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"Інформаційно-методичне забезпечення оцінювання стану
фінансової безпеки банку"
В умовах розбудови національної безпеки у фінансовій сфері особливої уваги потребує інформаційне забезпечення процесу управління
фінансовою безпекою банку, що має відповідати вимогам актуальності,
повноти і водночас не бути надмірним, але достатнім для ухвалення
своєчасних управлінських рішень щодо попередження та нейтралізації
загроз стану фінансової безпеки банківської установи.
Метою статті є розробка методичного підходу до формування
сукупності показників, що може бути використана як система сигнальних
індикаторів, що сповіщають про виникнення загроз фінансовій безпеці
банківської установи.
Для з'ясування того, чи може певна сукупність показників, що
характеризує стан фінансової безпеки (первинні показники або
характеристики), бути використана як система сигнальних індикаторів,
використано метод факторного аналізу, де в якості вихідних прийнято
такі умови: досліджуване явище – рівень фінансової безпеки банку;
об'єкти – стан фінансової безпеки за роками; ознаки – сукупність
показників, що характеризують рівень фінансової безпеки. Сутність
гіпотези полягала в такому: якщо розсіювання значень рівня фінансової
безпеки банку за різні роки є незначним, що свідчить про гармонійність її
розвитку у просторі динаміки сукупності відповідних показників, то таку
сукупність можна покласти в основу формування системи індикаторів,
зміна значень яких сповіщатиме про наявність загроз стану
досліджуваного явища.
За результатами факторного аналізу було сформовано один фактор, значення якого умовно відображають кореляцію між станом фінансової безпеки банку за роками. Перевірку наявності показників, які або
входили у дисбаланс з іншими, або не змінювали своїх значень, а тому
не могли бути використані як сигнальні індикатори, було проведено
багатовимірним статистичним методом кластерного аналізу, в результаті
чого з'ясовано, що саме дисбаланс між кластерами показників і став
першопричиною значної відмінності стану фінансової безпеки банку
у 2009 році від її динаміки у 2010 – 2012 роках, яку було визначено
за результатами факторного аналізу.

Застосування запропонованого методичного підходу дозволить
удосконалити інформаційну базу підтримки прийняття управлінських
рішень через формування системи сигнальних індикаторів. Така система
сигнальних індикаторів може бути використана як вихідна в процесі
побудови карт визначення загроз стану фінансової безпеки банку.
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