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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ринкових умовах господарювання діяльність комер!

ційних банків є основою функціонування фінансової сис!
теми кожної країни. Концентруючи значний обсяг фінан!
сових ресурсів і розподіляючи кредитні потоки, комерційні
банки відіграють провідну роль у забезпеченні стійкого роз!
витку економіки. Тому економічна та фінансова міць краї!
ни не в останню чергу залежить від ефективності роботи
банківської системи.

Для того, щоб мати можливість прослідкувати динамі!
ку зміни ефективності, виявити чинники, які на неї вплива!
ють та, зрештою, дати рекомендації щодо підвищення рівня
ефективності окремих банків та всієї банківської системи в
цілому потрібно мати якісний інструмент для її оцінюван!
ня. Саме цим зумовлюється необхідність розробки нових та
вдосконалення існуючих моделей та методів оцінювання
ефективності діяльності комерційних банків в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемі оцінювання ефективності діяльності комер!

ційних банків присвячена велика кількість досліджень
зарубіжних та вітчизняних вчених: Л. Аллена, А. Бергера,
Ж. Бікера, Ж. Боніна, Т. Фітзпатріка, І. Йерміка, Т. Коеллі,
С. Кумхакара, Л. Местера, А. Ресті, А.М. Герасимовича,
C.Р. Моісеєва, Д.В. Павлюка, Л.О. Примостки, В.М. Усос!
кіна. Проблемі моделювання діяльності комерційних банків
присвячено багато наукових досліджень українських спе!
ціалістів, зокрема: В.В. Вітлінського, В.К. Галіцина, Л.І. Дмит!
ришин, В.І. Єлейка, Б.Ю. Кишакевича, М.І. Савлука,
С.В. Устенко, В.В. Христіановського, О.І. Черняка та інших.
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DEVELOPMENT OF AN ACTIVITY DYNAMIC MODEL OF A COMMERCIAL BANK

У статті розроблено і запропоновано динамічну модель діяльності комерційного банку. Дана модель

дозволить, по5перше, спрогнозувати динаміку показників ефективності за витратами та ефективності за

прибутком банків та, по5друге, прослідкувати вплив внутрішніх та зовнішніх інвестицій на діяльність

комерційних банків. Така модель передбачає обов'язкові етапи: визначення різновиду ефективності в

залежності від цілей дослідження; вибір оптимального методу оцінювання; ідентифікація вхідних та ви5

хідних змінних, якими слід описувати роботу банку; вибір форми функції витрат та/або прибутку банку;

безпосередньо проведення оцінювання.

In this article a dynamic model of commercial bank activity was developed and suggested. This model enables,

firstly, to predict dynamic performance and cost efficiency for the profit of banks and, secondly, to follow the

impact of internal and external investments in commercial banks. This model provides for the following mandatory

steps: determining the kind of efficiency depending on the purpose of the study; choose the best method of

evaluation; identification of input and output variables, which should describe the work of the bank; choice of

form cost function and / or earnings of the bank; directly conducting the evaluation.

Ключові слова: ефективність, банк, індекс витрат, індекс прибутку, динамічне моделювання, методи
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Втім, недостатньо дослідженою і розробленою зали!
шається динамічна модель діяльності комерційного банку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Перед нами постає завдання розробити динамічну мо!

дель діяльності комерційного банку, яка б дозволила про!
гнозувати показники ефективності та ідентифікувати шля!
хи їх покращення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Представимо банк як багатомодульну систему, що скла!
дається з модулів пасивних, активних та комісійно!посеред!
ницьких операцій. Схематично це представлено на рисунку
1.

Модуль пасивних операцій комерційного банку зай!
мається залученням та запозиченням ресурсів за допо!
могою залучення депозитів, операцій на міжбанківсько!
му ринку та операцій на фондовому ринку. Модуль ак!
тивних операцій займається розміщенням ресурсів бан!
ку, шляхом видачі кредитів, проведенням інвестиційних
операцій, а також формуванням резервів. Модуль комі!
сійно!посередницьких операцій займається наданням
клієнтам банку різноманітних додаткових послуг: прове!
денням розрахунково!касових, валютообмінних та інших
операцій.

Опишемо динаміку роботи банку використовуючи мо!
дель Солоу. Модель Солоу та її застосування для моделю!
вання функціонування наукомістких виробничих систем
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детально описані в [1, с. 102]. Класична модель Солоу має
наступний вигляд:

KYK , ),( LKFY , YI , YC )1( , tleLL 0 ,  0)0( KK (1),
де передбачається, що ендогенні змінні по випуску про!

дукції ),( LKFY , числу зайнятих L, основним засобам K, інве!
стиціям I  і засобам невиробничого споживання Cзмінюють!

ся у часі. Тоді 
L
Kk  — капіталоозброєність,  

L
Ii  — питомі

інвестиції, 
L
Cc  — питомі засоби невиробничого споживан!

ня. Екзогенні параметри постійні, при цьому l — річний
темп приросту числа зайнятих,  — коефіцієнт амортизації,

 — норма накопичення, знаходяться в діапазонах:
11 l , 10 , 10 .

При застосуванні моделі Солоу до опису діяльності бан!
ку у кожному виразі у якості індексу будемо позначати ско!
рочену назву модулю, тобто ПО, АО та КПО — модулі.

Власні ресурси банку будь!якого банку (х(t)) складають!
ся з праці (L) та основних засобів (K). За допомогою регу!
люючого органу РЕГ1 вони розподіляються між модулем
пасивних операцій (ПО), модулем активних операцій (АО)
та модулем комісійно!посередницьких операцій (КПО).

)()()()()()()( 3211 txqtxqtxqtxtxtxtx (2),
де qi — параметри регулювання ресурсів (долі), i — по!

точний номер модулю, i=1,2,3, q1+q2+q3=1.
Модуль пасивних операцій комерційного банку викори!

стовує в своїй роботі частину первинних ресурсів банку
)(tx . Результатом діяльності даного модуля є залучені та

запозичені ресурси банку )(2 txAO , які в подальшому будуть
використані в якості ресурсів в модулі активних операцій.

 Нехай задана виробнича функція (ВФ) для ПО — мо!
дулю

))(),(())(()(2 tLtKFtxFtx ,
)()( 1 txqtx (3).

Модуль активних операцій (АО) займається розміщен!
ням ресурсів банку, використовуючи для цього загальну ча!
стину праці і основних засобів банку )(1 tx  та ресурси залу!
чені за допомогою модуля пасивних операцій )(2 tx . Резуль!
татом діяльності даного модуля будуть кредити та інші інве!
стиційні операції банку yАО(t).

Виробнича функція для АО — модуля буде мати виг!
ляд:

))(),(),(())(),(()(
221
txtLtKFtxtxFty ,

)()( 21
txqtx (4).

Модуль комісійно!посередницьких операцій також ви!
користовує частину загальних власних ресурсів банку )(tx
для надання клієнтам банку різноманітних додаткових по!

слуг: розрахунково!касових, валютообмінних та інших по!
слуг. Ресурсами даного модулю також є частина загальних
власних ресурсів банку ( )(tx ).

Для КПО — модулю маємо наступну ВФ:
))(),(())(()( tLtKFtxFty ,

)()( 3 txqtx (5).
Сукупний випуск банку складається з результату робо!

ти модуля активних операцій банку та модуля комісійно!
посередницьких операцій.

))))(),((()),(),((()))(),(((
)))((),(())((

)))(),((),(),(())(),((

))(),(())(()()()(

123

123

21

tLtKqFtLtKqFtLtKqF
txqFtxqFtxqF

tLtKFtLtKFtLtKF
txtxFtxFtytyty

(6).

Для того, щоб прогнозувати значення ефективності ви!
трат та ефективності прибутку потрібно мати інформацію
про майбутні результати роботи АО та КПО модулів, та
відповіно.

Для цього в свою чергу потрібно знати функціональну
форму виробничої функції АО, ПО та КПО модулів. Ско!
ристаємося виробничою функцією Кобба!Дугласа, що має
вигляд:

N

i

a
i

ixAxF
1

0),( (7),

де А
0
 — статистичний параметр функції;

х
і
 — і!тий ресурс;
i
— показник еластичності випуску продукції по і!му

ресурсу.
Доцільність застосування такої функції до банківської

діяльності аргументовано в роботах Заграя [2] та Ловренса
[3]. Переваги та недоліки виробничої функції Кобба!Дуг!
ласа були детально розглянуті в [4, с. 105—120]. При вико!
ристанні данної виробничої функції для опису діяльності
різних модулів роботи банку головними перевагами слід
вважати такі:

1. Простота. Функція є простою, а тому і привабливою
для практичного застосування в управлінні ресурсами бан!
ку. З функції Кобба!Дугласа легко визначається ряд загаль!
ноприйнятих показників, що характеризують ефективність
використання ресурсів банку: показник продуктивності
праці, показник віддачі основних засобів, еластичність ви!
пуску за затратами праці, еластичність випуску за обсягом
основних засобів, граничну норму заміщення ресурсу праці
основними засобами та інші.

2. Нелінійність. Функція є нелінійною — залежність ре!
зультату від затрат має нелінійний характер, і тому не

 Рис. 1. Багатомодульна схема роботи банку
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містить недоліків, характерних для лінійних виробничих
функцій. Лінійні функції описують лінійні процеси, що не
зовсім відповідає дійсності, передбачають наявність доско!
налої конкуренції, відсутність бар'єрів для вільного ціноут!
ворення, передбачають, що граничні продукти факторів ви!
робництва дорівнюють їх цінам, ігнорують зміни в часі.

3. Можливість врахування ефекту масштабу при вико!
ристанні модифікацій класичної функції Кобба!Дугласа.

Можна задати як позитивний ефект масштабу ( >1),
коли приріст випуску банку буде випереджувати приріст

затрат факторів, так і негативний ефект масштабу ( <1),
коли зростання факторних затрат буде супроводжуватися
сповільненим ростом випуску банку.

Але, незважаючи на вищезазначені переваги, ця функ!
ція має також ряд недоліків:

Функція Кобба!Дугласа була створена як інструмент
аналізу на макрорівні. Її макроекономічна спрямованість
виявляється у тому, що в її основі лежить припущення
про повну взаємозамінність виробничих ресурсів. На!
стільки широке заміщення одних виробничих ресурсів
іншими можливе лише на макрорівні. Для використання
даної виробничої функції на мікрорівні по відношенню до
банків існує необхідність ввести додаткові обмеження на
ступінь взаємозамінності основних засобів та праці бан!
ку.

Через мультиплікативність функцію Кобба!Дугласа не
радять застосовувати по відношенню до компаній де вироб!
ничий процес здійснюється з паралельним застосуванням
двох або і більше виробничих технологій. Кожна техноло!
гія відрізняється кількістю і складом виробничих факторів,
що використовуються, тому задається окремим вектором.
Тоді виробнича функція повинна бути адитивною. Пред!
ставлення діяльності банку у вигляді багатомодульної сис!
теми, кожен з модулів якої використовує свою виробничу
функцію дозволяє врахувати даний недолік.

ПО та КПО модулі банку використовують в своїй діяль!
ності частину власних ресурсів банку: трудових ресурсів та
власного капіталу. АО модуль окрім частини власних ре!
сурсів банку використовує в своїй діяльності також залу!
чені та запозичені ресурси банку, тобто результати роботи
ПО модуля банку.

У випадку використання виробничої функції Кобба!
Дугласа, результати роботи АО модуля дорівнюватимуть:

,)))(())((())(())((

))(())(())(()(
32121

3

2

21

211432

432

AAA

AAA

aaaaa

aaa

tLgtKgAtLgtKgA

txtLgtKgAty
(8),

де А1 — технологічний коефіцієнт ПО модуля;
А2 — технологічний коефіцієнт АО модуля;
g1, g3 — параметри розподілу основних засобів між АО

та ПО модулями;
g2, g4 — параметри розподілу трудових ресурсів між АО

та ПО модулями;
1

a  та 2
a  — коефіцієнти еластичності по основним за!

собам та по трудовим ресурсам ПО модуля відповідно;

1Aa ,  
2Aa  та 

3Aa  — коефіцієнти еластичності по основним
засобам, трудовим ресурсам та залученим ресурсам АО мо!
дуля відповідно.

Результати роботи КПО модуля дорівнюватимуть:
21 ))(())(()( 653

aa tLgtKgAty (9),
де А

3
 — технологічний коефіцієнт КПО модуля;

g
5
 та g

6
 — параметри регулювання ресурсів;

1
a  та 2a  — коефіцієнти еластичності по основним

засобам та по трудовим ресурсам КПО модуля відповідно.
Таким чином, сукупний випуск банку буде дорівнюва!

ти:
)()()( tytyty  121 ))((())(())(( 11432

AA aaa tKgAtLgtKgA
2132 ))(())(()))(( 6532

A aaaa tLgtKgAtLg (10).
Маючи щоквартальну статистичну інформацію за ос!

танні п'ять років про кількість основних засобів, трудових
ресурсів, залучених ресурсів та результати роботи всіх мо!
дулів банку ми можемо оцінити невідомі параметри вироб!
ничої функції банку (технологічні коефіцієнти: А

1
, А

2
, А

3
;

параметри регулювання ресурсів: g
1
, g

2
, g

3
, g

4
, g

5
, g

6
; та кое!

фіцієнти еластичності по основним засобам та по трудових
ресурсах всіх трьох модулів 

1
a , 

2
a , 

1Aa , 
2Aa , 3Aa , 

1
a  та

2
a ) за допомогою регресійного аналізу.

Виробнича функція Кобба!Дугласа передбачає взаємо!
замінність основних засобів та трудових ресурсів. На прак!
тиці в банківській діяльності неможливо повністю замінити
основні засоби працею та навпаки. Через це для подальших
розрахунків є доцільним ввести додаткові обмеження на
відношення основних засобів банку до витрат на персонал
(k=K/L). Але різні банки мають неоднакові потреби в тру!
дових ресурсах на одиницю основних засобів. Так, наприк!
лад, можна припустити, що банки орієнтовані на обслуго!
вування фізичних осіб потребують більше трудових ресурсів
порівняно з банками орієнтованими на обслуговування юри!
дичних осіб. Крім того великі банки за рахунок ефекту мас!
штабу мають менші потреби в трудових ресурсах на одини!
цю основних засобів порівняно з середніми та дрібними бан!
ками.

Для врахування зазначених особливостей всі банки було
розділено на 12 груп: 3 за спеціалізацією та 4 за розміром.
Для кожної з груп на основі статистичної інформації про
основні засоби та витрати на персонал банків було розра!
ховано мінімальне та максимальне значення їх співвідношен!
ня (табл. 1).

Згідно з отриманими обмеженнями відношення основ!
них засобів банку до витрат на персонал для багатьох груп
банків може варіюватися в широких межах. За словами ек!
спертів в короткостроковому періоді банк не може суттєво
змінювати кількість трудових ресурсів, а тому є доцільним
ввести додаткові обмеження на зміну даного ресурсу у
розмірі .

Таким чином, маємо додаткове обмеження виду:
(11).

Через те, що параметри виробничої функції будуть
відрізнятися для різних банків, то для прогнозування зна!
чень ефективності потрібно буде будувати окрему вироб!
ничу функцію для кожного з них.

Тепер дослідимо вплив внутрішніх та зовнішніх інвес!
тицій в основні засоби та трудові ресурси банку на ефек!
тивність його діяльності. Джерелом внутрішніх інвестицій
зазвичай є частина прибутку, яка не розподіляється серед
акціонерів і реінвестується в основні засоби та трудові ру!
сурси банку [5, с. 100 — 112].

Залежність сукупних інвестицій у кожний з модулів бан!
ку від внутрішніх та зовнішніх інвестицій можна записати у
вигляді таких балансових рівнянь:

)()(
.

ttII (12).
Аналогічним чином можна записати динаміку інвестицій

для модуля пасивних операцій та для модуля комісійно!по!
середницьких операцій:

)()(
.

ttII (13),

)()(
.

ttII (14).
У банку прибуток генерується модулем активних опе!

рацій та модулем комісійно!посередницьких операцій. От!
риманий прибуток частково направляється на внутрішні
інвестиції (ІВ) в основні засоби кожного з модулів, а част!
ково виводиться з банку і розподіляється між його акціоне!
рами (С).

CtItItICtttt )()()()()()()( (15),
де 1, ,,  — коефіцієнти регу!

лювання внутрішніх інвестицій ІВ за заданими модулями,
які поступають з регулятора РЕГ2. Якщо 1,
то 0C  і прибуток, який отримав банк, повністю пішов на
розвиток, в іншому випадку 1, 0C  його
частка пішла й на споживання.

У моделі діяльності банку, банк отримає прибутки від
проведення активних та комісійно!посередницьких операцій
[6, с. 123—156]. При цьому потрібно врахувати витрати на
проведення цих операцій, а також витрати пов'язані з діяль!
ністю модуля пасивних операцій.

Тоді прибуток банку буде дорівнювати:
)()()()()()()()()(

201 txtpttptytptytpt xX (16),
де 1p  — середньо!статистична ринкова ціна одиниці про!

дукції модуля активних операцій;
0p  — ціна одиниці продукції модуля комісійно!посеред!

ницьких операцій;
)(

2
tp

AOx  — середньо!статистична ринкова ціна ресурсів
залучених за допомогою модуля пасивних операцій;

)(tpx  — ціна власних ресурсів банку.
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Визначене у (16) значення )(t  підставляємо в систему
рівнянь для інвестицій (12 — 14) і визначаємо систему ди!
ференціальних рівнянь сукупних інвестицій (17), тобто

)()]()()()()()()()([ 201

.

2
ttxtptxtptytptytpI xX ,
)()]()()()()()()()([ 201 2
ttxtptxtptytptytpI xX ,

)()]()()()()()()()([ 201 2
ttxtptxtptytptytpI xX (17).

Сукупні інвестиції в кожен з модулів банку розпо!
діляються на інвестиції в основні засоби та інвестиції в
трудові ресурси:

)()()()(
.

2

.

1

.
tItItItII LK ,

)()()()(
.

4

.

3

.
tItItItII AALK ,

)()()()(
.

6

.

5

.
tItItItII LK (18),

де )(tIK  — інвестиції в основні засоби ПО модуля;

)(tIL  — інвестиції в трудові ресурси ПО модуля;
)(tI

AK — інвестиції в основні засоби АО модуля;
)(tI

AL  — інвестиції в трудові ресурси АО модуля;
)(tIK  — інвестиції в основні засоби КПО модуля;

LI  — інвестиції в трудові ресурси КПО модуля;

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6— параметри регулювання розподілу інве!
стицій між основними зсобами та трудовими ресурсами кожно!
го з модулів відповідно, при цьому 1,1,1 654321 .

Враховуючи інвестиції в основні засоби та трудові ре!
сурси кожного з модулів випуск наступного періоду буде
дорівнювати:

)1()1()1( tytyty ),()(( ttKF

))()( tItL L ),()(),()(( FtItLttKF
A L

))),()(),()(( ttLttKF L (19).
Прибуток наступного періоду в свою чергу буде дорів!

нювати:
)1()1()1()1()1( 01 tytptytpt

)1()1()1()1(
22

txtptytp xX (20).
Тепер змінюючи параметри регулювання внутрішніх

( , , ) та зовнішніх ( , , ) інвестицій, а також
параметри регулювання розподілу ресурсів між основними
засобами та трудовими ресурсами кожного з модулів ( 1, 2,

3, 4, 5 , 6) маємо змогу прослідкувати, як впливають
внутрішні та зовнішні інвестиції в основні засоби та трудові
ресурси банку на ефективність його діяльності.

Для визначення оптимального розподілу ресурсів бан!
ку між АО, ПО і КПО модулями та між основними засоба!
ми і трудовими ресурсами потрібно вирішити оптимізацій!
ну задачу за таких умов:

max)1(),,( tP (21),

де ]6,1[],,,[ ji , причому якщо 1
i

, тоді

весь прибуток попереднього періоду інвестується у власні

ресурси банку, якщо ж 1
i

, тоді частина прибутку

банку була розподілена між акціонерами.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті було розглянуто існуючі підходи до визна!

чення вхідних та вихідних змінних, якими слід описува!
ти роботу банку при оцінюванні ефективності за допо!
могою методів граничного аналізу та розроблено кри!
терії вибору таких підходів.

Розроблено динамічну модель діяльності комерцій!
ного банку, яка розширює межі застосування методу
стохастичного фронтірного аналізу та дозволяє спрог!

нозувати значення ефективностей за індексом витрат та за
індексом прибутку комерційних банків. Запропонована мо!
дель базується на моделі Солоу та крім прогнозування ефек!
тивностей дозволяє також прослідкувати вплив внутрішніх
та зовнішніх інвестицій на діяльнісь комерційного банку.
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kmin=1,53 
kmax=34,5 

kmin=2,29 
kmax=14,24 

kmin=6,47 
kmax=16,73 

kmin=2,53 
kmax=90,39 

 kmin=1,03 
kmax=9,92 

kmin=0,77 
kmax=7,18 

kmin=1,85 
kmax=13,77 

kmin=1,7 
kmax=26,29 

  
  

kmin=13 
kmax=13 

kmin=2,5 
kmax=9,4 

kmin=2,16 
kmax=6,03 

kmin=2,16 
kmax=39,23 

Таблиця 1. Мінімальне та максимальне відношення основних
засобів банку до витрат на персонал для різних груп

українських банків


