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РОЗДІЛ 4 

ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 
 

 

Прогнозування результатів фінансової діяльності банку здійснюється 
за допомогою статистичної моделі, що пов’язує показники фінансової 

діяльності у довгостроковому періоді з інструментами фінансової 
стратегії банку. Задача прогнозування результатів фінансової діяльності 
банку формулюється як задача оптимізації фінансової стратегії.  

Дослідники фінансової діяльності банків визначають «конкурентний 

характер стратегій банку через різноспрямований вплив на його потенціал 
взагалі та на величину його власного капіталу зокрема. Наприклад, 
відсотково-цінова стратегія, спрямована на одержання максимального 

доходу, певним чином конфліктує зі стратегією управління ризиками, 
спрямованою на їх мінімізацію, що супроводжується зниженням 
потенційного доходу. Саме конкуренцією стратегій пояснюється 

асиметричність реакції банку на позитивні та негативні управлінські 
рішення (зростання потенціалу банку набагато повільнішими темпами 
за планові показники) та ін.» [114]. 

Фахівці пропонують виділити один, головний для банку показник і 

прагнути його максимізації, а інші обмежити певними параметрами. 
Наприклад, можна максимізувати прибуток, а план з обсягу наданих 
послуг повинен бути виконаний або перевиконаний, водночас 

собівартість послуг – не вища заданої, показники ліквідності – 
задовольняти вимогам НБУ [114, 115, 116].  

Можливі два варіанти постановки задачі оптимізації стратегії 

фінансової діяльності банку:  
– досягнення найкращого результату діяльності банку при 

заданих ресурсах; 
– досягнення мінімальних витрат ресурсів при заданому 

результаті діяльності банку [117]. 
Постановка задачі оптимізації фінансової діяльності банку 

передбачає визначення двох наступних підзадач: 

1. Визначення змінних оптимізації фінансової діяльності, які 
характеризують стратегічні результати діяльності комерційний банку 
як об’єкту оптимізації; 

2. Визначення кількісного критерію, або критеріїв, за якими 

співвідносяться усі можливі варіанти фінансової діяльності банку з 
метою обрання найкращого. 
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4.1. Визначення змінних оптимізації фінансової діяльності банку  

У якості змінних оптимізації фінансової діяльності банку розгля-

даються величини, які керівництво банку може змінювати у процесі 

обрання найкращого варіанту фінансової стратегії. Однак існує певна 

кількість фіксованих зовнішніх для банку величин, які керівництво банку 

не може змінювати у процесі обрання найкращого варіанту фінансової 

стратегії, такі величини називають заданими зовні параметрами оптимізації.  

Сукупність змінних оптимізації та заданих зовні параметрів 

оптимізації повинні однозначно визначати кожен з варіантів фінансової 

діяльності банку. У іншому випадку постановку задачі оптимізації слід 

визнати некоректною. 

Якщо варіант фінансової стратегії задовольняє усім вимогам, що 

висуваються до фінансової діяльності, так такий варіант стратегії 

комерційного банку вважається припустимим. Умови, якім повинен 

задовольнити варіант фінансової стратегії банку, щоб бути припустимим 

варіантом будемо називати обмеженнями оптимізації фінансової 

діяльності.  

Для опису стану діяльності банку додатково вводяться змінні стану 

банку, що однозначно розраховуються через змінні оптимізації фінансової 

стратегії. Слід звернути увагу, що керівництво банку у процесі вибору 

оптимальної фінансової стратегії безпосередньо впливає тільки на змінні 

оптимізації стратегії банку, а на змінні стану банку опосередковано. 

Вплив на змінні стану банку здійснюється побічним шляхом – через 

змінні оптимізації стратегії. 

Обмеження можуть накладатися як на змінні оптимізації 

фінансової стратегії, так і на змінні стану банку.  

Серед багатьох припустимих варіантів фінансової діяльності, що 

задовольняють усім вимогам, слід обрати оптимальний варіант за 

допомогою кількісного критерію, якій називається критерієм оптимізації 

або цільовою функцією. Цільова функція кількісно характеризує 

досягнення стратегічної мети банком. Правильно обраний критерій 

оптимізації забезпечує можливість обрання оптимальної фінансової 

стратегії банком. 

Тому, виходячи з суперечливої природи елементів фінансової стратегії, 

пропонується задачу багатокритеріальної оптимізації розв’язувати шляхом 

зведення її до задачі однокритеріальної оптимізації, переводячи локальні 

критерії кожної підсистеми у обмеження. У якості єдиного критерію 

оптимізації фінансової діяльності банку найчастіше використовується 

прибуток у довгостроковому періоді. Кінцева мета оптимізації фінансової 

стратегії банку – максимізація прибутковості за умов стійкості, 

фінансової незалежності та конкурентноздатності банку.  
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До змінних оптимізації фінансової діяльності банку відносяться 

наступні: 

1. Процентні ставки, які безпосередньо впливають на прибутковість 

банку; позиція банку щодо процентної ставки на рівні, який забезпечує 

банку позитивну процентну маржу є стратегічно важливим завданням;  

2. Інновації, що визначають рівень конкурентноздатності банку, 

напрямки витрат на комплексне оновлення чи модернізацію окремих 

напрямів діяльності, рівень та способи диверсифікації інвестиційних 

ризиків та ліквідності основних і допоміжних фінансових операцій 

банку внаслідок впровадження інновацій.  

3. Інформація та технології, які визначають рівень витрат на 

документарну, інформаційну та особистісну безпеку, рівень витрат на 

оновлення та розробку технологій передачі інформації та надання 

послуг і впливають на рівень прибутковості банку. 

4. Маркетингова політика банку, що визначає рівень відповідного 

бюджетування та напрямки фінансових витрат і надходжень за умов 

створення бренду, його розвитку та нарощування ринкової вартості 

бренду банку, розширення цільових груп потенційних та наявних клієнтів 

та як результат – можливості максимізації основних та додаткових 

надходжень, додаткові конкурентні переваги тощо. 

5. Кадрова та організаційна політика, яка визначає рівень витрат на 

оплату праці, систему менеджменту персоналу, навчання, стажування та 

тренінги, додаткові заходи мотивації тощо. В перспективі – визначає 

напрямки та шляхи максимізації прибутковості та ефективності 

фінансової та іншої діяльності банку за рахунок віддачі від працівників 

банку та рівня виконання ними своїх обов’язків. 

До обмежень задачі оптимізації фінансової діяльності банку слід 

віднести основні регуляторні фактори впливу на банк: 

1. Облікова ставка Центрального банку країни, що визначає 

загальний характер та динаміку процентної політики банку, рівень 

коливання відсотків за кредитами та депозитами; слугує для 

коригування внутрішніх нормативів отримання процентних доходів, 

рівня відсоткової маржі, виконує роль індикатора для затвердження 

середньострокових фінансових планів в цілому по банку; 

2. Нормативи капіталу, які призначені для забезпечення здатності 

банку своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за своїми 

зобов’язаннями, а також забезпечення спроможності банку захистити 

кредиторів і вкладників від непередбачуваних збитків, яких може зазнати 

банк у процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних 

ризиків; 
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3. Нормативи ліквідності, що призначені забезпечити банку 

здатність своєчасного виконання своїх грошових зобов’язань, яка 

визначається збалансованістю між строками і сумами погашення 

розміщених активів та строками і сумами виконання зобов’язань банку; 

4. Нормативи кредитного ризику, які визначають співвідношення 

між обсягами надання кредитів одному контрагенту, групі контрагентів, 

інсайдерам та розміром регулятивного капіталу; 

5. Нормативи інвестування, що призначені для регулювання обсягів 

інвестицій з метою обмеження ризику, пов’язаного з операціями 

вкладання (прямого чи опосередкованого) коштів банку до статутних 

фондів будь-яких юридичних осіб, що може призвести до втрати капіталу 

банку; 

6. Нормативи ризику валютної позиції банку, які впливають на 

купівлю/продаж готівкової та безготівкової іноземної валюти та 

банківських металів, поточні і строкові операції, за якими виникають 

вимоги та зобов’язання в іноземних валютах, одержання/сплати іноземної 

валюти та банківських металів у вигляді доходів або витрат тощо.  

7. Темп інфляції в економіці країни, що визначає наявний та 

прогнозований інфляційний ризики основної та додаткової діяльності 

банку; коригує реальні показники фінансової звітності відповідно до 

принципу достовірності та справедливої вартості; впливає на рівень 

резервування коштів та процентну політику банку. 

До змінних стану задачі оптимізації фінансової діяльності банку, 

що однозначно розраховуються через змінні оптимізації фінансової 

стратегії, слід віднести: 

1. Ліквідність банку, яка є основним чинником щодо стратегічного 

орієнтування банку і впливає на політику нарощування активів та/або 

зобов’язань, на структуру кредитного портфелю. 

2. Валютна позиція – наявність довгої/короткої відкритої валютної 

позиції впливає на купівлю/продаж готівкової та безготівкової іноземної 

валюти та банківських металів, поточні й строкові операції, за якими 

виникають вимоги та зобов’язання в іноземних валютах та в банківських 

металах, що в свою чергу істотно впливає на фінансову стратегію банку. 

3. Кредитний рейтинг, що є визначальним чинником при 

встановленні надійності та платоспроможності банку. 

 

4.2. Визначення кількісного критерію оптимізації  

Прибуток банку у довгостроковому періоді, обирається у якості 

єдиного критерію оптимізації фінансової діяльності банку Кінцева 

мета оптимізації фінансової діяльності банку – максимізація прибутковості 

банку за умов стійкості, фінансової незалежності та конкурентно-
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здатності банку. Задачу оптимізації найчастіше розв’язується 

варіантним методом – обирається з усіх можливі варіантів фінансової 

діяльності комерційного банку один варіант – найкращій за критерієм 

прибутковості.  

Таким чином сформовані вихідні дані для побудови моделі, яка 

пов’язує показники фінансової діяльності банку у довгостроковому 

періоді з інструментами фінансової стратегії. 

 

4.3. Модель фінансової діяльності умовного банку 

Розглянемо статистичну модель фінансової діяльності умовного банку, 

осередненого по першій групі банків. Модель діяльності умовного банку, 

осередненого по групі банків, є корисною при проведенні порівняльного 

аналізу стратегії конкретного банку з обраної групи банків (процедура 

бренчмаркінгу).  

Прибуток банку обчислюється як різницю між доходами та 

витратами банку за певний період.  

Доходна частина бюджету умовного банку складається з 

процентних та комісійні доходів, що розраховуються безпосередньо та 

інших доходів, котрі враховуються опосередковано за допомогою 

корегуючих коефіцієнтів.  

Процентні доходи умовного банку за рік складають 

,3,0 НБУосдбдбкбкбффююпр РrКrКrКrКrД  

де 
осдбкбфю rrrrr ,,,, – ставки відсотка: за кредити, надані юридичним 

особам, фізичним особам, іншим банкам, за депозитами, що розміщені 

в інших банках, облікова ставка НБУ відповідно;
кбфю ККК ,,  – 

кредити, надані: юридичним особам, фізичним особам, банкам; 
дбК  – 

депозити, що розміщені в інших банках; 
НБУР  – залишки коштів 

обов’язкових резервів, що перераховані банком на окремий рахунок 

НБУ. 

Процентні доходи умовного банку за рік, складають 

,3,0 НБУоспрефпр РrКrД  

де 
ефr – середньозважена ставка відсотка за усіма кредитними 

операціями, які здійснює банк, і за депозитами, що розміщені в інших 

банках;
прК  – кредити, що надані юридичним особам, фізичним особам 

та банкам і депозити, що розміщені в інших банках.  

Процентні доходи умовного банку за рік, згідно з спрощеною 

формулою, складають: 
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,)155.0131.0( прзпрзефзпр ККrД  

де 
ефзr – середньозважена ставка відсотка за усіма кредитними 

операціями, які здійснює банк;
прзК  – кредити, що надані юридичним 

особам, фізичним особам та банкам. 

Cередньозважена ефективна відсоткова ставка по кредитах з 

надійністю 95% складає: 

%,52,15%08.13%22.1%30.14

%145.1
117

37.5
11.2

1

2

ефзефзефз

ефз

rdrdrd

n
trd  

де ефзrd – середнє значення середньозваженої ефективна відсоткова 

ставка по кредитах, 2  – дисперсія середньозваженої ефективної 

відсоткової ставки по кредитах, t  – довірче число, n  – кількість 

спостережень. 

Процентні доходи умовного банку за рік, згідно з спрощеною 

формулою , складають 

),()134.0112.0()( крпрзкрпрзефзпр РКРКrД  

де – середньозважена ставка відсотка за усіма кредитними операціями, 

які здійснює банк; – кредити, що надані юридичним особам, фізичним 

особам та банкам; 
крР – резерви під знецінення кредитів. 

Cередньозважена ефективна відсоткова ставка по кредитах і 

резервах з надійністю 95% складає: 

%,43.13%17.11%129.1%30.12

%129.1
117

58.4
11.2

1

2

ефзрефзрефзр

ефзр

rdrdrd

n
trd

 
 

де ефзрrd – середнє значення середньозваженої ефективна відсоткова 

ставка по кредитах і резервах, – дисперсія середньозваженої 

ефективної відсоткової ставки по кредитах. 

Комісійні доходи умовного банку за рік складають: 

,)00158.000112.0( ззкдк ЗЗrД  

де: 
кдr – умовні відносні комісійні доходи банку;

зЗ  – загальні 

зобов’язання комерційного банку. 

Умовні відносні комісійні доходи банку за 2010 рік з надійністю 

95% складають:
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%,578.1%122.1%228.0%35.1

%,228.0
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829.0
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n
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де кдr – середнє значення умовних відносних комісійних доходів 

банку, 
2
 – дисперсія умовних відносних комісійних доходів банку. 

Загальний доход умовного банку за рік складає: 

,)00165.000116.0()162.0136.0(

)))00158.000112.0()155.0131.0((
)964.0958.0(

1

)(
1
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1

зпрз
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д
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ЗК

ЗrКr
d

ДД
d

Д

 

де дd – частка процентних і комісійних доходів разом у складі 

загальних доходів банку; – кредити, що надані юридичним особам, 

фізичним особам та банкам; – загальні зобов’язання банку. 

Витратна частина бюджету умовного банку складається з 

процентних, адміністративних та інших операційних і комісійні витрат 

та відрахувань в резерви, що розраховуються безпосередньо та інших 

витрат, котрі враховуються опосередковано за допомогою корегуючих 

коефіцієнтів.  

Процентні витрати умовного банку за рік складають 

,дбдбкбкбффююпр КЗrdДПrdДПrdДПrdВ  

де 
дбкбфю rdrdrdrd ,,, – ставки відсотка: за депозитами, отриманими від 

юридичних осіб, фізичних осіб, інших банків, за депозитами, що 

залучені від інших банків, відповідно;
кбфю ДПДПДП ,,  – депозити, 

отримані від: юридичних осіб, фізичних осіб, банків; 
дбКЗ  – кредити, 

що отримані від інших банків. 

Процентні витрати умовного банку за рік складають 

,)00925.000696.0( прпрефпр ДПДПrdВ  

де 
ефrd – середньозважена ставка відсотка за усіма депозитними 

операціями, які здійснює банк, і за кредитами, що отримані від інших 

банків;
прДП  – депозити, що отримані від юридичних осіб, фізичних 

осіб та банків і кредити, що отримані від інших банків.  
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Cередньозважена ставка відсотка за усіма депозитними операціями, 

які здійснює банк, і за кредитами, що отримані від інших банків з 

надійністю 95% складає 

%,245.9%955.6%145.1%10.8

%145.1
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де ефrd – середнє значення середньозважена ставка відсотка за усіма 

депозитними операціями, які здійснює банк, і за кредитами, що 

отримані від інших банків, – дисперсія середньозваженої ставки 

відсотка за усіма депозитними операціями, які здійснює банк, і за 

кредитами, що отримані від інших банків. 

Адміністративні та інші операційні витрати умовного банку за рік 

складають: 

),()00326.000236.0()( ДПКРДПКРrdВ адмадм
 

де 
адмrd – умовні відносні загальні адміністративні та інші операційні 

витрати, які здійснює банк; ДП  – депозити, що отримані від 

юридичних і фізичних осіб, КР  – кредити та заборгованість клієнтів.  

Умовні відносні загальні адміністративні та інші операційні 

витрати, які здійснює банк з надійністю 95% складають: 

%,264.3%356.2%454.0%81.2
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n
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де адмrd – середнє значення умовних відносних загальних 

адміністративних та інших операційних витрат, – дисперсія умовних 

відносних загальних адміністративних та інших операційних витрат. 

Загальні витрати умовного банку за рік складають: 

),)226.0136.0()()00335.000251.0(
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1
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де 
вd – частка процентних і загальних адміністративних витрат та 

відрахувань в резерви банку разом у загальних витратах банку,
 ркrd – 
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частка резервів за кредитами у загальних резервах,
 ефrd – 

середньозважена ставка відсотка за усіма депозитними операціями, які 

здійснює банк, і за кредитами, що отримані від інших банків, 
адмrd – 

умовні відносні загальні адміністративні та інші операційні витрати, 

які здійснює банк, 
резкrd – умовні відносні відрахування у резерви за 

кредитами та заборгованістю клієнтів,
 
 – депозити, що отримані від 

юридичних і фізичних осіб,  – депозити, що отримані від юридичних 

осіб, фізичних осіб та банків і кредити, що отримані від інших банків, – 

кредити та заборгованість клієнтів.  

Прибуток умовного банку першої групи банків України за рік 

визначиться наступним чином: 

)()00335.000251.0(

)00951.000739.0()00165.000116.0()162.0136.0(

)(
1

)(
1

ДПКР

ДПЗК

ВВ
d

ДД
d

ВДПР

прзпрз

адмпр

в

кпр

д

ууу

 

Обмеження, що накладаються на задачу оптимізації прибутку, 

умовного банку першої групи за рік визначиться наступним чином. 

Відрахування в резерви умовного банку за рік складають: 

,)215.0133.0(
)979.0953.0(

11
КРКРrd

d
В резк

рк

резк
 

де 
резкrd – умовні відносні відрахування у резерви за кредитами та 

заборгованістю клієнтів; 
ркd – частка резервів за кредитами у 

загальних резервах; – кредити та заборгованість клієнтів.  

Або за іншою формулою відрахування в резерви умовного банку за 

рік складають  

,)214.0108.0(
)979.0953.0(

11
ЗАЗАrd

d
В реза

рк

реза
 

де 
резаrd – умовні відносні відрахування у резерви за загальними 

активами; 
ркrd – частка резервів за кредитами у загальних резервах; 

ЗА  – загальні активи банку.  

Умовні відносні відрахування у резерви за кредитами та 

заборгованістю клієнтів для банків першої групи з надійністю 95% не 

виходить за межі  
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де резкrd – середнє значення умовних відносних відрахувань у резерви 

за кредитами та заборгованістю клієнтів, – дисперсія умовних 

відносних відрахувань у резерви за загальними активами. 

Умовні відносні відрахування у резерви за загальними активами 

для банків першої групи з надійністю 95% не виходить за межі. 
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де резаrd – середнє значення умовних відносних відрахувань у резерви 

за загальними активами, – дисперсія умовних відносних відрахувань у 

резерви за загальними активами. 

Відрахування в резерви умовного банку за кредитами та 

заборгованістю клієнтів за рік, виходячи з запропонованих вище 

залежностей, обчислюються в двох можливих варіантах. У першому 

варіанті відрахування в резерви умовного банку пов’язані безпосередньо з 

розміром кредитів та заборгованості клієнтів, у другому варіанті 

відрахування в резерви обчислюються від розміру загальних активів. 

Використання першого або другого варіанту обмеження залежить від 

формулювання задачі оптимізації фінансової діяльності банку. 

 

4.4. Обмеження задачі оптимізації  

До обмежень задачі оптимізації фінансової діяльності банку слід 

віднести основні регуляторні фактори впливу на банк: 

1. Облікова ставка Центрального банку країни, що визначає 

загальний характер та динаміку процентної політики банку, рівень 

коливання відсотків за кредитами та депозитами; слугує для 

коригування внутрішніх нормативів отримання процентних доходів, 

рівня відсоткової маржі, виконує роль індикатора для затвердження 

середньострокових фінансових планів в цілому по банку; 

2. Нормативи ліквідності, що призначені забезпечити банку 

здатність своєчасного виконання своїх грошових зобов’язань, яка 

визначається збалансованістю між строками і сумами погашення 

розміщених активів та строками і сумами виконання зобов’язань банку; 

3. Нормативи інвестування, що призначені для регулювання обсягів 

інвестицій з метою обмеження ризику, пов’язаного з операціями 
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вкладання (прямого чи опосередкованого) коштів банку до статутних 

фондів будь-яких юридичних осіб, що може призвести до втрати капіталу 

банку; 

4. Нормативи ризику валютної позиції банку, які впливають на 

купівлю/продаж готівкової та безготівкової іноземної валюти та 

банківських металів, поточні і строкові операції, за якими виникають 

вимоги та зобов’язання в іноземних валютах, одержання/сплати іноземної 

валюти та банківських металів у вигляді доходів або витрат тощо.  

5. Темп інфляції в економіці країни, що визначає наявний та 

прогнозований інфляційний ризики основної та додаткової діяльності 

банку; коригує реальні показники фінансової звітності відповідно до 

принципу достовірності та справедливої вартості; впливає на рівень 

резервування коштів та процентну політику банку. 

До змінних стану задачі оптимізації фінансової стратегії комерційного 

банку, що однозначно розраховуються через змінні оптимізації фінансової 

стратегії комерційний банку, слід віднести: 

1. Ліквідність банку, яка є основним чинником щодо стратегічного 

орієнтування комерційного банку і впливає на політику нарощування 

активів та/або зобов’язань, на структуру кредитного портфелю. 

2. Валютна позиція – наявність довгої/короткої відкритої валютної 

позиції впливає на купівлю/продаж готівкової та безготівкової іноземної 

валюти та банківських металів, поточні й строкові операції, за якими 

виникають вимоги та зобов’язання в іноземних валютах та в банківських 

металах, що в свою чергу істотно впливає на фінансову стратегію банку. 

3. Кредитний рейтинг, що є визначальним чинником при 

встановленні надійності та платоспроможності банку. 

Нормативи, що характеризують стійкість банку, певною мірою 

умовно, поділяються на три групи – нормативи капіталу, нормативи 

ліквідності, нормативи ризику. 

Нормативи капіталу, які призначені для забезпечення здатності банку 

своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за своїми зобов’язаннями, а 

також забезпечення спроможності банку захистити кредиторів і 

вкладників від непередбачуваних збитків, яких може зазнати банк у 

процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків; 

Норматив достатності капіталу (H3) розраховується як співвідношення 

основного капіталу до загальних активів банку, зменшених на суму 

створених відповідних резервів за активними операціями банку та 

обчислюється за формулою: 

%1003
ЗА

OK
H , 
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де OK – основний капітал (капітал першого рівня), ЗА – загальні 

активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за 

активними операціями банку.  

Середнє значення достатності капіталу банків з період з 2004 року 

по 2010 рік склало 12,04% з дисперсій 0,2963. Середнє значення 

достатності капіталу банків для банківської системи в цілому з 

надійністю 95% не виходить за межі  

%,5.12%6.11%406.0%04.12

%,406.0
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296.0
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1

2

ддд

д

ddd

n
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де дd – середнє значення достатності капіталу банків для банківської 

системи в цілому, 2 – дисперсія середнього значення достатності 

капіталу банків для банківської системи в цілому, t  – довірче число,  – 

кількість спостережень. 

Значення показника достатності капіталу не може бути меншим ніж 

4%. Стале значення показника достатності капіталу для банківської 

системи в цілому останні роки коливається навколо значення 12%, а 

граничне значення показника достатності капіталу у 4% не є достатнім 

за умов спадаючого ринку та може бути припустимим для зростаючого 

ринку фінансових послуг.  

Таким чином норматив достатності капіталу перетворюється на 

обмеження розміру основного капіталу по відношенню до загальних 

активів банку 
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ЗАrd
d
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Фактично збільшення вимог НБУ до показника достатності 

капіталу банку вимагає від банку аналогічну зміну основного капіталу. 

Збільшення банком загальних активів передбачає аналогічне 

збільшення основного капіталу для збереження показника достатності 

капіталу банку на попередньому рівні. 

4. Нормативи кредитного ризику, які визначають співвідношення 

між обсягами надання кредитів одному контрагенту, групі контрагентів, 

інсайдерам та розміром регулятивного капіталу.  

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та 

поручительств, наданих інсайдерам (H10) визначається як відношення 
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сукупної заборгованості за всіма інсайдерами до регулятивного 

капіталу банку та обчислюється за формулою: 

%10010
Кр

СЗін
H , 

де СЗін – сукупна заборгованість за строковими депозитами, кредитами, 

факторингом, фінансовим лізингом, векселями, борговими і цінними 

паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, простроченими, 

сумнівними нарахованими доходами, 100% суми позабалансових 

зобов’язань, що враховуються банком за великими кредитами щодо всіх 

інсайдерів за вирахуванням сформованих резервів під ці операції щодо 

всіх інсайдерів, Кр – регулятивний капітал банку. Значення показника 

максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, 

наданих інсайдерам не може перевищувати 40%.  

Таким чином норматив максимального сукупного розміру кредитів, 

гарантій та поручительств, наданих інсайдерам перетворюється на 

обмеження розміру регулятивного капіталу по відношенню до сукупної 

заборгованості за строковими депозитами, кредитами, факторингом, 

фінансовим лізингом, векселями, борговими і цінними паперами, акціями, 

дебіторською заборгованістю, простроченими, сумнівними нарахованими 

доходами, 100% суми позабалансових зобов’язань, що враховуються 

банком за великими кредитами щодо всіх інсайдерів банку 

.4.0 СЗінКр  

Фактично збільшення вимог НБУ до нормативу максимального 

сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих 

інсайдерам (H10), вимагає від банку відповідну зміну регулятивного 

капіталу. Збільшення сукупної заборгованості за строковими депозитами, 

кредитами, факторингом, фінансовим лізингом, векселями, борговими і 

цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, простро-

ченими, сумнівними нарахованими доходами, 100% суми позабалансових 

зобов’язань, що враховуються банком за великими кредитами щодо всіх 

інсайдерів банком передбачає аналогічне збільшення регулятивного 

капіталу для збереження нормативу на попередньому рівні. 

Норматив розміру отриманих міжбанківських кредитів у загальних 

зобов’язаннях банку (H15). Норматив розміру отриманих міжбанківських 

кредитів у загальних зобов’язаннях банку вказує наскільки банк 

використовує кошти інших банків у власних активних операціях. 

Норматив розміру отриманих міжбанківських кредитів визначається як 

відношення коштів банків за винятком коштів в інших банках до 

загальних зобов’язань банку. Кошти інших банків за винятком власних 

коштів в інших банках називаються скорегованими коштами банків. 
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Норматив розміру отриманих міжбанківських кредитів обчислюється 

за формулою: 

Зз

КвібКб
H15

, 

де Кб – кошти інших банків, Квіб – кошти в інших банках, Зз – 

загальні зобов’язання банку. 

Значення нормативу розміру отриманих міжбанківських кредитів 

(Н15) для банків першої групи станом на 01.01. 2009 року склало 

0,309 з дисперсією 0,0402.  

Середнє значення нормативу розміру отриманих міжбанківських 

кредитів (Н15) для банків першої групи з надійністю 95% не виходить 

за межі:  

,415.0203.0106.0309.0151515

,106.0
117

0402.0
11.2

1
15

2

ННН

n
tН  

де 15Н  – середнє значення нормативу розміру отриманих 

міжбанківських кредитів для банків першої групи (Н15),  – 

дисперсія середнього значення достатності капіталу банків для 

банківської системи в цілому,  – довірче число,  – кількість 

спостережень. 

Таким чином норматив розміру отриманих міжбанківських 

кредитів для банків першої групи (Н15) перетворюється на обмеження 

розміру коштів інших банків по відношенню до загальних зобов’язань 

банку та коштів в інших банках: 

.)415.0203.0(15 КвібЗзКвібЗзHКб

 У іншому варіанті вводиться норматив розміру отриманих 

міжбанківських кредитів у загалом наданих банком кредитах (H16). 

Норматив розміру отриманих міжбанківських кредитів у загалом 

наданих банком кредитах вказує наскільки банк використовує кошти 

інших банків у наданих банком кредитах. Норматив розміру отриманих 

міжбанківських кредитів у загалом наданих банком кредитах визначається 

як відношення коштів банків за винятком коштів у в інших банках до 

загалом наданих банком кредитах. Кошти інших банків за винятком 

власних коштів в інших банках називаються скорегованими коштами 

банків. Норматив розміру отриманих міжбанківських кредитів у загалом 

наданих банком кредитах пропонується обчислювати за формулою: 

Зк

КвібКб
H16 , 

2

t n
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де Кб – кошти інших банків, Квіб – кошти в інших банках, Зк – загалом 

надані банком кредити. 

Значення нормативу розміру отриманих міжбанківських кредитів 

(Н16) для банків першої групи станом на 01.01. 2009 року склало 0,333 

з дисперсією 0,0454.  

Середнє значення нормативу розміру отриманих міжбанківських 

кредитів (Н16) для банків першої групи з надійністю 95% не виходить 

за межі: 

,445.0221.0112.0333.0161616

,112.0
117

0454.0
11.2

1
16

2

ННН

n
tН  

де 16Н  – середнє значення нормативу розміру отриманих 

міжбанківських кредитів для банків першої групи (Н16),  – 

дисперсія середнього значення достатності капіталу банків для 

банківської системи в цілому,  – довірче число,  – кількість 

спостережень. 

Таким чином норматив розміру отриманих міжбанківських 

кредитів для банків першої групи (Н16) перетворюється на обмеження 

розміру коштів інших банків по відношенню до загалом наданих 

банком кредитів та коштів в інших банках: 

КвібЗкКвібЗкHКб )445.0221.0(16

 Норматив розриву між довгостроковими кредитами, наданими 

банком юридичним і фізичним особам, та залученими банком строковими 

коштами юридичних і фізичних осіб визначається як відношення різниці 

між сумою довгострокових кредитів і строкових депозитів до 

регулятивного капіталу банку. Кошти довгострокових кредитів за 

винятком коштів строкових депозитів називаються скорегованими 

довгостроковими кредитними коштами банку. Норматив розриву між 

довгостроковими кредитами і строковими депозитами пропонується 

обчислюється за формулою: 

Кр

СДДкр
H17 , 

де Дкр – довгострокові кредити, СД – строкові депозити, Кр – 

регулятивний капітал банку. 

Середнє значення нормативу розриву між довгостроковими 

кредитами і строковими депозитами (Н17) в період з 01.10.2007 року 

по 01.10.2008 року склало 1,565 з дисперсією 0,0018.  

2

t n
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Середнє значення нормативу розриву між довгостроковими 

кредитами і строковими депозитами банків для банківської системи в 

цілому з надійністю 95% не виходить за межі:  

,577.1553.10123.0565.1171717

,0123.0
113

0018.0
11.2

1
17

2

ННН

n
tН  

де 17Н – середнє значення достатності капіталу банків для банківської 

системи в цілому,  – дисперсія середнього значення достатності 

капіталу банків для банківської системи в цілому,  – довірче число, 

 – кількість спостережень. 

Таким чином норматив розриву між довгостроковими кредитами і 

строковими депозитами (Н17) перетворюється на обмеження розміру 

регулятивного капіталу банку по відношенню до різниці між 

довгостроковими кредитами та строковими депозитами банку 

)()58.155.1()(17 СДДкрСДДкрHКр

 Другий варіант нормативу розриву між довгостроковими 

кредитами і строковими депозитами обчислюється за формулою 

Вк

СДДкр
H18 , 

де Дкр – довгострокові кредити, СД – строкові депозити, Вк – власний 

капітал банку. 

Середнє значення нормативу розриву між довгостроковими 

кредитами і строковими депозитами (Н18) в період з 01.10.2007 року 

по 01.10.2008 року склало 1,651 з дисперсією 0,00248. Середнє 

значення нормативу розриву між довгостроковими кредитами і 

строковими депозитами банків для банківської системи в цілому з 

надійністю 95% не виходить за межі:  

,681.1621.10303.0651.1181818

,0303.0
113

00248.0
11.2

1
18

2

ННН

n
tН  

де 18Н – середнє значення достатності капіталу банків для банківської 

системи в цілому,  – дисперсія середнього значення достатності 

капіталу банків для банківської системи в цілому,  – довірче число, 

 – кількість спостережень. 

Таким чином норматив розриву між довгостроковими кредитами і 

строковими депозитами (Н18) перетворюється на обмеження розміру 

2

t
n

2

t
n
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власного капіталу банку по відношенню до різниці між 

довгостроковими кредитами та строковими депозитами банку: 

).()68.162.1()(18 СДДкрСДДкрHВк  

 

Контрольні запитання до розділу 

1. Назвіть два варіанти формулювання задачі оптимізації 

стратегії фінансової діяльності банку. 

2. Перелічите змінні оптимізації фінансової діяльності банку. 

3. Назвіть обмеження задачі оптимізації фінансової діяльності 

банку. 

4. Визначте кількісний критерій оптимізації фінансової діяльності 

банку. 

5. Як обчислюються процентні доходи умовного банку за рік? 

6. Як обчислюється середньозважена ефективна відсоткова ставка 

по кредитах? 

7. Як обчислюються комісійні доходи умовного банку за рік? 

8. Як обчислюються процентні витрати умовного банку за рік? 

9. Як обчислюється прибуток умовного банку за рік? 

10. Назвіть обмеження, що накладаються на задачу оптимізації 

прибутку, умовного банку. 

 

  


