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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проведена систематизація, узагальнення та аналіз

основних методичних підходів до оцінювання системи

корпоративного управління в банку як складової склад'

ної соціально'економічної системи управління діяльністю

банків, динамічність процесів у зовнішньому середовищі

та великий ризик кризових явищ в банківській системі в

цілому, дозволив прийти до висновку про недостатню

розкритість даної проблеми та несистематичність по'

глядів щодо її вирішення. Ефективність корпоративного

управління є синтетичною характеристикою не тільки

результативності банку як організаційної системи, а й

управління діяльністю банку в цілому, в якому відбива'

ються численні аспекти управління, зокрема ефективність

прийнятих і реалізованих окремих управлінських рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням оцінювання ефективності управління

діяльністю банків і дослідженню шляхів його вдоско'
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налення приділена належна увага з боку зарубіжних

та вітчизняних науковців. Так, вагомий внесок у роз'

робку питань теорії і практики управління діяльністю,

зокрема корпоративного управління, зробили за'

рубіжні вчені: Р. Агілера (R. Aguilera) [1], Ю. Фама (E. Fa'

ma) [4, 5], А. Шлейфер (А. Shleifer) [11], Р. Вишній

(R. Vishny) [11], М. Дженсен (M. Jensen) [8, 9], О. Віль'

ямсон (O. Williamson) [12], Р. Фріман (R. Freeman) [6],

Г. Мінз (G. Means) [2], О. Кармінський [13], І. Філато'

чев [3], тощо. Зазначеній тематиці присвячено праці

вітчизняних учених'економістів: О. Костюка [16], І. Іва'

сіва[14], С. Козьменка [15], В. Нусінова [19], М. Мо'

мот [18], Д. Лєонова [17] тощо.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Розробка науково'методичного підходу оцінюван'

ня ефективності корпоративного управління як складо'

вої системи управління діяльністю банків, яка б розк'

ривала сутність та специфіку банківської діяльності,

враховувала особливості фінансових відносин між
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різними групами стейкхолдерів та базувалась на аналізі

його фінансово'господарської діяльності.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Системний підхід до управління діяльністю банків

дозволяє оцінювати ефективність з точки зору мульти'

плікативного поєднання ефективності управління діяль'

ністю безпосередньо банку, ефективності виконання

органами корпоративного управління організаційних,

виконавчих і контрольно'моніторингових функцій та по'

вноважень, ефективності від узгодження стратегії роз'

витку банківської діяльності з рівнем ризику притаманній

їй на основі балансу інтересів всіх зацікавлених осіб, які

мають легітимні права та інтереси в діяльності банку.

Оцінювання ефективності корпоративного управлі'

ння передбачає застосування різноманітних якісних і

кількісних методик, які мають різний рівень використан'

ня та визнання у світі. Узагальнення методичних підходів

до оцінювання корпоративного управління та аналізу'

вання їх характеристик та адекватності вимогам сучас'

них корпоративних систем погоджуємося з думкою

вітчизняних авторів щодо відсутності об'єктивних кри'

теріїв відповідності вимогам стандарту в системах кор'

поративного управління. Підхід, який ми будемо засто'

совувати в подальшому аналізі, побудований на еконо'

міко'математичному моделюванні. Згідно з цим підхо'

дом, банк розглядається як підприємство по виробниц'

тву фінансових послуг. Таким чином, поєднання теорії

фінансового посередництва та теорії фірм, дозволяє

розглядати банк (Decision Making Unit — DMU) як та'

кий, що використовує певну множину входів (ресурсів)

для виробництва певної множини виходів (результатів).

Серед методів, в основу яких покладено зіставлен'

ня результатів діяльності об'єктів певної сукупності, най'

більшої популярності набули граничні методи [10]. Ар'

гументація вибору непараметричного методу DEA по'

в'язана з тим, що на відміну від методів скорегованих

найменших квадратів і побудови стохастичної границі

виробничих можливостей не потребує специфікації типу

виробничої функції чи функції витрат. Водночас, при

побудові границі виробничих можливостей враховують'

ся можливі статистичні помилки при визначенні рівня не'

ефективності. В той же час, якщо у вибірці відсутні

подібні похибки, то наявність обов'язкового припущен'

ня про їх наявність призводить до неефективності, яка

буде розглядатися як статистичний шум. Враховуючи

вище згадане, використання методу DEA дозволяє от'

римати більш адекватне оцінювання навіть при наявності

незначного статистичного шуму.

Для досягнення поставленої мети дослідження та вир'

ішення поставлених задач необхідно виконати такі етапи.

1. Вибір підходу до оцінювання ефективності корпо'

ративного управління в банку з урахуванням особливос'

тей системи фінансових відносин його стейкхолдерів.

2. Формування вхідних та вихідних параметрів мо'

делі з урахуванням вибраного підходу та специфіки бан'

ківської діяльності.

3. Вибір орієнтації моделі з урахуванням головної

мети ефективного корпоративного управління в системі

фінансових відносин стейкхолдерів.

4. Модифікація моделі з урахуванням ефекту мас'

штабу.

5. Визначення інтегрального індексу ефективності

корпоративного управління та декомпозиція його на

організаційну та управлінську ефективність в системі

фінансових відносин стейкхолдерів.

6. Розрахунок та диференціація резерву ефектив'

ності корпоративного управління.

На першому етапі згідно вибраного алгоритму не'

обхідно визначитись з підходом до оцінювання ефек'

тивності корпоративного управління на основі викори'

стання непараметричних моделей з урахуванням особ'

ливостей фінансових відносин стейкхолдерів банку.

Дане дослідження базується на концепції доданої вар'

тості (Value'added approach). Проте на відміну від кон'

цепції максимізації акціонерної вартості (Market Value'

Added), яка панувала починаючи з 1980'х років, концеп'

ція доданої вартості базується на процесі створення

багатства шляхом балансування та одночасного задо'

волення інтересів різних зацікавлених сторін — агентів

та принципалів, які виступають суб'єктами корпоратив'

них прав та іншими суб'єктів корпоративних відносин.

Серед існуючих концепцій оцінювання ефективності

управління діяльністю банків концепція вартісно'орієнто'

ваного управління є визнаною серед широкого кола нау'

ковців та практиків як фундаментальна управлінська па'

радигма. А тому, ефективність корпоративного управлін'

ня як складову управління діяльність банку необхідно оц'

інювати на засадах вартісно'орієнтованого управління,

оскільки за допомогою структури корпоративного управ'

ління як агента фінансових відносин, банк створює дода'

ну вартість, отримує прибуток та задовольняє сталий роз'

виток системи фінансових відносин його стейкхолдерів.

На другому етапі необхідно відібрати вхідні та вихідні

параметри для аналізу, що є найважливішим етапом фор'

мування методики оцінювання корпоративного управління

в системі фінансових відносин стейкхолдерів банку. В дос'

лідженні при оцінюванні ефективності корпоративного уп'

равління використовується підхід з точки зору виконання

банками функції фінансового посередника економіки, та'

ким чином, використовується підхід максимізації доданої

вартості банку (Value'added DEA approach) в рамках посе'

редницького підходу. Вибір посередницького підходу ба'

зується на тому факті, що він є більш придатним для фінан'

сових установ як відокремленої одиниці. У відповідності до

вибраного підходу вхідними параметрами виступають: про'

центні та не процентні витрати банку. Відповідно, вихідни'

ми параметрами моделі виступають депозити клієнтів, чисті

кредити за вирахування резервів та операційний дохід. Виз'

начаючи вхідні та вихідні параметри наступним чином, ми

підкреслюємо визначну роль корпоративного управління в

здійсненні управлінських рішень та ефективності конфігу'

рування структури, яка займається формуванням та вико'

нанням вартісно'орієнтованої стратегії банку.

На третьому етапі визначається орієнтація моделі

виходячи з мети ефективного корпоративного управлі'

ння банку в системі фінансових відносин.

Для нашого дослідження модифікація моделі буде

орієнтована на вихідні параметри (output'oriented), ос'

кільки головним завданням корпоративного управлін'

ня є управління діяльністю банку в інтересах усіх заці'

кавлених осіб, що забезпечують надходження, розподіл

та перерозподіл фінансових ресурсів банку, виражено'

го у створенні прибутку та забезпеченні сталого розвит'
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ку системи фінансових відносин стейкхолдерів. А тому,

для банків з неефективним корпоративним управлінням

будуть видані рекомендації щодо пропорційного

збільшення вихідних параметрів в   разів при незмінних

значеннях вхідних параметрів.

Для розрахунку показника ефективності корпора'

тивного управління E
CG

 для i'го банку необхідно вирі'

шити задачу лінійного програмування:

(1),

за умови, що

(2),

 

де  — вектор констант, що являє собою вагові зна'

чення, розмірністю N;

 — скаляр вихідних змінних, який показує в скільки

разів банк може збільшити додану вартість при умові

використання вхідних параметрів в технічно ефективній

конфігурації;

x
i
 — вектор вхідних параметрів моделі;

y
i
 — вектор вихідних параметрів моделі.

Основні положення моделі полягають в наступних при'

пущеннях. Припускається, що N банків, кожен із яких ви'

користовує K вхідних параметрів, які він використовує для

виробництва M вихідних параметрів. Для i'го банку ці дані

виражені векторами xi та yi відповідно. Матриці вхідних

параметрів X (розмірністю KхN) та вихідних параметрів Y

(розмірністю MхN) містять в собі дані про N банків. В за'

гальному вигляді функція мети має наступний вигляд:

(3).

Система обмежень функції цілі для кожного i'го бан'

ку має M+K+1 обмежень і для поставленої задачі з дво'

ма вхідними параметрами (х1 та х2 — процентні та не'

процентні витрати, відповідно) та трьома вихідними па'

раметрами (у1 — депозити клієнтів, у2 — чисті кредити

за вирахуванням резервів, у3 — операційний дохід)

приймає вигляд:

  (4).

Знаходження розв'язку за допомогою методу лінійно'

го програмування полягає у тому, що перебираються всі

можливі комбінації j, для яких існує розв'язок, тобто i,
наступним етапом вибирається тільки те значення i, при

якому функція мети досягає максимуму.

Таким чином, кожен вихідний параметр банку мас'

штабується за однаковим фактором,  i, до тих пір, поки

границя ефективності даного банку не досягне відпові'

дно визначеної межі ефективності за Фареллом. Вихо'

дячи з головної функції поставленої задачі (1), ефек'

тивність корпоративного управління в банку та отрима'

не значення  має обернену залежність:

   (5).

Значення i належать діапазону , що відоб'

ражає наближення кожного банку до границі ефектив'

ності. Значення ефективності корпоративного управління

варіюється від одного до нескінченності. Проте, існують

випадки, коли значення показника (5) менше за 1. Це

свідчить про те, що додана вартість може бути збільшена

за рахунок зростання продуктивності діяльності без будь'

яких змін у рівні використовуваних вхідних параметрів.

Авторській підхід до оцінювання ефективності кор'

поративного управління в системі відносин стейкхолдерів

банку полягає у декомпозиції показника ефективності на

дві частини: управлінську (ME) та організаційну ефек'

тивність (OE). А тому з метою поглибленого аналізу на

четвертому етапі пропонується визначати інтегральний

показник ефективності корпоративного управління в бан'

ку, організаційну та управлінську ефективність банку в

системі фінансових відносин стейкхолдерів.

Управлінська ефективність безпосередньо визначає

якість прийняття рішень агентами банку в рамках визна'

ченої структури власності. Управлінська ефективність ха'

рактеризує поведінку менеджерів (managerial behaviour)

у сфері контролю та управління фінансовими ресурса'

ми, отриманими від принципалів, витратами, доходами,

активами, пасивами ти ризиками банківської діяльності.

А тому, можна вважати, що управлінська ефективність

корпоративного управління виражається у залученні

агентами (менеджерами) банку коштів від різних груп

принципалів на найбільш вигідній основі, їх ефективне

використання, що полягає у передорученні субагентам

частини фінансових ресурсів, а саме, вкладення в акти'

ви, які забезпечують усім зацікавленим особам, що за'

безпечують надходження фінансових ресурсів банку,

необхідний рівень прибутковості на основі балансу їх

інтересів, а також ефективності формування та реалізації

виваженої дивідендної політики, інших питань управлін'

ня діяльності банку. Організаційна ефективність корпо'

ративного управління характеризує якість побудови си'

стеми корпоративного управління в банку при прийнятті

управлінських рішень, реакцію системи корпоративного

управління на зовнішні та внутрішні стреси, конфлікти,

нормативно'правові, організаційні зміни тощо.

З метою декомпозиціонування інтегрованого показ'

ника ефективності необхідно провести групування

банків за певною ознакою. Дане дисертаційне дослід'

ження є продовженням робіт [7, 10], згідно яких банки

розбиваються в залежності від форми власності, тобто

приналежності банків, що функціонують в Україні, до

національного чи закордонному капіталу. Це тверджен'

ня засноване на відмінності границь ефективності

банків, що функціонують в Україні, що пояснюється

відмінностями в національній культурі, способах орган'

ізації та управління діяльністю банками, їх найкращими

практиками корпоративного управління. Визначаючи

ступінь участі іноземного інвестора у статутному фонді

українських банків, необхідно зазначити, що більшість
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банків приходячи із за кордону віддають перевагу конт'

рольним пакетам акцій. У подальшому, під банками, що

знаходяться під повним контролем іноземного інвесто'

ра, ми будемо розуміти банки, ступінь участі яких у ста'

тутному фонді банку перевищує 50%.

У рамках п'ятого етапу спочатку визначається інтег'

ральний показник загальної ефективності корпоратив'

ного управління, який в зарубіжній літературі набув по'

ширення під назвою технічна ефективність. Вона роз'

раховується як дистанція між банком, що оцінюється

(е) та еталонної точки (банку) загальної вибірки на гра'

ниці ефективності (b), як зображено на рисунку 1.

Технічна ефективність характеризується відношен'

ням ||0b|| / ||0e||. Наступний крок полягає в обчисленні

ефективності, використовуючи лише одну групу банків

згруповану в залежності від власності (вітчизняні або

зарубіжні банки як опорна множина), в результаті —

управлінська ефективність буде розрахована. Кальку'

ляція управлінської ефективності здійснюється шляхом

обчислення дистанції ||0a|| / ||0e||, яка зображена на

рисунку 1 як дистанція між точками (а) та (е).

На наступному кроці, розраховується організацій'

на ефективність шляхом радіального порівняння між

банком окремої вибірки (а) та банком загальної вибір'

ки (b). Розрахунок організаційної ефективності наведе'

ний в формулі 6.

(6).

Це свідчить про те, що ефективність корпоративного уп'

равління можна декомпонувати відповідно до формули 7.

(7).

Модель DEA дозволяє визначити як довгостроко'

ву, так і короткострокову ефективність. Тому, наступ'

ним етапом є визначення ефективності відповідно до

ефекту масштабу. З цією метою розглядаються дві мо'

делі: CRS'модель (constant returns to scale) та VRS'мо'

дель (variable returns to scale).

 CRS модель або модель постійних доходів залеж'

но від зростання масштабів виробництва використо'

вується при оцінюванні довгострокової ефективності.

В цьому випадку, будь'які порівняння між різними за ве'

личиною банками допускаються, оскільки розглядаєть'

ся постійна віддача від масштабу виробництва. Мається

на увазі, що в довгостроковому періоді величина банку

не має значення, а тому банк може збільшувати будь'

які комбінації вхідних та вихідних змінних. Таким чином,

корпоративному управлінню банку достатньо часу

змінити розмір статутного і загального капіталу, активів

(у тому числі дохідних), а також витрат банку, що ха'

рактеризує прибутковість та стабільність функціоную'

чого банку в інтересах різних видів зацікавлених осіб,

які забезпечують надходження фінансових потоків.

VRS модель або модель змінних доходів залежно від

збільшення масштабів виробництва покликана для виз'

начення короткострокової ефективності. На противагу

попередній моделі, в даному випадку припускають на'

явність оптимальної величини банку, тобто банк точно

цієї величини теоретично може ефективніше здійснюва'

ти свою діяльність, спрямовану на збільшення доданої

вартості, ніж малі чи середні за розміром банки. Таким

чином, output'oriented VRS модель оцінює ефективність

управління діяльності банку порівняно з об'єктами, які

можуть бути порівняні з ним за масштабом діяльності в

короткостроковому періоді. Тому оцінка за моделлю

визначає локальну чисту технічну ефективність банку

(pure technical efficiency — PTE). При оцінці банків за VRS'

моделлю до задачі (1 та 2) додається така умова:

(8).

У цьому випадку, виходячи із задачі 1 та, при необ'

хідності, врахування умови 8, розрахована величина 

показує в скільки разів банк може збільшити додану

вартість при умові використання вхідних параметрів в

технічно ефективній конфігурації.

На шостому етапі необхідно розрахувати та дифе'

ренціювати резерв ефективності корпоративного управ'

ління, який в майбутньому дозволить надавати рекомен'

дації покращення рівня ефективності корпоративного

управління. Під резервом ефективності ми розуміємо

можливість банку покращити ефективність корпоратив'

ного управління. Проте невикористаний резерв та ефек'

тивність корпоративного управління мають обернену за'

лежність. А тому, невикористаний резерв банку можна

розглядати як втрачені можливості ефективності управ'

ління діяльності банку. Математично спосіб знаходжен'

ня резерву матиме наступний вираз:

(9),

де 1 — еталонне значення для будь'якого банку;

E
CG

 — значення ефективності корпоративного уп'

равління банку;

 — резерв ефективності корпоративного управлі'

ння в банку.

При проведенні аналізу ефективності корпоративно'

го управління та надання майбутніх рекомендацій покра'

щення діяльності банків пропонуємо поділити величину

резерву на інтервали. Поділ на групи може бути здійсне'

но, на основі алгоритму, представленого в таблиці 1.

Таким чином, під задовільним рівнем ефективності

ми маємо на увазі абсолютну ефективність з нульовим

резервом, це означає, що даний банк лежить на границі

ефективності і може слугувати еталоном для певного

Рис. 1. Ілюстрація ефективності
корпоративного управління, управлінської та

організаційної ефективності банку (На
прикладі двох вхідних параметрів, що
використовуються для виробництва у

банківській діяльності)
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банку. Для банків з абсолютною ефективністю резерв

ефективності корпоративного управління (  ) дорівнюва'

тиме нулю. Проте, існує група банків з резервом ефек'

тивності від 0 до 10%, що свідчить про високий рівень

ефективності корпоративного управління в банку. Тоб'

то, даний банк має сильні процеси та практику корпора'

тивного управління, проте, поряд з цим, існують деякі

недоліки в певних основних складових системи управлі'

ння діяльності банку. Даний рівень ефективності свідчить

про вибір та вчасне коригування оптимальної стратегії

розвитку банку, визначені його наявні та перспективні

банківські продукти та операції, ринки, регіони, сфери

дії, у яких банк здатен досягти переваги над конкурента'

ми, а також задовольнити потреби банку щодо фінансо'

вих, операційно'технологічних і організаційних ресурсів.

Незадовільний рівень ефективності означає, що

банк має недоліки в системі корпоративного управлін'

ня в банку. Так, до незадовільного рівня ефективності

можна віднести банки з середнім та низьким рівнем

ефективності корпоративного управління. Резерв ефек'

тивності при цьому складатиме: 10—30% та 30—50%

— для банків з середнім та низьким рівнем ефектив'

ності відповідно. Різниця між даними рівнями ефектив'

ності полягає у ступені змін, які банк повинен зробити з

метою досягнення більшого рівня ефективності.

Так, банки з середнім рівнем ефективності середнім

рівнем ефективності мають середні процеси та практи'

ку корпоративного управління, проте, поряд з цим, ма'

ють недоліки в деяких основних складових системи уп'

равління діяльності банку. Дані недоліки можна випра'

вити шляхом незначних змін спрямованих на зменшен'

ня обсягу ризикованих активів, підвищення якості уп'

равління активами, покращення ліквідності банку з ме'

тою виконання звичайних та непередбачуваних обо'

в'язків перед різними зацікавленими особами, які забез'

печують потоки фінансових ресурсів, удосконалення ко'

дексу корпоративного управління, впровадження нових

транспарентних звітів, тощо.

Банки з низьким рівнем ефективності мають слабкі

процеси та практику корпоративного управління. Банки,

які отримали рейтинг цього рівня, мають значні недоліки

в деяких основних складових системи управління діяль'

ності банку, які в свою чергу потребують більш глибоких

змін безпосередньо механізмів корпоративного управ'

ління та/або дій, спрямованих на зменшення обсягу кри'

тичних та неякісних активів, збільшення капіталізації бан'

ку та інших складових управління діяльності банку.

Під неприйнятним рівнем корпоративного управлін'

ня будемо вважати банки, в яких резерв ефективності

корпоративного управління перевищує 50%. Такий банк

має дуже слабкі процеси та практику корпоративного

управління, має значні недоліки в більшості основних

складових системи управління діяльністю банку, а тому

є банком з неефективним корпоративним управлінням.

Така неефективність свідчить про необхідність фінансо'

вої санації, змін повноти відповідальності власників та

інших зацікавлених осіб, що забезпечують потоки фінан'

сових ресурсів банку, необхідністю збільшення власно'

го капіталу з метою потреби в капіталі та підвищення рівня

кредитоспроможності, а тому управління діяльності бан'

ку потребує кардинальних змін, серед яких можуть бути

процеси реорганізації чи реструктуризації банку.

ВИСНОВКИ
Фундаментальна проблема об'єктивності сучасних

підходів та моделей оцінювання корпоративного управ'

ління в комерційних банках України виражається у за'

лученні великої кількості академічних допущень, вира'

жених неформалізованими індикаторами та показника'

ми, які спричиняють неадекватність використовуваних

моделей. Ефективність управління діяльністю банків в

системі фінансових відносин його стейкхолдерів — це

не тільки результати діяльності, але й ефективна систе'

ма корпоративного управління, побудована на форму'

ванні науково обгрунтованої стратегії діяльності банку

та контролі за процесом її реалізації. Ефективність

корпоративного управління розглядається як комплек'

сна системна оцінка кінцевих результатів управління

діяльністю банків у сфері використання ресурсів, над'

ходження яких забезпечено фінансовими відносинами

принципалів та агенту й агенту та субагентів, у технічно

оптимальній формі з метою максимізації отриманої до'

даної вартості банку за певний період часу. Нашим вис'

новком за результатами дослідження виступає обгрун'

тування, що одним з головних завдань, яке повинна ста'

вити сьогодні перед собою управлінська система кож'

ного банку, є підвищення ефективності корпоративно'

го управління за організаційним та управлінським на'

прямами, що як наслідок дасть можливість покращити

загальну ефективність діяльності банку, вираженою у

прибутковості та сталості розвитку фінансових відно'

син стейкхолдерів банку.
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