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У статті розглянуто теоретичні підходи до інформаційного забезпечення управління ризиками бан-
ківської ліквідності. Запропоновано власне визначення єдиної банківської інформаційної системи. Розкрито 
механізм впливу інформації на ліквідність банку. Представлено концептуальні складники інформаційного 
забезпечення управління ризиками банківської ліквідності.
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В статье рассмотрены теоретические подходы к информационному обеспечению управления риска-
ми банковской ликвидности. Предложено собственное определение единой банковской информационной 
системы. Раскрыт механизм влияния информации на ликвидность банка. Представлены концептуальные 
составляющие информационного обеспечения управления рисками банковской ликвидности.

Ключевые слова: ликвидность, риск ликвидности, управления риском, информация, информационная 
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In the article theoretical approaches to information support bank liquidity risk management. A proper definition of 
a single banking information system are considered. The mechanism of influence of information on bank liquidity are 
solved. Conceptual components of information support bank liquidity risk management are determined.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. будь-який процес у банку 
може бути гранично ефективний тільки за наяв-
ності повної інформації в операторів цього про-
цесу. цей постулат можна застосувати як до 
процедури аналізу і прогнозу ліквідності, так 
і до управління банком у цілому. Дійсно, для 
ефективного управління ризиками банківської 
ліквідності потрібна всеохоплююча інформація 
щодо всіх нюансів діяльності банку. своєю чер-
гою, для управління ліквідністю банку необхідні 
оперативні дані про всі процеси, що відбува-
ються в банку, у тому числі щодо видачі креди-
тів (починаючи з етапу планування), залучення 
депозитів, здійснення позабалансових опера-
цій – усього того, що впливає на стан ліквідності 
банку. отже, з’ясування методичних підходів до 
інформаційного забезпечення управління ризи-
ками банківської ліквідності нині є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. різні підходи до визна-
чення інформаційного забезпечення банківської 
діяльності представлено в роботах таких вітчиз-
няних учених-економістів, як в. сусіденко, 

р. жарлінська, с. Глівенко, с. Єгоричева, і. бур-
денко, Ю. серпенінова, е. Галицька. з погляду 
експертних систем та основ програмування роз-
глядали у своїх дослідженнях банківську діяль-
ність Д. кнут, Г. райлі та Д. Джераратано. однак 
проведене дослідження наявних точок зору 
показало, що однозначного формулювання 
поняття єдиної банківської інформаційної сис-
теми вказаними науковцями не дано. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. незважаючи на велику кіль-
кість досліджень за даною темою, відсутнє 
однозначне формулювання поняття єдиної бан-
ківської інформаційної системи, не розкритий 
механізм впливу інформації на ліквідність банку. 
крім того, потребують систематизації концепту-
альні складниик інформаційного забезпечення 
управління ризиками банківської ліквідності. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є з’ясування поняття 
єдиної банківської інформаційної системи, роз-
криття механізму впливу інформації на ліквід-
ність банку та систематизація концептуальних 
складників інформаційного забезпечення управ-
ління ризиками банківської ліквідності.
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Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. у межах дослідження ключових 
аспектів забезпечення управління ризиками бан-
ківської ліквідності на особливу увагу заслугову-
ють питання щодо інформаційного забезпечення 
цього процесу. аналіз наукових публікацій [1–14] 
дав змогу дійти висновку, що вказаним питанням 
приділено мало уваги. більше того, на практиці 
донині банки взагалі сприймали впровадження 
програмного забезпечення виключно як автома-
тизацію операційної діяльності. що стосується 
інформаційного забезпечення управління ризи-
ками ліквідності, то це завдання, яке досі не вирі-
шувалося за допомогою автоматизованих інфор-
маційних систем. нинішня ж ситуація на ринку 
вимагає комплексної автоматизації банківських 
процедур і процесів як єдиної цілісної системи, що 
покриває всі функції банку, забезпечує наскрізну 
обробку інформації й дає змогу приймати управ-
лінські рішення, ґрунтуючись на достовірних 
даних. отже, з’ясування методичних підходів до 
інформаційного забезпечення управління ризи-
ками банківської ліквідності в даній статті є важ-
ливим для усвідомлення їх значимості в сучасній 
системі управління банківською діяльністю.

Ми поділяємо позицію тих економістів, які 
вважають наявність інформації початковою 
базою управління будь-яким об'єктом [1]. і фун-
даментальною доктриною вважаємо тезу, що 
процес управління ризиками банківської ліквід-
ності постійно пов'язаний із пошуком та аналізом 
інформації із зовнішніх та внутрішніх джерел. 
інформація може бути про минуле (те, що вже 
сталося), про сьогодення (те, що відбувається 
в даний момент), про майбутнє (те, що може 
статися). вищі посадові особи банку переважно 
працюють з інформацією про майбутнє (для 
розроблення довгострокової стратегії управ-
ління ризиками ліквідності, для знаходження 
партнерів та укладання стратегічних угод банку 
загалом) та сьогодення (для прийняття рішень 
зі стратегічних питань управління ризиками лік-
відності), меншою мірою – про минуле (пере-
важно тільки для визначення тенденцій розви-
тку й аналізу показників ліквідності).

Підрозділи стратегічного розвитку банку пра-
цюють з інформацією про майбутнє, сьогодення 
і минуле в обсязі, необхідному для розроблення 
планів щодо управління ризиками ліквідності 
банку. Функціональні банківські підрозділи пра-
цюють з інформацією про найближче майбутнє, 
про сьогодення і недавнє минуле. інформація 
функціональних банківських підрозділів зде-
більшого кількісна, інформація підрозділів стра-
тегічного розвитку – переважно якісна. найчас-
тіше це інформація про можливі події, яка ще не 
має кількісної оцінки.

керівництво банку має постійно ставити собі 
питання про те, якої інформації йому постійно 
не вистачає, яка важлива інформація існує у 
зовнішньому середовищі або всередині банку, 

яку інформацію необхідно взагалі отримувати і 
з якою періодичністю, як її отримувати, як обро-
бляти, як аналізувати, хто, з якою періодичністю, 
в якій формі має отримувати результати аналізу, 
а найголовніше – хто, коли й як повинен готувати і 
приймати рішення. тільки осмислене управління 
цим процесом дасть змогу створити дійсно ефек-
тивну систему інформаційного забезпечення 
управління ризиками банківської ліквідності.

Для чіткого та послідовного формулювання 
власного розуміння наукового й практичного 
інструментарію системи інформаційного забез-
печення управління ризиками банківської лік-
відності надалі розглядатимемо її як сукуп-
ність обладнання та методологічних прийомів, 
призначених для збору, класифікації, аналізу, 
оцінки і розповсюдження інформації для при-
йняття управлінських рішень банком.

якщо наприкінці хх ст. недопрацювання 
банку й неефективність управління ним ком-
пенсувалися високою прибутковістю банків-
ських операцій на ринку, то в нинішніх умовах, 
коли прибутковість банківських операцій істотно 
знизилася, банки стали розуміти важливість 
питань, пов'язаних з автоматизацією не тільки 
обліку, а й управління, без вирішення яких 
банк може перестати існувати як організація. 
Питання наявності і доступності такої інфор-
мації може вирішити єдина інформаційна бан-
ківська система [2, с. 177–182], яка повинна 
лежати в основі управління банком.

Під єдиною банківською інформаційною сис-
темою ми розуміємо комплекс інформаційних 
технологій, що дають змогу банку функціону-
вати як єдиний механізм і підвищують ефектив-
ність управління у цілому.

така система повинна бути заснована на 
таких принципах, як:

– централізація різних модулів бізнесу 
навколо системи управління банком;

– можливість інтеграції нових технологій 
(інтернет-банкінг, WAP);

– безпаперова технологія.
указана система забезпечує динамічне пред-

ставлення інформації і багатовимірний аналіз 
агрегованих даних, аналіз тенденцій, моделю-
вання і прогнозування діяльності банку. резуль-
татом упровадження такої системи стануть, з 
одного боку, аналітичні звіти, орієнтовані на 
потреби користувачів різних категорій, з іншого 
– кошти аналізу даних і швидкої побудови звітів 
користувачем-непрограмістом із застосуванням 
понять предметної сфери.

що стосується питання управління ризиками 
ліквідності, то блок, присвячений аналізу та управ-
ління ліквідністю, повинен бути якщо не основним, 
то найбільш значущим блоком указаної системи, 
оскільки саме на його основі можна ефективно 
аналізувати й моделювати діяльність банку.

Формально завдання такої системи (у тому 
числі в частині аналізу і прогнозу ризиків ліквід-
ності) можна розділити на кілька груп.
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Першою групою завдань є перегляд інформа-
ції, агрегованої за одним, кількома або за всіма 
джерелами даних відповідно до мети банку. у 
цю групу можуть бути включені завдання пере-
гляду й аналізу фактичного приходу/витрат 
коштів, стану рахунків клієнтів/груп клієнтів, 
загального банківського портфеля.

Друга група об'єднує завдання аналізу, 
пов'язані з перетворенням даних і розрахунку на 
їх основі різних показників: аналізу ліквідності, 
оцінки ефективності вкладень у цінні папери, 
аналізу руху коштів на розрахункових рахунках, 
платіжної позиції банку.

До третьої групи належать завдання, які 
забезпечують прийняття рішень. такі завдання 
повинні бути комплексними і включати в себе 
елементи умовного моделювання (оцінка ліквід-
ності з урахуванням планованої зміни рекламної 
стратегії, процентної політики банку на ринку).

таким чином, завдання побудови механізму 
управління ліквідністю є не що інше як формаліза-
ція другої та третьої вищеописаних груп завдань 
управління банком. своєю чергою, цілі створення 
інформаційного забезпечення управління ризи-
ками банківської ліквідності теж досить зрозумілі: 
у межах проекту створюється якісно нова система 
управління ризиками банківської ліквідності. При 
цьому головне завдання не впровадження про-
грамних продуктів або нових інформаційних тех-
нологій, а якісна перебудова системи управління 
ризиками для наближення її до кращих світових 
зразків. основна ж мета – створення в банку єди-
ного інформаційного середовища.

загалом, уважаємо, інформаційні чинники 
можуть мати різний за силою вплив на банк і, 
відповідно, на банківську ліквідність починаючи 
від негативного (наприклад, дії конкурентів, пла-
тіжна криза) до позитивного (економічний під-
йом). зрозуміло, що й роль кожного з чинників 
на ліквідність банку може змінюватися, але у 
цілому цей процес доволі схематичний (рис. 1).

Для усвідомлення значущості інформаційного 
забезпечення управління ризиками банківської 
ліквідності важливий факт, що воно забезпечує:

– менеджмент банку достовірною інфор-
мацією, необхідною для виявлення та нівелю-
вання ризиків ліквідності;

– дистанційний доступ клієнтів до даних про 
результати діяльності банку.

найважливіші концептуальні складники інфор-
маційного забезпечення представлено на рис. 2.

окрім концептуальних складників, інформа-
ційне забезпечення управління ризиками бан-
ківської ліквідності також містить підтримуючі і 
функціональні підсистеми, що ілюструє рис. 3. 
До підтримуючих підсистем належать технічне 
оснащення, системи зв’язку, програмні засоби, 
системи безпеки, захисту і надійності. Функціо-
нальні підсистеми реалізують банківські послуги 
та виконують будь-які комплекси завдань із під-
тримки ліквідності банку.

уважаємо, що найбільш прийнятною для 
вітчизняних банків є трирівнева архітектура 
технології «клієнт – сервер», коли в мережі при-
сутні не менше трьох комп’ютерів: клієнтська 
частина (робоча станція), сервер прикладних 
процесів та сервер бази даних (рис. 4). у клієнт-
ській частині організовується взаємодія з корис-
тувачем (користувацький інтерфейс). сервер 
прикладних процесів проводить процедури для 
клієнтської частини. сервер бази даних обслу-
говує процедури, які відіграють роль клієнтів. 
Гнучкість такої архітектури полягає в незалеж-
ному використанні і заміні обчислювальних і 
програмних ресурсів на всіх трьох рівнях. 

Перспективним уважаємо також об'єднання 
серверів у групи (кластери) для підвищення 
надійності їх роботи. у такому разі ресурси і 
навантаження розподіляються між серверами 
(вузлами системи) так, що користувач не знає, 
з яким конкретно сервером він працює в даний 
момент, а використання технічних засобів у 
цьому разі виявляється найефективнішим.

Поява нових видів даних (наприклад, муль-
тимедійних) створює нові умови для процесу 
управління ризиками банківської ліквідності. 
наголосимо на важливості сприйняття банками 
україни світової практики створення та викорис-

Рис. 1. Механізм впливу інформації на ліквідність банку
Джерело: складено автором
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Рис. 2. Концептуальні складники інформаційного забезпечення 
управління ризиками банківської ліквідності

Джерело: складено автором
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Рис. 3. Інформаційне забезпечення управління ризиками  
банківської ліквідності

Джерело: складено автором

Рис. 4. Архітектура побудови технології «клієнт – сервер» в банку
Джерело: складено автором
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тання баз даних і, відповідно, появи концепції 
інформаційних сховищ.

інформаційне сховище – централізована 
база даних банку, яка об’єднує інформацію із 
різноманітних джерел та систем для подаль-
шого її використання прикладними програмами 
кінцевих користувачів (спеціалістів банку та 
клієнтів). 

зарубіжна практика свідчить, що в останнє 
десятиріччя переваги інформаційних сховищ 
стають усе очевиднішими. 

важливими цілями створення інформацій-
ного сховища банку є:

• підвищення якості, прозорості та оператив-
ності фінансової звітності;

• централізація інформації щодо ліквідності з 
різних джерел;

• скорочення операційних витрат за рахунок 
виключення дублюючих функцій та мінімізація 
ручної обробки даних шляхом уніфікації довід-
ників і забезпечення одноразового введення 
повних, несуперечливих даних;
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• зниження операційних ризиків;
• скорочення часу на формування звітності;
• оптимізація бізнес-процесів підготовки 

звітності;
• підвищення надійності захисту інформації 

за рахунок централізованого управління досту-
пом до конфіденційних даних.

Достовірні дані в інформаційних сховищах 
сприймаються як зрозуміле явище з двох при-
чин. По-перше, часи первісних, часто невда-
лих, упроваджень у вітчизняних банках давно 
пройшли, а побудова якісного інформацій-
ного забезпечення завдяки накопиченому 
досвіду стало простим інженерним завданням. 
По-друге, розвиток інституту сервіс-менеджерів 
у багатьох великих банках підвищує впевненість 
користувачів в якості даних.

ураховуючи сказане, найчастіше прийма-
ється як аксіома, що дані в інформаційному схо-
вищі на 100% правильні. однак для аналітичної 
та управлінської звітності помилка в 3% уважа-
ється допустимою і на таку помилку не звертає 
уваги більшість інтеграторів. звідки виникає 
невеликий відсоток помилок в даних? До цього 
призводить цілий спектр причин: допущення на 
етапі бізнес-аналізу, спрощення моделі даних, 
зроблені для швидшого надання аналітики, а 
також особливості роботи самих промислових 
інструментів завантаження даних. 

Для зручності використання даних, що 
будуть утримуватися в єдиному інформацій-
ному сховищі банку, воно повинно відповідати 
таким вимогам, як:

1. диференційований доступ до різних груп 
даних. так, рядові співробітники банку можуть 
мати доступ тільки до визначеної частини 
зібраної інформації, а менеджери вищої управ-
лінської ланки − до всієї системи аналітичних 
даних;

2. можливість оперативної зміни даних, що 
утримуються в сховищі, відповідності до уста-
новленої процедури; 

3. можливість пошуку даних за різними 
критеріями.

Переконані, що банківські технології, в основу 
роботи яких покладена лише класична логіка 
(тобто алгоритми рішення відомих задач), не в 
змозі продукувати об’єктивні рекомендації для 
прийняття рішень у складних ситуаціях за неви-
значеності вихідних умов. якісне вирішення 
цих задач під силу лише технологіям, які здатні 
функціонувати подібно людському інтелекту, 
а саме: мати здатність здобувати, адаптувати, 
модифікувати і поповнювати інформацію для 
розв’язання задач, формалізація яких усклад-
нена. такі системи належать до категорії штуч-
ного інтелекту, що здатні, залежно від поточної 
ситуації, самі розробляти алгоритми рішення 
новоутворених проблем у сфері управління 
ризиками банківської ліквідності.

в інтересах посилення системи управління 
ризиками банківської ліквідності варто зконцен-

трувати зусилля банків на впровадженні мето-
дів, які використовуються в технології створення 
експертних систем.

згідно з класичним виразом, який оприлюд-
нив Д. кнут [6] щодо програмування алгоритміч-
них задач:

Програма = структура даних + алгоритми (1)
за цією логікою щодо експертних систем цей 

вираз виглядає так:
експертна система = знання +логічний висновок (2)

Пропонуємо банкам будувати за таким прин-
ципом експертні системи у сфері управління 
ризиками банківської ліквідності, що візьмуть на 
себе функції надання достовірної інформації та 
кваліфікованих оцінок, на базі яких керівництво 
банків може приймати виважені управлінські 
рішення щодо мінімізації або уникнення вказа-
них ризиків. уважаємо, фахівець банку в галузі 
ризик-менеджменту за умови співпраці з екс-
пертною системою має можливість отримати 
результати вищої якості.

більшість експертів уважає, що переваги 
експертних систем банку проявляються в таких 
моментах:

• рівень знань експертної системи, ймо-
вірно, перевищуватиме рівень знань окремо 
взятого експерта-людини;

• інформація в експертній системі збері-
гається невизначено довгий час на відміну від 
експертів-людей, які можуть звільнитися або 
вийти на пенсію;

• експертна система здатна детально пояс-
нити свої міркування, які привели до певного 
висновку, у будь-який час і з практично необме-
женою кількістю повторень, що сприяє підви-
щенню довіри до ухваленого рішення;

• експертна система гарантує об’єктивність 
в екстремальних ситуаціях, тоді як дії людини-
експерта під впливом стресу неефективні;

• експертну систему можна використову-
вати як інтелектуальну навчальну програму, 
щоб розвивати у співробітників банку аналітичні 
навички.

крім того, експертні системи приносять банку 
і непряму перевагу також, оскільки знання екс-
пертів-людей повинні бути заздалегідь перетво-
рені в явну форму для введення в базу знань. 
унаслідок цих дій знання стають явними, тому 
з’являється можливість перевіряти їх на пра-
вильність, несуперечність та логіку. 

найбільш поширений метод накопичення 
знань в експертних системах банків має ґрун-
туватися на використанні системи продукційних 
правил. Продукційними називаються правила, 
що організовані у вигляді структур IF-THEN 
(«якщо – тоді»). частина продукційного пра-
вила, що розміщена між ключовими словами 
IF і THEN, являє собою умовний елемент або 
шаблон правила. Після слова THEN заноситься 
список дій або рішень, які повинні бути виконані 
відповідно до правила.
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загальна структура експертної системи 
банку, заснованої на продукційних правилах, 
складається з таких компонентів [8]:

• інтерфейс користувача – це механізм, 
за допомогою якого відбувається спілкування 
користувача з експертною системою;

• засіб отримання знань являє собою автома-
тизований спосіб, який дає користувачу змогу вво-
дити знання в систему, не застосовуючи кодування;

• база знань системи вміщує знання, необ-
хідні для вирішення завдань у певній проблем-
ній сфері банківської діяльності;

• машина логічного висновку є програмним 
компонентом, який визначає, які правила вико-
нуються згідно з фактами;

• робоча пам’ять системи призначена для 
розміщення фактів, що стосуються поточного 
стану об’єкта досліджень;

• робочий список правил.
Пропонуємо вітчизняним банкам накопичу-

вати в експертній системі знання щодо способів 
розрахунку показників банківської ліквідності. 

вибір конкретного банку на користь того чи 
іншого програмного продукту не повинен бути 
поспішним або заснованим на сліпому копію-
ванні чужого досвіду, оскільки автоматизовану 
систему кожен банк повинний вибирати як 
залежно від своїх сьогоднішніх потреб, так і з 

огляду на тенденції розвитку (короткострокові і 
довгострокові). за такого вибору слід урахову-
вати необхідний рівень адаптації пропонованого 
рішення до специфічних вимог українського 
законодавства, її функціональність, відкритість, 
інтегрованість, переносимість, багатомовність, 
підтримка многовалютності, а також використо-
вувані при цьому технологія і інструментарій.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Під-
сумовуючи викладені положення, можна дійти 
висновку, що з розвитком банку його інформа-
ційне забезпечення також зазнає різних змін, 
модифікується, тому його структуру слід пері-
одично переглядати, щоб знизити інертність і 
консерватизм банку в цілому.

існує низка об'єктивних обставин, які зму-
шують переглядати структуру інформаційного 
забезпечення управління ризиками банківської 
ліквідності, приводити її до відповідності новим 
завданням банку. До основних належать: зміна 
цілей банку та його стратегії; зміна напрямів або 
технологій банківських операцій; дистанційні 
технології обслуговування клієнтів тощо. врахо-
вуючи вказані обставини, можна досягти досить 
ефективного інформаційного забезпечення 
управління ризиками банківської ліквідності для 
успішного подальшого розвитку банку. 
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