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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ  
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 
 
У роботі досліджується структура активів та пасивів комерційного банку і 

пов’язаних з ними доходів та витрат, а також розрахункових показників 
ефективності діяльності банку. Досліджується вплив сезонності та тренду. 
Проводиться аналіз часових рядів на основі статистичних  та економетричних 
методів прогнозування. Серед останніх були обрані моделі авторегресії, 
авторегресії із ковзним середнім та авторегресії з інтегрованим ковзним 
середнім. Також серед однокрокових методів прогнозування були взяті 
експоненційне згладжування та фільтр Калмана. Як багатокроковий метод 
прогнозування був використаний метод групового урахування аргументів. 
Виконано порівняльний аналіз побудованих моделей та для кожного показника 
вибрані ті моделі, які найкраще описують його поведінку. 

 
In work is researched the structure of Assets and Liabilities of the commercial 

bank, Incomings and Costs, concerned with its, and calculated activities of the 
bank`s work. Influence of seasonal prevalence and trend is investigated.  The 
analysis of the temporary rows is conducted on base of statistical (consideration of 
the structure and dynamics) and econcmetrics methods of the forecasting. Amongst 
last were chose models of autoregressions, autoregressions with moving average 
and autoregressions with integrated moving average. Also we took exponential 
smoothing and Kalman’s filter as “one-step” methods of the forecasting. As “multi-
step” method of the forecasting was used method of the group account of 
arguments.The comparative analysis of the built models is executed and for every 
index those models which the best describe his conduct are chosen. 

 
 
Вступ 
Зміна розміру та динаміки кредитного чи депозитного портфелів є соціальним 

процесом, що обумовлює зв’язок з величезною кількістю інших процесів, які 
аналізуються в діяльності комерційного банку. Тому актуальною задачею є побудова 
інтегрованих показників на основі використання сучасних методів системного аналізу.  

 
Постановка проблеми 
Провести системний аналіз структури активів та пасивів комерційного банку, 

пов’язаних із ними доходів та витрат, і на його основі визначити систему показників 
діяльності. 

За вихідними часовими  рядами для вибраних показників, провести  статистичний та 
економетричний аналіз, використовуючи  [1-5]: моделі авторегресії (AR), ковзного 
середнього (MA), авторегесії із ковзним середнім (ARMA), авторегресії з інтегрованим 
ковзним середнім (ARIMA); моделі експоненційного згладжування та його 
модифікацій, що враховують наявність сезонних коливань і тренду;  метод  групового 
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урахування аргументів (МГУА) та нечіткого групового урахування аргументів 
(НМГУА); фільтра Калмана. Провести аналіз побудованих моделей для кожного 
показника активів та пасивів комерційного банку. 

 
Результати дослідження 
Вибір та аналіз основних показників та їх характеристик 
Якість статистичних досліджень повністю залежить від якості даних що 

розглядаються. Тому було проведено аналіз переліку рахунків, які можна віднести до 
кредитного портфеля чи його похідних. Серед них були вибрані основні щоденні 
показники кредитного портфелю – дебетовий оборот, кредитовий оборот та залишок за 
3 роки в валюті оригіналу (UAH, USD, EURO), а саме: 
• Короткостроковi кредити в поточну дiяльнiсть, що наданi суб’єктам 

господарювання  
• Довгостроковi кредити в поточну дiяльнiсть, що наданi суб’єктам господарювання  
• Прострочена заборгованiсть за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi 

суб’єктам господарювання  
• Довгостроковi кредити в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi суб’єктам 

господарювання  
• Кошти на вимогу суб’єктiв господарювання  
• Розподiльчi рахунки суб’єктiв господарювання  
• Цiльовi кошти на вимогу суб’єктiв господарювання  
• Короткостроковi вклади (депозити) суб’єктiв господарювання  
• Довгостроковi вклади (депозити) суб’єктiв господарювання  
• Кошти на вимогу небанкiвських фінансових установ  
• Короткостроковi вклади (депозити) небанкiвських фiнансових установ  
• Довгостроковi вклади (депозити) небанківських фiнансових установ  
• Процентнi доходи за кредитами овердрафт, що наданi суб’єктам господарювання  
• Процентнi доходи за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб’єктам 

господарювання  
• Процентнi доходи за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi суб’єктам 

господарювання  
• Процентнi доходи за iншими цiнними паперами в портфелi банку на продаж  
• Комiсiйнi доходи вiд розрахунково-касового обслуговування клiєнтiв  
• Комiсiйнi доходи вiд кредитного обслуговування клiєнтiв  
• Комiсiйнi доходи за операцiями з цiнними паперами для клiєнтiв  
• Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку та ринку банківських металів 

для клiєнтiв  
• Комiсiйнi доходи за позабалансовими операціями з клієнтами  
• Iншi комiсiйнi доходи за операціями з клієнтами  
• Процентнi витрати за коштами на вимогу суб’єктiв господарювання  
• Процентнi витрати за строковими коштами суб’єктiв господарювання  
• Процентнi витрати за фiнансовим лізингом (орендою)  

 
Значення вказаних показників були взяті із звітності одного з провідних 

комерційних банків за період з 2004-2006 (помісячно). 
Через велику кількість часових рядів було вирішено не брати до аналізу дебетовий 

та кредитовий обороти, обмежившись лише залишками  на рахунках як найбільш 
інформативним показником. 
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Критерії відбору найважливіших показників  
Критерії відбору базувались на кореляційній  матриці  між в всіма часовими рядами, 

яка  мала такий вигляд: 
 

 
 

Рис. 2.1. Кореляційна матриця основних показників 
 

Дослідження сезонності проведено за моделлю   yt = β0  + β1q1 + β2 q2  + β3 q4  + εt , 
де q1 приймає значення 1, якщо t відповідає першому кварталу року, 0 – у інших 

випадках. Таким чином, вектор q1 має вигляд  q1 = (1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0…).  Тоді у 
перший квартал yt = β0  + β1q1 + εt. В свою чергу q2 приймає значення 1, якщо t 
відповідає другому кварталу року, 0 – у інших випадках, тобто  q2 = 
(0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0…) і yt = β0 + β2q2 + εt . Нарешті вектор q3 має вигляд q3 = 
(0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0…) , а yt = β0 + β3q3 + εt.  Зауважимо, що для розгляду s сезонів 
достатньо мати s − 1 сезонну змінну, оскільки рівню останнього s -го сезону відповідає 
константа: yt = β0 +εt . 

 
Результати досліджень та порівняльні таблиці методів прогнозування 

Таблиця 1 
1. Активи: 
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Таблиця 2 
2. Пасиви: 

 
 

Таблиця 3 
3. Доходи та витрати: 

 
 

Таблиця 4 
4. Показники ефективності діяльності: 
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Висновки 
У процесі побудови математичних моделей для вказаних  груп показників ( активи, 

пасиви, доходи і витрати, показники ефективності діяльності)  виявлені найкращі за 4 
критеріями (RSME, MAE, MAPE, U): метод подвійного експоненційного згладжування 
з автоматичним підбором коефіцієнта згладжування;  МНК;  метод експоненційного 
згладжування, що враховує наявність тренду, але не враховує сезонні коливання; 
інколи метод одинарного експоненційного згладжування з фіксованим коефіцієнтом 
згладжування 0,2, а також МГУА. В таблицях вказані методи виділені. 

При прогнозуванні були помічені наступні особливості: для розрахункових 
показників діяльності модель ARIMA будувалась значно кращою, ніж модель ARMA. 
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