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останній варіант призводить до більш адекватного моделювання
фактичної ефективної границі.

У статті запропоновано концепцію консервативного розподілу
капіталу при наявності безризикового активу (консервативна
CAL), відмінністю якої від звичайної CAL є відсутність короткої
позиції за таким активом. Якщо у алгоритмі Шарпа добавити
безризиковий актив до множини цінних паперів та покласти у
коваріаційній матриці усі відповідні йому елементи рівними ну-
лю, то він дозволяє будувати саме консервативну CAL.
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АНОТАЦІЯ. У статті викладено методологію та розроблено модель опти-
мізації фінансового планування у комерційному банку на основі його динаміч-
ного балансу.
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optimization of financial planning in the commercial bank based on its dynamic
balance.
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АННОТАЦИЯ. В статье изложена методология и построена модель опти-
мизации финансового планирования в коммерческом банке на основе его ди-
намического баланса.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Модель, фінансове планування, фінансові потоки, баланс
банку, ресурси, активи, пасиви.

Модель фінансової діяльності комерційного банку як її інфор-
маційний образ, що відтворює даний об’єкт (систему) з певним
ступенем точності та у формі, що відрізняється від форми самого
об’єкта (системи), буде адекватною лише у випадку охоплення
його основних показників, а саме баланс банку і є таким об’єк-
том.

Підтвердженням можливості та доцільності вибору балансу
комерційного банку в якості моделі планування його фінансової
діяльності є також трактування фінансового стану банку у теорії
фінансового менеджменту як комплексного поняття, що відо-
бражає систему показників, які характеризують наявність, фор-
мування, розміщення та використання фінансових ресурсів [4,
5], а саме ці агреговані показники можуть бути розраховані на
основі балансових рахунків, а у дезагрегованому вигляді вони
присутні у фінансовому плані та звітному балансі банку. Крім
того, на основі цієї моделі з’являються можливості максимізації
капіталу або прибутковості банку, підтримання достатнього рів-
ня ліквідних активів на випадок вимог клієнтами своїх грошо-
вих коштів, врахування у моделі нормативних вимог НБУ, оскі-
льки носіями інформації для розрахунку цих показників є від-
повідні статті балансу банку. Він забезпечує можливість побу-
дови моделі планування фінансової діяльності комерційного ба-
нку на засадах теорії банківського менеджменту, інформаційно-
го менеджменту, ринкової та економічної рівноваги, теорії оп-
тимізації економічних процесів та знаходиться у повній відпо-
відності із розумінням управління активами і пасивами банку як
інтегрованого підходу до управління фінансовими потоками ба-
нку, за яким активи, зобов’язання та власний капітал розгляда-
ються у нерозривній єдності і спрямовуються на досягнення
стратегічної мети банківської діяльності [4]. Модель фінансово-
го планування у комерційному банку, побудована з використан-
ням його балансу, буде у повній мірі відображати його фінансо-
ві потоки (рис. 1).

Із рис. 1 видно, що матеріалізовані фінансові потоки є агрего-
ваними статтями балансу комерційного банку.
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Рис. 1. Функціональна модель комерційного банку
як схема його фінансових потоків

Оскільки фінансові потоки комерційного банку мають різну
природу, то розуміння їх економічної сутності є неможливим без їх
класифікації. Одна із найбільш змістовних класифікацій фінансових
потоків банку належить А.И. Єкушову [1]. Із деякою умовністю він
розподіляє фінансові потоки комерційного банку на такі групи:

— прямий вхідний потік — платежі банку при залученні па-
сивів;

— зворотний вихідний потік — платежі банку за залученими
пасивами;

— прямий вихідний потік — платежі банку при розміщенні
активів;

— зворотний вхідний потік — платежі банку за розміщеними
активами;

— неінвестиційний вхідний потік — доходи за роботу по за-
безпеченню фінансової діяльності клієнтів, не зв’язані з будь-
якими активами;

— неінвестиційний вихідний потік — витрати, зв’язані із за-
безпеченням діяльності банку;

— холостий вихідний потік — платежі, що не входять у пере-
раховані вище платежі.

З нашого погляду не можна повністю погодитися із даною
класифікацією. Зокрема, викликає сумнів надмірна деталізація у
поділі доходів та витрат у залежності від їх джерел, Очевидно, не
зовсім обґрунтованим є зведення економічної сутності фінансо-



220

вих потоків лише до поняття «потік платежів». Крім того, наве-
дена класифікація потребує доповнення її такими важливими для
банку видами фінансових потоків як прибутки та податки. На-
решті, при моделюванні фінансової діяльності банку з метою
адекватного відображення активів, зобов’язань і власного капіта-
лу елементами прояву класифікаційних ознак фінансових потоків
повинні буті окремі статті цих складових балансу банку. При
цьому перелік цих статей повинен визначатися залежно від по-
становки задачі та прийнятої форми балансу банку.

Віднесення того чи іншого фінансового потоку до будь-якої із
груп має економічний сенс і правомірне лише на конкретному ін-
тервалі часу, що досліджується, через те, що впродовж деякого
часу як сам потік, так і окремі його елементи можуть переходити
із однієї групи в іншу. Більш того, кожний фінансовий потік має
ряд ознак, за яких його можна віднести до ряду класифікаційних
груп у даний конкретний момент часу.

Таким чином, економічна сутність фінансових потоків комер-
ційного банку полягає в тому, що фінансові ресурси, надходячи в
банк із зовнішнього середовища за певними груповими ознаками, у
процесі функціонування банку трансформуються із однієї категорії
в іншу, із групи в групу,змінюють напрям руху і виходять із банку у
зовнішнє середовище в іншій формі. Тому будь-яка банківська опе-
рація складається з одного або групи фінансових потоків.

Для забезпечення успішного функціонування комерційного бан-
ку необхідно оптимізувати рух фінансових потоків, що передбачає
створення цілісної системи управління фінансовими потоками, яка
б створювала умови для максимізації прибутковості діяльності бан-
ку при забезпеченні необхідного рівня ліквідності банківських опе-
рацій та не перевищення граничного рівня їх ризикованості. При
цьому обов’язковим повинно бути додержання чинного законодав-
ства та нормативних вимог Національного банку України.

Центральним блоком системи управління фінансовими пото-
ками повинна бути модель оптимізації процесу фінансової діяль-
ності комерційного банку або із врахуванням викладеного вище
— модель оптимізації його планового динамічного балансу.

Моделювання процесу фінансового планування здійснюється
на основі його інформаційної моделі, якою є баланс комерційно-
го банку. Але для зручності побудови моделі оптимізації плано-
вого балансу банку він дещо трансформується у порівнянні з йо-
го офіційною стандартною формою, за якою комерційні банки
України складають фінансову звітність. Введені зміни стосують-
ся як деталізації деяких статей балансу, так і агрегування окре-
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мих із них. Вид балансу банку, що використовується при побудо-
ві моделі його оптимізації, наведено у табл. 1.

Таблиця 1
ПЛАНОВИЙ БАЛАНС КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

(ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ)

Індекс Найменування статті

1 Грошові кошти та їх еквіваленти (за виключенням статті 2)

2 Кошти в касі

3 Кошти в інших банках (за виключенням статтей 4—7)

4 Кредити іншим банкам

5 Кошти обов’язкових резервів у НБУ

6 Кошти на вимогу в інших банках (за виключенням статті 7)

7 Кореспондентські рахуноки в інших банках

8 Кредити клієнтам

9 Заборгованість клієнтів за кредитами

10 Цінні папери

11 Інвестиції в асоційовані компанії

12 Дебіторська заборгованість

13 Основні засоби та нематеріальні активи

А
К
Т
И
В
И

14 Інші активи

15 Кошти інших банків (за виключенням статтей 16, 17)

16 Кредити інших банків

17 Кореспондентські рахунки інших банків

18 Кошти клієнтів

19 Субординований борг

ЗО
БО

В’
Я
ЗА

Н
Н
Я

20 Інші зобов’язання

21 Статутний капітал

22 Резерви та інші фонди банку (за виключенням статті 23)

23 Резерви під активні операції

24 Прибуток/збиток минулих років

25 Прибуток/збиток поточного року

В
Л
А
С
Н
И
Й

К
А
П
ІТ
А
Л

26 Інші статті власного капіталу
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У загальному вигляді економічна постановка задачі оптиміза-
ції планового балансу комерційного банку є такою. Необхідно
визначити обсяги кожного виду фінансових ресурсів (змінних ве-
личин моделі), за яких забезпечується баланс між активами і па-
сивами та досягає максимуму фінансовий показник діяльності
банку, прийнятий у якості функціоналу моделі (власний капітал,
чистий процентний прибуток), з урахуванням відповідних процен-
тних ставок доходу і витрат, а також ставки податку на прибуток,
які є стохастичними коефіцієнтами функціоналу, при виконанні
всіх умов (обмежень моделі), що випливають із законодавчих і
нормативних актів та міжнародних рамкових підходів [3] стосов-
но фінансової діяльності комерційних банків, а також додаткових
умов, що формулюються керівництвом банку згідно із стратегією
та тактикою його розвитку.

Змінну величину моделі будемо називати ресурсом, розумію-
чи його як фінансовий ресурс (фінансовий потік). При цьому до
одного виду будемо відносити частину загальної суми ресурсів
банку, що включає ресурси, які є однорідними і мають однакові
кількісні та якісні характеристики.

Для формалізації сформульованої задачі скористаймося таки-
ми позначеннями індексів, множин, змінних величин і парамет-
рів:

r — індекс виду ресурсу;
s — індекс класу строковості ресурсу;
t — номер інтервалу часу у межах планового періоду ( Тt ,1= );

AR  — множина індексів видів ресурсів активів, U
14

1=
=

r

r
AA RR ;

ЗR  — множина індексів видів ресурсів зобов’язань, U
20

15=
=

r

r
ЗЗ RR ;

KR — множина індексів видів ресурсів власного капіталу,

U
26

21=
=

r

r
KK RR ;

S — множина індексів усіх класів строковості; 210 SSSS ∪∪= ;
0S  — множина індексів класу миттєвої ліквідності;
1S  — множина індексів класу поточної ліквідності (до 31 дня);
2S  — множина індексів класу короткострокової ліквідності

(до 1 року);
rstX  — обсяг ресурсу виду r класу строковості s у кінці інтер-

валу часу t,



223

}{ KЗA RRRr ∪∪∈  ; }{ 210 SSSs ∪∪∈ ; Tt ,1= ; ∑
∈

=
Ss

rstrt XX ;

min
rstX  — мінімально необхідне значення змінної величини rstX ,

∑
∈

=
Ss

rstrt XX minmin ;

max
rstX — максимально можливе значення змінної величини rstX ,

∑
∈

=
Ss

rstrt XX maxmax ;

tΠ∂  — ставка податку на прибуток банку впродовж інтервалу
часу t,

10 ≤Π∂≤ t ; Tt ,1= ;
rstD∂  — ставка доходу від активу rstX  при ARr∈  або ставка

виплат банку за зобов’язаннями при ЗRr∈  та по власному капіта-
лу при KRr∈ ;

rtℜ  — прогнозний обсяг ринку ресурсу виду r в інтервалі часу t;
tℑ  — прогнозна величина попиту на нові кредити в інтервалі t;
tℵ  — прогнозна величина пропозиції нових ресурсів, які мо-

жуть бути залучені банком впродовж інтервалу t;
tстК ,  — статутний капітал в інтервалі t;

рtК  — регулятивний капітал банку в інтервалі t;
2Н  — норматив адекватності регулятивного капіталу/плато-

спроможності;
3Н  — норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного

капіталу до сукупних активів;
4Н  — норматив миттєвої ліквідності;
5Н  — норматив поточної ліквідності (з кінцевим строком по-

гашення до 31 дня);
6Н  — норматив короткострокової ліквідності (з кінцевим

строком погашення до 1 року);
t1α  — коефіцієнт (норматив) загальної ліквідності банку в ін-

тервалі t;
t2α  — коефіцієнт (норматив) високоліквідних активів в інтер-

валі —;
t3α  — коефіцієнт (норматив) співвідношення між власним ка-

піталом і зобов’язаннями банку в інтервалі t;
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t4α , tt 65 , αα  — коефіцієнт (норматив) обов’язкових резервів у
НБУ по вкладах миттєвої, поточної та короткострокової ліквід-
ності в інтервалі t відповідно;

t7α  — коефіцієнт (норматив) максимально можливого спів-
відношення між кредитами та депозитами в інтервалі t;

rt8α  — частка обсягу ринку ресурсу виду r, що контролюється
банком в інтервалі t.

У прийнятих позначеннях обмеження моделі оптимізації ба-
лансу банку мають такий вигляд:

— забезпечення балансу банку:

∑∑
∪∈∈

=
KЗA RRr

rt
Rr

rt XX , Tt ,1= ; (1)

— дотримання нормативу обсягу статутного капіталу:

tстt КX ,,21 ≥ , Tt ,1= ; (2)

— дотримання нормативу адекватності регулятивного капіта-
лу (платоспроможності):

∑∑
==

+≤⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+++

25

21
,19

13

10
,23,1684201,0

r
rtt

r
ttrttt XXXXXXXH , Tt ,1= ; (3)

— дотримання нормативу співвідношення регулятивного ка-
піталу до сукупних активів:

рt
Rr

rt КXH
A

≤∑
∈

301,0 , Tt ,1= ; (4)

— дотримання нормативу миттєвої ліквідності:

( )∑∑ ∑
∈∈ ∈

−++≤
00

,17752401,0
Ss

stststst
Rr Ss

rst XXXXXH
З

, Tt ,1= ,  (5)

— дотримання нормативу поточної ліквідності (з кінцевим
строком погашення до 31 дня):

∑ ∑∑ ∑
∈ ∈∈ ∈

≤
AЗ Rr Ss

rst
Rr Ss

rst XXH
11

501,0 , Tt ,1= ; (6)

— дотримання нормативу короткострокової ліквідності (з кін-
цевим строком погашення до 1 року):

∑ ∑∑ ∑
∈ ∈∈ ∈

≤
AЗ Rr Ss

rst
Rr Ss

rst XXH
22

601,0 , r ≠ 5, 13, Tt ,1= ;  (7)



225

— забезпечення загальної ліквідності банку:

∑∑
∈∈

≤α
AЗ Rr

rt
Rr

rtt XX1 , Tt ,1= ; (8)

— забезпечення нормативного рівня високоліквідних активів:

ttt
Rr

rtt XXXX
A

5722 −+≤α ∑
∈

, Tt ,1= ;  (9)

— забезпечення співвідношення між власним капіталом і зо-
бов’язаннями банку:

∑∑
∈∈

α≥
ЗK Rr

rt
Rr

rt XX 3 , Tt ,1= ;  (10)

— забезпечення мінімального розміру обов’язкових резервів
банку в НБУ за строковими вкладами:

∑ ∑ ∑ ∑
∈ ∈ ∈ ∈

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
α+α+α≥

ЗRr Ss Ss Ss
rsttrsttrsttt XXXX

0 1 2
6545 , Tt ,1= ;  (11)

— забезпечення співвідношення між кредитами та депозитами:

tttt XXX ,18784 α≤+ , Tt ,1= ; (12)

— забезпечення використання частки обсягу ринку ресурсу
виду r, що контролюється банком:

rtrtX ℜα≥ 8 , }{ KЗA RRRr ∪∪∈ , Tt ,1= ; (13)

— дотримання ліміту коштів на кредити:

ttt XX ℑ≤+ 84 , Tt ,1= ; (14)

— обмеженість ресурсів, що залучаються банком:

t
Rr

rt
З

X ℵ≤∑
∈

, Tt ,1= , (15)

— дотримання діапазону значень змінних величин:
min
rstX ≤ rstX  ≤ max

rstX , }{ KЗA RRRr ∪∪∈ , }{ 210 SSSs ∪∪∈ , Tt ,1= .  (16)

Вибір критерію оптимізації балансу банку є прерогативою
користувача (особи, що приймає рішення), виходячи із завдань
стратегії розвитку банку. Зокрема, такими критеріями можуть
бути:
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— максимум чистого процентного прибутку комерційного
банку:

( ) ( ) ( ) ( )t
Ss Rr Rr

rstrsttrsrstrsttrsrst
A З

DXXDXXXF Π∂−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∂+−∂+= ∑ ∑ ∑

∈ ∈ ∈
−− 11,1,1

, Tt ,1= ; (17)

— максимум акціонерного капіталу комерційного банку:

( ) ∑ ∑
∈ =

=
Ss r

rstrst XXF
24

21
2 , Tt ,1= . (18)

Можливе використання й будь-яких інших критеріїв. При
цьому функціонал не повинен включати позабалансові показни-
ки, оскільки вони, не будучи зв’язаними із показниками банків-
ського балансу, не будуть визначені в процесі реалізації моделі та
не вплинуть на структуру оптимального балансу.

Оптимізація планового балансу комерційного банку може
здійснюватися як за кожним із локальних критеріїв iF , так і за
скалярним критерієм:

( ) ( )⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ γΦ=Φ ∑
=

n

i
rstiirst XFX

1
max ,

n — кількість локальних критеріїв;
iγ  — ваговий коефіцієнт i-того локального критерію, що ви-

значається користувачем експертним шляхом.
Аналіз розробленої моделі з погляду забезпечення її адекват-

ності реальній дійсності дозволяє зробити такі висновки.
У моделі враховані дві групи економічних нормативів Націо-

нального банку України, що є обов’язковими до виконання всіма
комерційними банками, а саме: нормативи капіталу ( 2Н , 3Н ) і
нормативи ліквідності ( 4Н , 5Н , 6Н ). Крім того, враховано ряд нор-
мативів, що носять рекомендаційний характер і визначаються
НБУ як коефіцієнти [2], зокрема:

коефіцієнт загальної ліквідності банку;
коефіцієнт високоліквідних активів;
коефіцієнт спроможності банку до одночасного погашення

зобов’язань;
коефіцієнт обов’язкових резервів у НБУ по вкладах;
коефіцієнт максимально можливого співвідношення між кре-

дитами та депозитами.
Міжнародною конвергенцією виміру капіталу та стандартів

капіталу, створеною Базельським комітетом по банківському на-
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гляду [3] не тільки визначені вимоги до капіталу, а й передбачена
можливість введення додаткових показників оцінювання достат-
ності капіталу для регульованих ними банків, спрямовані, напри-
клад, на обмеження потенційної невизначеності при оцінюванні
точності виміру схильності до ризику притаманній будь-якій
операції, або на обмеження можливості самофінансування банку
за рахунок залученого капіталу. У випадку використання у моде-
лі фінансового планування діяльності комерційного банку додат-
кових показників достатності капіталу разом із показниками,
установленими Угодою Базельського комітету по банківському
нагляду, в окремих випадках вимоги до рівня капіталу, що дик-
туються додатковими показниками, можуть бути більш жорстки-
ми, тобто банки будуть підтримувати рівень капіталу вище міні-
мального. Крім того, модель буде відповідати структурі ризиків
ліквідності, кредитних ризиків, нормативам інвестування та від-
критої валютної позиції. А це означає, що у процесі реалізації
моделі оптимізації банку у неявному вигляді будуть виконувати-
ся і ті нормативи НБУ, що не враховані у ній безпосередньо, крім
нормативів 9H  та 11H  які визначаються за деталізованим перелі-
ком учасників операцій з кредитами, цінними паперами тощо.

Введення в модель нормативів 119 HiH  значно ускладнить її
структуру та призведе до значного збільшення її розмірності че-
рез те, що необхідно враховувати розміри кредитів, гарантій та
поручительств, наданих кожному інсайдеру, а також обсяги інве-
стування у цінні папери за кожною установою. Разом із тим, ана-
ліз обмежень моделі, які включають нормативи НБУ, що не вра-
ховані у ній, приводить до висновку, що для крупного універ-
сального комерційного банку з великою кількістю клієнтів і відпо-
відних рахунків, на який і орієнтована дана модель, зазначені об-
меження, як правило, виконуються автоматично. Тому виконання
цих нормативів повинно здійснюватися шляхом аналізу результа-
тів реалізації моделі та коригування у разі необхідності оптималь-
ного балансу банку особою, що приймає остаточне рішення.
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МОДЕЛЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
КРЕДИТНІЙ ПОЛІТИЦІ

АНОТАЦІЯ. У роботі запропоновано новий підхід до аналізу структури кре-
дитного портфеля, із застосуванням інструментарію нечіткої логіки, на
основі якого побудовано економіко-математичну модель оцінювання відповід-
ності структури кредитного портфеля кредитній політиці комерційного
банку, яка ухвалена його керівництвом, у сфері кредитування фізичних осіб.

АННОТАЦИЯ. В работе предложен новый подход к анализу структуры кре-
дитного портфеля, с применением инструментария нечеткой логики, на
основе которого построена экономико-математическая модель оценки со-
ответствия структуры кредитного портфеля кредитной политике ком-
мерческого банка, которая принята его руководством, в сфере кредитова-
ния физических лиц.

ANNOTATION. The paper presents a new approach to analyze the structure of
loan portfolio, using tools of fuzzy logic on which to build mathematical model of
conformity assessment structure of credit portfolio of commercial bank lending
policy, which endorsed his leadership in the field of retail lending.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. кредитна політика, кредитний портфель, нечітка логі-
ка, функція належності.

Формування структури кредитного портфеля, в умовах обме-
женості фінансових ресурсів та відповідно до визначених цілей
та мети діяльності комерційного банку є основним завданням,
яке постійно потрібно вирішувати керівництву фінансово-кредит-
ної установи.

Метою даної статті є аналіз існуючих методик оцінювання
якості формування кредитного портфеля комерційного банку, як
з точки зору максимізації його дохідності так і мінімізації відхи-
лення дохідності кредитного портфеля від заданого значення. Та-
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