ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 336.71

А. О. Дрозд,
асистент кафедри математичного моделювання економічних систем,
НТУУ "КПІ", м. Київ
О. Є. Сокульський,
к. т. н., доцент кафедри математичного моделювання економічних систем,
НТУУ "КПІ", м. Київ

ЗАСТОСУВАННЯ СІМЕЙСТВА ПОТОКОВИХ
МОДЕЛЕЙ БАНКУ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
A. Drozd,
assistant at mathematical modelling of economic systems department, NTUU "KPI"
O. Sokulskyi,
Candidate of Technical Sciences (Ph.D.),
assistant professor at mathematical modelling of economic systems department, NTUU "KPI

BANK FLOW MODELS FAMILY APPLICATION IN BANKING

У статті розглядаються випадки, за яких рекомендується застосовувати потокові моделі — часткові
випадки загального сімейства потокових моделей банку — широким колом банківських спеціалістів для
задач оптимального ціноутворення. Сформульовано сімейство потокових моделей, що враховує різні
функції попиту на кредити та пропозиції депозитів, запізнення, повне чи часткове неповернення кре<
дитів. Розглянуто часткові випадки моделі, прості для застосування в банківській діяльності і які не по<
требують глибоких математичних знань для використання. Для випадків, коли банк виходить на нові
ринки, до широкомасштабного залучення депозитів, при роботі з найбільш надійними позичальниками,
з достатнім власним капіталом для видачі кредитів на перших порах, та з капіталом, меншим за попит на
кредити, для різних критеріїв оптимального ціноутворення — наведено оптимальні кредитну ставку,
процентний дохід банку, капітал банку на кінець періоду керування. Отримані кредитні ставки є прости<
ми для обчислення і використання спеціалістами банку для оптимального ціноутворення.
Paper reviews the cases, in which flow models — as partial cases of the family of bank flow models — are
recommended to use by broad range of banking experts for optimal pricing. Bank flow models family is formulated,
which incorporates different loan demand functions and deposit supply functions, time lag, zero or partial
returning of loans. Partial cases of the model are described, which are easy to use in banking and which don't
require deep mathematical knowledge for use. For cases, when bank expands on new markets, before full<scale
deposits attraction, in case of work with most reliable creditors, with capital enough for loan lending at start,
and with capital which is lower than loans demand, for different optimal pricing criteria — we showed the optimal
loan rate, bank's interest income and bank's capital on the end of control period. Loans rates we presented are
easy to calculate and easy to use by bank's experts for optimal pricing.
Ключові слова: комерційний банк, банківська діяльність, ціноутворення, кредитна ставка, депозитна
ставка, оптимальне керування, потокова модель банку, модель банку.
Key words: bank, banking, pricing, loan rate, deposit rate, optimal control, bank flow model, bank model.

ВСТУП
Банки — специфічні фінансові інститути, стабільна
прибуткова робота яких чинить позитивний вплив на
економічний розвиток країни та соціально&економічне
становище населення. Відповідно до Закону України
Про банки і банківську діяльність, банк — юридична
особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключ&
не право надавати банківські послуги, відомості про яку
внесені до Державного реєстру банків [1].
Ціноутворення — одна із ключових задач в банків&
ській діяльності, і від неї залежить чи врахує банк на&
явні на ринку ризики, чи буде прибутковим. Питаннями
ціноутворення в банківській діяльності займалися ук&
раїнські та зарубіжні дослідники: Р. Андерсон [2], С. Ар&
пінг [4], І.В. Волошин [5, 6], Р. Вруук [7], О. Гришин [8,
9], В. Іваненко [16], В. Капустян [17, 18], М. Кляйн [19],
О. Куц [16], С. Лім [20], В. Марроу [21], М. Монті [22],
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Д. Осипенко [23], Л. Пан [24], К. Фрейксас [25], а також
автори в попередніх роботах [3, 10—15, 17]. Проте зап&
ропоновані рішення і моделі нечасто використовують&
ся в операційній діяльності українських банківських
установ через їх складність і необхідність глибокої ма&
тематичної підготовки для роботи з ними. Тому є по&
треба в популяризації отриманих наукових результатів
серед управлінського персоналу банків та адаптації мо&
делей банківської діяльності до умов діяльності банків
з метою більш простого їх використання.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз сфер застосування простих
частинних випадків сімейства потокових моделей бан&
ку, опис цих моделей, рекомендації щодо використан&
ня. Відповідно до поставленої мети, завданнями статті
є формулювання сімейства потокових моделей банку що
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призначені для оптимального ціноутворення кредитної
— період, на який залучається депозит;
та депозитної ставки банку, розгляд умов, за яких до&
— частка повернених депозитів, відносно за&
цільно використовувати більш прості частинні випадки
планованих,
, за умови
частина де&
моделей, формулювання цих моделей і пропозиції щодо
позитів
в
момент
часу
t
взагалі
не
забирається,
за умови
оптимального ціноутворення кредитної та депозитної
частина депозитів в момент часу t забирається у
ставок за цих умов.
повному запланованому обсязі.
За критерій можна взяти максимізацію прибутку
МЕТОДОЛОГІЯ
банку в поточний момент часу, максимізацію інтеграль&
Методологічною основою при формулюванні сімей& ного (сумарного) прибутку за період часу, максиміза&
ства потокових моделей банку слугувала мікроеконо& цію капіталу банку на певний момент часу у майбутньо&
мічна теорія банківської діяльності та теорія оптималь& му. Функції попиту на кредити та пропозиції депозитів
ного керування, функції попиту на кредити та пропо& пропонується підбирати для кожного банку індивіду&
зиції депозитів пропонується підбирати для кожного ально на основі статистичної інформації попередніх
банку на основі статистичної інформації попередніх періодів шляхом регресійно&кореляційного аналізу.
періодів методом регресійно&кореляційного аналізу,
Така загальна модель враховує кредитну та депо&
потокова модель банку було сформульовано у вигляді зитну діяльність, різний вигляд індивідуальних функцій
інтегро&диференційного рівняння, оптимальні кредит& попиту на кредити і пропозиції депозитів для конкрет&
ну і депозитну ставку у випадку частинних моделей було ного банку, можливість вибору різних критеріїв опти&
отримано методом Лагранжа та методом максимуму мізації ціноутворення, запізнення в часі при поверненні
Понтрягіна.
кредитів та депозитів, повернення кредитів та депозитів
частинами, врахування часткового повернення кредитів
та депозитів, або повного неповернення, проте потре&
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сімейство потокових моделей банку, що призначені бує глибоких математичних знань для застосування на
для оптимального ціноутворення кредитної та депозит& практиці. Тому доцільним виглядає використання більш
простих моделей в деяких часткових випадках.
ної ставок, формулюється так [15]:
Наприклад, якщо комерційний банк з великим влас&
ним капіталом виходить на новий невеликий ринок, він
, може забезпечувати видачу кредитів за рахунок влас&
ного капіталу ще до залучення депозитних коштів, та&
ким чином оптимізуючи кредитну ставку, а депозитну
діяльність розглядати як екзогенний вплив. При почат&
ковій роботі з найбільш надійними позичальниками з
мінімальним ризиком неповернення кредиту, можна
опустити змінну що визначає неповне повернення кре&
диту, при одномоментному поверненні кредитів та де&
позитів або якщо термін їх повернення невеликий відпа&
дає потреба у врахуванні окремих платежів. За таких
умов наведена модель спрощується до вигляду:

,
,

,
,
,
,
,
—
де
— кредитна ставка в момент часу t;
— депозитна ставка в момент часу t;
— досить гладкі функції своїх аргументів;
— капітал комерційного банку в момент часу t;
— початковий момент керування банком;
— кінцевий момент керування банком;
— приріст капіталу в момент часу t;
— початок відносного періоду, в який повертаєть&
ся кредит рівними частинами;
— закінчення відносного періоду, в який повер&
тається кредит рівними частинами;
— функція попиту на кредити;
— період, на який видається кредит;
— частка повернених кредитів, відносно запла&
нованих,
, за умови
частина кредитів
в момент часу t взагалі не повертається, за умови
частина кредитів в момент часу t повертається у повно&
му запланованому обсязі;
— функція пропозиції депозитів;
— початок відносного періоду, в який забираєть&
ся депозит рівними частинами;
— закінчення відносного періоду, в який заби&
рається депозит рівними частинами;
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У такій моделі оптимальна кредитна ставка є одна&
ковою одразу для кількох критеріїв ціноутворення —
максимізації поточного процентного доходу, максимі&
зації інтегрального процентного доходу для заданого
періоду часі, максимізації капіталу банку на кінець
періоду керування:

— і при, наприклад, лінійній функції попиту на кре&
дити становить [3, 13]:
.
Таку оптимальну кредитну ставку і рекомендується
використовувати комерційному банку за наведених
вище умов при лінійній функції попиту на кредити. Мак&
симальний процентний дохід при цьому становить:
А капітал банку на кінець періоду керування:
.
Якщо за вказаних умов розглядати і ціноутворення
депозитної ставки, модель матиме вигляд:
.
Оптимальні кредитна та депозитна ставки при мак&
симізації поточного процентного доходу, максимізації
інтегрального процентного доходу для заданого періо&
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ду часі, максимізації капіталу банку на кінець періоду
керування становитимуть [11]:
,
.
Тобто з точки зору максимізації наведених кри&
теріїв, вигідніше не залучати депозитні кошти взагалі.
Проте це може бути доцільним з точки зору експансії
на новому депозитному ринку та збільшення операцій&
ного левериджу.
Якщо ж при виході на новий ринок у банку недо&
статній власний капітал, щоб видати будь&який об&
сяг кредитів відповідно до попиту на ринку і ще немає
залучення депозитів, доцільно використовувати мо&
дель:
,
У ній враховується обидва можливі наслідки: якщо
попит на кредити вищий від наявного капіталу банку,
банк може видати лише обсяг капіталу, якщо ж попит
на кредити менший від наявного капіталу, банк може
задовольнити увесь попит на кредити.
За допомогою методу максимуму Понтрягіна була
отримана оптимальна кредитна ставка, що обчислюєть&
ся за однією формулою до певного рівня капіталу бан&
ку і за іншою після цього рівня [14]:

Максимальний процентний дохід при цьому стано&
вить:

А капітал банку на кінець періоду керування:

.
Таким чином, незважаючи на складність формули,
за якою обчислюється капітал банку на кінець періоду
керування, оптимальна кредитна ставка є простою для
розрахунку і не потребує глибокої математичної підго&
товки для використання.
ВИСНОВКИ
Таким чином, у статті набуло подальшого розвит&
ку застосування сімейства потокових моделей банку
комерційними банками, сформульовано модель, що
може бути використання для оптимального ціноутво&
рення кредитної та депозитної ставок банку, визначе&
но часткові випадки моделі, які є простими для засто&
сування на практиці, бо не потребують глибокої мате&
матичної підготовки для їх використання і охаракте&
ризовано ринкові ситуації при яких комерційному бан&
ку рекомендуються наведені оптимальні кредитні став&
ки для застосування. Загальність сімейства потокових
моделей банку і врахування в них багатьох факторів
розкриває перспективи подальших досліджень у цьо&
му напрямі у шляху визначення оптимального ціноут&
ворення для різних функцій попиту на кредити та про&
позиції депозитів, із врахуванням запізнення при по&
верненні кредитів та депозитів, часткового чи повного
неповернення кредитів.
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