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УДК 336.71:027.2 

СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

БАНКІВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Вовк В. Я., д.е.н., професор  

кафедри банківської справи  

Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця 

victoriavovk@ukr.net 

 

Нормальне функціонування, стабільний та ефективний розвиток 

банківського сектору є необхідною передумовою економічного зростання 

держави та уникнення конфліктів у суспільстві. Можливості банківського 

сектора щодо фінансування потреб реального сектора економіки й 

задоволення споживчого попиту населення в умовах посилення 

макроекономічної нестабільності, зростання банківських ризиків та  

підвищення конкуренції між банками за ресурси і ефективні напрями їх 

розміщення багато в чому визначаються рівнем його ресурсного потенціалу. 

Аналіз наслідків фінансової кризи 2008–2009 рр. показав, що в умовах 

нестабільності світових фінансових ринків і національних фінансових систем 

традиційні підходи до управління ресурсним потенціалом банків вже не 

відповідають світовим тенденціям і потребують модернізації. Зокрема це 

пояснюється відсутністю необхідної інформаційної бази для обґрунтування 

управлінських рішень та стратегій розвитку в умовах конкурентного ринку. 

Метою даної роботи є систематизація теоретичних положень та 

розробка рекомендацій для проведення стратегічної діагностики ресурсного 

потенціалу банків. 

Здійснення банком фінансово-кредитної діяльності потребує 

формування достатнього обсягу та оптимальної структури фінансових 

ресурсів за строками та видами валют. Це обумовлено тим, що достатність і 

збалансованість ресурсів визначає можливості банку щодо забезпечення 
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прибутковості діяльності у довгостроковій перспективі. В умовах 

нестабільної економічної ситуації в державі та відсутності довіри населення 

до банківського сектора спостерігається скорочення ресурсного потенціалу 

банків, а отже і обмеження можливостей банківського сектора щодо 

фінансування економічного відтворення (у разі від'ємного значення 

(дефіциту) ресурсного потенціалу банків реальний сектор не отримує 

достатньо кредитних ресурсів для забезпечення відтворення економіки).   

Узагальнення наукових підходів дозволяє дійти висновку, що 

основними характеристиками ресурсного потенціалу є такі, як: це сукупність 

всіх фінансових ресурсів банку, які знаходяться в його безпосередньому 

розпорядженні, і коштів, які банк може потенційно залучити або втратити 

при здійсненні банківської діяльності протягом встановленого часового 

горизонту; визначається не тільки сукупністю наявних і потенційно 

залучених/втрачених банківських ресурсів, а й їхньою органічною єдністю; 

основною складовою процесу його збільшення є розширення клієнтської 

бази; залежить від грошово-кредитної політики Національного банку 

України, попиту і пропозиції на банківські продукти та послуги, рівня 

капіталізації і можливостей фондування на внутрішньому та міжнародних 

ринках капіталу, ризиковості банківської діяльності; визначає обсяг ресурсів, 

які можуть бути надані суб'єктам господарювання (для їх ефективного 

функціонування на ринку); виступає ключовим фактором успіху у  

конкурентній боротьбі. 

Поширення ресурсного підходу дозволяє розглядати банківські ресурси 

як основний параметр, що характеризує можливість (потенціал) і здатність 

банку ефективно функціонувати на ринку (створювати та підтримувати свої 

конкурентні переваги, утримувати чи збільшувати свою ринкову частку, 

забезпечувати необхідний рівень рентабельності) у довгостроковій 

перспективі. За цих обставин, формування ресурсного потенціалу банку 

здійснюється з урахуванням потреб ринку (споживчого попиту),  внутрішніх 
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можливостей та зовнішніх умов функціонування. Стратегічну діагностику 

ресурсного потенціалу  проводять з метою отримання системної моделі 

банку та його зовнішнього середовища. Результати стратегічної діагностики 

ресурсного потенціалу банку дозволяють з’ясувати вузькі місця, розкрити 

можливості зовнішнього середовища та виявити резерви стратегічного 

розвитку.  

Оптимальна методика оцінки ресурсного потенціалу банку повинна 

задовольняти такі вимоги: відповідність передумов моделі оцінки потенціалу 

характерним особливостям банківського сектору; можливість отримання 

результатів для вибірок банків різного розміру; можливість проведення 

аналізу в часі; можливість автоматизації процедури розрахунку задля його 

спрощення [1].  

До основних завдань стратегічної діагностики доцільно віднести:  

постійний моніторинг зовнішнього середовища функціонування та 

прогнозування його впливу на стан ресурсного потенціалу; оцінювання рівня 

ресурсного потенціалу за умови обмеженої інформації, режиму 

функціонування банку та ефективності банківської діяльності і, на цій 

підставі, визначення можливих варіантів економічної динаміки; порівняння 

отриманих результатів з аналогічними характеристиками конкурентів; 

ідентифікація кризових факторів, які вимагають втручання суб’єкта 

управління для їх усунення або пом'якшення негативних наслідків; 

підготовка інформації, на підставі якої розробляється та приймаються 

управлінські рішення, прогнозування можливих наслідків управлінських 

рішень для досягнення визначених цілей. 

Реалізацію постійного моніторингу зовнішнього середовища 

функціонування банку дозволяють реалізувати методики T.E.M.P.L.E.S. 

(Тесhnology, Есоnomics, Маrket, Роlitics, Legislation, Есоlogy, Society), 

SPACE-аналізу (Strategic Position and Action Evaluation передбачає чотири 

координати оцінки – FS, CA, ES, IS, де FS визначає фінансовий стан банку, 
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CA – його конкурентні переваги, ES характеризує ступінь стабільності 

зовнішнього середовища, а IS визначає привабливість (силу) фінансового 

ринку), PEST-аналізу (Political – політичні, Economic – економічні, Social – 

соціальні і Technological – технологічні аспекти зовнішнього середовища), 

SWOT-аналізу (Strеngth – сила, Weakness – слабкість, Opportunity – 

можливості, Treat – небезпеки) або їх комплексне сполучення.  

Одним із новітніх інструментів, за допомогою якого оцінюються 

фінансові можливості банку у довгостроковій перспективі, є система 

збалансованих показників (BSC - система стратегічного управління 

компанією на основі вимірювання та оцінки її ефективності по набору 

оптимально підібраних показників, які відображають всі аспекти діяльності 

банківської установи, як фінансові, так і не фінансові [2]). Використання 

системи BSC дозволяє встановити причинно-наслідкові зв’язки  між 

внутрішніми бізнес-процесами банку  та його зовнішнім середовищем. 

Для здійснення комплексної оцінки процесів формування та 

використання ресурсного потенціалу банку доцільно використати 

інтегральний показник, що всебічно характеризує розвиток об’єкта 

дослідження за відповідний період та синтезує в собі весь вплив включених у 

дослідження показників діяльності. 

Таким чином, сучасні умови ведення банківського бізнесу, які 

характеризуються динамізмом зміни конкурентного ринку, обумовлюють 

необхідність забезпечення комплексності процесу діагностування ресурсного 

потенціалу банків, що дозволяє визначити внутрішні можливості для 

протистояння зовнішнім шокам, а також відповідність розвитку елементів 

ресурсного потенціалу встановленим цілям,  обґрунтувати перспективні 

напрями стратегічного розвитку та сформувати новітні конкурентні переваги 

на ринку.  
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У сучасних умовах функціонування банківської системи виникає 

об’єктивна необхідність розробки ефективної системи стратегічного 

управління її фінансовою стійкістю. Проблематика зумовлена численними 

викликами в системі економічних відносин: впливом тіньової економіки на 

легальну, фінансовими кризами, втратами окремих галузей країн через 

терористичні акти тощо. При цьому система управління ризиками повинна 

виступати одним із системотворчих елементів цього процесу.  

З метою раціонального використання вкладених коштів та підвищення 

їх ефективності використовуються основні напрямки ризик-менеджменту, які 

мають за мету максимізацію вартості коштів, внесених акціонерами, стійке і 


