень коефіцієнту таксономії у динаміці з першого 

кварталу 2016 року по 4 квартал 2018 року (таблиця Д.3): 
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Таблиця Д.3 

 

Розрахунок коефіцієнту таксономії 

 

Кі 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

К1 1 – 0,2708 = 0,7292 1 – 0,1399 = 0,8601 1 – 0,3318 = 0,6682 

К2 1 - 0,36 = 0,64 1 – 0,2421 = 0,7579 1 – 0,5742 = 0,4258 

К3 1 – 0,2378 = 0,7622 1 – 0,2691 = 0,7309 1 – 0,2421 = 0,7579 

К4 1 – 0,2317 = 0,7683 1 – 0,2069 = 0,7931 1 – 0,2463 = 0,7537 

 

Графік динаміки змін загального інтегрального показника рівня 

розвитку фінансової безпеки для досліджуваного банку наведено на рис. Д.2. 

 

 

Рис. Д.2. Динаміка інтегрального показника рівня розвитку фінансової 

безпеки банку АТ «Альфа Банк » 
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Інтерпретація даного показника наступна: він приймає високе значення 

при більших значеннях стимуляторів та низьке значення – при малих 

значеннях стимуляторів. 

Для прогнозування добавлена модель лінійного тренду з фільтрацією, 

прогнозні значення по якій будуть складати 0,7632, 0,7607 (рис. Д.3). 

 

Рис. Д.3. Модель лінійного тренду з фільтрацією АТ «Альфа-Банк» 

 

Побудований таким чином таксономічний показник синтетично 

характеризує зміни значення ознак досліджуваних груп. Важливішою його 

перевагою являється  те, що зараз ми маємо справу з одною синтетичною 

ознакою, яка показує напрямок та масштаби змін в процесах, описаних 

сукупністю вихідних даних. 

  



54 

 

Додаток Ж 

 

Ситуації, які загрожують фінансовій безпеці банку і стають причинами 

виникнення кризових явищ у банках, такі проблеми: 

1) Конфлікт інтересів між власниками банку, а також між власниками 

і виконавчим органом кредитної організації, виникнення якого неминуче 

призводить до порушення нормального функціонування банку, і отже, 

загрожує його фінансовій безпеці. 

2) Недобросовісно-негативна банківська ділова практика, здійснювана 

керівництвом, яка пов'язана з реалізацією заходів, що знаходяться на межі 

шахрайства, напівкриміналу і тіньових операцій. 

3) Ризикована політика у сфері залучення і розміщення грошових 

коштів, здійснювана з метою отримання банком максимально високих 

доходів у стислі строки. 

4) Скорочення клієнтської бази у зв'язку з різким зниженням ресурсної 

бази, наданням вузького спектру послуг і відмовою клієнтів від послуг. 

5) Порушення чинного законодавства, які є підставою для відклику 

ліцензій на здійснення банківських операцій. 
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Додаток З 

Структура підрозділів фінансової розвідки 

Підрозділи фінансової розвідки (ПФР) - це національний орган, 

відповідальний за збір, аналіз і передачу компетентним органам інформації 

про випадки «відмивання»  грошей, виявлені при розкритті фінансової 

інформації, що стосується доходів, щодо яких є підозра про їх злочинне 

походження; або фінансової інформації, яка відповідно до національного 

законодавства є обов'язковою до надання для свідків боротьби з 

«відмиванням» грошей. Це свого роду кліринговий дім для фінансової 

інформації. 

Базова концепція функціонування органів фінансової розвідки, 

прийнята в світовій практиці, має наступний вигляд (рис. З.1). 

ПФР - це пункти централізації інформації про незвичайні або підозрілі 

фінансові операції. Вони - уповноважені адресати (одержувачі) звітів, які 

поступають від фінансових установ. У світовій практиці подавати звіти 

(повідомлення) в ПФР зобов'язані наступні організації: банки, страхові 

компанії, біржі, установи, що здійснюють обмін валют, гральні установи, 

інші фінансові установи, а також нотаріат і агенти з нерухомості. ПФР є 

центрами аналізу інформації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.З.1. Базова схема функціонування підрозділу фінансової розвідки 
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Опис позначення взаемоз’язків функціонування підрозділу фінансової 

розвідки: 

1. Інформація передається органу фінансової розвідки. 

2. Можливий обмін інформацією з правоохоронними органами. 

3. Можливий обмін інформацією з іноземними органами фінансової 

розвідки. 

4. Після проведеного аналізу інформація передається органам 

звинувачення. 

 

Важливо вибрати серед сукупності операцій, про які було повідомлено 

фінансовою установою, ті, яким необхідно приділити особливо підвищену 

увагу. 
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Додаток К 

Опис критеріїв ефективності наукової роботи 

Новизна розробки визначається шляхом порівняння результатів 

досліджень, що пропонуються до використання на практиці, та діючих норм і 

стандартів. У процесі порівняння необхідно виявити, наскільки ці результати 

перевищують кращі світові аналоги, відповідають світовому рівню або є 

нижчими за кращі світові аналоги. 

Перспективність визначається щодо наукових результатів роботи і має три 

рівня оцінки: «першочергова важливість», «важливі» та «корисні». 

Таблиця К.1 

 

Шкала балів для порівняння науково-практичного рівня результатів 

дипломної роботи та значень нормативних величин вагових його 

коефіцієнтів 

 

Показники НПР, 

j 
Ознаки показників 

Кількість 

балів 

(Бj) 

Коефіцієнт 

важливості j-го 

показника НПР 

aj 

Новизна Перевищує кращі світові аналоги 10 

0,35 

Відповідає світовому рівню 7-9 

Нижче кращих світових аналогів 5-6 

Перевищує кращі вітчизняні 

аналоги 

3-4 

Відповідає вітчизняному рівню 1-2 

Нижче вітчизняного рівня 0 

Перспективність Першочергова важливість 8-10 

0,35 Важливі 4-7 

Корисні 1-3 

Потенційний 

масштаб 

практичного 

використання 

Світовий ринок 9-10 

0,2 
Галузі національної економіки 7-8 

Галузь (регіон) 3-6 

Окреме підприємство (об’єднання) 1-2 

Ступінь 

ймовірності 

досягнення 

позитивних 

результатів 

Великий (значний) 8-10 0,1 

Помірний (середній) 5-7 

Малий (слабкий) 1-3 

 


