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ВИКОРИСТАННЯ
ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ
ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ
БАНКІВ В УМОВАХ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
У статті розкрито алгоритм оптимізаційного моделювання прибут3
ку банку в умовах обмежень, які застосовує держава. Проаналізова3
но фактори, які впливають на формування прибутку банків.
In the article the algorithm of optimization design of profit of bank is
exposed in the conditions of limitations which are applied by the
government. Factors which influence on forming of income of banks are
analysed.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Невизначеність є головною умо
вою здійснення банківської діяль
ності. Невизначеність залежить від
багатьох факторів, вплив яких важко
спрогнозувати або передбачити. Рі
шення, що приймаються в умовах не
визначеності, генерують ризики, які, в
свою чергу, можуть призвести до ви
никнення небажаних наслідків. Банк
івська діяльність супроводжується
численними ризиками, які виникають
при здійснені активних та пасивних
операцій та перевищують за складні
стю ризики, що притаманні іншим ви
дам діяльності.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Під час здійснення банківських
операцій керівництву банку доводить
ся постійно вирішувати ряд питань, які
можуть впливати на рівень прибутку:
1) яке співвідношення власного та
залученого капіталу є оптимальним;
2) на який сегмент вкладників не
обхідно орієнтуватися;
3) в якій валюті залучати ресурси
та під які відсоткові ставки;
4) куди вкладати ресурси;
5) якої кредитної політики при
тримуватися;
На більшість цих питань можна
відповісти, якщо розглядати прибут
ковість не лише як відносний показ
ник, а як відкриту систему, яка скла
дається з певних елементів і залежить
від багатьох обмежень, які встановлю
ються як державою, так і самим бан
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ком. Фактично мова йде про моделю
вання результатів банківської діяль
ності, яке має подвійне призначення:
поперше, є важливим основою для
прийняття управлінських рішень,
спрямованих на підвищення прибут
ковості, а подруге, дає змогу визна
читися, на яких стадіях формування
прибутку можна застосовувати важелі
державного регулювання.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ З ПРОБЛЕМИ
Небагато вітчизняних та зарубіж
них науковців присвятили свої дослі
дження даній проблематиці, серед них
можні виділити: Т.М. Барболіну, О.О.
Ємець, І.І. Єреміна, В.І. Кудіна, В.В.
Павлової, Г.М. Устінова, A. О'Брина, Д.
Мур, Л. Везерфорда та інших.
Водночас не всі аспекти моделю
вання прибутковості банків розкриті
належною мірою. Так, не висвітлено
особливості реструктуризацію активів
та пасивів в умовах застосування дер
жавою інструментів регулювання бан
ківської діяльності.
МЕТА І ЗАВДАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є висвітлення
алгоритму оптимізаційного моделю
вання, яке є інформаційною основою
для прийняття управлінських рішень.
Для досягнення цієї мети вирішу
ються такі завдання: визначити особ
ливості формування та використання
фінансових ресурсів банками; визна

чити основні обмеження, які застосо
вує держава до діяльності банків; роз
крити алгоритм оптимізаційного мо
делювання.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Проблему визначення оптималь
ного формування та розподілу фінан
сових ресурсів комерційного банку
доцільно вирішувати із застосуванням
апарату оптимізаційного моделюван
ня.
Оптимізаційні моделі відносяться
до класу задач лінійного оптимізації,
які дозволяють знайти екстремальні
значення системи функціональних за
лежностей. Мета функціонування си
стеми формалізується цільовою фун
кцією задачі, значення якої є мірою
ефективності роботи системи з досяг
нення мети. Розв'язування задачі
лінійної оптимізації полягає в тому,
щоб вибрати значення керованих
змінних системи так, аби надати
функції ефективності екстремуму та
задовольнити обмеження, що встанов
люються системою. Обраний набір ке
рованих змінних визначає стратегію
роботи системи. Мірою ефективності
роботи комерційного банку в даному
випадку є величина отриманого при
бутку, а обсяги формування / вкладен
ня коштів у різні види пасивів / активів,
визначені в результаті розв'язування
задачі, визначають стратегію прове
дення активнопасивних операцій.
Всі моделі лінійного програмуван
ня мають дві основні властивості. Пер
ша — це наявність обмежень. Друга
властивість полягає в тому, що в
кожній моделі лінійного програмуван
ня існує єдиний показник ефектив
ності, який необхідно максимізувати
або мінімізувати. У моделях оптимі
зації показник ефективності, який слід
оптимізувати, називається цільовою
функцією.
Моделі лінійного програмування є
прикладом ширшого класу моделей —
моделей ухвалення рішень за наяв
ності обмежень, які також називають
ся моделями умовної оптимізації. Ці
моделі можна охарактеризувати та
ким чином: модель умовної оптимі
зації покликана так розподілити обме
жені ресурси, щоб оптимізувати цільо
ву функцію. У цьому визначенні під
"обмеженими ресурсами" маються на
увазі ресурси, на які поширюються об
меження. Хоча існують моделі ухва
лення рішень за наявності обмежень
загальнішого вигляду, в багатьох зас
тосуваннях найбільш корисними є мо
делі лінійного програмування.
Для створення коректної моделі
лінійного програмування в Excel даний
процес краще розбити на три етапи.
1. Написання і перевірка символіч
ної моделі лінійного програмування.
2. Створення і відладка табличної
моделі лінійного програмування. На
основі символічної моделі лінійного
програмування створюється її пред
ставлення в Excel. Потім проводиться
перевірка отриманої табличної моделі
шляхом задавання різних значень
змінних рішення з метою виявити
можливі очевидні помилки.
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3. Спроба оптимізації моделі за
допомогою надбудови "Пошук рішен
ня". Якщо модель некоректно сформо
вана, результатом найчастіше буде по
відомлення про помилку. Тоді по
трібно виправити модель, можливо,
повернувшись до першого етапу.
Нехай основною метою діяльності
банку на даний момент часу є отриман
ня максимально розміру доходів від роз
міщення своїх активів та мінімального
розміру витрат від залучення пасивів.
У банківській термінології вся су
купність активів та пасивів банку на
зивається банківським портфелем.
Пасиви банку складаються з влас
них коштів та зобов'язань. Власний ка
пітал становить незначну частку в за
гальних ресурсах банку та формуєть
ся за рахунок коштів акціонерів та зас
новників. Зобов'язання банку склада
ються з коштів, залучених та позиче
них у суб'єктів господарювання, насе
лення, інших банків.
Основне значення при формуванні
та збільшенні ресурсної бази банку
мають депозитні операції, тобто па
сивні операції банків із залучення гро
шових коштів у фізичних та юридич
них осіб.
Банк має зважено підходити до
визначення джерел формування па
сивів, оптимізувати їх, оскільки вони
мають різний вплив на його фінансо
ву стійкість.
У складі залучених коштів банків
основу складають строкові вклади
клієнтів, які зберігаються в банку виз
начений термін, є зручними у плану
ванні, це сприяє їх визначенню як кре
дитних ресурсів. Проте слід зазначи
ти, що в умовах економічної нестабіль
ності необхідно враховувати їх за
лежність від кон'юнктури ринку.
Додатковим джерелом збільшення
ресурсної бази банків є міжбанківські
кредити та депозити, котрі надаються
банками, які мають тимчасово вільні
кошти або через стриману політику
кредитування, або відсутність потен
ційних позичальників.
Операції з формування ресурсної
бази є важливим елементом управлін
ня банківською діяльністю, оскільки
без кількісного та якісного формуван
ня ресурсної бази неможливо забез
печити ефективність проведення ак
тивних операцій.
Пасивні операції, як і активні, без
посередньо впливають на рівень при
бутку, активи та зобов'язання необхі
дно розглядати як портфелі, управлі
ння яким повинно бути комплексним.
Під активами розуміють вимоги
банку, які відображають кількісний та
якісний склад, розміщення власного
капіталу, залучених та запозичених
коштів у фізичних та юридичних осіб
з метою одержання прибутку.
Класифікація активів за видом
операцій включає: готівку, кошти в
НБУ, рахунки в інших банках, кредит
ний портфель, портфель цінних па
перів, основні засоби, інші активи.
Кредитний портфель складається
з наданих банком кредитів суб'єктам
господарювання, населенню, іншим
банкам, державі в національній та іно
земній валютах.
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Портфель цінних паперів банку
включає цінні папери різних емітентів.
Українські банки можуть торгувати
такими видами цінних паперів: об
лігації, акції, іпотечні сертифікати,
казначейські зобов'язання, векселі.
Основні засоби банку включають
власні будівлі, меблі, сейфи, комп'ю
терну та офісну техніку, банкомати
тощо. Вкладення в основні засоби є
найменш ліквідними активами банку,
які не генерують жодних доходів.
Інші активи включають в себе
МШП, нематеріальні активи, дебі
торська заборгованість.
Отже, оскільки на формування
прибутку впливає як якість пасивів,
так і активів, тому існує потреба ком
плексного управління активами та па
сивами з точки зору вартості, строків
погашення та валюти формування.
Структура доходів банку включає
такі основні складові:
1) процентні доходи: доходи за
міжбанківськими кредитами та депо
зитами, проценти за міжфілійними ре
сурсами, доходи за кредитами надани
ми юридичним та фізичним особам,
процентні доходи за цінними папера
ми та інші процентні доходи;
2) комісійні доходи від: розрахун
ковокасового обслуговування, опе
рацій на МВРУ для банків та клієнтів,
операцій з цінними паперами та інші
комісійні доходи;
3) результат від торговельних опе
рацій, а саме: торгівлі готівковою ва
лютою, переоцінки валютної позиції,
торгівлі цінними паперами, інші дохо
ди від торгівельних операцій;
4) інші операційні доходи: штра
фи, пені, неустойки, повернення над
міру перерахованого податку на при
буток тощо.
Витрати банку включають такі
складові:
1) процентні витрати: сплачені
проценти за міжбанківськими креди
тами та депозитами, витрати за кош
тами до запитання та строковими кош
тами бюджету та позабюджетних
фондів, юридичних та фізичних осіб,
проценти за міжфілійними ресурсами,
інші процентні витрати;
2) комісійні витрати за: розрахун
ковокасове обслуговування, за опе
раціями з цінними паперами, інші
комісійні витрати;
3) інші операційні витрати, в тому
числі: оренда, лізинг основних засобів,
сплата внесків у Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб, страхування,
сплачені штрафи;
4) інші небанківські операційні
витрати: основну заробітну плату, до
даткову заробітну плату, нарахування
на заробітну плату, амортизацію, гос
подарські витрати, утримання основ
них засобів, поштові витрати, витрати
на банківський зв'язок, податки та інші
обов'язкові платежі, та інше;
5) відрахування до резервів за
кредитами, цінними паперами, під де
біторську заборгованість;
6) непередбачені витрати: пере
оцінка основних засобів;
7) податок на прибуток.
Основним джерелом формування
прибутку банків є процентні доходи.

Найбільшими в загальній сумі витрат
банку є процентні витрати за залуче
ними ресурсами, відрахування до ре
зервів, витрати на заробітну плату.
Першочерговим для банку є фор
мування ресурсної бази, яка має бути
джерелом використання активів. Го
ловною метою формування пасивів є
умовна стабільність, диверсифіко
ваність та відносна дешевизна. Отже,
нехай цільовою функцією першої мо
делі є мінімізація витрат, що пов'язані
з обслуговуванням пасивів.
Змінними є усі складові пасивів, за
винятком статутного капіталу (припу
стімо, що додаткової емісії акцій не
планується). Головними обмеженнями
є розмір пасивів та питома вага скла
дових пасивів банку.
При формуванні ресурсної бази,
банкам необхідно зважувати на певні
особливості державного регулювання.
Так, під клієнтські кошти, що залучені
в іноземній валюті, необхідно форму
вати резерв, який зберігається на ок
ремому рахунку в НБУ, що зменшує
вільні кошти банків; в разі, якщо пи
тома вага коштів фізичних осіб у па
сивах банку перевищить 50%, то банк
має отримати спеціалізацію "ощад
ний", що призведе до підвищення нор
мативів до його діяльності. Тому бан
ки мають дуже виважено підходити до
диверсифікації джерел, строків та ва
лют формування ресурсної бази.
Згідно моделі, основними складо
вими структури пасивів мають бути
строкові кошти юридичних та фізич
них осіб, які мають виступити в якості
кредитних ресурсів та кошти інших
банків, які будуть виступати основою
для проведення зустрічних операцій
на міжбанку.
Сформувавши ресурсну базу, банк
має можливість розмістити їх на свій
власний розсуд і ризик. Головною ме
тою розподілу активів є умовна
стабільність, диверсифікованість та
максимальна дохідність за збалансо
ваності активів та пасивів за строками
та валютами. Отже, нехай цільовою
функцією другої моделі є максиміза
ція доходів, що пов'язані з розміщен
ням активів.
Змінними є усі складові активів.
Головними обмеженнями є (рис. 2):
розмір активів; питома вага складових
активів банку.
Для уникнення збитків, захисту
інтересів вкладників та власників банк
повинен постійно управляти ліквід
ністю, забезпечувати потрібне спів
відношення між обсягами та строков
істю різних видів активів та пасивів,
проводити виважену кредитну політи
ку. Тому в модель оптимізації розпо
ділу банківських ресурсів доцільно
ввести умову виконання нормативу
поточної ліквідності банку. Банки по
винні обмежувати або кредитування
одного чи декількох великих пози
чальників, або надання великого кре
диту групі взаємозалежних позичаль
ників. Головне правило диверсифіко
ваності кредитного портфеля: надава
ти позички більшому числу позичаль
ників з різних галузей економіки мен
шими сумами на більш короткий. До
датковою умовою зниження ризику
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оптимізації. До того ж визначення оп
тимальних джерел формування та на
прямів використання ресурсів не га
рантує виконання цих планів. Маєть
ся на увазі, що для залучення певної
суми строкових коштів фізичних осіб
мало відповідної цілі, необхідно вра
хувати відкритість ринку, конкуренту
позицію банку, ефективність марке
тингових інструментів та багато іншо
го. Модель не показує одну єдину до
рогу до максимального прибутку, вона
показує лише напрямок роботи.

Рис. 1. Модель мінімізації витрат банку

повинна бути диверсифікація застави
за кредитами: застави, гарантій, пору
чительств, страхування. Дотримання
цих правил дозволяє компенсувати
можливі втрати з одних кредитних
угод вигодами від інших.
Згідно моделі, основними складо
вими структури активів має виступи
ти кредитний портфель клієнтів.
Підвищення прибутковості опе
рацій і зниження ризику по них — дві
протилежні цілі. Як і у всіх сферах
фінансової діяльності, де найбільші до
ходи інвесторам приносять операції з
підвищеним ризиком, підвищений
відсоток є платою за ризик у бан
ківській справі. При формуванні позич
кового портфеля банк повинен дотри
муватися загальних для інвесторів
принципів — сполучити високоприбут
кові й досить ризиковані вкладення з
менш дохідними, але і менш ризикова
ними напрямами кредитування.
Конкретним проявом ефектив
ності функціонування банківської си
стеми можна вважати прибуток (у аб
солютному вимірі) або прибутковість
(у відносному вимірі). Однак в жодно
му випадку не можна стверджувати,
що високі прибутки свідчать про ефек
тивність діяльності банківської систе
ми і відповідно регулюючих органів, і
навпаки.
ВИСНОВКИ
У статті було запропоновано мо
дель лінійної оптимізації, яка дозволяє
використовувати інформаційні техно
логії в процесі проведення реструкту
ризації активів та пасивів банку з ме
тою максимізації ефективності діяль
ності за допустимого рівня ризику.

Використання моделей оптимі
зації з лінійними обмеженнями є ефек
тивним методом у процесі пошуку
рішення для підвищення ефективності
роботи банку. Моделі з лінійними об
меженнями називаються моделями
лінійного програмування.
Обмеження — це математичні
умови, які виключають певні комбі
нації значень змінних рішень.
Допустимі рішення — це зміні зна
чення, що задовольняють всі обмежен
ня. Лінійне програмування займаєть
ся пошуком допустимого рішення, що
оптимізує лінійну цільову функцію.
Завдання лінійного програмуван
ня — це математична модель, що має
наступні властивості:
— лінійність цільової функції, яку
необхідно максимізувати або мінімізу
вати;
— лінійність обмежень, кожне з
яких є нерівністю або рівністю.
Враховуючи гнучкість моделюван
ня на базі електронних таблиць, необ
хідно слідувати певним правилам, щоб
побудувати табличну модель, що во
лодіє такими властивостями: точно
відповідає моделі лінійного програму
вання, легко документується, має фор
му, придатну для оптимізації за допо
могою засобу "Пошук рішення", не
викликає проблем при інтерпретації
звітів засобу "Пошук рішення".
Необхідно відмітити, що модель не
дає однозначних відповідей. Оскільки
кожен банк сам може розробляти
власні методики розрахунків ризико
вих позицій, має власну інвестиційну
стратегію та власне бачення співвідно
шення прибуток — ризик, існує безліч
допустимих варіантів побудови моделі

Рис. 2. Модель максимізації доходів банку
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