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ВСТУП 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, 

завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, розкрито наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів, зв’язок роботи з науковими 

програмами, наведено інформацію про апробацію результатів дослідження. 

Актуальність теми. Актуальність економіко-математичного моделювання 

кредитної та депозитної діяльності комерційного банку із врахуванням 

несвоєчасного повернення кредитів проявляється в теоретичному та 

практичному аспектах. 

В теоретичному аспекті динамічні моделі кредитно-депозитної діяльності 

комерційного банку не враховують несвоєчасного повернення кредитів. 

Часткові моделі, що відповідають окремим напрямкам діяльності банку, не 

розглядають невизначеність в часі повернення кредиту. Інші підходи 

враховують тільки частку кредитів, що не будуть повернені взагалі, і роблять 

поправку при ціноутворенні на таку частку. 

В практичному аспекті актуальність моделювання кредитно-депозитної 

діяльності комерційного банку із врахуванням запізнення при поверненні 

кредитів пов’язана із тим, що підходи до ведення кредитної та депозитної 

діяльності, що застосовуються на практиці, не враховують можливе запізнення 

при поверненні кредитів, і таким чином применшують наслідки несвоєчасного 

повернення кредитів та реагують у разі настання, замість превентивного 

врахування при веденні кредитно-депозитної діяльності.  

Наприклад, при проведенні геп-аналізу, оцінюються обсяги зобов’язань, які 

потрібно буде повернути, та обсяги надходжень від активних операцій банку на 

майбутні періоди – як поденно на короткостроковій перспективі, так і на 

подальші місяці. У разі виникнення затримки при поверненні кредитів, для 

виконання своїх миттєвих чи короткострокових зобов’язань банк буде 

змушений залучати кошти, що пов’язано з додатковими витратами та ризиком 

невиконання взятих зобов’язань. Натомість, при врахуванні несвоєчасного 

повернення кредитів оцінка надходжень від повернених кредитів була би більш 
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точною і банк міг би акумулювати необхідні кошти для виконання зобов’язань 

із меншою ціною залучення. 

Проблемам банківської діяльності та управління ціновою політикою 

присвятили свої дослідження такі відомі вітчизняні та зарубіжні науковці, як 

Ф.Біншток, Ю.Гойденко, П.Дибвінг, М.Дорохова, В.Єсипов, М.Іскаков, 

П.Конюховський, Ю.Коробов, О.Лаврушин, Ю.Масленченков, П.Пільцер, 

Б.Попов, Д.Росс, Ю.Рубін, Т.Сакайя, P.Салимжанов, Р.Солоу, Т.Стюарт, 

Д.Тобін, В.Усоскин, Е.Уткін, І.Фішер, А.Чудаков, Ф.Шерер, П.Шуляк та інші. В 

Україні значний внесок у розвиток економіко-математичного моделювання 

банківської діяльності внесли О. Береславська, М.Волошин, О.Гришин, 

В.Іваненко, К.Ільченко, Д.Козак, О.Куц, Д.Осіпенко, М. Румянцев, М. Савлук, 

А.Умрик, О. Черняк тощо. Суттєвий внесок у розвиток методології 

моделювання фінансових та, зокрема, кредитних ризиків був зроблений 

Г.Великоіваненко, В.Вітлінським, А.Камінським, А.Матвійчуком тощо. Різні 

аспекти моделювання динаміки фінансових часових рядів представлені у працях 

І.Благуна, І.Волошина, В.Гейця, В.Даніча, Т.Клебанової, Ю.Лисенка, 

Н.Максишко, В.Перепилиці, В.Порохні, Л.Сергєєвої, В.Соловйова, 

О.Шарапова, І.Шелевицького та інших вчених. 

Отже, на сьогодні проблема моделювання затримки при поверненні 

кредитів формує актуальну наукову проблематику. Тому важливою є задача 

моделювання кредитної та депозитної діяльності комерційного банку на основі 

економіко-математичної моделі, що враховуватиме несвоєчасне повернення 

кредитів, що зумовило вибір теми дослідження, його мету та завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота у частині моделювання впливу запізнення при 

оптимальному керуванні кредитно-депозитною діяльністю банку є складовою 

наукових досліджень кафедри математичного моделювання економічних систем 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського»: «Моделювання поведінки економічних 

агентів в умовах трансформаційної економіки» (реєстраційний номер 
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0110U001335), № ФММ-6/2-2013  «Розробка нових алгоритмів теорії 

оптимального керування та їх застосування в моделюванні економічних систем» 

(реєстраційний номер 0113U001985), № ФММ-6/1-2013  «Моделювання 

структурно-функціональних зв’язків в умовах трансформаційної економіки» 

(реєстраційний номер 0113U001984). 

Мета і завдання дослідження.  Метою дисертаційної роботи є розробка 

концептуальних положень та побудова економіко-математичних моделей 

кредитної та депозитної діяльності комерційного банку із врахуванням 

несвоєчасного повернення кредитів. 

Відповідно до мети дослідження в дисертації поставлено та вирішено 

наступні завдання: 

 проаналізувати вплив несвоєчасного повернення кредитів та ліквідності на 

кредитно-депозитну діяльність банку та обґрунтувати необхідність їх 

врахування при моделюванні кредитно-депозитної діяльності комерційного 

банку; 

 дослідити теоретичні та практичні моделі кредитної та депозитної діяльності 

банків та обґрунтувати вибір підходу для моделювання цієї діяльності із 

врахуванням запізнення при поверненні кредитів; 

 розробити концептуальну модель кредитної та депозитної діяльності 

комерційного банку із врахуванням несвоєчасного повернення кредитів; 

 створити сімейство моделей діяльності комерційного банку з врахуванням 

запізнення при поверненні кредитів, отримати аналітичні розв'язки та 

проаналізувати частинні випадки сімейства моделей; 

 програмно реалізувати отриману систему моделей та отримати чисельні 

розв’язки задачі оптимальної кредитно-депозитної діяльності з метою 

максимізації капіталу банку,  протестувати роботу відповідного алгоритму; 

 побудувати функції попиту на кредити та пропозиції депозитів на основі 

статистичної інформації одного із банків України для оцінки параметрів 

моделі на основі реальних даних; 
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 провести комп’ютерне експериментальне дослідження розробленої системи 

моделей основної діяльності комерційного банку на різних часових 

проміжках; 

 обґрунтувати прогностичні можливості побудованої системи моделей. 

Об’єктом дослідження є кредитна та депозитна діяльність в 

комерційному банку. 

Предметом дослідження є економіко-математичні методи моделювання 

кредитної та депозитної діяльності комерційного банку із врахуванням 

несвоєчасного повернення кредитів. 

Методи дослідження. При виконанні дисертаційної роботи 

методологічним підґрунтям було застосування системного аналізу, індукції та 

дедукції, комплексних підходів, що базуються, з одного боку, на принципах 

економічної теорії (зокрема, теорії фірми, ціноутворення, попиту та пропозиції, 

раціональної поведінки та банківсько-кредитної системи), а з іншого – на 

концептуальних засадах економіко-математичного моделювання процесів в 

економіці та фінансах.  

Методи теорії диференціальних рівнянь та нелінійних динамічних систем 

використовуються для побудови функціональних моделей кредитно-депозитної 

діяльності комерційного банку (п. 2.3, 2.4, 3.1). Методи теорії оптимального 

керування, зокрема, метод Лагранжа та принцип максимуму Понтрягіна для 

визначення розв’язків частинних випадків сімейства моделей кредитно-

депозитної діяльності комерційного банку (п. 2.4). Для визначення 

математичного сподівання прибутку у моделях кредитно-депозитної діяльності 

із врахуванням несвоєчасного повернення кредитів використовуються методи та 

математичний апарат теорії ймовірностей і математичної статистики (п. 2.3, 3.1, 

3.3). Для побудови індивідуальних функцій попиту на кредити та пропозиції 

депозитів для одного із банків України використовуються кореляційно-

регресійний аналіз (п. 3.2). Метод побудови різницевих рівнянь з диференційних 

рівнянь для дискретизації моделі та створення програмного продукту для 

комп’ютерного моделювання, метод покоординатного спуску було використано 
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для отримання розв’язків програмно реалізованої задачі оптимального 

керування кредитно-депозитною діяльністю банку (п. 3.1). 

Інформаційною базою дисертаційного дослідження є нормативно-правові 

акти з питань банківського регулювання в Україні, статистичні дані 

Національного банку України, звітні дані науково-дослідних центрів та установ, 

фінансові звіти банків, статистичні дані щодо кредитних та депозитних угод 

українського банку. Дисертаційна робота виконана з використанням 

комп’ютерних технологій, зокрема програмних пакетів MATLAB та MS Excel. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробленні 

концептуальних положень та методики моделювання кредитно-депозитної 

діяльності комерційного банку із врахуванням запізнення при поверненні 

кредитів. Основні результати, що отримані автором дисертації та складають 

наукову новизну, полягають у такому: 

вперше: 

- розроблено модель кредитно-депозитної діяльності комерційного банку із 

врахуванням несвоєчасного повернення кредитів, яка на відміну від наявних підходів 

до управління кредитним ризиком розкриває часовий механізм несвоєчасного 

повернення кредитів і дозволяє оцінити їх вплив на кредитно-депозитну діяльність 

комерційного банку; 

удосконалено: 

- підходи до моделювання кредитно-депозитної діяльності банку за допомогою 

потокових моделей банку, що враховують динамічний характер вхідних та 

вихідних грошових потоків, деталізацію цих грошових потоків, врахування їх 

взаємозв’язку та впливу на прибуток та капітал банку в умовах несвоєчасного 

повернення кредитів; 

- підхід до врахування несвоєчасного повернення кредитів при моделюванні 

банківської діяльності, що включає врахування реалізації кредитного ризику в часі 

та різний вплив на кредитно-депозитну діяльність комерційного банку дочасного 

повернення кредитів та повернення кредитів із запізненням, що дозволить 

зменшити витрати банку та ризик ліквідності; 
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дістали подальшого розвитку: 

- концептуальні підходи до класифікації моделювання кредитно-депозитної 

діяльності, що включає поділ на моделі, що враховують несвоєчасне повернення 

кредитів (як дочасне повернення, так і повернення із запізненням) та моделі, що не 

враховують його; 

- теоретико-методичні засади побудови функцій попиту на кредити та 

пропозиції депозитів на основі статистичних даних кредитних та депозитних угод 

банку, що дає змогу практичного використання потокових моделей банку та 

врахування несвоєчасного повернення кредитів в таких моделях; 

- застосування методів оптимального керування в економіці шляхом 

представлення банку як об’єкту керування, де керуючі впливи здійснюються за 

рахунок вибору обсягів виданих кредитів та обсягів залучених депозитів, 

відповідних їм кредитної та депозитної ставки, а фазовою змінною виступає 

капітал банку. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи 

полягає у створенні моделі, що дозволяє визначати оптимальні обсяги виданих 

кредитів та залучених депозитів, та відповідні кредитні та депозитні ставки із 

можливістю врахування запізнення при поверненні кредитів в залежності від 

попиту на кредити та пропозиції депозитів.  

Результати проведеного наукового дослідження впроваджені у практичну 

діяльність ПАТ «Альфа-Банк» при розробці окремих практичних заходів щодо 

формування кредитної політики (довідка №23 від 14 вересня 2016р.). Зокрема, 

прийнято пропозиції та рекомендації щодо врахування несвоєчасного 

повернення кредитів у процесі здійснення кредитної діяльності. Результати 

дисертації були використані ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» 

при розробці окремих практичних заходів для аналізу кредитних ризиків 

(довідка №423-01 від 3 жовтня 2016р.). Зокрема, прийнято пропозиції щодо 

врахування несвоєчасного повернення кредитів у процесі здійснення кредитної 

діяльності при аналізі кредитних ризиків клієнтів в сегменті малого та 

середнього бізнесу. Також було здійснено впровадження результатів 
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дисертаційної роботи при аналізі економічної складової процесів сталого 

розвитку в ННК «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку» 

(довідка від 20 жовтня 2016р.). 

Теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи були 

використані та впроваджені у навчальний процес кафедри математичного 

моделювання економічних систем Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (довідка 

№3115-38 від 8 вересня 2016р.) при викладанні курсів: «Моделювання 

економіки», «Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та 

моделі», «Оптимальне керування та теорія ігор в економіці». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є оригінальною, самостійно 

виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до 

моделювання кредитно-депозитної діяльності банку із врахуванням 

несвоєчасного повернення кредитів. Наукові положення, висновки і 

рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором самостійно. З 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використані лише 

ті ідеї та положення, які отримані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідалися та обговорювались на 14 Міжнародних та Всеукраїнських 

наукових конференціях, а саме: The 13th Annual Doctoral Conference (м.Прага, 

Чеська Республіка, червень 2012 р.), ІІ міжнародна науково-методична 

конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в 

економіці» (м.Чернівці, травень 2011 р.), ХVІ всеукраїнська науково-методична 

конференція «Проблеми економічної кібернетики» (м.Одеса, вересень 2011 р.), 

Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-соціальні аспекти 

реформування та розвитку України» (м.Київ, вересень 2011 р.), V міжнародна 

науково-практична конференція «Теорія і практика економічного аналізу: 

сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» (м.Тернопіль, 

вересень 2011 р.), ІІ Міжнародна конференція молодих вчених ЕМ-2011 

(м.Львів, листопад 2011 р.), VII Міжнародна конференція «Науково-технічний 
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розвиток: економіка, технології, управління» (м.Київ, березень 2008 р.), V 

Міжнародна науково-практична конференція «Моделювання та прогнозування 

економічних процесів» (м.Київ, грудень 2011 р.), XIV Всеукраїнська науково-

практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи 

України» (м.Суми, жовтень 2011 р.), ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Інформаційні технології та моделювання в економіці» (м.Черкаси, 

квітень 2012 р.), ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Математичні 

методи, моделі та інформаційні технології в економіці» (м.Чернівці, травень 

2013р.), VIII Науково-практична конференція «Моделювання і прогнозування 

економічних процесів» (м.Київ, грудень 2014 р.), IХ Науково-практична 

конференція «Моделювання і прогнозування економічних процесів» (м.Київ, 

грудень 2015 р.). 

Автор також брав участь у наукових семінарах кафедри математичного 

моделювання економічних систем НТУУ «КПІ» (м. Київ, 2010-2016рр). 

Публікації. Основні положення, результати та висновки наукової роботи 

автора висвітлено у 24 публікаціях загальним обсягом 6,83 д.а. (з них особисто 

автору належить 4,72 д.а.), з яких 10 наукових статей (4,95 д.а., з них 3,03 д.а. – 

авторські), у тому числі 9 статей в наукових фахових виданнях України (з них 8 

статей у виданнях, які входять до наукометричних баз даних) і 1 – в іноземному 

науковому виданні, та 14 публікацій за матеріалами наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Повний обсяг роботи становить 246 сторінок. Основний зміст дослідження 

викладено на 195 сторінках і включає 3 таблиці та 72 рисунки.  Список 

використаних джерел налічує 168 найменувань на 18 сторінках, 6 додатків 

розміщено на 33 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1. Сутність банківської діяльності 

Банки – ключові інститути фінансового посередництва, їх стабільна і 

прибуткова робота є важливою для сприятливих умов розвитку економіки, 

захисту інтересів вкладників і клієнтів банків, зниження соціальної напруги.  

Банки виникли в середньовічній Італії, а їх дослідження, усвідомлення їх 

важливості – значно пізніше, в кінці ХІХ століття. Тому історично склалося, що 

реальна практика функціонування банків та здійснення ними банківської 

діяльності випереджає розуміння їх діяльності. 

Внаслідок цього, розуміння щодо визначення банку та банківської 

діяльності змінювалося з часом і досі немає єдиного усталеного погляду на це 

питання [69]. Усталилися два підходи до визначення банків – через діяльність, 

яка притаманна банкам (мікроекономічний підхід) та через вплив, який банки 

здійснюють в економіці країни (макроекономічний підхід). 

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», «банк 

– юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право 

надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру 

банків» [64]. Закон при цьому не дає визначення терміну «банківські послуги», 

проте визначає термін «банківська діяльність», що схоже виступає тут як 

синонімічний: «банківська діяльність – залучення у вклади грошових коштів 

фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на 

власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків 

фізичних та юридичних осіб» [64].  
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Таке визначення банку використовує мікроекономічний функціональний 

підхід, що відрізняє банки від інших юридичних осіб залежно від послуг, що 

вони надають, тобто від того чи здійснюють вони банківську діяльність. 

Проте, навіть щодо банківської діяльності немає однозначного погляду 

[69]: в законодавстві певних країн виділяються одні види банківської діяльності, 

і якщо фірма здійснює їх, то цю фірму потрібно вважати банком, в інших країнах 

– більш розширений список і деякі види діяльності не обов’язкові, в деяких – 

список видів банківської діяльності відрізняється. Відповідно до одного 

підходу, ключовою є депозитна діяльність, і установу, що її здійснює, слід 

вважати банком, хоча в ісламському банкінгу депозитної діяльності немає у 

розумінні залучення грошей з фіксованим відсотком дохідності. За українським 

законодавством, тільки одночасне здійснення трьох видів банківської діяльності 

– депозитної, кредитної та ведення рахунків відносить підприємство до банків 

на підставі ліцензії НБУ. Цікавим також є приклад США, де банками є два види 

установ з різними банківськими діяльностями: комерційні банки можуть 

здійснювати залучення депозитів та видачу кредитів, проте не можуть 

провадити інвестиційну діяльність на ринку цінних паперів, водночас інший тип 

– інвестиційні банки можуть працювати на ринку цінних паперів, проте не 

можуть залучати депозити, а працюють лише з довгостроковим капіталом у 

формі акціонерних компаній або неакціонерних фірм і товариств з партнерською 

формою власності. Водночас в Європі та Україні банки універсальні – і не 

діляться на законодавчому рівні за таким критерієм. Таким чином, немає одного 

усталеного підходу щодо визначення, які саме види банківської діяльності є 

визначальними для банку. 

На відміну від мікроекономічного підходу, макроекономічний підхід 

визначає банки через їх макроекономічні наслідки для економіки, що включає в 

себе трансакційну та трансформаційну функцію фінансового посередництва. 

«Процес трансформації, який здійснюється банками, означає, що самі банки 

вступають у договірні угоди з іншими учасниками ринку і змінюють розмір, 

строковість і ризикову структуру основних фінансових контрактів. Тільки 
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шляхом забезпечення трансформаційних і трансакційних послуг фінансовий 

посередник відповідає необхідним і достатнім умовам для макроекономічного 

визначення банку.» [69] 

Прикладом макроекономічного підходу може служити визначення [130]: 

«Банк - це особливий вид капіталотворчого підприємства, яке мобілізує вільні 

ресурси клієнтів та інші грошові кошти, розподіляє їх відповідно до потреб між 

суб'єктами ринкових відносин, а також надає інші послуги.» 

Саме через макроекономічний підхід визначення банків видно їх виняткове 

значення для економіки: завдяки прибутковій роботі банків, ефективному 

перерозподілу вільних грошових ресурсів від фізичних та юридичних осіб, що 

мають надлишок грошових ресурсів на інвестиції чи розвиток тих чи інших 

галузей, відбувається розвиток економіки в цілому. Так, Дзюблюк та Михайлюк 

зазначають, що «…вплив банків на розвиток економіки виявляється насамперед 

у тому ,  що вони забезпечують потреби у грошах та кредитах .» [39, с.15] а 

також, що «…банки безперечно  стимулююче  впливають  на  економічний  

розвиток  країни.» [39, с.17]. 

Серед визначень банку відповідно до мікроекономічного підходу часто 

перераховані види банківської діяльності, що слугують джерелами прибутку 

банку. До головних можна віднести кредитно-депозитну діяльність та 

розрахунково-касове обслуговування, проте банки здійснюють і ряд інших 

прибуткових банківських діяльностей [69, 80, 107]: 

 валютні операції, 

 операції з платіжними картками, 

 операції з золотом, дорогоцінними металами та злитками, 

 операції з пам’ятними та інвестиційними монетами, 

 посередницькі операції, 

 послуги, спрямовані на розвиток підприємства (упровадження на 

біржу, розміщення акцій, юридична допомога, інформаційні послуги 

і т.д.), 

 надання гарантій і поручительств, 
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 довірчі операції (включаючи консультації і допомогу в керуванні 

власністю з доручення клієнта), 

 бухгалтерська допомога клієнтам, 

 представлення клієнтських інтересів у судових органах, 

 послуги з надання сейфів та банківських комірок (депозитарні),  

 лізинг, 

 факторинг, 

 форфейтинг, 

 придбання векселів і чеків (дисконтний бізнес), 

 придбання та продаж фінансових інструментів за рахунок коштів 

інших осіб (брокерські послуги),  

 зберігання та управління цінними паперами за рахунок інших осіб 

(кастодіальний бізнес),  

 послуги у сфері страхування,  

 послуги у сфері розрахунків (жиро-бізнес),  

 акредитиви, інкасо, 

 андеррайтинг, 

 бізнес у сфері електронних грошей. 

Деякі із цих видів діяльності здійснює більшість банків (наприклад, 

основну діяльність: кредитні та депозитні операції, а також розрахунково-касові 

та валютні операції), здійснюються лише невеликим числом банків (послуги з 

надання банківських комірок, операції з золотом чи монетами). 

Залежно від стратегії банку та від позиціонування на ринку банківських 

послуг, основна діяльність банку може були головним джерелом доходів банку 

або одним із основних. Наприклад, в Райффайзен банку Аваль – одному з 

великих банків України процентні доходи від кредитно-депозитної діяльності 

становлять основну частину сумарного доходу [66]. Капран та інші 

стверджують, що «близько 70% доходів банки отримують саме від надання 

позик» [80, с.181]. 
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Кредитна діяльність також може бути лише одним із джерел доходів, що в 

Україні трапляється у випадку, коли банк позиціонується як комісійний банк або 

банк орієнтований на інший вид діяльності. Також через банківські кризи, коли 

процентний дохід різко скорочується при неповерненні кредитів (як це було в 

2008-2009 роках в Україні), розрахунково-касове обслуговування може 

становити значну і навіть основну частину доходів банків. Навіть у цьому 

випадку, фінансовий результат від основної діяльності значно впливає на 

загальний прибуток чи збитки банку. Тому кредитно-депозитна діяльністю є 

однією з головних складових діяльності банку. 

Для того, щоб кредитно-депозитна діяльність була прибутковою, необхідне 

правильне ціноутворення – визначення процентних ставок, при яких банк 

приймає депозити та видає кредити.  

Від цих процентних ставок залежить попит на банківські кредитні та 

депозитні продукти, обсяг активів та пасивів які акумулює банк, чистий 

процентний дохід (чи чисті процентні витрати у випадку, якщо процентні 

витрати будуть більшими за процентні доходи). При ціноутворенні, що 

враховуватиме ризик неповернення кредиту в запланований термін, можливе 

зменшення негативного ефекту від реалізації такого ризику, тому правильне 

ціноутворення на кредитні та депозитні продукти є дуже важливим для 

прибуткової роботи комерційного банку [109, с.4].  

Прибуткова робота є ключовою для комерційного банку. До визначення 

комерційного банку є два підходи. Відповідно до більш загального підходу, 

комерційний банк – це будь-який банк другого рівня ієрархії, тобто всі банки, 

крім центрального банку (Національного Банку України). При більш вузькому 

підході, комерційний банк – це банк, головною метою діяльності якого є 

максимізація прибутку. В цій дисертаційній роботі під комерційним банком 

будемо розуміти саме це визначення при вузькому підході. Тому для 

комерційного банку і необхідне правильне ціноутворення. 

Відповідно до класичного підходу, ціноутворення являє собою процес 

встановлення ціни на товар чи послугу [133].  
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Деякі дослідники [наприклад, 107, с.24] визначають ціноутворення у банку 

більш розгорнуто – як процес встановлення цін на банківські продукти та 

послуги, що здійснюється на основі методології. Методологія ціноутворення – 

це процес формування рівнів, структури, динаміки цін з метою забезпечення 

необхідних обсягів прибутку банку. 

Об’єктом ціноутворення виступає банківський продукт. Банківський 

продукт – це такий результат діяльності, для виробництва якого були понесені 

витрати у матеріальній або грошовій формі [109, с.15]. Часто дослідники 

використовують термін банківська послуга як синонімічний банківському 

продукту. В цій роботі ці терміни також використовуються синонімічно. 

Для більшості банківських послуг грошовий вираз їхньої вартості (а також 

корисності) не завжди пов'язаний з уявленням про поняття «ціна». 

Використання цього терміну в діяльності банків зустрічається рідко, в 

основному використовуються такі терміни як процентні ставки, комісії, тарифи 

тощо. Наприклад, ціною грошей для банків є процентна ставка за наданими 

позичками (залученими депозитами). [107, c.21] 

При ціноутворенні на кредити послугою є видача кредиту, а ціною кредиту 

– кредитна процентна ставка та інші платежі, що здійснюватиме позичальник, 

який взяв кредит у банку. При ціноутворенні на депозити, послугою залучення 

депозиту, а ціною депозиту – депозитна процентна ставка та інші платежі, що 

здійснює банк на користь вкладника. 

Комплексні теоретичні розробки, що обґрунтовують формування 

механізму ціноутворення в банку, практично відсутні. Увага науковців в 

основному зосереджується на окремих питаннях встановлення ціни на 

банківські продукти та визначення їх собівартості [109, с.30]. Тому дослідження 

ціноутворення банків є актуальною науковою задачею. Водночас, від 

ціноутворення залежить прибуткова робота банку, здатність ним виконувати 

зобов’язання перед вкладниками, тому дослідження ціноутворення є актуальним 

і з практичної точки зору. 
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Слід враховувати, що при здійсненні ціноутворення банк переслідує певну 

мету, реалізує деяку стратегію. Інколи ця стратегію направлена на конкуренту 

боротьбу, зайняття деякої ніші, і не ставить отримання прибутку в деякій 

короткій перспективі як центральну мету. 

Банки використовують різні методи визначення цін на банківські продукти. 

У відношенні до кредитів, як правило, вони орієнтуються на певну комбінацію 

бажаного показника прибутковості капіталу та системи надбавок до базової 

ставки. Це передбачає врахування для кожного кредиту індивідуальної ціни, яка 

враховує можливі ризики та витрати. Таким чином, розрахована ціна кредиту 

виявляється сумою витрат, прибутку та плати за ризик банку [20]. 

Одним із класичних методів ціноутворення в економічній науці є 

максимізація прибутку. Це відповідає класичній поведінці ідеально 

раціонального економічного агента. Навіть у визначенні комерційного банку 

говориться, що це банк, головною метою якого є максимізація прибутку. 

Інші варіанти ціноутворення можуть включати реалізацію певної стратегії 

банку: 

- збільшення частки ринку за рахунок низьких ставок на кредити та 

високих ставок на депозити; 

- маючи значний запас власних ресурсів, банк може ставити низькі 

депозитні ставки та кредитні ставки, виступаючи як привабливий для 

кредитування банк, при невеликій ціні ресурсів; 

- спеціальних пільгових кредитних ставок для нарощення споживчого 

ціноутворення та багато інших. 

Альтернативною метою при ціноутворенні може бути стратегія 

максимізації капіталу банку. Базельський Комітет з банківського нагляду при 

Банку міжнародних розрахунків в останньому своєму документі «Базель ІІІ», 

затвердженого в 2010-11 роках рекомендує банкам збільшувати власний капітал 

для збільшення їх стійкості [141].  

Базельський комітет  було засновано центральними банками провідних 

економічно розвинених країн і головною його метою є розробка і впровадження 
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єдиних стандартів щодо банківського регулювання і діяльності. Після 

глобальної фінансової кризи 2008 року, Базельський комітет рекомендував 

підвищити вимоги щодо капіталу банків для збільшення стійкості банків і 

зменшення ризиків банкрутств банків та банківських криз у майбутньому. 

Виконання рекомендацій документу Базель ІІІ планується на 2012-2019 роки, 

проте через серйозність вимог до капіталу, не всі банки зможуть привести свою 

діяльність у відповідність до цих вимог. Тому актуальною задачею для банків є 

швидке нарощення власного капіталу, на яке в свою чергу може впливати 

ціноутворення, оскільки за інших незмінних умов, ціноутворення що буде вести 

до більших чистих процентних доходів даватиме можливість більший обсяг 

нерозподіленого прибутку використовувати для нарощування власного 

капіталу.  

Через актуальність цієї задачі, в даній роботі ми будемо зосереджуватися 

на банківському ціноутворенні саме з метою максимізації власного капіталу, 

таким чином пропонуючи інструмент для виконання вимог документу Базель ІІІ. 

 

1.2. Вплив запізнення та ліквідності на кредитно-депозитну діяльність 

банку 

Максимізація прибутку банку чи максимізація капіталу банку має сенс, 

лише якщо банк підтримує свою ліквідність протягом усього періоду свого 

існування. 

Відповідно до глосарію банківської термінології з офіційного сайту 

Національного банку України, «Ліквідність – спроможність окремої установи чи 

системи в цілому забезпечувати своєчасність, повноту та безперервність 

виконання усіх своїх грошових зобов’язань.  

Ліквідність розглядають як багаторівневу систему категорій, яка об’єднує 

поняття: 1) ліквідність банківської системи; 2) ліквідність банку; 3) ліквідність 

балансу банку (ліквідність активів, ліквідність пасивів); 4) ліквідність окремих 

фінансових інструментів тощо. 
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Ліквідність банку – це його спроможність забезпечувати своєчасне 

виконання своїх грошових зобов’язань, завдяки збалансованості між строками 

та сумами погашення розміщених активів і строками та сумами виконання 

зобов’язань, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання 

коштів. З метою підтримання ліквідності банк повинен мати певний резерв 

коштів для виконання непередбачених зобов’язань, які можуть бути обумовлені 

як змінами стану грошового ринку, так і фінансовим станом клієнтів або банків-

партнерів. 

Ліквідність банку слід розглядати як здатність банку виконувати свої 

зобов’язання не тільки своєчасно, але й без суттєвих втрат. Можливість 

забезпечення ліквідності банку пов’язана з наявністю надійної капітальної бази; 

високою якістю активів і депозитів, їх збалансованістю за строками; помірною 

залежністю від зовнішніх джерел; позитивним іміджем банку; високим рівнем 

менеджменту тощо.» [129, 134] 

Втрата ліквідності банком веде до збільшення витрат, репутаційних втрат 

або й взагалі до банкрутства банку. Зважаючи на такі значні негативні ефекти, 

доцільним є контроль за ліквідністю банку та керування нею, для забезпечення 

необхідного рівня.  

Тут існує деяка суперечність, оскільки суть кредитно-депозитної діяльності 

банку базується на тому, що банк залучає від вкладників гроші які видає як 

кредити. Якщо видати малий обсяг кредитів, банк матиме більшу ліквідність, 

проте отримає менші доходи. Тому, з одного боку, банки мають стимул до 

розміщення якомога більшого обсягу залучених коштів, що веде до зменшення 

ліквідності. З іншого боку, і сам банк і держава в особі регулятора, – 

Національного банку України, - зацікавлені в тому, щоб банк мав достатню 

ліквідність, щоб виконувати свої зобов’язання і не збанкрутувати. Іншими 

словами, регулятор зацікавлений в максимальній ліквідності банків, а банки 

прагнуть максимальної дохідності, що веде до зменшення ліквідності. 

В прагненні до більших доходів, навіть ціною більших ризиків, банки могли 

би вести свою кредитно-депозитну діяльність таким чином, що не мали б 
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достатньої ліквідності. Тому центральний банк України – Національний банк 

України проводить регуляцію ліквідності через економічні нормативи 

Національного банку України, яких мусять дотримуватися українські банки. 

Економічні нормативи НБУ (Н1-Н13) охоплюють різні економічні 

показники, серед них нормативи капіталу (мінімальний розмір регулятивного 

капіталу Н1, адекватність регулятивного капіталу/ платоспроможність Н2, 

співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів Н3), нормативи 

кредитного ризику (максимальний розмір кредитного ризику на одного 

контрагента Н7, великі кредитні ризики Н8, максимальний розмір кредитів, 

гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру Н9, максимальний 

сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам Н10), 

нормативи інвестування (інвестування в цінні папери окремо за кожною 

установою Н11, загальна сума інвестування Н12) та нормативи ліквідності 

(миттєва Н4, поточна Н5, короткострокова ліквідність Н6). 

Три нормативи Н4-Н6 розглядають різні види ліквідності. За інформацією 

з Постанови Національного банку України «Про затвердження Інструкції про 

порядок регулювання діяльності банків в Україні», нормативи ліквідності 

(liquidity ratios) – економічні нормативи, які встановлює Національний банк 

України з метою контролю за станом ліквідності банків: миттєвої ліквідності 

(Н4), поточної ліквідності (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6). 

«Норматив миттєвої ліквідності (Н4) визначається як співвідношення 

високоліквідних активів до поточних зобов’язань банку. Він характеризує 

мінімальний обсяг високоліквідних активів, необхідний для забезпечення 

виконання поточних зобов’язань протягом одного операційного дня. 

Нормативне значення коефіцієнта Н4 повинно бути не менше 20%. 

Норматив поточної ліквідності (Н5) визначається як співвідношення 

активів з кінцевим строком погашення до 31 дня до зобов’язань банку з кінцевим 

строком погашення до 31 дня. Цей норматив характеризує мінімально 

необхідний обсяг активів банку для забезпечення виконання поточного обсягу 
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зобов’язань протягом одного календарного місяця. Нормативне значення 

коефіцієнта Н5 повинно бути не менше 40%. 

Норматив короткострокової ліквідності (Н6) визначається як 

співвідношення ліквідних активів до зобов’язань з кінцевим строком погашення 

до одного року. Він визначає мінімально необхідний обсяг активів для 

забезпечення виконання своїх зобов’язань протягом одного року. Нормативне 

значення коефіцієнта Н6 повинно бути не менше 60%.» [72] 

Прагнення банків підтримувати ліквідність на бажаному рівні впливає на 

ціноутворення. Виходячи з геп-аналізу, банки можуть підвищувати депозитну 

ставку для збільшення притоку депозитів, для отримання процентного доходу 

чи мінімізації процентних збитків. Детальніше вплив геп-аналізу на 

ціноутворення в практиці українських банків розглянуто в підрозділі 1.3. 

На ліквідність банку значно впливає запізнення при поверненні кредитів. 

Наприклад, якщо завтра банк зобов’язаний повернути депозит в 1000 грн, що 

закінчився, а сьогодні йому повернуть кредит в 1000 грн, банк вчасно і в 

повному обсязі розрахується за зобов’язанням. Проте, якщо цей кредит 

повернуть не вчасно, а всього через два дні, банк уже не матиме цих грошей для 

повернення депозиту. В цьому проявляється такий значний вплив запізнення на 

ліквідність. 

На практиці, звичайно, банк має резерви, що до певної межі покривають 

такі ситуації, проте лише до певної межі. Банківська криза 2008 року в Україні 

супроводжувалася масовим невчасним поверненням валютних кредитів, а то й 

неповерненням взагалі та активним відтоком депозитів через паніку серед 

населення, що призвело до втрати ліквідності навіть великими банками. Щоб не 

збільшувати паніку ще більше, замість банкрутства, були націоналізовані банки 

«Укргазбанк», «Родовід банк», «Київ». Тому можна стверджувати, що невчасне 

повернення кредитів має вплив на діяльність банку та його ліквідність. 

У вітчизняній літературі однак не зустрічається визначення невчасного 

повернення кредитів. В більшості випадків, визначають ризик із цим пов’язаний 

– кредитний ризик. 
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«А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, О.А. Криклій кредитним ризиком пропонують 

вважати можливість того, що у майбутньому в певний момент вартість 

банківських активів зменшиться у зв’язку з неповерненням (неповним або 

несвоєчасним поверненням ) цих активів» [61, 106, 124]. 

«Аналізуючи законодавчо-нормативні матеріали , необхідно розглядати два 

трактування терміну “кредитний ризик”. Так, у Положенні Національного банку 

України “Про порядок формування та використання резерву для відшкодування 

можливих втрат за кредитними операціями” кредитний ризик трактується як 

ризик невиконання позичальником зобов’язань за кредитними операціями 

банку, тобто ризик того, що сплата відсотків та основної суми боргу 

здійснюватиметься з відхиленням від умов кредитної угоди або взагалі не буде 

проводитись. Дещо ширше визначення кредитних ризиків наведене у 

методичних вказівках Національного банку України з інспектування банків 

“Система кількісної оцінки ризиків”: кредитний ризик – це наявний або 

потенційний ризик для надходжень та капіталу, що виникає через 

неспроможність сторони , яка взяла на себе зобов’язання виконати умови 

фінансової угоди із банком.» [121, 127]. 

Недоліком такого підходу виступає те, що кредитний ризик у більшості 

випадків розглядається як потенційно можлива ситуація неповернення кредиту 

чи несвоєчасного повернення кредиту, в той час як запізнення при поверненні 

кредиту розглядає уже реалізовані такі ситуації, а для кредитів, що повернулися 

вчасно, можна вважати, що запізнення було нульовим. 

Залежно від схеми повернення кредиту, запізнення при поверненні кредиту 

можна виявити раніше чи пізніше.  

«Банки пропонують такі схеми погашення кредиту: 

1. Ануїтетний платіж – рівний по сумі щомісячний платіж за кредитом, який 

включає суму нарахованих відсотків і суму основного боргу. Ануїтетом 

називають потік платежів однакового розміру, що надходять через рівні 

проміжки часу. Ануїтет походить від лат. annuitas – річний, щорічний. Графік 
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погашення виплати боргу і відсотків за кредитом, коли виплати встановлюються 

періодично рівними сумами через рівні проміжки часу, називають ануїтетним. 

2. Класична схема включає в себе погашення основної суми кредиту 

рівними частинами щомісячно, а відсотки за користування ним сплачуються 

щомісячно в сумі нарахованих на залишок по кредиту відсотків. При цьому 

відсотки за користування кредитом щомісячно зменшуються, так як 

зменшується основна сума боргу.» [111]. 

3. Кредитна лінія передбачає можливість отримання кредиту в рамках 

обумовленого часу та обсягу (ліміту). В рамках цього підходу можливі умови 

погашення кредиту, що відрізняються від умов одноразових угод. Можливі 

варіанти повернення тіла кредиту з відсотками одноразово в рамках дії 

кредитної лінії та частинами обумовленого розміру (як привило, погоджується 

мінімальні обсяги, що мають бути поверненні регулярно з можливістю 

повернення всієї суми одразу). 

При класичній та ануїтетній схемі повернення за кредитом відбуваються 

кожного місяця (хоч і в різних обсягах), тому запізнення при поверненні кредиту 

може бути зафіксованим на місячному інтервалі. При схемі повернення кредиту, 

коли тіло кредиту разом з відсотками повертається в кінці терміну кредитування 

(така схема кредитування менш поширена, проте може застосовуватися 

переважно для юридичних осіб), запізнення при поверненні кредиту може бути 

зафіксованим лише після настання дати закінчення кредитування. 

Класична та ануїтетна схеми мають переваги у цьому відношенні – раніше 

стає зрозуміло, що відбувається запізнення при поверненні кредиту, 

збільшується фінансова дисципліна, адже при поверненні частини тіла кредиту 

з відсотками кожного місяця, сума платежу стає меншою, що збільшує шанси, 

що позичальник повертатиме частину боргу, як через невеликий розмір суми, 

так і через регулярність платежів. 

Принципово важливим тут є не те, що частини кредиту повертаються в часі 

з запізненням (частинами кожного місяця), а в тому, що вони можуть 

повернутися в невідомий момент часу, що існує випадковість в запізненні при 
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поверненні кредиту, в той час як ліквідність мусить забезпечуватися щодня і 

розрив ліквідності навіть в один день може бути недопустимим. 

Ще одним способом протидії запізненню при поверненні кредитів є пеня, 

штрафи та/чи неустойка за запізнення при поверненні кредитів (іноді і за 

передчасне повернення кредиту). Зазвичай, ці штрафи розглядаються як частина 

більш загального питання – забезпеченості кредиту. 

«Залежно від вимог забезпечення кредитних зобов’язань поділяють на:  

– акцесорне (від лат. Accessories – прихідний, додатковий, другорядний), 

що залежить від конкретних вимог банку до позичальника (наприклад, порука, 

застане право, іпотека тощо). У правовому відношенні акцесорне забезпечення 

дійсне лише при умові дії кредитного договору; 

– абстрактне забезпечення, не залежить від наявності вимоги та може бути 

використане і без її існування. Абстрактне (неакцесорне) забезпечення 

називають також довірчим (фідуціарним) забезпеченням. 

Відповідно до статті 546 Цивільного кодексу України, виконання 

зобов’язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, 

притриманням, завдатком. Зазначено, що договором або законом можуть бути 

встановлені інші види забезпечення виконання зобов’язання. 

У практиці вітчизняних банків виділяють наступні форми забезпечення 

зобов’язань позичальника: застава; гарантія; поручительство; стягнення 

неустойки, пені та штрафів на користь банку; страхування. 

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник 

повинен передати позичальникові у разі порушення боржником зобов’язання. У 

свою чергу, штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми 

невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання. Пенею є неустойка, що 

обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового 

зобов’язання за кожен день прострочення виконання. Зрозуміло, що умовою 

використання даного виду забезпечення повернення банківських позик є 

платоспроможність боржника.» [104] 
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На жаль, поширеною є практика, коли при видачі кредиту клієнтам, 

фінансові установи та банки недостатньо уваги приділяють донесенню до 

клієнта інформації про пеню, штрафи та неустойки. Виглядає доцільним 

твердження, що саме володіння такою інформацією може дисциплінувати 

клієнта до повернення кредиту чи його частин в строк. З метою дисципліни чи 

додаткового доходу, але розміри таких штрафів можуть бути досить значними. 

Розглянемо їх на прикладі найбільшого за активами банку України 

«Приватбанк» та його найбільш поширеного продукту споживчого 

кредитування – кредитної карти «Універсальна» (аналогічні продукти є і в 

багатьох інших банках). 

«У картки «Універсальна»  ПриватБанку є пільговий період користування, 

під час якого Ви можете користуватися кредитними коштами безкоштовно. Це 

означає, що якщо Ви погасите кредит протягом пільгового періоду 

користування, Вам не доведеться платити за цим кредитом ніяких процентів за 

користування! 

У карток «Універсальна»   пільговий період користування кредитом – до 55 

днів. Це означає, щоб не платити проценти, Вам потрібно погасити 

заборгованість до 25 числа місяця (включно), наступного за тим, у якому Ви 

скористалися кредитом.» [88] 

«Пеня за несвоєчасне погашення заборгованості 

У разі виникнення прострочення зобов’язань на суму від 100 грн протягом 

одного місяця стягується штраф у розмірі 50 грн. Якщо після інформування про 

заборгованість співробітником Контактного центру клієнт погасив перше 

прострочення протягом 30 днів, штраф повертається. Клієнта проінформують 

про повернення штрафу за допомогою SMS. Клієнтам, з якими не вдалося 

зв’язатися, штраф повернено не буде. 

У разі виникнення прострочення зобов’язань на суму від 100 грн протягом 

другого місяця поспіль і більше – штраф 100 грн. У разі повторного 

прострочення штрафи клієнту не повертаються.» [63] 
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Запізнення при поверненні кредиту за карткою «Універсальна» тягне за 

собою цілий ряд платежів: «Якщо ви не внесли використані в минуломі місяці 

кредитні кошти повністю до 25 числа наступного місяця, то вам достатньо 

внести щомісячний внесок 7% від заборгованості, але не менше 50 грн. 

У випадку часткового погашення заборгованості або зарахування коштів 

після 25 числа, проценти за використання кредитного ліміту, будуть нараховані 

за весь період користування коштами. 

Розрахунок нарахованих процентів відбувається за формулою: сума 

заборгованості * кількість днів * 2,5% * 12 / 365. 

Відмітимо, що при порушенні термінів погашення заборгованості 

передбачені штрафні санкції. 

- При наявності прострочки оплати обов’язкових щомісячних платежів 

більше 5 днів нараховується пеня і одноразово знімається 50 грн. Розмір 

пені розраховується за наступною формулою: базова відсоткова ставка 

за договором / 30. Пеня нараховується на суму обов’язкового 

щомісячного платежу за кожен день прострочки його оплати в кожному 

випадку порушення термінів оплати кожного з обов’язкових 

щомісячних платежів окремо. 

- При наявності прострочки оплати обов’язкових щомісячних платежів 

більше 30 днів нараховується штраф у розмірі 500 грн + 5% від суми всієї 

заборгованості за кредитом (тіло кредиту, нараховані проценти, комісії) 

в кожному випадку порушення термінів оплати кожного з обов’язкових 

щомісячних платежів окремо.» [138] 

На цьому прикладі можна бачити, що залежно від розміру запізнення при 

поверненні кредиту, розмір заборгованості клієнта у вигляді пені, штрафу та 

комісій може перевищувати розмір взятого кредиту, що покликано бути 

суттєвим стимулом для повернення кредиту без запізнення. 

Як один із способів попередження і протидії випадковому запізненню при 

поверненні кредиту використовуються скорингові моделі, що за набором даних 

про клієнта банку (дохід, наявність рухомого та нерухомого майна, сімейний 
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стан, наявність депозитів та кредитів у інших банках і т.д.), передбачають, чи 

даний клієнт може бути платоспроможним. Цим підходом користуються як при 

розгляді кредитної заявки, так і при видачі кредитної карти та визначення 

розміру кредитного ліміту на кредитній карті. Цей підхід уже зарекомендував 

себе в практиці роботи українських банків, проте він все ж має недоліки. 

Один з недоліків полягає в тому, що вони передбачають 

кредитоспроможність не ідеально (що природньо для масового кредитування та 

імовірнісної основи при побудові скорингових моделей на статистичних даних), 

залишається певний відсоток клієнтів, що були оцінені за скоринговою моделлю 

як платоспроможні, а виявилися неплатоспроможними (знаючи коефіцієнти та 

принципи скорингової моделі банку, шахраї можуть повідомляти завідомо 

неправдиві відомості, що дозволять мати їм вищий рейтинг, достатній для того, 

щоб модель оцінила їх як платоспроможних), так і залишається певний відсоток 

клієнтів, яких модель оцінила як неплатоспроможних, в той час, як вони 

повертали б кредит вчасно. Найголовніше, скорингова модель оцінює 

платоспроможність клієнта загалом, як здатність повернути кредит, без 

деталізації, чи буде він повертати кредит повністю вчасно чи з деяким 

випадковим запізненням при поверненні. 

Цікаво розглянути, чому взагалі виникає запізнення при поверненні 

кредиту. Це питання складається з двох частин: причини через які відбувається 

затримка при поверненні кредиту та дії банку після появи такої затримки для 

стимулювання повернення кредиту. 

Особливим випадком слід розглядати кредити, за якими уже є затримка при 

поверненні кредиту, ще не було повернення кредиту (навіть з затримкою) і немає 

гарантій, що таке повернення відбудеться. Формально вони не є поверненими 

кредитами з запізненням (бо не повертаються взагалі), проте їх можна 

розглядати як такі, що мають більше запізнення, ніж пройшло на даний момент 

з планового часу повернення. З іншого боку, в банківській діяльності склалася 

практика відносити кредити, що не були повернені протягом певного часу, до 

безнадійних – таких, що уже не будуть повернені. 
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Для затримки при поверненні кредиту є дві головні причини: 

- Відсутність бажання (в тому числі з самого початку шахрайські дії і 

злочинний умисел); 

- Відсутність можливості (через втрату роботи, зміни купівельної 

спроможності внаслідок девальвації тощо). 

Банк може стимулювати повернення кредиту при виникненні затримки при 

поверненні різними способами.  

Як зазначається в [60, 79]: «Якщо не розглядати варіант списання 

простроченої заборгованості, то в банків є чотири альтернативні варіанти дій 

щодо проблемних боргів:  

• стягнення заборгованості власними силами;  

• стягнення заборгованості за допомогою спеціалізованих колекторських 

агентств;  

• реструктуризація проблемних боргів;  

• продаж портфелів кредитів із простроченою заборгованістю. 

Кожен із зазначених чотирьох варіантів має свої переваги і недоліки. Так, 

самостійне стягнення боргів дає можливість отримати відносно значимий дохід 

у формі сплачуваних боржниками пені, штрафів і комісій. Окрім цього, за такого 

варіанта інформація щодо обсягів заборгованості не стає публічною, що не 

піддає банк репутаційному ризику. У той же час за такого варіанта 

відволікаються суттєві кошти на формування резервів. Сам процес стягнення 

може виявитися неефективним через те, що це непрофільний вид діяльності для 

банку.  

Варіант із переданням портфеля проблемних боргів до спеціалізованих 

колекторських агентств характеризується більш високою ефективністю 

повернення боргів, тому що агентства володіють широким спектром підходів до 

стягнення заборгованості з боржників. Разом з тим прибутковість такого 

передання суттєво залежатиме від ефективності роботи конкретної 

колекторської компанії та породжує репутаційні ризики, пов’язані з якістю (і 

методами) її роботи. До того ж інформація про обсяги заборгованості та її стан 
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можуть стати публічною на ринку, що може мати несприятливий вплив на імідж 

банку.  

Перевагою такого варіанта, як реструктуризація боргів, виступає 

можливість поступового повернення значних сум, але лише в разі її 

застосування до потенційно платоспроможних позичальників. Цей варіант може 

ефективно працювати для великих кредитів, наприклад іпотечних. Важливим 

також є те, що в такому разі позичальник залишається як майбутній клієнт банку. 

У той же час ефективність цього варіанта для бланкових кредитів, експрес-

кредитів і кредитних карток обмежена.  

Нарешті, продаж портфеля боргів дає можливість банку скоротити обсяг 

коштів на резервування, отримати дохід від продажу боргового портфеля (який 

може бути одразу інвестований в основний вид діяльності банку) і зекономити 

на витратах із стягнення. Розвиток прибуткового ринку купівлі-продажу 

кредитних боргів став можливим після ухвалення Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів щодо особливостей проведення заходів щодо 

фінансового оздоровлення банків», який набрав чинності в серпні 2009 року. 

Документ дозволив банкам включати у витрати суму списань, яка виникає при 

продажу боргів із дисконтом, уникаючи сплати податку на прибуток, чим було 

знято надмірний податковий тягар з банків при продажу проблемних активів.» 

[79]. 

Окрім перерахованих вище недоліків співпраці з колекторськими 

агенствами та продажу портфелю кредитів з простроченою заборгованістю в 

Україні, є ще проблеми юридичного та економічного характеру. «Світова 

практика показує, що одним з ефективних підходів до розв’язання проблеми 

простроченої заборгованості є співпраця банківських установ із фінансовими і 

колекторськими компаніями, які викуповують проблемну заборгованість у 

банків, тим самим повертаючи кошти, які банки знову можуть направити на 

кредитування. В Україні подібний підхід обтяжений комплексом питань 

юридичного та економічного характеру. Серед питань юридичного характеру 

головним є відсутність закону, який би систематизував і врегулював усі аспекти 
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співпраці банків і професійних колекторських компаній. Серед питань 

економічного характеру основним є питання про оцінку вартості простроченої 

заборгованості.» [79] 

Водночас стягнення заборгованості власними силами банку може бути 

здійснене різними методами. Як зазначає Камінський [78]: «Для стягнення 

заборгованості у банків в арсеналі різні стратегії: дистанційного стягнення (soft-

collection), виїзного стягнення (hardcollection), судового стягнення (legal-

collection). Стратегії передбачають різний рівень грошових та часових витрат та 

мають бути оптимальним чином адаптовані до різних класів боржників. Для 

пріоритезації роботи з боржниками може бути ефективно використаний 

колекторський скоринг, який одним числом (інтегральним скоринговим балом) 

відбиває атрибути боржника. Кожному інтегральному скоринговому балу 

відповідає ймовірність повернення боржником коштів внаслідок застосування 

певної стратегії. Колекторський скоринг дозволяє отримати пріоритезацію 

роботи із стягнення заборгованості» [78]. 

Незважаючи на ці різноманітні підходи до оцінки та контролю кредитного 

ризику, на заходи, що покликані зменшити випадки невчасного повернення 

кредитів, такі випадки трапляються, і що найгірше, вони важкопрогнозовані. 

Розмір проблемних кредитів під час банківської кризи 2008 року в Україні, 

виріс стрімко і раптово для самих банків (див. табл. 1.1). 

Більше того, зростання з 1,31% до 11,24% відповідає офіційно поданій 

звітності, в той час як за свідченнями самих учасників банківського ринку, цей 

показник був суттєво занижений. Так, відповідно до даних міжнародного 

рейтингового агентства Fitch Ratings, частка проблемних кредитів українських 

банків ще в 2009 році склала 33.9% [122]. 
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Таблиця 1.1.  

Кредитний портфель вітчизняних банків з 2004 по 2016 рік 

Показник 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кредитний 

портфель, 

млн. грн. 
73442 97197 156385 269688 485368 792244 747348 755030 825320 815327 911402 1006358 965093 

Темп 

зростання 

кредитного 

портфеля, % 

57,14 32,35 60,89 72,45 79,97 63,23 -5,67 1,03 9,31 -1,21 11,78 10,42 -4,10 

Проблемні 

кредити, 

млн. грн.  

2500 3145 3379 4456 6357 18015 69935 84851 79292 72564 70178 135858 213286 

Темп 

зростання 

проблемних 

кредитів, % 

18,32 25,80 7,44 31,87 42,66 183,39 288,20 21,33 -6,55 -8,49 -3,29 93,59 56,99 

Частка 

проблемних 

кредитів у 

кредитному 

портфелі, % 

3,40 3,24 2,16 1,65 1,31 2,27 9,36 11,24 9,61 8,90 7,70 13,50 22,10 

Джерело: Складено автором на основі даних НБУ 

 

Банки вдавалися до реструктуризації проблемної заборгованості, щоб 

формально перевести проблемні кредити в розряд реструктуризованих і, таким 

чином, у звітності мати менший показник проблемних кредитів. З точки зору 

зменшення паніки клієнтів, що слідкували за проблемною заборгованістю 

банку, такі дії могли бути виправдані (тим паче, все одно одним із способів 

роботи з проблемними кредитами є їх реструктуризація), проте це показує, що 

масштаб проблем, викликаний невчасним поверненням кредитів навіть більший 

за відображений у звітності, суттєво впливає на фінансовий стан банку, його 

поведінку та ціноутворення. 

 

1.3. Практика ціноутворення та ведення основної діяльності в Україні  

Зважаючи на велике значення ціноутворення для діяльності банку, його 

стабільної та прибуткової роботи, а також впливу ліквідності та випадкового 

запізнення при поверненні кредитів на фінансовий результат банку, доцільно 

враховувати ці фактори при ціноутворенні на кредити та депозити. Розглянемо, 

як ці фактори використовуються в практиці ціноутворення українських банків. 
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Як зазначає О.Д. Вовчак [21]: «Розвиток вітчизняного ринку банківських 

послуг протягом останніх років супроводжується певними негативними 

тенденціями:  

 від’ємний сукупний фінансовий результат в цілому по банківській системі 

(2009р. –31,5 млрд грн.; 2010 р. –13,0 млрд грн.; 2011р. –7,7 млрд грн.); 

 значний діапазон коливань цін на банківські послуги (у 2012р. 

середньозважена вартість кредитів у національній валюті без врахування 

овердрафтів коливалась від 12–15,8% у квітні до 18,1–28,2% у листопаді); 

 значна дисперсія цін на одні й ті ж банківські послуги у різних учасників 

ринку (у ІІІ кварталі 2012р. відсоткові ставки українських банків на 

депозити для фізичних осіб строком на 3 місяці у національній валюті 

коливались від 15% в ОТП Банку та Ощадбанку до 23% у банку “Форум” та 

VAБанку).  

Дані тенденції у сукупності відображають нестабільність вітчизняної 

банківської системи в цілому та процесів ціноутворення на банківські послуги 

зокрема.» 

Значне коливання цін на кредитні та депозитні продукти, як серед різних 

банків, так і в одного банку протягом кількох місяців, свідчить про активний 

перегляд цін на кредити та депозити. 

Як зазначає Владичин [20], найпоширенішими методами ціноутворення на 

кредити у банківській практиці є методи: 

1) "вартість плюс"; 

2) "базова ставка плюс"; 

3) цінового лідерства; 

4) надбавки; 

5) аналізу дохідності клієнта; 

6) максимальних процентних ставок. 

«Метод "вартість плюс" передбачає врахування вартості залучених 

банком ресурсів, витрат, пов'язаних з наданням кредиту, а також бажаного рівня 
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прибутковості кредитної операції. При цьому процентна ставка буде 

визначатися за формулою: 

ПСк = Взр + ОВкр + ПРнз + ПРск + М, 

де  

ПСк – процентна ставка за кредитом;  

Взр – витрати на залучення ресурсів банку;  

ОВкр – операційні витрати банку від кредитної діяльності;  

ПРнз – премія за ризик невиконання зобов'язань клієнтом;  

ПРск – премія за ризик, пов'язаний із строком кредитування;  

М – бажана маржа банку. 

Витрати на залучення ресурсів складають вартість залучених ресурсів, 

тобто ціну за кошти банку, які залучаються ним у виді депозитів, кредитів, 

отриманих від інших банків тощо. 

Операційні витрати банку від кредитної діяльності включають заробітну 

плату кредитних працівників, вартість обслуговування кредиту, моніторингу 

забезпечення, витрати на зберігання майна, наданого у забезпечення, маркетинг 

тощо. 

Премія за ризик невиконання зобов'язань клієнтом та премія за ризик, 

пов'язаний зі строком кредитування, визначаються банківською установою 

самостійно у кожному конкретному випадку залежно від ризику втрати 

кредитних ресурсів. 

Бажана маржа банку показує рівень прибутковості, який банк планує 

отримати від наданого кредиту для здійснення достатніх виплат на користь 

акціонерів банку. 

При цьому кожен із наведених компонентів може бути вираженим у формі 

річної процентної ставки відносно суми кредиту. Однак, на практиці такий 

метод ціноутворення використовується досить рідко (як зазначає Владичин 

[20]), оскільки не враховує такі ринкові чинники як попит і пропозицію, 

конкуренцію тощо, а також потребує наявності у банку відповідної системи 

обліку витрат за кожною кредитною операцією. 
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Метод цінового лідерства передбачає визначення кредитної ставки, з 

огляду на ставки провідних банків-конкурентів для першокласних 

позичальників за короткостроковими кредитами. При цьому до базової ставки 

додається додаткова, яка включає в себе премію за ризик невиконання 

зобов'язань позичальника та премію за ризик, пов'язаний зі строком 

кредитування. 

Процентна ставка за цим методом проводиться формулою: 

ПСк = БС + ДСі, 

де  

ПСк – процентна ставка за кредитом;  

БС – базова ставка; 

ДСі – додаткова ставка як надбавка До базової ставки за надання кредиту і-му 

клієнту. 

Базова ставка (або ставка "прайм-рейт") є найнижчою процентною ставкою, 

яку пропонують найкредитоспроможнішим клієнтам за короткостроковими 

кредитами. За базову можна взяти ставку, яка встановлюється на 

міжбанківському міжнародному кредитному ринку (LIBOR, FIBOR та інші), або 

внутрішньому кредитному ринку (KIBOR) тощо. Ставка "прайм-рейт" щорічно 

розраховується за формулою простої (незваженої) середньої арифметичної з 

індивідуальних ставок групи провідних банків. При цьому базова ставка вже 

включає в себе адміністративні витрати та бажаний прибуток банку. 

Додаткова ставка розраховується як сума премій за ризик невиконання 

зобов'язань та тривалості кредиту: 

ДСі = ПРнз + ПРск𝑖, 

де  

ПРнз – премія за ризик невиконання зобов'язань клієнтом (як правило є 

стандартною і виплачується всіма позичальниками, окрім першокласних); 

ПРск𝑖 – премія за ризик, пов'язаний зі строком кредитування, яка виплачується і-

тим споживачем довгострокового кредиту. 
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Розмір додаткової ставки може диференціюватися залежно від клієнтури 

банківської установи та кредитоспроможності позичальників. На міжнародних 

ринках така ставка може прирівнюватися до нуля. Під час зростання ризику для 

банківської установи, при наданні кредитів позичальникам, які не належать до 

категорії першокласних, додаткова ставка може збільшуватися (наприклад, від 

0,25 до 5%). При цьому у кожному конкретному випадку банки самостійно 

встановлюють шкалу визначення категорії ризику та премії за ризик, яка 

відповідає певній категорії (відсутність ризику - 0%, мінімальний ризик - 0,25%, 

стандартний ризик - 0,5% і т. д.). 

Метод цінового лідерства за своєю суттю є затратним методом 

ціноутворення, однак більш високого рівня в порівнянні з методом «вартість 

плюс», оскільки: 

 базова ставка відображає не індивідуальні витрати і вимоги до прибутку 

окремого банку, а певний рівень цих показників, який є середнім для усієї 

групи банків, що обрали такий метод; 

 підсумкова ціна кредиту формується з урахуванням економічної цінності 

кредиту для позичальника, що відображається в цільовому призначенні та 

терміни користування кредитними коштами. 

Метод "базова ставка плюс" полягає у тому, що банківська установа 

рекламує свої кредитні операції і послуги першокласним позичальникам за 

процентною ставкою, що залежить від дохідності цінних паперів чи інших 

інструментів. Наприклад, "базова ставка плюс 2" означає, що з клієнта буде 

стягуватися плата за кредит, яка дорівнює поточній дохідності за 

короткостроковими цінними паперами плюс 2 процентних пункти. 

Формула визначення процентної ставки за цим методом буде такою: 

ПСк = БС + П, 

де  

ПСк – процентна ставка за кредитом;  

БС – базова ставка; 

П – процент, який пропонується банком. 
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Банківською установою може застосовуватися також модифікований метод 

"кратна базова ставка", коли величина процентної ставки визначається 

множенням поточної ставки дохідності за короткостроковими цінними 

паперами на заздалегідь оголошений банком коефіцієнт (наприклад, "1,2 базової 

ставки"). При цьому формула визначення процентної ставки буде така: 

ПСк = К × БС, 

де ПСк – процентна ставка за кредитом; 

К – визначений банком коефіцієнт;  

БС – базова ставка. 

Вибір банком того чи іншого методу розрахунку вартості кредиту 

визначається загальною стратегією банку щодо управління ризиками. 

Метод "базова ставка плюс" є дещо подібним до методу цінового лідерства. 

Однак, при використанні цього методу за базову ставку береться ставка 

дохідності за короткостроковими цінними паперами і вартість кредиту при 

цьому змінюється по-різному. Це в свою чергу може були вагомою умовою для 

позичальника, особливо при кредитуванні на умовах встановлення плаваючої 

процентної ставки. 

Метод надбавки полягає у тому, що при визначенні процентної ставки за 

кредитом враховуються процентні витрати на залучення ресурсів на грошовому 

ринку та надбавка, яка включає в себе премію за ризик і прибуток банку. У цьому 

випадку формула розрахунку процентної ставки буде така: 

ПСк = Взр + Н, 

де  

ПСк – процентна ставка за кредитом;  

Взр – витрати на залучення ресурсів банку;  

Н – надбавка. 

При цьому надбавка включає: 

Н = ПРк +М, 

де  

ПРк – премія за кредитний ризик;  
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М – бажана маржа банку. 

Такий метод ціноутворення за кредитом здебільшого використовується для 

надання кредитів великим підприємствам на короткостроковий період 

(включаючи кредити овернайт). За цим методом розрахована процентна ставка 

є низькою, а прибуток банківські установи отримують за рахунок великих сум 

наданих кредитів на короткий строк. 

Метод аналізу дохідності клієнта передбачає врахування всіх 

взаємозв'язків між банком і позичальником. При цьому існує необхідність 

точного обліку у банку всіх доходів і витрат, пов'язаних із конкретними 

позичальниками. Цей метод визначення ціни кредиту може використовуватися 

для кредитування позичальників, які мають постійний контакт з банківською 

установою, при цьому особлива увага приділяється розрахунку прибутковості 

тих видів операцій, які здійснюються клієнтом у цьому банку. До доходів від 

таких операцій можна віднести процентні та непроцентні доходи від кредитних, 

валютних, інвестиційних та інших операцій і надання послуг. До витрат, 

пов'язаних з клієнтом, належать витрати на вивчення кредитної документації, 

ведення рахунків тощо. Однак, цей метод ціноутворення за кредитом є досить 

складним, громіздким, потребує розроблення докладної звітності за доходами та 

витратами кожного клієнта. Розв'язанням таких проблем може бути лише 

застосування автоматизованих систем обліку та аналізу клієнтів, оскільки такий 

підхід до визначення кредитної ставки дасть змогу виявити найприбутковіших 

клієнтів та видів банківських операцій і послуг. 

Метод максимальних процентних ставок (метод "кеп") полягає у тому, 

що клієнту пропонується верхня межа процентної ставки, яка не залежить від 

зміни ринкових ставок. При цьому банк пропонує клієнту під час укладення 

кредитного договору на основі плаваючої процентної ставки передбачити 

опціон страхування від підвищення такої ставки понад заздалегідь обумовлений 

ліміт – "граничну шапку" ("кеп"). У практичній діяльності банків це означає, що 

у договорі кредитування обумовлюється гранична величина плаваючої ставки за 
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кредитом незалежно від того, як у майбутньому може реально змінитися базова 

ставка. Формула визначення максимальної процентної ставки така: 

МПСк = ПСк +МН, 

де  

МПСк – максимальна процентна ставка за кредитом; 

ПСк – початкова процентна ставка за кредитом; 

МН – максимальна надбавка, яка пропонується банком ("кеп"). 

Наприклад, у договорі кредитування вказано, що позичальник отримує 

кредитні ресурси за плаваючою ставкою "базова ставка плюс 2", а кеп складає 5 

процентних пунктів до початкової ставки за кредитом. У разі, якщо в момент 

укладання кредитного договору базова ставка складала 10% річних, то початкові 

виплати позичальника проводитимуться за процентною ставкою 12% (базова 

ставка плюс 2 процентних пункта). У майбутньому, якщо базова ставка 

зростатиме, вартість кредиту також зростатиме. Однак, на скільки б не зросла 

базова ставка, вартість такого кредиту не може бути вищою ніж 17% (12% 

(початкова процентна ставка за кредитом) плюс 5 процентних пункти 

максимальної надбавки). 

Перевагою використання такого методу ціноутворення за кредитами для 

позичальника є те, що подорожчання кредитних ресурсів не вплине на виплату 

процентів за кредитом понад визначену прийнятну межу. При цьому існує 

потреба для банку у надійному прогнозуванні можливих масштабів зростання 

базової ставки.» [20]. 

Водночас «недоліком усіх витратних методів ціноутворення є неврахування 

попиту, що може при звести до встановлення цін на нереальному рівні. Ці 

методи варто використовувати у галузях зі стабільним споживчим попитом і 

конкуренцією, тобто там, де ці два фактори вже відомі й досить незмінні. Слід 

враховувати й те, що витратні методи більшою мірою придатні для 

обґрунтування базисної ціни, ніж для встановлення остаточної. Ринкові методи 

ціноутворення, хоча і є найбільш різноманітними, значно менше 

використовуються в Україні. Всі ринкові методи можна поділити на два основні 
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типи: орієнтовані на попит та орієнтовані на конкуренцію. До методів, 

орієнтованих на попит, відносять ціннісне ціноутворення та ціноутворення на 

основі попиту. До методів, орієнтованих на конкуренцію, відносять метод 

середньоринкових або поточних цін, метод гонки за лідером, тендерний метод і 

теорію ігор.» [68]. Зважаючи на цей недолік, доцільно при ціноутворенні 

продуктів банку враховувати характеристики попиту та пропозиції на ринку 

банківських продуктів. 

Лише половина з перерахованих методів враховує кредитний ризик, 

зокрема несвоєчасне випадкове запізнення при поверненні кредиту.  

О.Д. Вовчак наводить загальний алгоритм ціноутворення на кредитні 

послуги банків України [21] (див. Рис. 1.1). 

Найбільшою мірою він схожий на метод «вартість плюс», проте має ряд 

відмінностей. Відповідно до нього, банк враховує непрямі витрати банку в ціну 

кредиту, а також значною мірою на ціну кредиту впливають нематеріальні 

фактори – імідж банку на ринку, та рівень відносин між клієнтом і банком, 

зокрема, можливі доходи від клієнта за іншими видами діяльності банку [21]. У 

цьому підході до ціноутворення не вказано явним чином врахування кредитного 

ризику чи можливості випадкового запізнення при поверненні кредиту. 

Тобто, кредитний ризик при ціноутворенні кредитів або не враховується 

взагалі [21] або враховується лише в частині методів [20, 131], при цьому всі з 

них враховують кредитний ризик, як деяку надбавку у відсоткових пунктах до 

базової кредитної ставки. 

Цю надбавку отримують по-різному в залежності від різних підходів: 

1. частина методів ділить кредити на групи відповідно до рівня ризику, і 

кожній групі ставиться у відповідність деяка надбавка за ризик; 

2. частина методів отримує функцію розподілу імовірності ризиковості, і 

для кожної кредитної угоди встановлює ступінь її індивідуальної 

ризиковості та відповідну надбавку за ризик; 
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3. кредитний ризик розраховується як середня імовірність несвоєчасного 

повернення кредиту, іноді з врахуванням кореляції з іншими кредитами 

чи факторами. 

 

Рис. 1.1 Алгоритм процесу управління ціноутворенням у вітчизняній 

банківській практиці на кредитні продукти.  

Джерело: Вовчак О.Д. [21] 

 

Для оцінки такого кредитного ризику і зокрема випадкового запізнення при 

поверненні кредитів, «у світовій банківській практиці використовуються такі 

методи оцінки кредитного портфельного ризику банку, науково обгрунтовані 

Базельським комітетом, до якого входять Центральні банки країн з розвиненою 

ринковою економікою: 

1. Статистичні методи.  
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2. Різні варіанти лінійного програмування спрямовані на пошук основних 

вагових коефіцієнтів.  

3. Дерево класифікації або рекурсіонно-партіціонний алгоритм (РПА) і 

нейронні мережі. 

4. Генетичний алгоритм.  

5. Метод експертних оцінок. 

У кожного методу є свої переваги і недоліки, крім того, вибір методу 

пов'язаний зі стратегією банку і з тим, які вимоги банк вважає пріоритетними 

при розробці моделей. Регресійні методи показують значущість кожної 

характеристики для визначення рівня ризику. Лінійне програмування може 

оперувати великою кількістю змінних і моделювати певні умови: наприклад, 

якщо маркетингова стратегія банку спрямована на активне збільшення обсягів 

кредитування, можна ввести умову, щоб ліміти кредитування були значно 

ослаблені, але не перевищували нормативного значення. Нейронні мережі і 

дерева класифікації виявляють нелінійні зв'язки між змінними, які можуть 

призвести до помилки в лінійних моделях.» [37, 38] 

Як стверджується в роботі [131], в Україні ж використовують тільки три 

методи оцінки кредитного ризику: 

«1. Метод експертної оцінки. Технічна легкість експертної оцінки і 

недостатність інформації про оцінювані процеси призвело до того, що в Україні 

існує велика кількість фахівців і спеціалізованих видань, що пропонують 

розроблені ними прогнози. Проте не завжди це робиться на достатньо 

професійному рівні. Результати аналізу, проведеного російськими фахівцями, 

показують, що справжність експертних оцінок набагато нижча 50%. На базі 

проведеного дослідження в умовах реформованої економіки були зробленні такі 

висновки: 

- у критичних точках різко зростає кількість оцінок і прогнозів, що 

пропонується; 

- різко падає справжність оцінок; 
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- у критичних точках суттєво знижується конкретність оцінок аналітиків і 

переважають роздуми на загальні теми. 

 2. Статистичний метод оцінки ризику базується на аналізі коливань 

досліджуваного показника за певний відрізок часу. Однак цей метод не вирішує 

одне з головних практичних завдань, яке стоїть перед суб’єктом ризику: оцінка 

в умовах обмеження інформаційного контуру з урахуванням індивідуальних 

особливостей певної ситуації. 

 3. На врахування індивідуальності конкретної ситуації, де вибір рішення 

пов’язаний з ризиком, більше спрямований рейтинговий метод оцінки. Головна 

його перевага – це можливість добору коефіцієнтів з урахуванням конкретної 

мети аналізу. Цей метод найбільш пристосований для оцінки ризику в умовах 

розбудови економіки України.» [131]. 

Проте, окрім перерахованих, можна відзначити ще кілька методів оцінки 

кредитного ризику: 

4. Кредитний скоринг. «Використання скорингу дозволяє 

відділити  бажаних клієнтів, яким кредитор надає кредит від небажаних, яким 

треба відмовити. Також скоринг дозволяє зменшити так звану сіру зону клієнтів, 

які знаходяться на межі між бажаними і небажаними, тобто більш точне 

визначення кредитоспроможності потенційного позичальника дозволяє 

зменшити кількість клієнтів, яких важко віднести як до бажаних, так і до тих, 

яким треба відмовити. » [115]. Кредитний скоринг може використовуватися на 

різних етапах і з різною метою: скоринг заяв на етапі розгляду заяви щодо видачі 

кредиту, скоринг поведінки на основі даних щодо поведінкових факторів клієнта 

чи апліканта, скоринг для пріоритезації роботи з простроченою заборгованістю. 

Скоринг активно використовується банками та досліджується в роботах 

багатьох дослідників [78, 79]. 

5. Бюро кредитних історій це організація, що агрегує дані про кредитну 

історію позичальників у різних банках, таким чином представляючи для аналізу 

більше даних, ніж має один конкретний банк. Механізми взаємодії з бюро 

кредитних історій можуть бути різними, в залежності від бізнес моделі бюро 
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кредитних історій. Може надаватися інтеграція програмного продукту, що 

реалізується в банку і використовує дані бюро для автоматичної рекомендації 

щодо кредитної заявки або надавати дані для розгляду кредитної заявки 

спеціалістом. Як варіант, може будуватися кредитний скоринг на основі 

інформації від бюро кредитних історій. 

6. «Аналітичний метод який полягає в проведенні аналізів (визначення 

точки беззбитковості, аналіз чутливості проекту тощо), результати яких дають 

змогу визначити ключові показники, що найбільше впливають на оцінку 

кредитної операції. Даний метод може застосовуватися зіставленням графічного 

матеріалу (діаграм, ліній тренду тощо).» [20]. 

7. «Метод аналогії, який полягає у тому, що при аналізі ступеня ризику 

визначеного напряму діяльності доцільно використовувати інформацію про 

розвиток аналогічних напрямів у минулому. Отримані дані з різних джерел 

обробляються з метою виявлення залежностей між плановими результатами 

діяльності та потенційними ризиками.» [20]. 

Слід відзначити, що в Україні ціноутворення на кредити та депозити банку 

в деяких ситуаціях може бути зроблено більше виходячи з попиту та пропозиції 

на ринку та власної потреби банку в депозитах. 

Наприклад, внаслідок геп-аналізу, що здійснюється банками щоденно, 

може бути виявлено погіршення ліквідності банку.  

«Індикатором чутливості балансу служить показник гепу (від англ. gap — 

розрив, дисбаланс). Для визначення гепу всі активи і пасиви банку поділяють на 

дві групи — чутливі до змін відсоткової ставки та нечутливі до таких змін. 

Зрозуміло, що такий поділ можна здійснити лише в межах конкретно 

визначеного часового інтервалу. Адже в довгостроковій перспективі всі активи 

чи пасиви банку буде переоцінено чи повернено до банку, а отже, вони теж 

стануть колись чутливими до зміни відсоткової ставки. 

Із цією метою весь часовий горизонт, протягом якого банк планує 

проаналізувати відсотковий ризик, поділяють на періоди. У межах кожного з 

періодів структура балансу вважається фіксованою. Тривалість цих часових 
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інтервалів вибирають довільно, наприклад, відповідно до прогнозованих 

моментів зміни відсоткових ставок на ринку (здебільшого 90 днів). Фіксація 

структури балансу в межах кожного інтервалу дає змогу аналізувати 

співвідношення обсягів чутливих активів і зобов’язань, елімінуючи вплив такого 

параметра, як час.» [120] 

Одним з методів протидії цьому явищу є залучення додаткових коштів, 

шляхом збільшення депозитної ставки. Відповідно може зростати кредитна 

ставка, оскільки вартість коштів для банків збільшилася.  

«Банки традиційно використовують процес ціноутворення на свої продукти 

та послуги з метою управління розривом. Наприклад, якщо у банку є надмірний 

позитивний розрив протягом певного періоду часу, можна стимулювати клієнтів 

банку вкладати гроші у внески зі змінною процентною ставкою, встановлюючи 

по них більш вигідні відсотки, в порівнянні з можливостями вкладення коштів 

на той самий період часу під фіксований відсоток. Аналогічний підхід може 

застосовуватися й у кредитній політиці. Він реалізується через: 

 видачу кредитів з плаваючою процентною ставкою; 

 подовження строків кредитування; 

 зміну графіка погашення кредитів.  

У результаті розрив скорочується. Однак можливості застосування даного 

підходу на практиці досить обмежені.» [132] 

З тих, чи інших причин, українські банки практикують короткотермінове 

підвищення відсоткових ставок за вкладами, іноді у вигляді акційних 

пропозицій. 

Якщо розглянути не методику ціноутворення українських банків, а 

кінцевий результат – наявні кредитні та депозитні продукти банку, можна 

зробити ряд узагальнень. Для розгляду було обрано 27 банків України з 

ринковою часткою понад 0,5% (всі банки першої групи відповідно до 

класифікації НБУ 2016 року, а також іноземні та державні банки з такою 

ринковою часткою). На 1 січня 2016 року це Сітібанк, ІНГ Банк Україна, 

ПроКредит Банк, Райффайзен Банк Аваль, Креді Агріколь Банк, УкрСиббанк, 
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КредоБанк, UniCredit Bank, Ощадбанк, ОТП Банк, Укргазбанк, Банк Південний, 

Банк Восток, ПриватБанк, Мегабанк, Діамантбанк, Укрексімбанк, ПУМБ, 

Універсал Банк, Альфа-Банк, Сбербанк, Фідобанк, Банк Хрещатик, ВТБ Банк, 

Промінвестбанк, Банк Кредит Дніпро, Platinum Bаnk. 

Всі банки розділяють депозитні продукти для фізичних та юридичних осіб, 

а також кредитні продукти для фізичних та юридичних осіб. Більшість банків 

розділяють юридичних осіб та свої послуги на послуги для малого бізнесу та 

корпоративних клієнтів, лише деякі пропонують продукти для юридичних осіб 

без такого поділу (ПроКредит Банк, ПриватБанк, Мегабанк, Діамантбанк, Банк 

Хрещатик, Platinum Bаnk), або лише для одного виду юридичних осіб – 

корпоративних клієнтів (Банк Південний, Банк Восток, Промінвестбанк, Банк 

Кредит Дніпро).  

Продукти для фізичних осіб більш відкриті клієнтам – часто умови таких 

продуктів, кредитні та депозитні ставки, умови депозитів та можливі комісії 

явно наведені на сайтах банків. Більше інформації можна знайти про депозитні 

продукти, ніж про кредитні. 

Різні банки називають депозити по-різному – більшість депозитами 

(ПроКредит Банк, Райффайзен Банк Аваль, Креді Агріколь Банк, КредоБанк, 

UniCredit Bank, Ощадбанк, ОТП Банк, Укргазбанк, Банк Південний, Банк 

Восток, ПриватБанк, Укрексімбанк, ПУМБ, Універсал Банк, Альфа-Банк, 

Сбербанк, ВТБ Банк, Промінвестбанк, Банк Кредит Дніпро, Platinum Bаnk), 

менше – вкладами (Райффайзен Банк Аваль, КредоБанк, ОТП Банк, Банк 

Південний, Мегабанк, Універсал Банк, Фідобанк, Банк Хрещатик), ощадними 

рахунками (ПроКредит Банк, Універсал Банк), заощадженнями (УкрСиббанк), 

депозитними програмами (Ощадбанк, Діамантбанк).  

Деякі банки взагалі не надають можливості розміщення депозитів фізичних 

осіб (Сітібанк та ІНГ Банк Україна). Незважаючи на те, що ці два банки 

пропонують розміщення депозитів юридичним особам, умови таких продуктів 

не наведені на їх сайтах. При цьому, всі банки пропонують класичний продукт 
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– строковий депозит, без можливості поповнення, з виплатою відсотків в кінці 

строку залучення чи помісячно та строковий депозит з можливістю поповнення. 

Зазвичай банки пропонують кілька депозитних продуктів для фізичних 

осіб: три види депозитів (ПроКредит Банк), чотири (Райффайзен Банк Аваль, 

ПУМБ, ВТБ Банк, Промінвестбанк), п’ять (УкрСиббанк, Ощадбанк, Банк 

Восток, Альфа-Банк, Фідобанк), шість (Креді Агріколь Банк, UniCredit Bank, 

Діамантбанк), сім (Мегабанк, Банк Кредит Дніпро), вісім (ОТП Банк, 

Укргазбанк, Банк Південний, ПриватБанк, Platinum Bаnk), дев’ять (КредоБанк, 

Сбербанк), десять (Укрексімбанк), дванадцять (Універсал Банк), чотирнадцять 

(Банк Хрещатик).  

Депозити можуть залучатися на терміни від 1 місяця до 1 року (всі банки), 

іноді менше – на 5 днів (Банк Хрещатик), на 7 днів (Укргазбанк, Мегабанк, 

Діамантбанк, Укрексімбанк, Альфа-Банк), на 10 днів (Промінвестбанк); іноді 

більше – на 1,5 роки (Креді Агріколь Банк, УкрСиббанк, Ощадбанк, Банк 

Хрещатик, Банк Кредит Дніпро, Platinum Bаnk), на 2 роки (УкрСиббанк, 

КредоБанк, ОТП Банк, Укргазбанк, Діамантбанк, Сбербанк, Фідобанк, Банк 

Хрещатик), на 3 роки (Ощадбанк, Сбербанк), до 10 років (Укрексімбанк, Банк 

Хрещатик), до 20 років (КредоБанк) чи до настання повноліття дитини (Креді 

Агріколь Банк, КредоБанк, ОТП Банк, Сбербанк, Банк Хрещатик). Депозити до 

запитання зазвичай залучаються безстроково.  

Депозити залучаються зазвичай в українській гривні, доларах США та євро 

(всі банки), іноді в швейцарських франках (ОТП Банк, Укрексімбанк, Універсал 

Банк, Банк Хрещатик), в англійських фунтах стерлінгів (Універсал Банк, Банк 

Хрещатик), в російських рублях (Сбербанк), в золоті (XAU) (Укргазбанк, 

Діамантбанк, Сбербанк, Банк Хрещатик) чи сріблі (XAG) (Діамантбанк, 

Сбербанк, Банк Хрещатик). 

Депозитні ставки залежать від виду депозитного продукту (внаслідок 

можливих умов поповнення, зняття, моментів нарахування та сплати відсотків, 

капіталізації відсотків, можливого дострокового вилучення депозиту, валюти 
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депозиту), від терміну на який залучається депозит, а іноді від суми депозиту 

(Креді Агріколь Банк, КредоБанк, UniCredit Bank, Універсал Банк).  

Для всіх банків характерно, що депозитні відсотки для депозитів у гривнях 

є вищими, ніж у депозитів у доларах чи євро. Депозитні відсотки для депозитів 

у доларах є не меншими, ніж у депозитів у євро, хоча у деяких банків вони на 

одному рівні (ПроКредит Банк, УкрСиббанк, Банк Південний, ПриватБанк). 

Депозитні відсотки у іноземних банків (Райффайзен Банк Аваль, Креді Агріколь 

Банк, УкрСиббанк, КредоБанк, ОТП Банк) зазвичай нижчі, ніж у державних 

(Ощадбанк, Укрексімбанк) та приватних вітчизняних банках (Банк Південний, 

ПриватБанк, Діамантбанк, ПУМБ, Фідобанк, Банк Хрещатик, Промінвестбанк, 

Банк Кредит Дніпро, Platinum Bаnk). 

Окрім базових умов депозитних продуктів, іноді банки пропонують різні 

акції та підвищення депозитних ставок в залежності від деяких умов (реєстрації 

в онлайн банкінгу, замовленні послуги страхування, перевкладанні депозиту, 

при користуванні іншими послугами банку, наприклад зарплатною карткою, для 

клієнтів банку з картками престиж класу – голд, платінум, преміум, віп і т.д., 

деяким категоріям населення як то пенсіонерам тощо). 

Депозити для юридичних осіб в більшості випадків включають не ті ж 

продукти, що й для фізичних осіб. Їх теж пропонується кілька – від двох 

(ПроКредит Банк, Мегабанк), трьох (Креді Агріколь Банк, ОТП Банк, Банк 

Південний, Універсал банк, Промінвестбанк), чотирьох (Банк Восток, Сбербанк, 

Банк Кредит Дніпро, Platinum Bаnk), п’яти (УкрСиббанк, КредоБанк, 

ПриватБанк, Фідобанк), семи (Діамантбанк, ПУМБ, Альфа-Банк), восьми 

(Ощадбанк, Укрексімбанк, ВТБ Банк), десяти (Райффайзен Банк Аваль, 

UniCredit Bank, Банк Хрещатик) і п’ятнадцяти (Укргазбанк). Іноді умови взагалі 

не зазначені на сайті банку (Креді Агріколь Банк для малого бізнесу та 

корпоративних клієнтів, Райффайзен Банк Аваль для корпоративних клієнтів, 

УкрСиббанк для корпоративних клієнтів, КредоБанк не зазначає процентні 

ставки для юридичних осіб, Укргазбанк для деяких видів депозитів, Банк 

Південний для корпоративного бізнесу, Банк Восток для корпоративного 
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бізнесу, Промінвестбанк не зазначає процентні ставки для корпоративного 

бізнесу).  

Депозити для юридичних осіб можуть залучатися на терміни від 2 місяців 

до 1 року (всі банки), іноді менше – від 1-3 днів (Банк Восток, ПриватБанк, 

Укрексімбанк, ПУМБ, Фідобанк, ВТБ Банк, Промінвестбанк, Банк Кредит 

Дніпро), від 7 днів (Креді Агріколь Банк, КредоБанк, UniCredit Bank, Ощадбанк, 

Укргазбанк, Універсал банк, Platinum Bаnk), іноді більше – до 2 років 

(УкрСиббанк, Укргазбанк, Банк Хрещатик, ВТБ Банк, Platinum Bаnk), до 3 років 

(КредоБанк, Укргазбанк, Банк Хрещатик), до 5 років (Промінвестбанк), до 7 

років (Укрексімбанк). Депозити до запитання зазвичай залучаються 

безстроково.  

Депозити залучаються зазвичай в українській гривні, доларах США та євро 

(всі банки), іноді в російських рублях (Креді Агріколь Банк, Укрексімбанк, 

Промінвестбанк, Банк Кредит Дніпро), польських злотих (КредоБанк), золоті 

(AU) (Діамантбанк, Укрексімбанк, Банк Хрещатик), сріблі (Банк Хрещатик) чи 

інших валютах та банківських металах (Діамантбанк). 

Депозитні ставки для юридичних клієнтів також залежать від багатьох 

факторів і зазвичай нижчі, ніж депозитні ставки фізичних осіб. 

Для всіх банків характерно, що депозитні відсотки для депозитів 

юридичних осіб у гривнях є вищими, ніж у депозитів у доларах чи євро. 

Депозитні відсотки для депозитів у доларах є не меншими, ніж у депозитів у 

євро, хоча у деяких банків вони на одному рівні (ПроКредит Банк, УкрСиббанк). 

Депозитні відсотки у іноземних банків (Райффайзен Банк Аваль, Креді Агріколь 

Банк, УкрСиббанк) зазвичай нижчі, ніж у державних та приватних вітчизняних 

банках (ПриватБанк, Діамантбанк, Банк Хрещатик). 

Деякі банки взагалі не здійснюють кредитування фізичних осіб (ІНГ Банк 

Україна). Умови кредитування часто не наведені на сайтах деяких банків: 

фізичних та юридичних осіб (Сітібанк та ІНГ Банк Україна), фізичних осіб 

(ПроКредит Банк, ВТБ Банк, Промінвестбанк). 
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Банки зазвичай пропонують кілька кредитних продуктів з умовами, 

характерними для цілі кредиту – кредитні карти, кредити на авто, кредити на 

нерухомість, кредити на ремонт, споживчі кредити без застави та з заставою. 

Причому навіть для однієї цілі може бути кілька видів кредитів. Наприклад, для 

кредиту на автомобіль банк може пропонувати кілька різних кредитних 

продуктів – кредит на новий чи б/в автомобіль, кредит на автомобіль, якщо 

частина суми виплачується одразу, кредит за умови партнерських 

домовленостей з деякими виробниками чи дистриб’юторами тощо. Проте деякі 

види кредитів (як то іпотечні чи кредити на авто) надають не всі банки. Умови 

кредитування на різні цілі та у різних банків також суттєво відрізняються, на 

відміну від депозитів. 

Число таких кредитних продуктів може сягати двох (Банк Кредит Дніпро), 

трьох (Універсал банк, Platinum Bаnk), чотирьох (Укрексімбанк, Фідобанк), 

п’яти (Райффайзен Банк Аваль, Банк Восток, ПриватБанк, ПУМБ), шести 

(УкрСиббанк, Діамантбанк), семи (Ощадбанк, ОТП Банк, Сбербанк) десяти 

(Креді Агріколь Банк, Банк Південний), одинадцяти (UniCredit Bank, Альфа-

Банк), чотирнадцяти (Укргазбанк), п’ятнадцяти (Мегабанк), сімнадцяти 

(КредоБанк), дев’ятнадцяти (Банк Хрещатик).  

Кредити по кредитним карткам переважно надаються на невизначений 

термін, з пільговими умовами протягом деякого періоду часу (зазвичай близько 

50-57 днів), і вимогами щодо погашення протягом наступного періоду часу. 

Якщо погашення частини тіла кредиту та відсотків не відбувається вчасно, банк 

нараховує пеню та штрафи.  

Споживчі кредити без застави видаються на термін 0-6 років, а з заставою 

до 7 років. Кредити на авто надаються переважно на 0-7 років. Іпотечні кредити 

видаються на термін до 15-20 років, хоча деякі банки можуть пропонувати 

суттєво менші терміни, як приклад 3 роки (Банк Південний). 

Кредитування фізичних осіб здійснюється лише в українських гривнях, 

відповідно до розпоряджень Національного банку України. 
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Кредитні ставки зазначаються на сайтах банків не для всіх продуктів. Іноді 

вони є результатом домовленостей з клієнтом та аналізом його бізнесу та 

платоспроможності. 

Слід відмітити, що кредити фізичним особам зазвичай приносять дохід 

банку не тільки відсотками, а й комісіями, оформленням додаткових послуг 

(наприклад, страхування авто), та штрафами і пенею і випадку несвоєчасного 

повернення частини кредиту. 

Кредити для юридичних осіб (у банках їх ще називають фінансуванням 

фізичних осіб, кредитними програмами) характеризуються іншими цілями 

залучення кредитів. Типовими кредитними продуктами для юридичних осіб є 

кредитна лінія та овердрафт.  

Інші кредитні продукти значно варіюються в різних банках – кредити на 

авто, на нерухомість, на обладнання, на розширення асортименту, на транспорт, 

на купівлю агротехніки, на сезон, на поточну діяльність, на інвестиції, 

факторинг, лізинг, вексельні програми, кредит під заставу депозиту, проектне 

кредитування, мікрокредитування, кредитування осбб/жкб, індексований 

кредит. 

Кредитних продуктів для юридичних осіб зазвичай багато у всіх банках – 

шість (ПриватБанк, Діамантбанк, Фідобанк, Банк Хрещатик, Промінвестбанк, 

Банк Кредит Дніпро , Platinum Bаnk), вісім (Банк Південний, Банк Восток), 

дев’ять (ПроКредит Банк, UniCredit Bank, Ощадбанк, ОТП Банк), десять (ВТБ 

Банк), одинадцять (Сбербанк), дванадцять (Райффайзен Банк Аваль, 

УкрСиббанк), тринадцять (Креді Агріколь Банк), п’ятнадцять (Мегабанк, 

Універсал банк), сімнадцять (ПУМБ), дев’ятнадцять (КредоБанк, 

Укрексімбанк), двадцять (Альфа-Банк), двадцять сім (Укргазбанк). 

Терміни кредитування значно залежать від виду кредиту. Кредит овердрафт 

може бути оформлений до одного чи двох років з пільговим користуванням 

протягом деякого періоду часу. Кредитна лінія оформляється зазвичай на один 

чи два роки. 
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Кредитування юридичних осіб здійснюється в українських гривнях, 

американських доларах, євро, іноді в російських рублях (Сбербанк, ВТБ Банк). 

Кредитні ставки зазначаються на сайтах банків рідко і не для всіх продуктів. 

Іноді вони є результатом домовленостей з клієнтом та аналізом його бізнесу та 

платоспроможності. 

Слід відмітити, що кредити юридичним особам також приносять дохід 

банку не тільки відсотками, а й комісіями, оформленням додаткових послуг 

(наприклад, розрахункового рахунку, проведення різних операцій), та штрафами 

і пенею і випадку несвоєчасного повернення частини кредиту. 

Таким чином, можна стверджувати, що банки активно займаються 

ціноутворенням на багато видів депозитних та кредитних продуктів і мають 

доволі значні відмінності у пропонованих депозитних та кредитних продуктах. 

Банки зазвичай не афішують, чи враховують вони можливість випадкового 

запізнення при поверненні кредитів, при ціноутворенні на численні кредитні та 

депозитні продукти, проте як зазначає О.Д. Вовчак: «В той же час варто 

підкреслити, що згідно з наведеним вище алгоритмом сучасні підходи до 

ціноутворення на кредитні банківські послуги не враховують фактори ризику у 

ціні банківського кредиту. Переважно це пов’язано із тим, що при видачі 

кредиту вітчизняні банки незалежно від класу позичальника намагаються 

додатково вберегти себе від ризику дефолту шляхом залучення поручителів та 

взяття майна клієнта у заставу у обсязі, достатньому покрити всю суму кредиту. 

Тому, на нашу думку, пріоритетними напрямками подальших досліджень у 

даному питанні є саме розвиток системи ціноутворення на банківські кредити в 

напрямку врахування кредитного ризику в ціні послуг.» [21]. 

Таким чином, актуальним є врахування випадкового запізнення при 

поверненні кредитів для ціноутворення кредитів та депозитів комерційного 

банку. 
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Висновки до розділу 1 

1. Було проаналізовано підходи до визначення банків та банківської 

діяльності, виявлено що одностайного підходу до цього немає. 

Мікроекономічний підхід полягає у визначенні банків через банківську 

діяльність, хоч є різні погляди на те, які види діяльності є достатніми для того, 

щоб підприємство називати банком. В Україні це три види діяльності – 

кредитна, депозитна та розрахунково-касова, хоча банки можуть здійснювати і 

інші види діяльності, і в інших країнах включають інші види банківської 

діяльності. Макроекономічний підхід до визначення банків полягає у розгляді 

значення банків для економіки країни – їх трансформаційній та посередницькій 

діяльності. 

2. Було розглянуто різні види банківської діяльності, аргументовано, чому 

актуальним є розгляд саме кредитно-депозитної діяльності. Кредитно-депозитна 

діяльність може бути основою прибуткової роботи банку за умови правильного 

ціноутворення. 

3. Наведено визначення ціноутворення, його важливість для стабільної та 

прибуткової роботи банку. Ціноутворення здійснюється відповідно до певної 

стратегії, відповідно вибирається критерій ціноутворення. Обґрунтовано вибір 

максимізації капіталу банку як критерій ціноутворення. Відповідно до 

рекомендацій Базель ІІІ, нарощення капіталу для більшої стійкості перед 

різними ризиками є однією з головних задач для банків. 

4. Обґрунтовано необхідність підтримання ліквідності для стабільної 

роботи банку. Наведено визначення ліквідності, нормативи Національного 

банку України з ліквідності.  

5. Показано зв’язок ліквідності з вчасним поверненням кредитів 

позичальниками банку. На прикладі української банківської кризи 2008 року 

показано значний негативний вплив запізнення при поверненні кредитів. 

Зазначено відсутність визначення поняття «запізнення при поверненні кредиту». 

Натомість використовують поняття «кредитний ризик», що означає можливість 

виникнення запізнення при поверненні кредиту. 
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6. Для протидії цьому негативному явищу банкам потрібно виявляти 

запізнення при поверненні кредитів. Показано, як при різних схемах погашення 

кредиту, банк може раніше чи пізніше виявити факт запізнення при поверненні 

кредиту. 

7. Наведено інший спосіб протидії запізненню при поверненні кредитів – 

штрафи, пеня і комісії за прострочки за сплатою кредитів. На прикладі продукту 

«кредитна карта Універсальна» Приватбанку показано, наскільки великими 

можуть бути такі штрафи.  

8. Обґрунтовано, що незважаючи на різні способи протидії кредитному 

ризику, банки недостатньо успішно вирішують цю проблему, і що можливість 

випадкового запізнення при поверненні кредиту слід враховувати при 

ціноутворенні для зменшення пов’язаних з цим ризиків. 

9. Розглянуто підходи до ціноутворення в практиці українських банків. 

Наведено 6 методів ціноутворення кредитів за [20] та загальний алгоритм 

ціноутворення на кредитні послуги банків України [21]. Наведено підходи до 

врахування ризиків при ціноутворенні та впливу геп-аналізу на ціноутворення. 

10. Проаналізовано кредитні та депозитні ставки 27 найбільших 

українських банків, узагальнено інформацію по кількості кредитних та 

депозитних продуктів, термінах, валютах та інших їх особливостях, наведено 

основні закономірності ціноутворення 27 найбільших українських банків. 

 

Результати розділу опубліковані в [40, 41, 43, 58]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

КРЕДИТНО-ДЕПОЗИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 

 

2.1 Обґрунтування вибору методології моделювання кредитно-

депозитної діяльності із врахуванням несвоєчасного повернення кредитів 

Через важливість прибуткової і стабільної роботи банківської системи в 

цілому, та банків що до неї входять зокрема, наукове дослідження банківської 

діяльності є дуже актуальним. Вивчення діяльності банків сягає середини XІX 

століття [157] і постійно доповнюється новими підходами. 

Моделювання ціноутворення продуктів банку нерозривно пов’язане з 

моделюванням діяльності банку, оскільки ціноутворення впливає на цю 

діяльність та на фінансові результати, і зрештою на можливі рамки 

ціноутворення у майбутньому. Виходячи з цього, є різні підходи до 

моделювання ціноутворення: в частині з них ціноутворення виводиться як 

елемент моделювання банківської діяльності, в інших модель ціноутворення 

продуктів банку включає моделювання складових елементів банку чи діяльності 

банку. 

Моделювання банків є особливо актуальним через значну складність 

банків, як економічних об’єктів, велику множину різноманітних видів діяльності 

що банки здійснюють. Наприклад, доволі типовим є банк, що має багато 

відділень, що займається багатьма видами діяльності, в якому є багато суб’єктів 

прийняття рішень, багато відділів, що відповідальні за свій напрям роботи, 

багато банківських продуктів. Депозити в такому банку можуть залучатися на 

різні терміни, при різних відсоткових ставках залежно від періоду часу, з 

опціонами поповнення/зняття, конвертації валют, дострокового повернення, 

кредити можуть видаватися під заставу, під поруку, відсотки можуть 

нараховуватися і погашатися різними схемами, навіть окремі договори щодо 
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розміщення вкладів чи видачі кредиту можуть бути не типовими, а на якихось 

особливих умовах і так далі, нюансів дуже багато. 

Тому при моделюванні банківської діяльності, як і багатьох інших 

складних економічних процесів, не існує моделі, що враховувала би всі деталі 

діяльності банку. Натомість, поширеним є підхід: фокусуватися при 

моделюванні на досліджуваному питанні, залишаючи при розгляді суттєві 

впливові деталі і відкидаючи несуттєві. Використовуючи цей підхід, дослідники 

розглядали різні аспекти банківської діяльності.  

Глобально можна виділити два напрямки досліджень банків та банківської 

діяльності – дослідження, де банк виступає в ролі предмета дослідження (як то 

роботи, що досліджують визначення банку та банківської діяльності, роль яку 

відіграють банки в економіці, особливості банків і відмінності від інших 

підприємств, причини чому банки як посередники існують, аналіз, чи є банки 

позитивним явищем для суспільства і економіки тощо) та дослідження, де банк 

виступає в ролі об’єкта, а досліджується якийсь аспект діяльності банків (як то 

керування кредитною та депозитною діяльністю банку, іншими видами 

діяльності, врахування і оцінка ризиків тощо), див. Рис. 2.1. 

  

 

Рис. 2.1 Загальний поділ напрямків дослідження банків та банківської 

діяльності.  

Джерело: складено автором 

В дослідженнях, де банк виступає в ролі предмета дослідження, зазвичай 

використовується макроекономічний підхід, що дозволяє дослідити вплив 

Дослідження 
банку

Банк виступає в 
ролі предмета 
дослідження
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ролі об’єкта 
дослідження
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банків на інших агентів економіки, та ефекти які були б за їх відсутності. 

Дослідження, де банк виступає в ролі об’єкта використовують переважно 

мікроекономічний підхід, що дозволяє заглибитися в суть діяльності банків, 

розглянути питання, що лежать перед банками. 

Питання, які фірми відносити до банків та які види діяльності є 

банківськими є одним із класичних напрямів дослідження банку як предмету. 

Воно є особливо актуальним для центральних банків, адже залежно від цього 

буде визначатися, на які фірми поширюється специфічне банківське 

регулювання і ліцензування. В роботі [58] аргументується, наскільки непростим 

є визначення банку, попри здавалось би простоту питання. Центральні банки 

практично кожної країни дають свої визначення банку. 

Частина досліджень стосується огляду питання в чому відмінність банків, 

чому вони існують. В роботах [124, 152, 153] обґрунтовується, що банки є 

посередниками, які здійснюють необхідний для ринку випуск фінансових 

продуктів, що задовольняють і інвесторів, і позичальників. Так, банк пропонує 

надійні короткострокові мало ризикові інструменти для інвесторів (депозити) і 

надає кошти позичальникам на великий термін, детально аналізуючи ризики і 

беручи ці ризики на себе, як того і потребують кредитори (кредити). Водночас в 

[152] зазначається, що в даній моделі вкладники можуть обійтися без 

посередників, себто банків, за умови, що фірми (кредитори) напряму випустять 

безризикові облігації. 

В роботі [144] розглядається модель, де банки виступають посередниками 

– пулом вкладників. В цій моделі множина агентів вибирає, чи споживати чи 

інвестувати власні гроші протягом трьох періодів і показується, що їх вибір буде 

залежати від інформації щодо можливостей інвестування власних грошей. Адже 

якщо така інформація кимось продається, вона може бути неправдивою або 

коштувати дорожче, ніж потенційний дохід від неї. Водночас, якщо інформація 

про можливості інвестиції буде доступна всім агентам на ринку, відпаде потреба 

у посереднику. Таким чином обґрунтовується, що банки існують як певний 

аналог пулу вкладників за умови неповноти інформації. 
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Функцію делегованого моніторингу банку було розглянуто в роботі [148]. 

Відповідно до неї, є фірми, які залучають грошові кошти у вкладників напряму, 

при цьому інформацією про доходи фірми володіють, а вкладники ні. Це 

створює ситуацію, в якій недобросовісні позичальники можуть приховувати свої 

доходи, щоб не виплачувати відсотки за позиченими грошима. Як засіб протидії, 

вкладники можуть контролювати фірми, виділяючи певний обсяг грошей на 

моніторинг за діяльністю фірм. Проте було показано, що моніторинг одним 

посередником-банком може бути ефективнішими (витрачати меншу суму 

грошей), ніж моніторинг, що буде здійснюватися кожним вкладником окремо. 

Таким чином, було показано що існування банків зумовлюється ефективністю 

ринку в цілому в наслідок такого делегованого моніторингу.  

Вплив власності на інформацію на роботу позичальників розглядався в 

роботах [142, 165]. Відповідно до цього підходу фірми-позичальники володіють 

приватною інформацію про свою роботу, і якщо ця інформація стає відомою 

конкурентам, то це приводить до збитків в їх діяльності. В такому випадку при 

прямому залученні грошей від вкладників існує вищий ризик поширення такої 

інформації, ніж при двосторонній роботі з банком, що шанує свою репутацію. 

В цьому напрямку досліджень не визначається, яким має бути 

ціноутворення в банку, щоб відповідати певному критерію доцільності для 

банку. Тому вони не бралися за основу побудови моделі ціноутворення банку в 

умовах запізнення при поверненні кредитів та депозитів. 

У дослідженнях, де банк виступає в ролі об’єкта дослідження, зазвичай 

ставиться мета покращити роботу банку чи отримати позитивні наслідки для 

суспільства.  

Наприклад, типовою метою при моделюванні банку визначають 

максимізацію прибутку. В моделі Монті-Кляйна [156, 159] розглядається 

випадок банку-монополіста, для якого відома функція попиту на кредити та 

пропозиції депозитів, і банк може залучати депозити і видавати кредити 

відповідно до цих функцій попиту-пропозиції.  
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Особливістю цих функцій є те, що в них кредитна та депозитна ставки 

залежать від обсягів кредитів та депозитів відповідно, які вирішить залучити 

банк. Це обґрунтовується тим, що розглядається ринок ідеальної конкуренції, на 

якому банк не впливає на ринкові кредитну та депозитну ставки, а змушений по 

суті використовувати їх, проте може обирати які обсяги кредитів та депозитів 

залучити.  

Ця модель відноситься до категорії мікроекономічних моделей, де 

відповідно до теорії фірми банк розглядається як специфічна фірма, в якій гроші 

є товаром. Недоліком такої моделі для питання щодо оптимального 

ціноутворення є те, що по суті ціна кредитів та депозитів в ній не визначається, 

а є заданою екзогенно.  

Також ця модель статична, не дозволяє розглядати ціноутворення в часі, а 

тим паче розглянути випадок запізнення при поверненні кредитів та депозитів.  

Мікроекономічний підхід до моделювання банків також можна знайти в роботі 

[103]. 

Модель Монті-Кляйна у випадку конкурентного середовища передбачає 

конкуренцію між банками за обсягами залучених кредитів та депозитів, аналог 

конкуренції за Курно [145].  

На противагу цьому підходу, модель Салопа [161] розглядає 

монополістичну конкуренцію, де головними факторами є лояльність клієнтів до 

банків та ціна входу на ринок. В цій моделі враховується лише динаміка зміни 

кількості конкурентів на ринку (вони можуть заходити на ринок і виходити з 

нього), зрештою утвориться рівновага як по кількості конкурентів на ринку, 

прибутку та ціни на товар.  

Проте товар в моделі Салопа розглядається агреговано, не розглядаються 

кредити та депозити окремо (що унеможливлює розгляд ефекту подвійної 

конкуренції за банківськими продуктами), а також не розглядається повернення 

кредитів та депозитів з відсотками через деякий час, відтак неможливо 

розглянути питання запізнення при поверненні кредитів та депозитів. 



 60 

Поширеним підходом до моделювання банку є використання портфельної 

теорії Марковіца (в широкому сенсі), вперше представленої в [158]. З її 

допомогою зазвичай вирішують задачу оптимального вибору активів, 

розподіляючи акумульовані банком кошти на активи з різною прибутковістю та 

ризиковістю.  

Марковіц довів, що диверсифікація в різні активи може зменшувати ризик 

вкладень, тому типовими критеріями моделювання за допомогою портфельної 

теорії є мінімізація ризику при обмеженні щодо середньої дохідності активів та 

максимізація середньої дохідності за обмеження по ризику.  

Такий напрямок розгляду одного з видів банківської діяльності набув 

подальшого розвитку також в роботах [28, 65, 112, 113, 155, 160]. 

Одним із підходів моделювання банківської діяльності, є моделювання 

ціноутворення в банку із врахуванням різних видів ризиків. Відповідно до цього 

підходу, кредитна чи депозитна ставка визначається як сума базової ставки і 

доданку, що враховує той чи інший ризик чи кілька ризиків водночас. 

Наприклад, в роботі [25] розглядається ціноутворення роздрібних 

депозитів з урахуванням ризику перевкладення, тобто що після закінчення 

терміну депозиту вкладники не перевкладуть гроші на новий термін, а заберуть 

їх з банку взагалі. Знаючи імовірність того, що вкладник не захоче перевкласти 

гроші, можна вирахувати депозитну ставку, що нівелювала би ризик 

перевкладення.  

А в роботі [26] розглядається ціноутворення на роздрібні депозити з 

урахуванням ризику ліквідності. 

В роботі [168] розглядається ціноутворення активів з урахуванням 

кредитного ризику та ризику ліквідності на основі матриці фінансування, що 

пов’язує пасиви банку з різним терміном вкладання з активами банку, адже 

поширеною є ситуація, коли довготермінові кредити фінансуються за рахунок 

короткотермінових депозитів, чи кількох депозитів із різними термінами 

вкладення.  
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В роботі [166] було розглянуто модель банку, що враховувала при 

ціноутворенні кілька ризиків водночас – кредитного, ринкового, операційного 

та ризику ліквідності на основі підходу «Грошовий потік під ризиком» (Cash-

flow at risk approach). 

Окремим напрямком розглядаються різні ризики банку, без контексту 

ціноутворення. В рамках цього напрямку їм даються визначення, оцінки, 

групування, кластеризація банків з точки зору ризику і т.д. Цей напрям 

досліджень представлений в роботах [11, 17-19, 29, 73-77, 90, 91, 94, 136, 137, 

143, 146, 147]. 

Також поширеним є підхід до моделювання банку як системи вхідних та 

вихідних грошових потоків [1-10, 14, 15, 93, 95-102, 105, 110]. Поняття 

грошового потоку не є унікальним лише для банківською діяльності, а активно 

використовується для аналізу діяльності підприємств.  

Як зазначається в [114], грошовий потік – це сукупність розподіленого у 

часі надходження і витрачання грошових коштів в процесі господарської 

діяльності підприємства.  

Відповідно до цього підходу, розглядаються вхідні та вихідні грошові 

потоки банку з різним рівнем деталізації. Поширеними задачами, що ставляться 

при використанні цього підходу є контролінг діяльності банків, виявлення та 

попередження можливих негативних для банку явищ.  

Одним із варіантів використання цього підходу є методологія ґеп-аналізу, 

що дозволяє виявити розриви ліквідності для банку та прийняти рішення щодо 

стимулювання залучення коштів чи пошук альтернативних джерел коштів для 

підтримання ліквідності в необхідний момент. 

Окремий напрямок досліджень комбінує підхід теорії керування [13, 89, 

154], системну динаміку Форрестера [123, 151], еконофізику, підхід до 

моделювання банку як виробничої фірми (Industrial Organization Approach).  

В цьому підході використовуються економіко-математичні моделі, що 

розглядають банк з точки зору теорії керування, здійснюючи на нього керуючі 

впливи. При деяких збуреннях, на які той, хто керує, не має впливу та при 
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керуванні, яке доступне, результатом роботи банку є певний показник. 

Керування здійснюється з метою досягнення бажаної поведінки цього 

результуючого показника.  

Схожість з системною динамікою проявляється в тому, що всі ці моделі є 

динамічними (за виключенням деяких часткових випадків) і аналізуються в 

динаміці, розглядаються складові частини системи і їх взаємовплив, можливий 

зворотній зв’язок та затримки реакції (тобто, запізнення), вплив середовища, 

зазвичай ці системи розглядаються при комп’ютерному моделюванні через 

високу складність.  

Еконофізика в цьому підході проявляється через аналогії із задачею 

наповнення баку, коли в певну ємність з рідиною є вхідні потоки з різною 

інтенсивністю, та вихідні потоки з різною інтенсивністю, коли є можливість 

впливати на інтенсивність вхідних та вихідних потоків, з’являється можливість 

отримувати бажаний рівень рідини в баку.  

Якщо провести паралелі з банківською діяльністю, то можна отримати 

корисні результати, розглядаючи вхідні та вихідні грошові потоки, а за 

результуючий показник розглядаючи приріст грошей або суму грошей у банку 

(або аналог капіталу).  

Підхід до моделювання банку як виробничої фірми пропонує розглядати 

банк, як деяку фірму, що виробляє гроші. Тому її можна розглядати з точки зору 

мікроекономічної теорії як фірму що прагне максимізувати прибуток (або інший 

раціонально корисний для себе критерій). 

В рамках цього підходу в роботі [35] було запропоновано розглядати банк 

з точки зору теорії керування, та визначено що є керуванням у банку (це кредитні 

та депозитні ставки), що є збуреннями (пропонувалися варіації обсягів кредитів, 

що повертаються позичальниками банку та депозитів, що повертає банк), що є 

фазовою (результуючою) змінною (прибуток банку).  

В роботах [22, 36] було описано деякі вхідні та вихідні потоки банку, 

зокрема до вхідних відносяться залучені банком депозити та повернені з 

відсотками кредити, до вихідних – повернені банком депозити з відсотками та 
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видані кредити, водночас допускалися і інші вхідні та вихідні потоки, відповідно 

до банківської діяльності. 

В роботі [116] було описано економіко-математичну динамічну модель 

банку, в якій кредитні та депозитні потоки, зазначені вище, задані через лінійні 

функції кредитів та депозитів.  

Водночас до моделі додавався міжбанківський ринок та була постановка 

деяких задач керування, зокрема задача оптимального керування кредитною та 

депозитною ставками за умови, що всі залучені депозити видаються як кредити, 

без міжбанківського ринку, впливу власного капіталу банку та часткового 

резервування. Для деяких задач була задана лише постановка, без отриманих 

результатів.  

В роботі [67] було описано подібну економіко-математичну модель з 

лінійними функціями кредитів та депозитів, де обсяги залежали від кредитної та 

депозитної ставок відповідно із врахуванням невизначеності в обсягах 

повернених депозитів та кредитів, була сформульована постановка задачі 

керування, але не отримано її розв’язку. Також було розглянуто два критерії 

керування – максимізація процентного доходу банку та максимізація власного 

капіталу банку.  

Брак моделей із врахуванням несвоєчасного повернення кредитів та 

подальші дослідження у цьому напрямку дозволяють виділити концептуальний 

підхід до класифікації моделювання кредитно-депозитної діяльності банку, що 

включає поділ на моделі, що враховують несвоєчасне повернення кредитів (як 

дочасне повернення, так і повернення із запізненням) та моделі, що не 

враховують його. 

В роботах [23, 167] було розглянуто економіко-математичну модель для 

задачі ціноутворення на роздрібні строкові вклади та було отримано оптимальну 

депозитну ставку за допомогою методів теорії детермінованого управління 

відносно ринкової ставки.  
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Було використано потоковий підхід та фіксовану дохідність по активам 

(кредитам). Таким чином, модель не враховувала ціноутворення за кредитами і 

запізнення при поверненні кредитів та депозитів. 

В роботі [24] було розглянуто економіко-математичну динамічну модель 

для задачі ціноутворення на роздрібні кредити відносно ринкового рівня з 

використанням скорингового балу відсікання.  

За допомогою комп’ютерного моделювання було показано залежності 

залишків робочих кредитів, рівня дефолтів у портфелі банку, відсоткової ставки 

по кредиту та скорингового балу відсікання в залежності від часу. Таким чином, 

попри динамічність модель не враховувала запізнення при поверненні кредитів. 

Інший спосіб комбінування ціноутворення на кредити із врахванням 

кредитного скорингу було розглянуто в динамічній моделі [117-119]. Автор 

інтегрував в наявну динамічну модель, розглянуту в [116] систему кредитного 

скорингу в рамках вхідного потоку кредитного контуру. 

Цей підхід при моделюванні банку розглядає банківську діяльність в 

динаміці, дозволяє легке доповнення та розширення моделі, врахування в ній 

запізнення при поверненні кредитів та депозитів, в тому числі і як випадкової 

величини, дозволяє формулювати задачу знаходження оптимальних кредитної 

та депозитної ставок. Завдяки перерахованим перевагам, моделювання за 

допомогою потокової моделі банку було обрано як методологію даного 

дослідження. 

 

2.2. Концептуальна модель кредитно-депозитної діяльності із 

врахуванням несвоєчасного повернення кредитів  

Концептуальну модель банку з урахуванням запізнення при поверненні 

кредитів та депозитів, як було зазначено вище, пропонується будувати на основі 

теорії керування, еконофізики, системної динаміки Форрестера, теорії 

виробничої фірми. 
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Відповідно до теорії керування, будемо розглядати банк як деякий 

узагальнений об’єкт керування. В ньому особи, що приймають рішення 

здійснюють керування, це керування якимось чином впливає на роботу банку та 

на результуючий показник, і зрештою ми можемо побачити результат 

керування, див. Рис. 2.2 

 

Рис. 2.2 Загальна схема керування банком.  

Джерело: складено автором 

 

В реальності поширеною є ситуація, коли результат визначається не тільки 

керуванням, але й іншими факторами впливу, що є екзогенними по відношенню 

до керування та банку як об’єкта керування. В такому випадку результат буде 

залежати, як від керування, так і від екзогенного впливу що в теорії керування 

називається збуренням, а також характеру залежностей, що перетворюють 

керування та збурення в результат, див. Рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3 Загальна схема керування банком.  

Джерело: складено автором 

Банк 
керування результат 

Банк 
керування результат 

збурення 
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Відповідно до еконофізики, фізичну задачу керування баком, наповненим 

рідиною можна розглядати з точки зору економіки.  

Фізична інтерпретація розглядає класичну задачу гідродинаміки: є бак для 

рідини, в який втікає і витікає рідина. Рідина втікає через кран з певною 

інтенсивністю (певним об’ємом за одиницю часу) і ця інтенсивність може 

регулюватися краном на вхідному потоці. Допускається не один, а кілька 

вхідних потоків, з різною інтенсивністю та різними параметрами рідини (як то 

температура, концентрація певної речовини в рідині тощо). Рідина, що надійшла 

з різних джерел, в баку перемішується і набуває певних агрегованих 

характеристик (якоїсь середньої температури, концентрації тощо). Витікає 

рідина з баку теж з певною інтенсивністю, яку можна регулювати краном на 

вихідному потоці. В такій моделі розглядається ряд задач:  

 визначити якою буде концентрація чи температура в баку при заданих 

характеристиках вхідних потоків;  

 визначити, якими мають бути інтенсивності вхідних потоків, щоб 

добитися бажаних характеристик в баку; 

 визначити, який рівень рідини буде в баку при заданих вхідних та вихідних 

потоках; 

 визначити інтенсивності при яких в баку буде бажаний рівень рідини і т.д. 

Така постановка моделі має ряд схожих принципів у порівнянні з 

банківською діяльністю. Цей принцип покладений в основу розгляду роботи 

банку з точки зору грошових потоків в роботі автора [149]. Якщо під рідиною 

розуміти гроші, можна провести паралелі, що в банк «втікають» гроші, та 

«витікають» з нього, див. Рис. 2.4. Банк може впливати на ці вхідні та вихідні 

потоки деякими своїми діями, керуванням і метою керування може бути 

максимізація приросту грошей в банку або досягнення певного обсягу грошей у 

банку. 

Грошові потоки в контексті банківської діяльності включають в себе 

багато напрямків, але зважаючи на тему дослідження ключовими є грошові 

потоки що пов’язані з кредитною та депозитною діяльністю.  
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Рис. 2.4 Вхідні та вихідні грошові потоки банку від кредитної та 

депозитної діяльності.  

Джерело: складено автором 

 

Залучаючи депозити, банк генерує вхідний грошовий потік, цей потік 

залежить від депозитної ставки, за якою банк залучатиме депозити і таким чином 

є його керуванням. При закінченні терміну, на який залучався депозит, клієнт 

банку забирає депозит із відсотками, і таким чином генерує вихідний грошовий 

потік банку, при цьому є невизначеність  у тому, коли саме клієнт забере 

депозит, тобто якою буде величина запізнення при поверненні депозиту. 

В межах наявних пасивів, що складаються з капіталу банку та залучених 

депозитів, банк видає кредити, генеруючи вихідний грошовий потік (див. Рис. 

2.5). Цей вихідний грошовий потік виданих кредитів залежить від кредитної 

ставки, визначеної банком. Визначення кредитної ставки є ціноутворенням 

кредитів банку і воно впливає на результуючий показник, тобто є керуванням 

банку, що впливає на вхідний грошовий потік кредитів. При закінченні терміну 

кредитування, позичальник повертає банку тіло кредиту з відсотками, і таким 

чином генерує вхідний грошовий потік повернених кредитів. При цьому є 

невизначеність у тому, коли саме позичальник поверне кредит, тобто якою буде 

величина запізнення при поверненні кредиту. 

Потрапляючи в банк, гроші знеособлюються і перестають бути прив’язані 

до певного грошового потоку. Аналогічно до рідини, що змішується в баку, в 
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банку немає різниці звідки саме прийшла конкретна одиниця грошей. При 

наявності різних джерел залучення грошових коштів банку, може 

вираховуватися певний усереднений відсоток, за яким в середньому залучалися 

кошти, аналогічно до певної середньої концентрації чи температури в фізичній 

інтерпретації задачі.  

 

Рис. 2.5 Вхідні та вихідні грошові потоки банку від кредитної та 

депозитної діяльності.  

Джерело: складено автором 

 

Довільно змінюючи кредитну та депозитну ставки, банк впливає на вхідні 

та вихідні грошові потоки, та, як наслідок, на результат керування (див. Рис. 2.6). 

Визначення, яку кредитну та депозитну ставки слід обирати банку і є задачею 

ціноутворення кредитів та депозитів банку, і вона відповідає меті цього 

дослідження. 

Керування ціноутворенням банку раціонально здійснювати з певною 

метою, у відповідності до заданого критерію. При моделюванні банківської 

діяльності поширеним критерієм є максимізація прибутку. В такому разі 

вихідним результуючим показником діяльності банку буде прибуток.  
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В цій роботі пропонується відійти від класичного критерію ціноутворення 

до критерію максимізації капіталу банку на кінець періоду керування, оскільки 

актуальність цієї задачі значно зросла останнім часом. Після Глобальної 

фінансово-економічної кризи 2008 року, Базельський комітет із банківського 

регулювання як наслідок випустив третій пакет рекомендацій Базель ІІІ, в якому 

відзначалася важливість збільшення банками власних капіталів для більшої 

стійкості на виклики, що породжуються кризовими явищами. При такому 

критерії ціноутворення, результуючим показником діяльності банку буде 

капітал банку на кінець періоду керування. 

 

 

Рис. 2.6 Керування вхідним та вихідним грошовими потоками кредитно-

депозитної діяльності банку. Суцільними стрілками показані грошові потоки, а 

штрихованими стрілками – керуючі впливи, вплив збурення, вплив зворотного 

зв’язку на керування. 

Джерело: складено автором 
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Відповідно до системної динаміки Форрестера, розглядають не тільки 

окремі складові систем, потоки і впливи одних елементів на інші, а також і 

динаміку системи.  

Якщо розглядати керування грошовими потоками банку через 

ціноутворення кредитів та депозитів з урахуванням випадкового запізнення при 

поверненні кредитів та депозитів на протязі деякого періоду часу, який будемо 

називати періодом керування, побачимо, що в системі присутня динаміка.  

Так, обсяг виданих кредитів залежить від обсягу пасивів банку – депозитів 

та капіталу банку, який до того ж змінюється в часі. В залежності від обсягу 

виданих кредитів, залучених депозитів та реалізації запізнення при поверненні 

кредитів та депозитів, отримуємо процентний дохід банку, який в цілях 

максимального нарощення капіталу відповідно до критерію ціноутворення, 

додається до наявного капіталу банку. Іншими словами, приріст капіталу банку 

через кредитно-депозитну діяльність залежить від обсягу капіталу банку, що є 

ознакою динаміки у вказаній системі. 

Динамічність банківської системи веде до того, що при ціноутворенні слід 

враховувати значення капіталу банку в момент ціноутворення, що веде до 

необхідності зворотного зв’язку при ціноутворенні. 

Вплив ціни продукту на обсяг реалізованої продукції відповідає 

мікроекономічній теорії виробничої фірми. 

Так, на ринку кредитів банк як виробнича фірма виступає в ролі продавця 

кредитів. Призначаючи вищу ціну (кредитну ставку) на свій товар (кредити) 

порівняно з ринковою ціною, менше покупців (позичальників) будуть виявляти 

бажання його купити (взяти кредит). І навпаки, при меншій кредитній ставці, 

банк знаходитиме клієнтів, що будуть зацікавлені взяти більший обсяг кредитів. 

Така поведінка відповідає мікроекономічній функції попиту на товар.  

Натомість, на ринку депозитів банк виступає в ролі покупця депозитів. 

Виражаючи свою готовність купити товар (депозити) по більшій ціні 

(депозитній ставці), банк знаходитиме все більше виробників товару 

(вкладників), що пропонуватимуть депозити. І навпаки, за інших незмінних 
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умов, при меншій депозитній ставці, менша кількість вкладників буде 

зацікавлена в тому, щоб розміщувати свої гроші на депозитах цього банку. Це 

відповідає мікроекономічній функції пропозиції товару. 

Знаючи функцію попиту на кредити та функцію пропозиції депозитів, банк 

може визначати таку кредитну та депозитну ставки, що максимізуватимуть його 

критерій ціноутворення. 

В цій роботі при ціноутворенні буде розглядатися один кредитний та один 

депозитний продукт. На практиці банк має справу з встановленням ціни 

багатьох видів кредитних та депозитних продуктів. Це відбувається внаслідок 

того, що банк пропонує велику кількість кредитних та депозитних продуктів з 

різними умовами, щоб задовольнити попит більшого числа клієнтів. 

Банківські продукти відрізняються строками залучення депозитів та 

видачі кредитів, характеристиками продуктів та опціонами, доступними для 

клієнта варіантами дій, які він може робити чи не робити на свій розсуд. 

Так, типові продукти мають діапазон строків від поточних рахунків, з яких 

вкладник може зняти гроші в будь-який момент до термінових (виданих на 

певний термін) вкладів на 15 днів, місяць, 45 днів, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 місяців. 

Окрім типових строків банк може призначати й інші в якості акцій чи власних 

міркувань щодо створення нових продуктів. 

До характеристик продуктів відносяться умови їх використання, з якими 

погоджуються банк та клієнт, і яких вони зобов’язуються дотримуватися, як то 

наявність комісій і їх розмір, характер нарахування відсотків (простий чи 

складний), наявність капіталізації відсотків, автоматична пролонгація продукту; 

рахунок, на який будуть перераховуватися відсотки, умови штрафів за невчасне 

повернення кредиту чи дострокове зняття депозиту, необхідність застави чи 

поручителя при отриманні кредиту і тому подібні. 

Опціони продуктів є правами клієнтів щодо певний дій в рамках продукту. 

При цьому клієнт сам може вирішувати, здійснювати ці дії чи ні. Наприклад, 

опціонами є можливість дострокового зняття частини депозиту без штрафів, 

можливість поповнення депозиту без переукладання депозитного договору, 
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можливість дострокового погашення кредиту, можливість змінювати валюту 

вкладу тощо. 

Проте, попри таку варіативність продуктів, встановлювати ціну кожного 

продукту незалежно один від одного важко як через значну кількість продуктів, 

що пропонують банки, так і через складність врахування різних комбінацій 

термінів, характеристик, опціонів та ризиків, особливо нестандартних для 

галузі, які часто використовуються під час рекламних акцій.  

Тому поширеною практикою є підхід щодо визначення однієї базової 

ставки і ціноутворення інших видів продуктів, виходячи з цієї базової ставки 

шляхом збільшення чи зменшення кредитної чи депозитної ставки на певну 

величину, що враховує особливості конкретного продукту. Зокрема, на цей 

підхід спирається ряд досліджень, що визначають ціноутворення із врахуванням 

різних видів ризиків, шляхом використання базової ставки, яка вважається 

заданою та певного доданку, що враховує досліджуваний ризик. 

З урахуванням цього в даній роботі пропонується оптимальне 

ціноутворення кредитів та депозитів через визначення оптимальних ставок для 

одного кредитного продукту та одного депозитного продукту, які можуть бути 

використані як базові ставки для ціноутворення всіх інших продуктів банку та 

використані при дослідженні впливу різних ризиків на оптимальну ціну 

продукту. 

 

2.3 Математична модель кредитно-депозитної діяльності комерційного 

банку із врахуванням несвоєчасного повернення кредитів та депозитів. 

2.3.1. Припущення моделі. 

Пропонована нами математична модель ціноутворення кредитів та 

депозитів базується на деяких припущеннях. 

Припущення А1. Частина прибутку використовується для збільшення 

капіталу. 
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Ми можемо записати співвідношення 

�̇�(𝑡) = α ∙ 𝑝(𝑡), 

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇, 

де 

0 ≤ х(𝑡) — капітал комерційного банку в момент часу 𝑡 ∈ (𝑡0, 𝑇), 𝑡0 ≥ 0; 

�̇�(𝑡) — приріст капіталу в момент часу 𝑡; 

𝑝(𝑡) — прибуток комерційного банку в момент часу 𝑡; 

𝛼 — частка прибутку, що використовується для збільшення капіталу; 

𝑇 — визначений період керування банком. 

На практиці прибуток банку може бути використаний, наприклад, для 

виплати дивідендів, а не лише збільшення капіталу, і при моделюванні цього 

процесу можна враховувати і можливе керування обсягами і часом виплати 

дивідендів, проте ми спеціально спростили модель, не враховуючи цей момент 

з метою фокусу саме на керуванні ціноутворенням банку.  

У випадку отримання збитків, а не прибутків, капітал банку, відповідно, 

зменшується на їх величину, оскільки однією з функцій капіталу відповідно до 

Закону «Про банки та банківську діяльність» [54] є забезпечення фінансової 

стійкості, відшкодування можливих збитків (в т.ч. за рахунок спеціально 

виділених резервів, що входять до капіталу). 

Припущення А2. Банк здійснює лише кредитну та депозитну діяльність в 

одній валюті. 

Оскільки банк здійснює кредитну і депозитну діяльність, його прибуток 

складатиметься лише з чистого процентного доходу за вирахуванням 

адміністративних витрат та оподаткування, а чистий процентний дохід 

складається з різниці між процентним доходом від кредитної діяльності і 

процентними витратами від депозитної діяльності. Іншими словами, чистий 

процентний дохід банку дорівнює сумі різниці між обсягом повернених кредитів 

з відстоками і обсягом виданих кредитів у грошових одиницях та різниці між 

обсягом залучених депозитів і обсягом повернених депозитів з відсотками. 
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𝑝(𝑡) = 𝐾𝑖𝑛(𝑡) − 𝐾𝑜𝑢𝑡(𝑡) + 𝐷𝑖𝑛(𝑡) − 𝐷𝑜𝑢𝑡(𝑡), 

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇, 

де 

𝐾𝑖𝑛(𝑡) ≥ 0 — обсяг повернених з відсотками кредитів; 

𝐾𝑜𝑢𝑡(𝑡) ≥ 0 — обсяг виданих кредитів; 

𝐷𝑖𝑛(𝑡) ≥ 0 — обсяг залучених депозитів; 

𝐷𝑜𝑢𝑡(𝑡) ≥ 0 — обсяг повернених з відсотками депозитів. 

Припущення А3. Обсяг виданих кредитів є невід’ємним. 

𝐾𝑜𝑢𝑡(𝑡) ≥ 0, ∀𝑡, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇. 

Припущення А4.  Обсяг виданих кредитів в певний момент часу 

знаходиться у функціональній залежності від моменту часу, від кредитної ставки 

в цей момент часу, від капіталу банку в цей момент часу. В такому разі є сенс (і 

можливість) впливати на показники банку через ціноутворення на кредити. 

𝐾𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)), 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇, 

Де 

0 ≤ 𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡))— функція залежності обсягу виданих кредитів від 

кредитної ставки в момент часу 𝑡 та капіталу банку в цей же момент, 

𝑢𝐾 ≤ 𝑢𝐾(𝑡) ≤ 𝑢𝐾  — кредитна ставка в момент часу 𝑡, яку будемо вважати 

кусково-неперервною функцією; множину таких функцій позначимо через 𝑈. 

Припущення А5. Розглянемо випадок, коли кредитний продукт і кредитна 

ставка єдина. По суті вона може виступати базовою ставкою для інших 

продуктів. 

Припущення А6. Капітал банку на початковий момент керування є 

невід’ємним. Ця норма закріплена у Законі «Про банки і банківську діяльність», 

в якому встановлений мінімальний обсяг капіталу для отримання ліцензії на 

здійснення банківської діяльності. 

𝑥(0) = 𝑥0 ≥ 0. 

Припущення А7. Кредити з відсотками повертаються через певний 

фіксований момент часу. 
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Формулу для обсягу повернених кредитів з відсотками можна записати так 

𝐾𝑖𝑛(𝑡) = 𝑓(𝐾𝑜𝑢𝑡(𝑡 − 𝑇𝐾), 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾)) 

де 

𝑇𝐾— період, на який видається кредит. 

Таким чином, враховуються три (терміновість, поверненість, платність) з 

п’яти (терміновість, поверненість, диференційованість, забезпеченність, 

платність) загальних принципів кредитування. 

Припущення А8.  Обсяг залучених депозитів в певний момент часу 

знаходиться у функціональній залежності від моменту часу, від депозитної 

ставки в цей момент часу, від капіталу банку в цей момент часу. В такому разі є 

можливість впливати на обсяг залучених депозитів через ціноутворення на 

депозити. 

𝐷𝑖𝑛(𝑡) = 𝑓𝐷(𝑡, 𝑢𝐷(𝑡), 𝑥(𝑡)), 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇, 

де 

0 ≤ 𝑓𝐷(𝑡, 𝑢𝐷(𝑡), 𝑥(𝑡))— функція залежності обсягу залучених депозитів від 

депозитної ставки в момент часу 𝑡 та капіталу банку в цей же момент, 

𝑢𝐷 ≤ 𝑢𝐷(𝑡) ≤ 𝑢𝐷— депозитна ставка в момент часу 𝑡; множину таких фукнцій 

позначимо через 𝑈𝐷. 

Припущення А9. Депозитна ставка є невід’ємною. Вкладники не платять 

банку за вклади — навпаки, банк платить вкладникам. 

Припущення А10. Обсяг залучених депозитів невід’ємний.  

Припущення А11. Відсутня диференціація депозитних продуктів, 

депозитна ставка єдина, валюта одна. 

Припущення А12. Депозити з відсотками повертаються через певний 

фіксований момент часу. 

Формулу для обсягу повернених депозитів з відсотками можна записати так 

𝐷𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝑓(𝐷𝑖𝑛(𝑡 − 𝑇𝐷), 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷)) 

де 

𝑇𝐷— період, на який залучається депозит. 
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2.3.2. Модель банку 

Тоді динамічну модель банку можна записати у вигляді: 

�̇�(𝑡) = α ∙ [𝑓(𝐾𝑜𝑢𝑡(𝑡 − 𝑇𝐾), 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾)) − 𝐾𝑜𝑢𝑡(𝑡) + 𝐷𝑖𝑛(𝑡) − 𝑓(𝐷𝑖𝑛(𝑡 − 𝑇𝐷), 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷))]. 

Розглянемо випадок, коли кредити видаються під простий відсоток та 

повертаються до банку за стандартною схемою: тіло кредиту повертається 

рівними частинами протягом певного періоду часу, на який видається кредит, а 

відсотки повертаються у розмірі, нарахованому на обсяг тіла кредиту, що ще не 

був поверненим. А також врахуємо, що кредити можуть повертатися не той 

момент часу до якого видавалися, а з деяким випадковим запізненням. 

Відповідну цим умовам функцію повернених кредитів можна записати 

𝐾𝑖𝑛(𝑡) =
1

𝑡𝑘2 − 𝑡𝑘1
∫ 𝑓𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉, 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉), 𝑥(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉))

𝑡𝑘2

𝑡𝑘1

∙ (1 + 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉)) ∙ 𝑟𝑘(𝑡)𝑑𝜉 

де 

0 ≤ 𝑟𝑘(𝑡) — мультиплікатор повернення кредитів; 

[𝑡k1, 𝑡k2] — найбільш вірогідний інтервал повернення кредитів; 

0 ≤ 𝑡𝑘1— мінімальний термін повернення кредитів; 

х(𝑡)— капітал комерційного банку в момент часу 𝑡; 

𝑡0— початковий момент керування банком; 

𝑇— кінцевий момент керування банком; 

𝑓𝐾(∙) — функція попиту на кредити; 

𝑇𝐾— розмір періодів, через які відбувається виплата кредиту. 

Таким чином, для певного конкретного моменту часу додаються всі 

частини конкретного кредиту, що з врахуванням запізнення, будуть повертатися 

в цей момент часу та додаються всі кредити протягом періоду керування, 

частини яких будуть повертатися в цей момент часу.  

Аналогічно, розглянемо випадок для функції повернених депозитів за 

типовою схемою залучення депозиту, коли тіло депозиту повертається з 

відсотками вкінці періоду залучення депозиту. Тоді функцію повернених 

депозитів можна записати 



 77 

𝐷𝑜𝑢𝑡(𝑡) =
1

𝑡𝑑2 − 𝑡𝑑1
∫ 𝑓𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷 − 𝜉, 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷 − 𝜉), 𝑥(𝑡 − 𝑇𝐷 − 𝜉)) ∙

𝑡𝑑2

𝑡𝑑1

∙ (1 + 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷 − 𝜉)) ∙ 𝑟𝑑(𝑡) 𝑑𝜉 

де 

0 ≤ 𝑟𝑑(𝑡) — мультиплікатор зняття депозитів; 

[𝑡d1, 𝑡d2] — найбільш вірогідний інтервал зняття депозитів; 

0 ≤ 𝑡𝑑1— мінімальний термін зняття депозитів; 

𝑓𝐷— функція залежності обсягу залучених депозитів від депозитної ставки 

в момент часу 𝑡 та капіталу банку в цей же момент. 

Тут також врахована можливість запізнення при поверненні депозиту 

(якщо клієнт банку забере депозит не рівно тоді, коли закінчився термін 

залучення депозиту). 

За цих функцій повернення кредитів та депозитів, динамічна модель зміни 

капіталу приймає вигляд 

�̇�(𝑡) =
1

𝑡𝑘2 − 𝑡𝑘1
∫ 𝑓𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉, 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉), 𝑥(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉)) ∙

𝑡𝑘2

𝑡𝑘1

∙ (1 + 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉)) ∙ 𝑟𝑘(𝑡)𝑑𝜉 − 

−𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)) + 𝑓𝐷(𝑡, 𝑢𝐷(𝑡), 𝑥(𝑡)) − 

−
1

𝑡𝑑2 − 𝑡𝑑1
∫ 𝑓𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷 − 𝜉, 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷 − 𝜉), 𝑥(𝑡 − 𝑇𝐷 − 𝜉)) ∙

𝑡𝑑2

𝑡𝑑1

∙ (1 + 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷 − 𝜉)) ∙ 𝑟𝑑(𝑡) 𝑑𝜉. 

Функції 𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)) та 𝑓𝐷(𝑡, 𝑢𝐷(𝑡), 𝑥(𝑡)) будемо вважати гладкими 

по всім змінним. Це диференціальне рівняння із розподіленим (інтегральним) 

запізненням по часу має початкові умови: 

𝑥(0) = 𝑥0 ≥ 0, 

𝑥(𝜉) = 𝜑(𝜉), 𝜉 ∈ [𝑡0 −max(𝑡𝑘2, 𝑡𝑑2) , 𝑡0], 

𝑢𝐾(𝜉) = �̃�𝐾(𝜉), 𝜉 ∈ [𝑡0 − 𝑡𝑘2, 𝑡0], 

𝑢𝐷(𝜉) = �̃�𝐷(𝜉), 𝜉 ∈ [𝑡0 − 𝑡𝑑2 , 𝑡0].  

При фіксованих ставках по кредитам і депозитам, ця задача має єдиний 

неперервний розв’язок [27]. 



 78 

Розв’язок даної задачі потрібно доповнити умовою 

𝑥(t) ≥ θ(𝑡), 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑇] 

де θ(t) – задана неперервна функція, яка гарантує відсутність розриву 

ліквідності банку. 

Дана динамічна модель з початковими умовами може використовуватися 

для пошуку оптимального ціноутворення по кредитам і депозитам. 

Будемо характеризувати роботу банку таким інтегральним показником 

𝐽(𝑢𝐾, 𝑢𝐷) = ∫𝐹0

𝑇

0

(𝑥(𝑡), 𝑢𝐾(𝑡), 𝑢𝐷(𝑡), 𝑡)𝑑𝑡 + 𝐹1(𝑥(𝑇)) 

де 𝐹𝑖, 𝑖 = 0,1̅̅ ̅̅  – деякі досить гладкі функції своїх аргументів. 

Раціональна стратегія банку буде полягати в тому, щоб обрати таку 

політику кредитування і депозитування, яка б максимізувала цей критерій. 

Зауважимо, що як функції 𝑟𝑘(𝑡), 𝑟𝑑(𝑡), так і числа 𝑡𝑘1, 𝑡𝑘2, 𝑡𝑑1 , 𝑡𝑑2 можуть бути 

випадковими.  Тоді наведений критерій стає випадковою величиною і потрібно 

в якості показника роботи банку брати його математичне сподівання. 

Таким інтегральним показником може бути капітал банку на кінець 

періоду керування: 

𝐽(𝑢𝐾, 𝑢𝐷) = 𝑥(𝑇) 

Цей показник може бути актуальним для дослідження можливості 

найшвидшого нарощення капіталу, або нарощення капіталу до певного рівня. 

Наприклад, у висновках Базель ІІІ однієї із рекомендацій для банків було 

нарощення регулятивного капіталу для більшої стійкості і можливості 

протистояння системним кризам. 

Альтернативно, для інших задач можна обирати інші критерії 

ціноутворення – максимізація прибутку, максимізація сумарного прибутку за 

період часу або інші, відповідно до стратегії банку. 

Задача пошуку оптимального ціноутворення по кредитам і депозитам з 

метою максимізації інтегрального показника формулюється так: 
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𝐽(𝑢𝐾, 𝑢𝐷) = ∫𝐹0

𝑇

0

(𝑥(𝑡), 𝑢𝐾(𝑡), 𝑢𝐷(𝑡), 𝑡)𝑑𝑡 + 𝐹1(𝑥(𝑇)) → 𝑚𝑎𝑥𝑢𝐾(𝑡),𝑢𝐷(𝑡),    

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 

�̇�(𝑡) =
1

𝑡𝑘2 − 𝑡𝑘1
∫ 𝑓𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉, 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉), 𝑥(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉)) ∙

𝑡𝑘2

𝑡𝑘1

∙ (1 + 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉)) ∙ 𝑟𝑘(𝑡)𝑑𝜉 − 

−𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)) + 𝑓𝐷(𝑡, 𝑢𝐷(𝑡), 𝑥(𝑡)) − 

−
1

𝑡𝑑2 − 𝑡𝑑1
∫ 𝑓𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷 − 𝜉, 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷 − 𝜉), 𝑥(𝑡 − 𝑇𝐷 − 𝜉)) ∙

𝑡𝑑2

𝑡𝑑1

∙ (1 + 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷 − 𝜉)) ∙ 𝑟𝑑(𝑡)𝑑𝜉 

𝑥(0) = 𝑥0 ≥ 0, 

𝑥(𝜉) = 𝜑(𝜉), 𝜉 ∈ [𝑡0 −max(𝑡𝑘2, 𝑡𝑑2) , 𝑡0], 

𝑢𝐾(𝜉) = �̃�𝐾(𝜉), 𝜉 ∈ [𝑡0 − 𝑡𝑘2, 𝑡0], 

𝑢𝐷(𝜉) = �̃�𝐷(𝜉), 𝜉 ∈ [𝑡0 − 𝑡𝑑2 , 𝑡0].  

(2.1) 

 

Цю задачу за умови визначених функцій попиту на кредити і пропозиції 

депозитів пропонується вирішувати чисельно. Алгоритм розв’язку 

представлений в розділі 3. 

2.3.3. Частинні випадки функції приросту капіталу 

Розглянемо деякі частинні випадки моделі (2.1). 

1) Припустимо, що 𝑟𝑘(𝑡) = 1,  𝑟𝑑(𝑡) = 1. Тоді рівняння приймає вигляд 

�̇�(𝑡) =
1

𝑡𝑘2 − 𝑡𝑘1
∫ 𝑓𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉, 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉), 𝑥(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉)) ∙

𝑡𝑘2

𝑡𝑘1

∙ (1 + 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉)) 𝑑𝜉 − 

−𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)) + 𝑓𝐷(𝑡, 𝑢𝐷(𝑡), 𝑥(𝑡)) − 

−
1

𝑡𝑑2 − 𝑡𝑑1
∫ 𝑓𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷

𝑡𝑑2

𝑡𝑑1

− 𝜉, 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷 − 𝜉), 𝑥(𝑡 − 𝑇𝐷 − 𝜉)) ∙

∙ (1 + 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷 − 𝜉)) 𝑑𝜉. 

(2.2) 

 

Це рівняння доповнюється початковими умовами з (2.1). 
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Така модель відповідає ситуації, коли повернення кредитів та депозитів 

відбувається у повному обсязі, без ризику неповернення чи часткового 

повернення кредитів чи депозитів. 

2) Припустимо, що 𝑡𝑘2 = 𝑡, 𝑡𝑘1 = 𝑡0 𝑡𝑑2 = 𝑡, 𝑡𝑑1 = 𝑡0 Тоді рівняння (2.1) 

приймає вигляд  

�̇�(𝑡) =
1

𝑡 − 𝑡0
∫𝑓𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉, 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉), 𝑥(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉)) ∙

𝑡

𝑡0

∙ (1 + 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉)) 𝑑𝜉 ∙ 𝑟𝑘(𝑡) − 

−𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)) + 𝑓𝐷(𝑡, 𝑢𝐷(𝑡), 𝑥(𝑡)) − 

−
1

𝑡 − 𝑡0
∫𝑓𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷 − 𝜉, 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷 − 𝜉), 𝑥(𝑡 − 𝑇𝐷 − 𝜉)) ∙

𝑡

𝑡0

∙ (1 + 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷 − 𝜉)) 𝑑𝜉 ∙ 𝑟𝑑(𝑡). 

(2.3) 

 

Це рівняння доповнюється початковими умовами з (2.1). 

Ця модель відповідає ситуації, коли повернення кредитів та депозитів 

відбуваєтья на протязі всього періоду до поточного моменту керування 

[𝑡0, 𝑡], 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇. 

3) Припустимо, що 𝑡𝑘2 → 𝑡𝑘1, 𝑡𝑑2 → 𝑡𝑑1. Тоді рівняння (2.1) приймає вигляд  

�̇�(𝑡) = 𝑓𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾, 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾), 𝑥(𝑡 − 𝑇𝐾)) ∙ (1 + 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾)) ∙ 𝑟𝑘(𝑡) − 

−𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)) + 𝑓𝐷(𝑡, 𝑢𝐷(𝑡), 𝑥(𝑡)) − 

−𝑓𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷, 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷), 𝑥(𝑡 − 𝑇𝐷)) ∙

∙ (1 + 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷)) ∙ 𝑟𝑑(𝑡). 

(2.4) 

 

Це рівняння доповнюється початковими умовами з (2.1). Ця модель 

відповідає ситуації, коли залучені депозити та видані кредити повертаються не 

рівними частинами протягом періоду часу, а одномоментно, в кінці періоду, на 

який були залучені депозити чи видані кредити. 

4) Припустимо, що 𝑇𝐾 = 0, 𝑇𝐷 = 0. Тоді рівняння (2.1) приймає вигляд  
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�̇�(𝑡) =
1

𝑡𝑘2 − 𝑡𝑘1
∫ 𝑓𝐾(𝑡 − 𝜉, 𝑢𝐾(𝑡 − 𝜉), 𝑥(𝑡 − 𝜉)) ∙ (1 + 𝑢𝐾(𝑡 − 𝜉))𝑑𝜉

𝑡𝑘2

𝑡𝑘1

∙ 𝑟𝑘(𝑡) − 

−𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)) + 𝑓𝐷(𝑡, 𝑢𝐷(𝑡), 𝑥(𝑡)) − 

−
1

𝑡𝑑2 − 𝑡𝑑1
∫ 𝑓𝐷(𝑡 − 𝜉, 𝑢𝐷(𝑡 − 𝜉), 𝑥(𝑡 − 𝜉)) ∙

𝑡𝑑2

𝑡𝑑1

∙ (1 + 𝑢𝐷(𝑡 − 𝜉))𝑑𝜉 ∙ 𝑟𝑑(𝑡). 

(2.5) 

 

Це рівняння доповнюється початковими умовами з (2.1). Така модель 

відповідає ситуації, коли кредити беруться і повертаються одночасно, депозити 

кладуться в банк і забираються також одночасно. За умови дискретизації задачі, 

коли один момент часу рівний, наприклад, року, це дозволяє спростити 

аналітичне вирішення задачі без суттєвого її звуження. 

5) Припустимо, що 𝐷𝑖𝑛(𝑡) − 𝐷𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝐷(𝑡), 𝐷(𝜉) = 𝑓𝑑(𝜉), 𝜉 ∈ [𝑡0, 𝑇]. Тоді 

рівняння (2.1) приймає вигляд 

�̇�(𝑡) =
1

𝑡𝑘2 − 𝑡𝑘1
∫ 𝑓𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉, 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉), 𝑥(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉))

𝑡𝑘2

𝑡𝑘1

∙ (1 + 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾 − 𝜉)) ∙ 𝑟𝑘(𝑡) 𝑑𝜉 − 𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)) + 𝐷(𝑡). 

(2.6) 

 

Це рівняння доповнюється початковими умовами з (2.1). Така модель 

дозволяє детально розглянути кредитну діяльність банку, водночас прийнявши 

депозитну діяльність як відомий екзогенний вплив. 

6) Також можлива будь-яка комбінація вищеперерахованих частинних 

моделей, наприклад, за умови всіх вищевказаних припущень, рівняння (2.1) 

приймає вигляд 

�̇�(𝑡) = 𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)) ∙ (1 + 𝑢𝐾(𝑡)) − 𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)) + 𝐷(𝑡). 

Це рівняння доповнюється початковими умовами з (2.1). Така модель 

дозволяє детально розглянути кредитну діяльність банку, водночас прийнявши 

депозитну діяльність як відомий екзогенний вплив, за умови поверення кредитів 

в тому ж періоді, в якому вони були видані, без врахування ризику часткового 

або повного неповернення кредитів та за умови, що кредити повертаються 

одним платежем. 
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В наведених вище моделях суттєве значення мають механізми 

кредитування та депозитування. Їх можна отримати економетричними 

методами, використовуючи статистичні дані банку по кредитуванню та 

депозитуванню. При цьому в координатах (капітал, ставка кредиту) ((капітал, 

ставка депозиту)) потрібно враховувати закономірності, які притаманні таким 

процесам. 

2.3.4. Моделі функцій видачі кредитів: 

1) Для практичного застосування моделі з метою визначення оптимальних 

ставок в короткостроковому відносно стабільному періоді, доцільно 

використовувати економетричну модель за історичними статистичними даними. 

Форма залежності такої моделі від ендогенних змінних може бути довільною і 

вибирається дослідником таким чином, щоб вказана модель була найбільш 

точною та адекватною. 

Перевагою такого підходу є максимальна відповідність моделі відомим 

статистичним даним. Проте цей підхід не варто застосовувати в перехідні 

періоди, оскільки економетрична модель передбачає певну сталість тренду. 

До недоліків відноситься придатність моделі лише для короткострокового 

моделювання (на період, що не перевищує третини від історичних даних, що 

були використані для побудови регресійної моделі). Зважаючи на те, що при 

використанні часового ряду, що включає занадто велику кількість даних, 

точність регресійної моделі зменшується (в силу зміни характеру залежностей 

відповідно до змін економічної ситуації), таке обмеження суттєво звужує 

використання вказаного підходу для довгострокового аналізу. Іншим недоліком 

є те, що деякі регресійні функції важко або неможливо трактувати в 

економічному сенсі, що теж ускладнює аналіз моделі. 

2) Нехай функція видачі кредитів має вигляд 

𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)) = 𝐾 − 𝑏 ∙ 𝑢𝑘(𝑡) (2.7) 

де 𝐾, 𝑏 — коефіцієнти лінійної залежності. 

Вона враховує той нюанс, що банк видає кредити відповідно до функції 

попиту на кредити, але в рамках наявних зобов’язань та власного капіталу. 
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Зобов’язання можна розрахувати з відповідної функції пропозиції депозитів, 

власний капітал – з балансу банку. А функцію попиту на кредити можна 

отримати із статистичної інформації.  

Слід зазначити, що хоча 𝐾 i 𝑏 вводяться лише як коефіцієнти, можна 

надати їм трактування в економічному сенсі.  

При нульовій кредитній ставці (тобто, мінімально допустимій для банку в 

цій роботі) обсяг виданих кредитів становитиме 𝐾, тому цей коефіцієнт можна 

трактувати як інвестиційну ємність ринку, максимальний обсяг попиту на 

кредити. Відповідно до лінійної функції попиту вважається, що він не є 

необмеженим, оскільки перетинає вісь ординат в деякій точці. 

Від коефіцієнта 𝑏 залежить, на яку величину зміниться обсяг виданих 

кредитів, якщо змінити на певну величину кредитну ставку, тому його можна 

трактувати як деякий аналог еластичності попиту на кредити (виражений не у 

відсотках) – чутливість до зміни кредитної ставки. Можна трактувати цей 

показник, як рівень конкуренції, при   збільшенні конкурентної боротьби, він 

буде вищим. Таким чином модель неявно враховує існування на ринку інших 

банківських установ. Комбінацію цих показників можна вважати ринковими 

умовами. 

Початкові умови з (2.1) за вказаної функції повинні доповнюватися 

додатковою умовою: 

𝑥(𝑡) + 𝐷𝑖𝑛(𝑡) ≥ 𝐾𝑜𝑢𝑡(𝑡), 𝑡 ∈ [0; 𝑇] 

для того, щоб забезпечити виконання балансового рівняння. По суті, така 

функція видачі кредитів означає, що у банку достатньо грошових ресурсів, щоб 

здійснювати кредитування у обсязі, достатньому, для задоволення попиту на 

кредити. 

Така модель видачі кредитів є найбільш простою, що відповідає 

мікроекономічній теорії і має вигляд лінійної функції попиту на нормальний 

товар. Лінійну функцію доцільно використовувати для навчання персоналу 

банку та дослідників, щоб ознайомити їх з принципами використання вказаної 

математичної моделі банку та для теоретичного дослідження поведінки моделі 
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на прикладі найпростішої функції попиту. В силу того, що обчислення лінійної 

функції займає менше комп’ютерного часу обчислення, її доцільно 

застосовувати в умовах, коли час обчислення потрібно мінімізувати, наприклад, 

коли розрахунки моделі мають відбуватися в режимі реального часу, базуючись 

на статистичній інформації, що надходить в режимі реального часу. Модель, що 

базується на лінійній функції видачі кредитів (і, взагалі, на будь-якій 

функціональній залежності), підходить для застосування і аналізу як в 

короткостроковому, так і в довгостроковому періоді. 

3) Нехай функція видачі кредитів має вигляд 

𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)) = min (𝑥(𝑡), 𝐾 − 𝑏 ∙ 𝑢𝑘(𝑡)) (2.8) 

Така функція видачі кредитів означає, що банк здійснює кредитування за 

рахунок власних коштів і що він видаватиме такий обсяг кредитів, щоб 

забезпечити попит на кредити, за умови що у нього достатньо власних грошових 

коштів. Тобто, видаватиме кредити до тих пір, поки не закінчаться або власні 

грошові кошти, або буде повністю задоволений попит на кредити за даної 

кредитної ставки. 

4) Нехай функція видачі кредитів має вигляд 

𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)) = min (𝑥(𝑡) + 𝐷𝑖𝑛(𝑡), 𝐾 − 𝑏 ∙ 𝑢𝑘(𝑡)) (2.9) 

Ця функція є більш загальним випадком попередньої.  

Така функція видачі кредитів означає, що банк здійснює кредитування за 

рахунок власних коштів і за рахунок залучених депозитів, і що він видаватиме 

такий обсяг кредитів, щоб задовольнити попит на кредити, за умови, що у нього 

достатньо власних і залучених грошових коштів. Тобто, видаватиме кредити до 

тих пір, поки не закінчаться власні грошові кошти і залучені депозити, або буде 

повністю задоволений попит на кредити за даної кредитної ставки.  

Звертаємо увагу, що в цьому випадку функція видачі кредитів залежить не 

лише від часу, капіталу в поточний момент часу та кредитної ставки в поточний 

момент часу, але й від депозитної ставки в поточний момент часу, оскільки 

функція залучення депозитів залежить від депозитної ставки. 
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2.3.5. Моделі функцій залучення депозитів: 

1) Економетрична модель за історичними статистичними даними. Форма 

залежності такої моделі від ендогенних змінних може бути довільною і 

вибирається дослідником таким чином, щоб вказана модель була найбільш 

точною та адекватною. 

Перевагою такого підходу є максимальна відповідність моделі відомим 

статистичним даним.  

Недоліками є придатність моделі лише для короткострокового 

моделювання та те, що деякі регресійні функції важко або неможливо 

трактувати в економічному сенсі. 

2) Нехай функція залучення депозитів має вигляд 

𝑓𝐷(𝑡, 𝑢𝐷(𝑡), 𝑥(𝑡)) = 𝐷 + 𝑎 ∙ 𝑢𝑑(𝑡) (2.10) 

Така модель залучення депозитів є найбільш простою, що відповідає 

мікроекономічній теорії і має вигляд лінійної функції пропозиції.  

Лінійну функцію доцільно використовувати для навчання персоналу 

банку та дослідників, щоб ознайомити їх з принципами використання вказаної 

математичної моделі банку та для теоретичного дослідження поведінки моделі 

на прикладі найпростішої функції попиту.  

В силу того, що обчислення лінійної функції займає менше комп’ютерного 

часу обчислення, її доцільно застосовувати в умовах, коли час обчислення 

потрібно мінімізувати, наприклад, коли розрахунки моделі мають відбуватися в 

режимі реального часу, базуючись на статистичній інформації, що надходить в 

режимі реального часу.  

Модель, що базується на лінійній функції видачі кредитів (і, взагалі, на 

будь-якій функціональній залежності), підходить для застосування і аналізу як в 

короткостроковому, так і в довгостроковому періоді. 
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2.4 Аналіз частинних випадків математичної моделі кредитно-

депозитної діяльності комерційного банку. 

 

2.4.1. Моделі без запізнення по поверненню кредитів та зняття депозитів із 

капіталом, достатнім для видачі кредитів 

Такі моделі є актуальними для банків, що виходять на нові невеликі ринки, 

де попит на кредити є меншим за власний капітал банку. 

Нехай динаміка капіталу банку за плановий період описується функцією 

𝑥(𝑡), яка задовольняє рівнянню (2.4) в комбінації з початковими умовами з (2.1). 

В рівнянні (2.4) функції 𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)), 𝑓𝐷(𝑡, 𝑢𝐷(𝑡), 𝑥(𝑡)) беремо у вигляді (2.7) та 

(2.10) відповідно. Мета діяльності банку в плановий період визначається 

критерієм, в якому 𝐹0(𝑥(𝑡), 𝑢𝐾(𝑡), 𝑢𝐷(𝑡), 𝑡) = 0, 𝐹1(𝑥(𝑇)) = 𝑥(𝑇). При наведених 

припущеннях рівняння (2.4) набуває вигляду: 

�̇� = (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)) ⋅ (1 + 𝑢𝐾(𝑡)) − (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)) + (𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡)) − 

−(𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡)) ⋅ (1 + 𝑢𝐷(𝑡)) 

Отже, задача керування формулюється так: 

𝑥(𝑇) → 𝑚𝑎𝑥
𝑢𝐾(𝑡),𝑢𝐷(𝑡)

, 

𝑥
˙
(𝑡) = (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)—(𝐷 − 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡)) ⋅ 𝑢𝐷(𝑡), 

𝑥(0) = 𝑥0, 

𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0, 

𝑢𝐷(𝑡) ≥ 𝑚𝑎𝑥(0;−
𝐷

𝑎
), 

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇. 

Оскільки приріст капіталу не залежить від обсягу капіталу в поточний 

момент часу, то  максимум капіталу в кінці періоду досягатиметься, якщо 

максимізувати приріст капіталу в кожен момент часу протягом періоду 

керування, тобто 𝑥
˙
(𝑡). Методом Лагранжа порахувавши частинні похідні 

приросту капіталу щодо кредитної та депозитної ставок, бачимо, що максимуму 

приріст капіталу досягає за оптимальних ставок:  
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при 𝐷 ≥ 0: 𝑢𝐾
∗ (𝑡) =

𝐾

2⋅𝑏
і 𝑢𝐷

∗ (𝑡) = 0. 

при 𝐷 < 0:  𝑢𝐾
∗ (𝑡) =

𝐾

2⋅𝑏
 і 𝑢𝐷

∗ (𝑡) =
−𝐷

𝑎
. 

А в загальному випадку:  

𝑢𝐾
∗ (𝑡) =

𝐾

2 ⋅ 𝑏
 

𝑢𝐷
∗ (𝑡) = 𝑚𝑎𝑥(0;−

𝐷

𝑎
) 

Відповідний їм обсяг виданих кредитів: 𝐾𝑜𝑢𝑡
∗ (𝑡) =

𝐾

2
 та залучених депозитів 

𝐷𝑖𝑛
∗ (𝑡) = 0 (при 𝐷 < 0) чи 𝐷𝑖𝑛

∗ (𝑡) = 𝐷 (при 𝐷 ≥ 0). Що є логічним, оскільки у 

випадку, коли банк має достатньо грошових ресурсів, щоб видати будь-який 

обсяг кредитів, недоцільно залучати депозитні ресурси, за які банк платить 

депозитну ставку (але якщо ця плата рівна нулю, то банк залучатиме ці ресурси). 

Максимальний приріст капіталу (або прибуток) за оптимальних ставок 

становить: 

𝑥
˙ ∗(𝑡) =

𝐾2

4 ⋅ 𝑏
 

Тоді максимальний капітал банку в кінцевий момент часу 𝑇 становитиме 

𝑥∗(𝑇) = 𝑥0 +
𝐾2

4 ⋅ 𝑏
⋅ 𝑇 

 

2.4.2. Моделі кредитної діяльності без запізнення по поверненню кредитів із 

довільним капіталом 

Такі моделі є актуальними для банків, що відповідно до стратегії чи 

регуляторних обмежень, не можуть залучати депозити та для кредитних фірм, 

що здійснюють кредитну діяльність за рахунок власного капіталу. Також такі 

моделі актуальні і для кредитно-депозитної діяльності за умови, що депозитна 

діяльність втановлюєтся як зовнішній вплив (подібно до випадку у формулі 2.6). 

Нехай динаміка капіталу банку за плановий період описується функцією 

𝑥(𝑡), яка задовольняє рівнянню (2.4) в комбінації з припущеннями (2.2), (2.3) та 

(2.6) з початковими умовами з (2.1). В рівнянні (2.4) функцію 𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)) 

беремо у вигляді (2.8). Мета діяльності банку в плановий період визначається 
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критерієм (2.6), в якому 𝐹0(𝑥(𝑡), 𝑢𝐾(𝑡), 𝑢𝐷(𝑡), 𝑡) = 0, 𝐹1(𝑥(𝑇)) = 𝑥(𝑇). При наведених 

припущеннях рівняння (2.4) набуває вигляду: 

�̇� = min (𝑥(𝑡), 𝐾 − 𝑏 ∙ 𝑢𝑘(𝑡)) ⋅ (1 + 𝑢𝐾(𝑡)) − min (𝑥(𝑡), 𝐾 − 𝑏 ∙ 𝑢𝑘(𝑡)) 

Отже, задача керування формулюється так: 

𝑥(𝑇) → 𝑚𝑎𝑥
𝑢𝐾(𝑡)

, 

𝑥
˙
(𝑡) = 𝑚𝑖𝑛(𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡), 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)

2), 

𝑥(0) = 𝑥0, 

𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0, 

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇. 

Розв’язавши її за допомогою принципу максимуму Понтрягіна (див. 

Додаток Б) або, альтернативно, розбивши на дві підзадачі (див. Додаток В) 

отримаємо оптимальну кредитну ставку в залежності від розміру капіталу: 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) = {

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
при 𝑥(𝑡) <

𝐾

2
𝐾

2b
при 𝑥(𝑡) ≥

𝐾

2

 

Момент переключення оптимальної кредитної ставки було знайдено з 

рівняння динаміки капіталу за умови що використовувалася оптимальна 

кредитна ставка, та капітал нарощувався до рівня  𝐾/2 , після якого 

здійснювалося переключення. 

𝑡 =
𝑏

𝐾
⋅ ln (

𝐾 − 𝑥0
𝑥0

) 

Як бачимо, момент переключення 𝑡∗залежить від розміру капіталу 𝑥0на 

момент початку керування 𝑡 = 0. 

При 𝑥0 > 𝐾:  керування здійснюватиметься за іншою кредитною ставкою, 

оскілька дана не задовольнятиме обмеженню 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0. 

При 𝐾/2 < 𝑥0 < 𝐾: 𝑡∗ < 0 

Оскільки задача керування поставлена для 𝑡 ∈ [0; 𝑇], переключення не 

відбуватиметься і оптимальна кредитна ставка становитиме 𝑢𝐾
∗ (𝑡) = 𝐾/2b∀𝑡 ∈

[0; 𝑇]. 

При 𝑥0 = 𝐾/2: 𝑡∗ = 0. 

Аналогічно, 𝑢𝐾
∗ (𝑡) = 𝐾/2b∀𝑡 ∈ [0;𝑇]. 
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При 0 < 𝑥0 <
𝐾

2
: 𝑡∗ > 0. 

Переключення відбуватиметься в момент часу 𝑡 = (𝑏/𝐾) ⋅ ln((𝐾 − 𝑥0)/𝑥0). Чи 

настане цей момент протягом періоду керування[0; 𝑇]? Тільки у разі, якщо 𝑡∗ < 𝑇. 

У випадку, коли 𝑡∗ > 𝑇оптимальна кредитна ставка становитиме 𝑢𝐾
∗ (𝑡) =

𝐾−𝑥(𝑡)

𝑏
∀𝑡 ∈ [0; 𝑇]. А в разі 𝑡∗ < 𝑇 вона буде змінюватися, як вказано нижче. 

Таким чином, оптимальна кредитна ставка в залежності від моменту часу 

рівна: 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) =

{
 
 

 
 𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
при 𝑡 <

𝑏

𝐾
⋅ ln

∣
∣
∣𝐾 − 𝑥0
𝑥0 ∣

∣
∣
,

𝐾

2b
при 𝑡 ≥

𝑏

𝐾
⋅ ln

∣
∣
∣𝐾 − 𝑥0
𝑥0 ∣

∣
∣
;

 𝑡 ∈ [0; 𝑇] 

Загальний принцип визначення оптимальної кредитної ставки в 

залежності від розміру капіталу банку зображено на Рис. 2.7.   

Рис. 2.7. Залежність оптимальної кредитної ставки в момент часу t від 

капіталу банку в цей момент часу. 

Джерело: складено автором 

 

З Рис. 2.7 можна бачити, що в залежності від капіталу банку в поточний 

момент часу t, оптимальна кредитна ставка зменшується від величини K/b до 

вдвічі меншої, в залежності від капіталу банку, якщо він знаходить у межах від 

0 до K/2. Починаючи з рівня капіталу банку K/2, оптимальна кредитна ставка 

незмінна, і становить K/2b незалежно від величини власного капіталу банку. 

Вищезазначені варіанти в залежності від часових рамок представлено на 

Рис. 2.8, Рис. 2.9 та Рис. 2.10. 



 90 

На Рис. 2.8 розглянуто випадок, при якому оптимальна кредитна ставка 

банку зменшується до рівня K/2b, а після цього є сталою. Під час зменшення 

оптимальної кредитної ставки збільшується обсяг виданих кредитів, прибуток 

та власний капітал банку, а коли оптимальна кредитна ставка стає K/2b, вони є 

незмінними. 

На Рис. 2.9 наведений випадок, при якому оптимальна кредитна ставка є 

незмінною і становить K/2b, при цьому незмінними є обсяг виданих кредитів, 

прибуток банку та приріст власного капіталу. 

На Рис. 2.10 представлено випадок, при якому оптимальна кредитна 

ставка зменшується з часом, обсяг виданих кредитів, прибуток та приріст 

капіталу банку збільшується. 

 

Рис. 2.8. Випадок, коли банк починає керування при власному капіталі 

менше K/2 і продовжує достатньо довго, щоб власний капітал становив більше 

від K/2.   

Джерело: складено автором 
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Рис. 2.9. Випадок, коли банк починає керування при власному капіталі 

більше K/2 і продовжує як завгодно довго.   

Джерело: складено автором 

 

 

Рис. 2.10. Випадок, коли банк починає керування при власному капіталі 

менше K/2 і закінчує керування з капіталом теж менше цього рівня.   

Джерело: складено автором 

 

Особливим є випадок, коли стартовий капітал рівний 0. Оптимальна 

кредитна ставка при ньому становить K/b, і зменшується при збільшенні 

капіталу. Однак цього не станеться, бо при кредитній ставці K/b, обсяг виданих 

кредитів рівний нулю, прибуток і, відповідно, приріст капіталу теж рівний нулю, 
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тому банк просто не буде збільшувати капітал в такому випадку. Цей результат 

моделі є тривіальним, коли перефразований на словах: без коштів для 

здійснення кредитної діяльності, банк її не здійснюватиме, відповідно не 

отримуватиме прибутку від неї. 

Максимальний приріст капіталу (або прибуток банку) в залежності від 

моменту часу становить: 

𝑥 ∗̇(t) = 𝑝∗(𝑡) =

{
 
 

 
 𝑥(𝑡) ⋅ (𝐾 − 𝑥(𝑡))

𝑏
  при   𝑡 <

𝑏

𝐾
⋅ ln (

𝐾 − 𝑥0
𝑥0

) 

𝐾2

4 ⋅ 𝑏
   при   𝑡 ≥

𝑏

𝐾
⋅ ln(

𝐾 − 𝑥0
𝑥0

).

 

Приріст капіталу в залежності від часових рамок керування представлено 

на Рис. 2.11, Рис. 2.12 та Рис. 2.13.  

 

Рис. 2.11. Залежність прибутку банку від капіталу за умови, що 

керування починається при капіталі більшому від K/2.   

Джерело: складено автором 

 

Приріст капіталу може бути сталим, якщо на початок періоду керування 

власний капітал перевищував K/2, або зростає до рівня K2/4b за інших умов. 
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Рис. 2.12. Залежність прибутку банку від капіталу за умови, що 

керування починається при капіталі меншому від K/2, а закінчується при 

капіталі більшому цього рівня. 

Джерело: складено автором 

 

 

Рис. 2.13. Залежність прибутку банку від капіталу за умови, що 

керування починається та закінчується при капіталі меншому від K/2. 

Джерело: складено автором 

 

Тоді максимальний капітал банку в кінцевий момент часу  𝑇 в залежності 

від часових рамок керування становитиме 
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𝑥∗(𝑇) =

{
 
 
 

 
 
 𝑥0 +

𝐾2

4 ⋅ 𝑏
⋅ 𝑇 при

𝑏

𝐾
⋅ ln(

𝐾 − 𝑥0
𝑥0

) ≤ 0,

𝐾

2
+
𝐾2

4 ⋅ 𝑏
⋅ (𝑇 −

𝑏

𝐾
⋅ ln(

𝐾 − 𝑥0
𝑥0

)) при0 <
𝑏

𝐾
⋅ ln(

𝐾 − 𝑥0
𝑥0

) ≤ 𝑇,

𝐾 −
𝐾 ⋅ (𝐾 − 𝑥0)

𝑥0 ⋅ 𝑒
𝐾
𝑏
⋅𝑇 − 𝑥0 +𝐾

при𝑇 <
𝑏

𝐾
⋅ ln(

𝐾 − 𝑥0
𝑥0

).

 

Або, в залежності від обсягу капіталу на момент початку керування: 

𝑥∗(𝑇) =

{
 
 
 

 
 
 𝑥0 +

𝐾2

4 ⋅ 𝑏
⋅ 𝑇            при   𝑥0 ≥

𝐾

2
,

𝐾

2
+
𝐾2

4 ⋅ 𝑏
⋅ (𝑇 −

𝑏

𝐾
⋅ ln(

𝐾 − 𝑥0
𝑥0

))   при   
𝐾

𝑒
𝐾⋅𝑇
𝑏 + 1

< 𝑥0 <
𝐾

2,

𝐾 −
𝐾 ⋅ (𝐾 − 𝑥0)

𝑥0 ⋅ 𝑒
𝐾
𝑏
⋅𝑇 − 𝑥0 + 𝐾

            при   0 < 𝑥0 ≤
𝐾

𝑒
𝐾⋅𝑇
𝑏 + 1

.

    

 

2.4.3. Моделі з запізненням по поверненню кредитів та зняття депозитів та 

обмеженнями на кредитну та депозитну ставки.  

Нехай динаміка капіталу банку за плановий період описується функцією 

𝑥(𝑡), яка задовольняє рівнянню (2.4) з початковими умовами з (2.1). В рівнянні 

(2.4) функції 𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)), 𝑓𝐷(𝑡, 𝑢𝐷(𝑡), 𝑥(𝑡)) беремо у вигляді (2.7) та (2.10) 

відповідно. Мета діяльності банку в плановий період визначається критерієм 

(2.6), в якому 𝐹0(𝑥(𝑡), 𝑢𝐾(𝑡), 𝑢𝐷(𝑡), 𝑡) = 0, 𝐹1(𝑥(𝑇)) = 𝑥(𝑇), 𝑡0 = 0. При наведених 

припущеннях рівняння (2.4) набуває вигляду: 

𝑥(𝑡)̇ = (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾)) ⋅ (1 + 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾)) ∙ 𝑟𝑘(𝑡) − (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)) + (𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡))

− (𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷)) ⋅ (1 + 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷)) ∙ 𝑟𝑑(𝑡) 

де сталі 𝑟𝑘(𝑡), 𝑟𝑑(𝑡) приймаємо рівними 1, а x(0)>K/2. 

Тоді задача керування формулюється так: 

𝑥(𝑇) → 𝑚𝑎𝑥
𝑢𝐾(𝑡),𝑢𝐷(𝑡)

,  0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇, 

�̇�(𝑡) = (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾)) ⋅ (1 + 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾)) − (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)) + (𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡))

− (𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷)) ⋅ (1 + 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷)), 

𝑥(0) = 𝑥0 >
𝐾∙𝑇𝐾

2
, 

𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0, 

𝑢𝐷(𝑡) ≥ 𝑚𝑎𝑥(0;−
𝐷

𝑎
), 
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 𝑢𝐾(𝑡) = 𝑢�̃�(𝑡), 0 − 𝑇𝐾 ≤ 𝑡 < 0, 

𝑢𝐷(𝑡) = 𝑢�̃�(𝑡), 0 − 𝑇𝐷 ≤ 𝑡 < 0. 

Капітал банку на кінець періоду керування можна розписати через 

початкове значення капіталу та прирости капіталу протягом періоду керування 

(див. Додаток Д). Таким чином, можна наочно представити різні етапи 

діяльності банку за умови запізнення при поверненні кредитів та депозитів.  

𝑥(𝑇) = 𝑥(0) + ∫(𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢�̃�(𝑡)) ⋅ (1 + 𝑢�̃�(𝑡))𝑑𝑡

0

−𝑇𝐾

− ∫(𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢�̃�(𝑡)) ⋅ (1 + 𝑢�̃�(𝑡))𝑑𝑡 +

0

−𝑇𝐷

+ ∫ [(𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)]𝑑𝑡

𝑇−𝑇𝐾

0

− ∫ [(𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡)) ⋅ 𝑢𝐷(𝑡)]𝑑𝑡 −

𝑇−𝑇𝐷

0

 

− ∫ (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡))𝑑𝑡 + ∫ (𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡))𝑑𝑡) → 𝑚𝑎𝑥
𝑢𝐾(𝑡),𝑢𝐷(𝑡)

  

𝑇

𝑇−𝑇𝐷

𝑇

𝑇−𝑇𝐾

 

Оскільки кожен з доданків у цьому критерії не залежить ні від капіталу 

x(t), ні від керування в інші моменти часу, то максимум цієї суми досягається 

при тих же значеннях оптимальних кредитної та депозитної ставок, що й при 

сумі максимумів цих доданків. 

Перші  три доданки 

𝑥(0) + ∫(𝐾− 𝑏 ⋅ 𝑢�̃�(𝑡)) ⋅ (1+ 𝑢�̃�(𝑡))𝑑𝑡

0

−𝑇𝐾

− ∫(𝐷+ 𝑎 ⋅ 𝑢�̃�(𝑡)) ⋅ (1 + 𝑢�̃�(𝑡))𝑑𝑡

0

−𝑇𝐷

 

залежать від керування, що відбувалося в минулому, що в цій задачі 

керування задані як константи, а від керування в інтервалі 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 не 

залежать. 

Доданок  

∫ [(𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)]𝑑𝑡

𝑇−𝑇𝐾

0

 

досягає максимуму при оптимальній кредитній ставці  

𝑢𝐾
∗ (𝑡) =

𝐾

2 ⋅ 𝑏
,   0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 − 𝑇𝐾 

за умови природніх обмежень на кредитну ставку 𝑢𝐾(𝑡) > 0 та 𝐾𝑜𝑢𝑡(𝑡) > 0. 
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Доданок 

− ∫ [(𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡)) ⋅ 𝑢𝐷(𝑡)]𝑑𝑡

𝑇−𝑇𝐷

0

 

досягає максимуму при оптимальній депозитній ставці  

𝑢𝐷
∗ (𝑡) = max (0;−

𝐷

𝑎
) ,   0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 − 𝑇𝐷 

за умови природніх обмежень на депозитну ставку 𝑢𝐷(𝑡) > 0 та 𝐷𝑖𝑛(𝑡) > 0. 

Доданок  

− ∫ (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡))𝑑𝑡

𝑇

𝑇−𝑇𝐾

 

досягає максимуму при оптимальній кредитній ставці  

𝑢𝐾
∗ (𝑡) =

𝐾

𝑏
,   𝑇 − 𝑇𝐾 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 

за умови природніх обмежень на кредитну ставку 𝑢𝐾(𝑡) > 0 та 𝐾𝑜𝑢𝑡(𝑡) > 0. 

І останній доданок 

∫ (𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡))𝑑𝑡)  

𝑇

𝑇−𝑇𝐷

 

досягає максимуму при оптимальній депозитній ставці  

𝑢𝐷
∗ (𝑡) → ∞,   𝑇 − 𝑇𝐷 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 

за умови природніх обмежень на депозитну ставку 𝑢𝐷(𝑡) > 0 та 𝐷𝑖𝑛(𝑡) > 0 (по суті 

не обмежених згори). А при певних додаткових обмеженнях на депозитну ставку 

𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑢𝐷(𝑡) ≤ 𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥 оптимальна депозитна ставка становитиме 

𝑢𝐷
∗ (𝑡) = 𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥 ,   𝑇 − 𝑇𝐷 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 

Оскільки депозитна ставка, що прямує до нескінченності не 

представляється можливою для реалізації в банківській практиці, доцільно 

подати оптимальне керування для цієї задачі за умови додаткових обмежень на 

кредитну та депозитну ставки: 

𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑢𝐾(𝑡) ≤ 𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥  

𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑢𝐷(𝑡) ≤ 𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥 
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Отже, оптимальна кредитна ставка становитиме (строге доведення див. 

Додаток Г): 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) =

{
 
 

 
 𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛 при 

𝐾

2 ⋅ 𝑏
< 𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛

𝐾

2 ⋅ 𝑏
при 𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛 ≤

𝐾

2 ⋅ 𝑏
≤ 𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥  

𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥 при 𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥 <
𝐾

2 ⋅ 𝑏

,   0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 − 𝑇𝐾 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) =

{
 
 

 
 ∅ при 

𝐾

𝑏
< 𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛

𝐾

𝑏
при 𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛 ≤

𝐾

𝑏
≤ 𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥  

𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥 при 𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥 <
𝐾

𝑏

,   𝑇 − 𝑇𝐾 < 𝑡 ≤ 𝑇 

Тут кредитна ставка K/b забезпечує нульовий обсяг виданих кредитів, 

тому при неможливості вибрати ставку K/b через додаткові обмеження банк не 

здійснюватиме кредитну діяльність, якщо у нього буде така можливість. 

А оптимальна депозитна ставка становитиме: 

𝑢𝐷
∗ (𝑡) =

{
 
 

 
 𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛 при max (0;−

𝐷

𝑎
) < 𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛

max (0;−
𝐷

𝑎
) при 𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛 ≤ max (0;−

𝐷

𝑎
) ≤ 𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥  

∅ при 𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥 < max (0;−
𝐷

𝑎
)

,   0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 − 𝑇𝐷 

𝑢𝐷
∗ (𝑡) = {

𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥 при max (0;−
𝐷

𝑎
) ≤ 𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥

∅ при 𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥 < max (0;−
𝐷

𝑎
)

,   𝑇 − 𝑇𝐷 < 𝑡 ≤ 𝑇 

За даних оптимальних ставок та умов 𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛 ≤
𝐾

2⋅𝑏
<

𝐾

𝑏
≤ 𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥, 𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛 ≤

max (0;−
𝐷

𝑎
) ≤ 𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥 капітал банку на кінець періоду керування становитиме  

𝑥∗(𝑇) = 𝑥(0) + ∫(𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢�̃�(𝑡)) ⋅ (1 + 𝑢�̃�(𝑡))𝑑𝑡

0

−𝑇𝐾

− ∫(𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢�̃�(𝑡)) ⋅ (1 + 𝑢�̃�(𝑡))𝑑𝑡 +

0

−𝑇𝐷

+
𝐾2

4𝑏
(𝑇 − 𝑇𝐾) + 𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥𝑇𝐷  
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2.4.4. Модель ціноутворення багатопродуктового банку, без врахування 

запізнення по поверненню кредитів та зняття депозитів із капіталом, достатнім 

для видачі кредитів 

Розглянемо модель для N  продуктів.  

Вхідний депозитний потік в багатопотоковій моделі банку має вигляд: 

   tua+D=tD
Din

 , 

де  

    N

iiinin
tDdiag=tD

1
 - матриця вхідного потоку від депозитів; 

 N

ii
Ddiag=D

1
- матриця пропозиції депозитів при нульовій ставці процента; 

 N

ii
adiag=a

1
- матриця еластичностей пропозиції депозитів для N 

депозитних продуктів; 

    N

iiDD
tudiag=tu

1
- матриця керуючих впливів — депозитних ставок для 

N депозитних продуктів. 

Аналогічно для вихідних депозитних потоків із фіксованим запізненням 

формула залежності вихідного депозитного потоку від депозитної ставки має 

вигляд: 

      
DDDinout

ttu+ttD=tD  1 , 

де  

    N

iioutout
tDdiag=tD

1
 - матриця вихідного потоку від депозитів — обсяги 

повернених депозитів для N депозитних продуктів; 

Аналогічно, вихідні кредитні потоки мають вигляд: 

   tubK=tK
Kout

 , 

де  

    N

iioutout
tKdiag=tK

1
- матриця вихідного потоку від кредитів — обсяги 

виданих кредитів для N кредитних продуктів; 

 N

ii
Kdiag=K

1
- матриця попиту на кредити при нульовій ставці процента; 

 N

ii
bdiag=b

1
- матриця еластичностей попиту на кредити для N депозитних 

продуктів; 
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    N

iiKK
tudiag=tu

1
- матриця керуючих впливів — кредитних ставок для N 

кредитних продуктів. 

Формула кредитного вхідного потоку при одній ставці процента за 

кредитами має вигляд: 

      
KKKoutin

ttu+ttK=tK  1  

де  

    N

iiinin
tKdiag=tK

1
- матриця вхідного потоку від кредитів — обсяги 

повернених кредитів для N кредитних продуктів; 

Рівняння приросту капіталу банку матиме вигляд: 

         +tub+ttubttubK=tx
KKKKK

 2  

       
DDDDD

ttuattuD+atua  2
, 

де  

    N

ii
txdiag=tx

1
 - матриця процентних доходів банку від різних кредитних 

та депозитних продуктів, при цьому слід вважати, що i кредитний та депозитний 

продукти мають однаковий строк вкладу; 

Нехай динаміка капіталу банку за плановий період описується функцією 

𝑥(𝑡), яка задовольняє рівнянню (1.6) з початковими умовами (1.4). В рівнянні 

(1.6) функції 𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)), 𝑓𝐷(𝑡, 𝑢𝐷(𝑡), 𝑥(𝑡)) беремо у вигляді (1.10) та (1.13) 

відповідно. Мета діяльності банку в плановий період визначається критерієм 

(1.9), в якому 𝐹0(𝑥(𝑡), 𝑢𝐾(𝑡), 𝑢𝐷(𝑡), 𝑡) = 0, 𝐹1(𝑥(𝑇)) = 𝑥(𝑇), 𝑡0 = 0. При наведених 

припущеннях рівняння (1.6) набуває вигляду: 

Таким чином, задача оптимального керування кредитною та депозитною 

ставками комерційного банку з метою максимізації його капіталу на кінець 

періоду керування формулюється так: 

  max
tu,tu

Tx
DK

N

i
i

)()(1




, 

                 DDDDDKKKKK ttuattuD+atua+tub+ttubttubK=tx  22 ,  

 
0

x=x 0 , 
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  0tu
iK

,  

    0 ttприtu=tu
KK0K  

  









a

D
;maxtu

iD
0 , 

    0 ttприtu=tu
DD0D  

Tt 0 . 

Ця задача розв’язується шляхом імітаційного моделювання або за 

допомогою чисельних методів.  

Покажемо її аналітичний розв’язок для часткового випадку, що не враховує 

запізнення ( 0=t=t
KD ). 

Вважатимемо, що строк вкладання депозитів рівний нулю 0=t
D  та строк, 

на який видаються кредити рівний нулю 0=t
K , при цьому диференціація двох 

продуктів полягатиме лише в різних розмірах кредитної та депозитної ставок та 

різних коефіцієнтах функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів. 

Тоді задача приймає вигляд: 

  max
tu,tu

Tx
DK

N

i
i

)()(1




, 

         22
tuatuD—tubtuK=tx

DDKK
 ,  

 
0

x=x 0 , 

  0tu
iK ,  

  









a

D
;maxtu

iD
0 , 

Tt 0 . 

За припущення, що кредитні та депозитні продукти незалежні, можемо 

знайти оптимальні кредитні та депозитні ставки кожного з продуктів незалежно 

один від одного. Для такої задачі в [51] були отримані оптимальна кредитна та 

депозитна ставки, із врахуванням двох кредитних та депозитних продуктів вони 

мають вигляд: 
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  N=i,
b

K
=tu

i

i

Ki
1,

2 
, 

  N=i,
a

D
;max=tu

i

i

Di
1,0 








 . 

За таких оптимальних кредитних та депозитних ставок оптимальні 

обсяги залучених депозитів та виданих кредитів становитимуть: 

  N1,
2,

=i
K

=tK i

outi
, 

    N1,0, =i,Dmax=tD
iiin

. 

Максимальний процентний дохід, що перевкладається у капітал: 

  N=i,
b

K
=tx

i

i

i
1,

4

2


  

Тоді максимальний капітал банку на кінець періоду керування 

становитиме: 

   


N

i=
i

i

0
T

b

K
+x=Tx

1

2

4
 

 

Висновки до розділу 2 

1. Було проаналізовано підходи до дослідження банківської діяльності. 

Макроекономічний підхід розглядає здебільшого причини існування банків, їх 

функції в економіці. Мікроекономічний підхід розглядає діяльність одного 

банку чи поведінку банків в системі. На даний момент немає повних моделей, 

що розглядають діяльність банку в усіх деталях, розглядається або діяльність 

банку в загальному, або окремий аспект діяльності банку в деталях. 

2. Було виявлено, що для моделювання кредитно-депозитної діяльності 

комерційного банку краще всього підходять моделі з мікроекономічного 

підходу. Для ціноутворення з врахуванням всіх деталей і ризиків – часткові 

моделі що займаються оцінкою конкретних ризиків, для ціноутворення базового 

продукту – потокові моделі, що суміщають в собі розгляд кредитно-депозитної 
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діяльності банку в цілому та гнучкість врахування випадкового запізнення при 

поверненні кредитів. 

3. Було запропоновано концептуальну модель ціноутворення 

комерційного банку із врахуванням випадкового запізнення при поверненні 

кредитів. Описано синтез різних підходів для побудови такої моделі: теорії 

керування, системної динаміки, еконофізики, теорії виробничої фірми. 

Обґрунтовано вибір ціноутворення базової ставки, кредитних та депозитних 

потоків, критерію максимізації капіталу банку на кінець періоду керування. 

4. Для формалізації математичної моделі ціноутворення кредитів та 

депозитів із врахуванням випадкового запізнення при поверненні кредитів, 

припущення, на яких базується модель, були описані і наведені у формулах.  

5. Було запропоновано альтернативні підходи до опису вхідних та 

вихідних потоків, функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів в 

залежності від типу моделі. Наприклад, модель дозволяє ціноутворення за 

використанням лінійної та нелінійних функцій попиту на кредити. Аналогічно, 

запропоновано загальний критерій ціноутворення, який може бути 

модифікований для конкретного дослідження. 

6. Для ряду частинних випадків, було отримано аналітичні розв’язки 

моделі – оптимальні кредитну та депозитну ставку, відповідні їм обсяги виданих 

та повернених кредитів, залучених та повернених депозитів, прибутку та 

капіталу банку на кінець періоду керування. 

7. Для частинного випадку з використанням лінійних функцій попиту на 

кредити та пропозиції депозитів та капіталу банку на початок періоду керування 

достатнього для видачі кредитів з фіксованим запізненням при поверненні 

кредитів у наступному періоді, оптимальна кредитна ставка буде незмінною у 

часі, рівною K/2b, депозитна ставка буде рівна нулю. Капітал банку при цьому 

буде рости лінійно. 

8. Для частинного випадку з використанням лінійної функції попиту на 

кредити, довільного ненульового капіталу банку на початок періоду керування 

та без депозитної діяльності з фіксованим запізненням при поверненні кредитів 
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у наступному періоді, оптимальна кредитна ставка в залежності від капіталу 

буде лінійно зменшуватися у часі до рівня K/2b, і потім залишатися незмінною з 

цього рівня. Капітал банку при цьому буде рости нелінійно. 

9. Для частинного випадку з використанням лінійних функцій попиту на 

кредити та пропозиції депозитів, капіталу банку на початок періоду керування 

достатнього для видачі кредитів та без депозитної діяльності з фіксованим 

запізненням при поверненні кредитів та обмеженнями на кредитну та депозитну 

ставки, оптимальна кредитна та депозитна ставки демонструють суттєво 

відмінну поведінку в залежності від близькості до закінчення періоду керування, 

в останніх періодах банку недоцільно видавати кредити та доцільно залучати 

депозити за максимально можливою депозитною ставкою. Було наведено умови, 

за яких оптимальними ставками будуть нижня чи верхня межа з обмеження на 

ціноутворення.  

 

Результати розділу опубліковані в роботах [41, 42, 44-54, 59, 68, 140, 150].  
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РОЗДІЛ 3  

ПРИКЛАДНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ 

КРЕДИТНОЇ ТА ДЕПОЗИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 

Розв’язок моделі кредитно-депозитної діяльності комерційного банку із 

врахуванням несвоєчасного повернення кредитів, розглянутої в розділі 2 (2.1) 

важко отримати в аналітичному вигляді. Тому була поставлена задача реалізації 

цієї моделі в чисельному вигляді шляхом комп’ютерного моделювання та 

подальшого аналізу моделі саме таким способом. 

Для забезпечення можливості такого комп’ютерного моделювання, модель 

(2.1) слід дискретизувати за допомогою різницевих рівнянь для 

диференційнийних рівнянь та за допомогою площ прямокутників для інтегралів. 

Дискретизовану модель можна програмно реалізувати шляхом створення 

програми у відповідному програмному продукті (було обрано математичний 

пакет Matlab). Також модель слід верифікувати, використовуючи реальні дані 

одного з банків, в такому випадку її результати можна буде порівнювати з 

результатами діяльності цього банку. 

Отриману комп’ютерну модель можна досліджувати шляхом обчислень для 

різних значень вхідних параметрів (параметрів функцій попиту на кредити та 

пропозиції депозитів, часу на який видаються кредити чи депозити, параметрів 

несвоєчасного повернення кредитів, розміру капіталу банку на початок періоду 

керування) і порівняння отриманих результатів для аналізу впливу тих чи інших 

вихідних даних на результат (обсяги виданих кредитів, обсяги залучених 

депозитів, відповідні кредитну і депозитну ставки, прибуток та капітал банку на 

кінець періоду керування). 

Також комп’ютерна модель дозволить розв’язувати задачу оптимізації 

кредитно-депозитної діяльності банку для отримання найкращого 

результуючого критерію. Наприклад, керувати обсягами кредитів та депозитів і 

відповідними кредитною та депозитною ставками для отримання 
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максимального капіталу банку на кінець періоду керування без втрати 

ліквідності в умовах несвоєчасного повернення кредитів. 

На основі отриманих результатів, можна буде робити узагальнення та 

рекомендації щодо кращого ведення кредитно-депозитної діяльності із 

врахуванням несвоєчасного повернення кредитів. 

 

3.1. Програмна реалізація моделі кредитно-депозитної діяльності 

У підрозділі 2.3 була сформульована задача пошуку оптимального 

ціноутворення по кредитам і депозитам з метою максимізації інтегрального 

показника: 

𝐽(𝑢𝐾, 𝑢𝐷) = ∫𝐹0

𝑇

0

(𝑥(𝑡), 𝑢𝐾(𝑡), 𝑢𝐷(𝑡), 𝑡)𝑑𝑡 + 𝐹1(𝑥(𝑇)) → 𝑚𝑎𝑥𝑢𝐾(𝑡),𝑢𝐷(𝑡),    

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 

�̇�(𝑡) = α ∙ [
1

𝑡𝑘2 − 𝑡𝑘1
∫ 𝑓𝐾(𝑡 − 𝜉, 𝑢𝐾(𝑡 − 𝜉), 𝑥(𝑡 − 𝜉)) ∙ (1 + 𝑢𝐾(𝑡 − 𝜉)) ∙ 𝑟𝑘(𝑡)𝑑𝜉

𝑡𝑘2

𝑡𝑘1

− 

−𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)) + 𝑓𝐷(𝑡, 𝑢𝐷(𝑡), 𝑥(𝑡)) − 

−
1

𝑡𝑑2 − 𝑡𝑑1
∫ 𝑓𝐷(𝑡 − 𝜉, 𝑢𝐷(𝑡 − 𝜉), 𝑥(𝑡 − 𝜉)) ∙ (1 + 𝑢𝐷(𝑡 − 𝜉)) ∙ 𝑟𝑑(𝑡)𝑑𝜉

𝑡𝑑2

𝑡𝑑1

]. 

𝑥(0) = 𝑥0 ≥ 0, 

𝑥(𝜉) = 𝜑(𝜉), 𝜉 ∈ [𝑡0 −max(𝑡𝑘2, 𝑡𝑑2) , 𝑡0], 

𝑢𝐾(𝜉) = �̃�𝐾(𝜉), 𝜉 ∈ [𝑡0 − 𝑡𝑘2, 𝑡0], 

𝑢𝐷(𝜉) = �̃�𝐷(𝜉), 𝜉 ∈ [𝑡0 − 𝑡𝑑2 , 𝑡0].  

Через значну складність аналітичного розв’язання цієї задачі 

пропонується вирішувати її чисельно шляхом комп’ютерного моделювання. Для 

цього інтегро-диференційне рівняння слід записати через різницеві рівняння.  

Відповідно до цього перетворення, функції неперервного аргументу 

стануть функціями дискретного аргументу, інтеграли замінюються на суми, а 

диференціали – на прирости за дискретний час, тобто різницю між значеннями 

функції в різні моменти часу, поділену на різницю між цими ж моментами часу. 
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Якщо брати крок дискретизації диференціалу та інтегралів як деяку 

одиницю часу (в банківській діяльності такою логічною одиницею часу є 

банківський день – робочий день, протягом якого банк здійснює банківські 

операції), то задача набуває вигляду: 

𝐽(𝑢𝐾 , 𝑢𝐷) = ∑ 𝐹0(𝑥(𝑖), 𝑢𝐾(𝑖), 𝑢𝐷(𝑖), 𝑖)

𝑇

𝑖=𝑡𝑜

+ 𝐹1(𝑥(𝑇)) → 𝑚𝑎𝑥𝑢𝐾(𝑖),𝑢𝐷(𝑖),  

𝑖 = 𝑡𝑜,  𝑡𝑜 + 1, 𝑡𝑜 + 2,… , 𝑇 

𝑖, 𝑡𝑜, 𝑇 ∈ ℤ, 𝑇 ≥ 0 

𝑥(𝑖 + 1) =  𝑥(𝑖) + 

+α ∙ [
1

𝑡𝑘2 − 𝑡𝑘1
∑ (𝑓𝐾(𝑖 − 𝑗, 𝑢𝐾(𝑖 − 𝑗), 𝑥(𝑖 − 𝑗)) ∙ (1 + 𝑢𝐾(𝑖 − 𝑗)) ∙ 𝑟𝑘(𝑖))

𝑡𝑘2

𝑗=𝑡𝑘1

− 

−𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)) + 𝑓𝐷(𝑡, 𝑢𝐷(𝑡), 𝑥(𝑡)) − 

−
1

𝑡𝑑2 − 𝑡𝑑1
∑ (𝑓𝐷(𝑖 − 𝑗, 𝑢𝐷(𝑖 − 𝑗), 𝑥(𝑖 − 𝑗)) ∙ (1 + 𝑢𝐷(𝑖 − 𝑗)) ∙ 𝑟𝑑(𝑖))

𝑡𝑑2

𝑗=𝑡𝑑1

] 

𝑗, 𝑡𝑘1 , 𝑡𝑘2 , 𝑡𝑑1 , 𝑡𝑑2 ∈ ℤ, 

𝑥(0) = 𝑥0 ≥ 0, 

𝑥(𝑗) = 𝜑(𝑗), 𝑗 ∈ [𝑡0 − max(𝑡𝑘2, 𝑡𝑑2) , 𝑡0], 

𝑢𝐾(𝑗) = �̃�𝐾(𝑗), 𝑗 ∈ [𝑡0 − 𝑡𝑘2, 𝑡0], 

𝑢𝐷(𝑗) = �̃�𝐷(𝑗), 𝑗 ∈ [𝑡0 − 𝑡𝑑2, 𝑡0]. 

Тепер наведену дискретну задачу можна розв’язати шляхом 

комп’ютерного моделювання. 

Для моделювання задачі було обрано математичний пакет Matlab  (версія 

R2010a), оскільки даний математичний пакет оптимізований для великих 

математичних обчислень та матричних операцій. В задачі оптимізації кредитних 

та депозитних ставок доцільно використовувати одновимірні матриці для 

операцій над ставками протягом періоду керування. 

Для зручності запуску та модифікації програми пошуку оптимальних 

кредитних та депозитних ставок автором був створений m-файл в середовищі 

Matlab.  
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В ньому окремо виділені параметри функцій кредитів та депозитів, період 

керування, крок зміни кредитних ставок. Пошук оптимальний кредитних та 

депозитних ставок було вирішено здійснювати методом перебору з пам’яттю.  

Зазвичай для задач оптимізації використовують метод покоординатного 

спуску чи градієнтні методи пошуку, проте для даної задачі вони майже не 

дають виграшу в часі пошуку оптимальних ставок, оскільки між ставками 

протягом періоду керування є взаємозв’язок, тому їх не можна шукати 

незалежно одна від одної. 

В результаті, створений m-файл і робота з ним в середовищі Matlab має 

вигляд, як на Рис. 3.1. 

Рис. 3.1 Робота з обчисленням оптимальних кредитних та депозитних ставок за 

допомогою m-файлу в Matlab.  

Джерело: складено автором 

 

Для перевірки коректності роботи програми обчислення оптимальних 

кредитних та депозитних ставок, доцільно порівняти результати, які отримаємо 

чисельно для деяких часткових випадків з аналітичними результатами для цих 

же випадків, розглянутих в розділі 2. 
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Так, в підрозділі 2.4.1 розглядалася модель без запізнення при поверненні 

кредитів та депозитів, при чому капітал банку був достатнім для здійснення 

кредитної діяльності. Відповідно до неї, оптимальна кредитна та депозитна 

ставки становлять: 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) =

𝐾

2 ⋅ 𝑏
 

𝑢𝐷
∗ (𝑡) = 𝑚𝑎𝑥(0;−

𝐷

𝑎
) 

В програмі пошуку оптимальних ставок приймемо для прикладу такі 

значення параметрів функції попиту на кредити та пропозиції депозитів, 

капіталу банку на початок періоду керування та період керування: 

K=8000, 

b=16000, 

D=0, 

a=16000, 

x(0)=4000, 

T=3. 

Тоді 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) =

8000

2 ⋅ 16000
= 0,25 

𝑢𝐷
∗ (𝑡) = 𝑚𝑎𝑥 (0;−

𝐷

𝑎
) = max(0; 0) = 0 

З цими параметрами оптимальна кредитна ставка складатиме 0.25, а 

оптимальна депозитна ставка 0.00. Такі ж результати було отримано і за 

допомогою програми (див. Рис. 3.2.).  

Капітал банку на кінець періоду керування, що був отриманий програмою 

становить 7000. Відповідно до аналітичного результату, отриманого в підрозділі 

2.4.1, капітал банку на кінець періоду керування розраховується за формулою:  

𝑥∗(𝑇) = 𝑥0 +
𝐾2

4 ⋅ 𝑏
⋅ 𝑇 

𝑥∗(3) = 4000 +
80002

4 ⋅ 16000
⋅ 3 = 7000 
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Як бачимо, для цього часткового випадку моделі, програма розраховує 

оптимальні ставки та капітал банку на кінець періоду керування правильно, у 

повній відповідності до аналітично отриманих результатів. 

 

Рис. 3.2 Оптимальні кредитна ставка, депозитна ставка, обсяг капіталу банку та 

капітал банку на кінець періоду керування для часткового випадку з підрозділу 

2.4.1.  

Джерело: складено автором 

 

Наступний частковий випадок, що розглядався в підрозділі 2.4.2 описує 

модель без запізнення при поверненні кредитів з довільним капіталом банку. 

Відповідно до неї, оптимальна кредитна ставка становить: 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) =

{
 
 

 
 𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
при 𝑡 <

𝑏

𝐾
⋅ ln

∣
∣
∣𝐾 − 𝑥0
𝑥0 ∣

∣
∣
,

𝐾

2b
при 𝑡 ≥

𝑏

𝐾
⋅ ln

∣
∣
∣𝐾 − 𝑥0
𝑥0 ∣

∣
∣
;

 𝑡 ∈ [0; 𝑇] 

При параметрах 

K=8000, 

b=16000, 

x(0)=4000, 

T=2, 
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Оптимальна кредитна ставка становитиме: 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) = {

8000 − 𝑥(𝑡)

16000
при 𝑡 <

16000

8000
⋅ 0,

0,25 при 𝑡 ≥
16000

8000
⋅ 0;

 𝑡 ∈ [0; 2] 

Тобто при заданому капіталі банку на початок періоду керування, 

оптимальна кредитна ставка буде сталою і становитиме 0,25. Програма пошуку 

оптимальної кредитної ставки за цих параметрів повертає такий же результат, 

див. Рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3 Оптимальні кредитна ставка, обсяг капіталу банку та капітал банку на 

кінець періоду керування для часткового випадку з підрозділу 2.4.2.  

Джерело: складено автором 

 

Розглянемо цей же частковий випадок моделі за умови малого капіталу 

банку на початок періоду керування: 

x(0)=1000. 

Оптимальна кредитна ставка, як було визначено аналітично, становитиме: 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) = {

8000 − 𝑥(𝑡)

16000
при 𝑡 < 2 ⋅ 0,

0,25 при 𝑡 ≥ 2 ⋅ 0;
 𝑡 ∈ [0; 2] 

Що за вказаних параметрів становить: 

𝑢𝐾
∗ (0) =

8000 − 𝑥(0)

16000
=
7

16
= 0,4375 

𝑢𝐾
∗ (1) =

8000 − 1437,5

16000
= 0,41015625 
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𝑢𝐾
∗ (2) =

8000 − 2027,099609375

16000
= 0,3733062744140625 

Оскільки капітал становить: 

𝑥(1) = 1437,5 

𝑥(2) = 2027,099609375 

𝑥(3) = 2783,8286124169826507568359375 

Програма пошуку оптимальних ставок за вказаних параметрів і точності 4 

знаки після коми для кредитної ставки повертає такі значення: 

𝑢𝐾
∗ (0) = 0,4375 

𝑢𝐾
∗ (1) = 0.4101 

𝑢𝐾
∗ (2) = 0.3733 

Що з вказаною точністю відповідає аналітичним результатам. Розраховані 

значення капіталу банку також збігаються з точністю 1 знак після коми (через 

округлення ставки, тут точність менша). 

 

Наступний частковий випадок, що розглядався в підрозділі 2.4.3 описує 

модель із сталим запізненням при поверненні кредитів та депозитів з капіталом 

банку, достатнім для здійснення кредитної діяльності. Відповідно до неї, 

оптимальна кредитна ставка становить: 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) =

{
 
 

 
 𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛 при 

𝐾

2 ⋅ 𝑏
< 𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛

𝐾

2 ⋅ 𝑏
при 𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛 ≤

𝐾

2 ⋅ 𝑏
≤ 𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥  

𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥 при 𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥 <
𝐾

2 ⋅ 𝑏

,   0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 − 𝑇𝐾 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) =

{
 
 

 
 ∅ при 

𝐾

𝑏
< 𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛

𝐾

𝑏
при 𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛 ≤

𝐾

𝑏
≤ 𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥 

𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥 при 𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥 <
𝐾

𝑏

,   𝑇 − 𝑇𝐾 < 𝑡 ≤ 𝑇 

При параметрах 

K=8000, 
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b=16000, 

D=0, 

a=16000, 

x(0)=4000, 

T=3, 

𝑇𝐾 = 1, 

𝑇𝐷 = 1, 

𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛 = 0, 

𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥 = 0,5, 

𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛 = 0, 

𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥 = 0,5, 

Оптимальна кредитна ставка становитиме: 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) = {

0 при 0,25 < 0
0,25 при 0 ≤ 0,25 ≤ 0,5 
0,5 при 0,5 < 0,25

,   0 ≤ 𝑡 ≤ 3 − 1 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) = {

∅ при 0,5 < 0
0,5 при 0 ≤ 0,5 ≤ 0,5 
0,5 при 0,5 < 0,5

,   2 < 𝑡 ≤ 3 

𝑢𝐾
∗ (0) = 0,25, 

𝑢𝐾
∗ (1) = 0,25, 

𝑢𝐾
∗ (2) = 0,25, 

𝑢𝐾
∗ (3) = 0,5, 

А оптимальна депозитна ставка: 

𝑢𝐷
∗ (𝑡) =

{
 
 

 
 𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛 при max (0;−

𝐷

𝑎
) < 𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛

max (0; −
𝐷

𝑎
) при 𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛 ≤ max (0;−

𝐷

𝑎
) ≤ 𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥 

∅ при 𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥 < max (0; −
𝐷

𝑎
)

,   0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 − 𝑇𝐷 

𝑢𝐷
∗ (𝑡) = {

𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥 при max (0;−
𝐷

𝑎
) ≤ 𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥)

∅ при 𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥 < max (0;−
𝐷

𝑎
)

,   𝑇 − 𝑇𝐷 < 𝑡 ≤ 𝑇 
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При заданих параметрах становитиме: 

𝑢𝐷
∗ (𝑡) = {

0 при 0 < 0
0 при 0 ≤ 0 ≤ 0.5 
∅ при 0,5 < 0

,   0 ≤ 𝑡 ≤ 2 

𝑢𝐷
∗ (𝑡) = {

0,5 при 0 ≤ 0,5
∅ при 0,5 < 0

, 2 < 𝑡 ≤ 3 

𝑢𝐷
∗ (0) = 0, 

𝑢𝐷
∗ (1) = 0, 

𝑢𝐷
∗ (2) = 0, 

𝑢𝐷
∗ (3) = 0,5, 

Програма пошуку оптимальної кредитної ставки за цих параметрів 

повертає такий же результат, див. Рис. 3.4. 

 

Рис. 3.4 Оптимальні кредитна та депозитна ставки для часткового випадку з 

підрозділу 2.4.3.  

Джерело: складено автором 

 

Таким чином, результати роботи програми з пошуку оптимальних 

кредитних та депозитних ставок для деяких часткових випадків, для яких відомі 

аналітичні розв’язки збігаються з цими аналітичними результатами. Це 

підтверджує коректність запрограмованої потокової моделі банку. 
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 3.2. Побудова функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів для 

моделі кредитно-депозитної діяльності 

У попередньому підрозділі було продемонстровано, що можна моделювати 

діяльність банку за допомогою програмної реалізації моделі оптимального 

ціноутворення із врахуванням запізнення при поверненні кредитів та депозитів. 

Таке моделювання можна робити за певних абстрактних параметрів, таким 

чином досліджуючи властивості моделі, та гіпотетичну поведінку деякого 

абстрактного банку за різних умов, критичних значеннях, виявляти контр 

інтуїтивну поведінку чи неочевидні результати моделі.  

Проте для використання цих результатів певним конкретним банком, що 

функціонує в економіці України чи за кордоном, необхідне розуміння, які 

параметри моделі відповідають цьому банку, таким чином, яка поведінка і 

характеристики моделі є актуальними саме для нього. 

Деякі з таких параметрів моделі визначити для банка дуже легко – 

наприклад, термін на який видається кредит чи залучається депозит 

прописується прямо в кредитній чи депозитній угоді відповідно. Обсяг власного 

капіталу банку чітко визначений і прописаний в формі 1 (Баланс) фінансової 

звітності банку. Термін керування, на кінець якого банк орієнтується при 

здійсненні керування кредитною та депозитною ставками визначає сам банк, як 

певний термін для досягнення стратегічних цілей, рік, п’ять чи десять років.  

А от параметри функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів не є 

такими очевидними для банку. Вони не представлені явно ні в поточній 

документації комерційного банку, і не є управлінськими рішеннями, які банк 

може обирати самостійно.  

Більше того, навіть якби була інформація про функцію попиту на кредити 

та функцію пропозиції депозитів в цілому на кредитному та депозитному 

ринках, цієї інформації було б недостатньо для використання описаної в другому 

розділі моделі, оскільки в ній використовуються функції попиту на кредити та 

пропозиції депозитів саме на продукти даного банку, що моделюється. 
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Тому, для використання моделі на практиці певним банком, потрібно 

спершу побудувати його функції попиту на кредити та пропозиції депозитів. Для 

цього, очевидно, не підходять агреговані дані, що їх збирає Національний банк 

України, і необхідна статистика саме того банку, для якого будуть будуватися 

функції попиту на кредити та пропозиції депозитів. 

Розглянемо підхід до побудови функції попиту на кредити та функції 

пропозиції депозитів на прикладі одного з банків України, що Національний 

банк України відносить до першої групи відповідно до своєї класифікації.  

Цей банк є універсальним комерційним банком, працює як з фізичними, так 

і з юридичними особами, не обслуговує інтереси якоїсь окремої промислової 

групи, тому є хорошим прикладом банку, метою якого є отримання прибутку. 

Через домовленість щодо нерозголошення інформації, назва банку не може бути 

озвучена в цій роботі. 

Отже, необхідно отримати функцію попиту на кредити, тобто залежність 

обсягів виданих кредитів від кредитної ставки та наявних зобов’язань банку. Для 

цього доцільно скористатися загальним виглядом функції попиту на кредити, що 

був розглянутий в четвертому пункті підрозділу 2.3.4: 

𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)) = min (𝑥(𝑡) + 𝐷𝑖𝑛(𝑡), 𝐾 − 𝑏 ∙ 𝑢𝑘(𝑡)) 

Вона враховує той нюанс, що банк видає кредити відповідно до функції 

попиту на кредити, але в рамках наявних зобов’язань та власного капіталу. 

Зобов’язання можна розрахувати з відповідної функції пропозиції депозитів, 

власний капітал – з балансу банку. А функцію попиту на кредити можна 

отримати із статистичної інформації.  

При обробці статистичної інформації банку слід врахувати деякі моменти. 

По-перше, оскільки функція попиту на кредити через коефіцієнти K та b 

відображає певну ринкову ситуацію і становище банку на ринку, вона є 

актуальною відносно короткий період часу – поки конкурента ситуація на ринку 

чи сукупний попит суттєво не змінюються. Тому в реаліях України не можна 

брати статистичну інформацію за всі роки роботи банку чи навіть за кілька років, 
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бо зміни за такий період суттєві. Найкраще обирати якомога короткий період 

часу – місяць чи кілька місяців. 

З іншого боку, на короткому періоді часу може бути заключено занадто 

мало кредитних та депозитних договорів, для того щоб вважати такі дані 

статистично значимими. Кількість кредитних та депозитних договорів залежить 

від розміру банку, їх маркетингової активності, для великого банку за період в 

місяць може бути достатньо багато договорів, для невеликого – лише десятки. А 

також, банки зазвичай змінюють кредитні та депозитні ставки не дуже часто, 

зазвичай раз на кілька тижнів чи місяців, тому за короткий період часу може не 

бути хоча б кількох різних кредитних чи депозитних ставок для того щоб можна 

було побудувати певний графік залежності обсягу залучених депозитів чи 

виданих кредитів від відповідних ставок. 

Варто зазначити, що час від часу банку вдається оформити договір на 

особливо велику суму грошей, і цей обсяг однієї кредитної чи депозитної 

операції залежить більше не від діяльності банку, а від характеристик клієнта 

банку – позичальника чи вкладника. Такі аномальні дані слід вилучати з наявних 

статистичних даних, бо вони за рахунок великого обсягу можуть спотворювати 

вигляд залежності. Також аномальними можуть бути і ставки: для деяких 

клієнтів банк може ставити аномально малі відсоткові ставки чи взагалі нульову 

ставку, такі дані також слід вилучати з статистичних даних, за якими будуть 

будуватися функції попиту на кредити та пропозиції депозитів. 

Типово, дані представлені в банках по договорам – тобто для кожної 

окремої операції з заключення кредитного чи депозитного договору заноситься 

в базу даних дати початку та кінця дії договору, сума договору, валюта, термін 

видачі кредиту чи вкладання депозитів, умови даного кредитного чи 

депозитного продукту та інші деталі.  

Оскільки дані збираються у розрізі по одному договору, то для того щоб 

отримати дані для відповідних періодів часу – потижнево чи помісячно, 

необхідно їх агрегувати. Для цього достатньо суми додати, а для ставок 

використати середньозважене значення. 
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Зазвичай банки мають по кілька кредитних та депозитних продуктів 

водночас. Окрім того, вони оформлюються на різні терміни. При цьому ставки 

для різних термінів зазвичай неоднакові. Для депозитів у більшості випадків 

депозитна ставка збільшується при збільшенні терміну до одного року, а при 

дуже великих періодах вкладання – трохи менша. Для кредитів на короткі 

терміни ставка зазвичай велика, на терміни від року до п’яти – десяти 

збільшується, а на дуже великі терміни трохи менша від максимальної.  

За таких обставин, для побудови функції попиту на кредити не варто 

використовувати дані про кредити, видані на різні терміни, бо зміни ставок в 

залежності від різних термінів можуть бути більшими від змін ставок у часі для 

одного і того ж терміну видачі кредитів. Тому доцільно брати дані для певного 

одного терміну, на який видаються кредити. Наприклад, найпопулярнішим 

терміном виданих кредитів в розглядуваному банку є період в 5 років з 

невеликими варіаціями (1822-1826 днів). Такі договори і доцільно розглядати 

для побудови функції попиту на кредити. 

Із врахуванням усіх вищезазначених моментів, дані щодо обсягів виданих 

кредитів та кредитних ставок для розглядуваного банку матимуть вигляд, як на 

Рис. 3.5.  

 

Рис. 3.5 Обсяги виданих кредитів та кредитні ставки для розглядуваного банку 

за 2012 рік, одна точка – дані за місяць.  

Джерело: складено автором 
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Для дотримання домовленості щодо нерозголошення даних, абсолютні 

значення виданих кредитів були лінійно змінені (таким чином характер 

розташування точок на графіку не змінився). Розглядалися кредити з терміном 

видачі на 5 років, з виключенням даних із аномально низькими кредитними 

ставками чи аномально великими обсягами виданих кредитів, дані за 2012 рік 

агреговані помісячно. 

За допомогою вказаних даних можна отримати функцію попиту на кредити 

шляхом побудови функції регресії що за допомогою методу найменших 

квадратів апроксимуватиме певну функціональну залежність до наявних даних. 

В даному випадку добре себе зарекомендувала навіть лінійна функція 

залежності, що є зручною і для аналізу, і для комп’ютерного моделювання 

(операції множення та додавання-віднімання вимагають мало комп’ютерного 

часу).  

Лінійну функцію попиту для вказаних даних можна бачити на Рис. 3.6.  

 

Рис. 3.6 Функція попиту на кредити (лінія).  

Джерело: складено автором 

 

Функція попиту на кредити, що представлена на Рис. 3.6, має такий вигляд: 

𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)) = min (𝑥(𝑡) + 𝐷𝑖𝑛(𝑡),23364809 − 99964500 ∙ 𝑢𝑘(𝑡)) 
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Кредитна ставка при цьому має бути представлена десятковим дробом по 

відношенню до одиниці. Наприклад, ставка 25% має бути виражена числом 0,25.  

Вказана функція регресії є доволі точною: коефіцієнт кореляції становить 

0,8830; коефіцієнт детермінації задовільний і становить 0,7797. 

Що ж до адекватності моделі, то її теж можна вважати адекватною: 

- математичне сподівання залишків наближене до 0;  

- графік залишків моделі не демонструє функціональної нелінійної 

залежності (див. Рис. 3.7);  

 

Рис. 3.7 Графік залежності відхилень лінійної моделі попиту на кредити в 

залежності від кредитної ставки та фактичних значень обсягів виданих кредитів. 

Джерело: складено автором 

 

- дисперсія залишків є стабільною (див. Рис. 3.8, для побудови цього 

графіку рахувалася дисперсія за 4 періоди часу, так зі зміщенням з 8 

точок вихідних даних маємо 4 точки дисперсії); 
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Рис. 3.8 Дисперсія відхилень лінійної моделі попиту на кредити в залежності від 

кредитної ставки та фактичних значень обсягів виданих кредитів. 

Джерело: складено автором 

 

- нормалізовані залишки знаходяться в інтервалі від -2 до 2, тобто 

відповідають тому факту що для нормального розподілу з математичним 

сподіванням 0 і середньоквадратичним ухилом 1, 95% значень будуть 

знаходитися в цьому інтервалі; 

- відсутня автокореляція залишків (кореляція 1 порядку складає -

0,00937938481257581 і є близькою до нуля; для інших порядків трохи 

вища, але все ще не демонструє рівня наявності залежності); 

- залишки розподілені відповідно до нормального закону розподілу. 

 

Аналогічно наведеному підходу, дані щодо обсягів залучених депозитів та 

депозитних ставок для розглядуваного банку матимуть вигляд, як на Рис. 3.9.  
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Рис. 3.9 Обсяги залучених депозитів та депозитні ставки для розглядуваного 

банку за 2012 рік, одна точка – дані за місяць.  

Джерело: складено автором 

 

Розглядалися депозити з терміном залучення на 1 рік, з виключенням даних 

із аномально великими обсягами залучених депозитів, дані за 2012 рік агреговані 

помісячно. 

За допомогою вказаних даних можна отримати функцію пропозиції 

депозитів шляхом побудови функції регресії, що за допомогою методу 

найменших квадратів апроксимуватиме певну функціональну залежність до 

наявних точок даних.  

В даному випадку добре себе зарекомендувала лінійна функція залежності, 

що є зручною і для аналізу, і для комп’ютерного моделювання (операції 

множення та додавання-віднімання вимагають мало комп’ютерного часу). Що 

цікаво, нелінійні функції залежності показували меншу точність апроксимації. 

Лінійну та нелінійні функції пропозиції депозитів для вказаних даних 

можна бачити на Рис. 3.10.  
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Рис. 3.10 Функції пропозиції депозитів.  

Джерело: складено автором 

 

Лінійна функція пропозиції депозитів, що представлена на Рис. 3.10, має 

такий вигляд формулою: 

𝑓𝐷(𝑡, 𝑢𝐷(𝑡), 𝑥(𝑡)) = −10147183 + 70268357 ∙ 𝑢𝑑(𝑡)) 

Депозитна ставка при цьому має бути представлена десятковим дробом по 

відношенню до одиниці.  

Вказана функція регресії є доволі точною: коефіцієнт кореляції становить 

0,9308; коефіцієнт детермінації задовільний і становить 0,8665. 

Що ж до адекватності моделі, то її теж можна вважати адекватною: 

- математичне сподівання залишків рівне 0;  

- графік залишків моделі не демонструє функціональної нелінійної 

залежності (див. Рис. 3.11);  
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Рис. 3.11 Графік залежності відхилень лінійної моделі пропозиції депозитів в 

залежності від депозитної ставки та фактичних значень обсягів залучених 

депозитів. 

Джерело: складено автором 

 

- дисперсія залишків є стабільною (див. Рис. 3.12, для побудови цього 

графіку рахувалася дисперсія за 4 періоди часу, так зі зміщенням з 8 

точок вихідних даних маємо 4 точки дисперсії); 

- нормалізовані залишки знаходяться в інтервалі від -2 до 2, тобто 

відповідають тому факту що для нормального розподілу з математичним 

сподіванням 0 і середньоквадратичним ухилом 1, 95% значень будуть 

знаходитися в цьому інтервалі; 

- відсутня автокореляція залишків (кореляція 1 порядку складає -0,34393 

що не є значимим рівнем; для інших порядків так само не демонструє 

рівня наявності залежності); 

- залишки розподілені відповідно до нормального закону. 
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Рис. 3.12 Дисперсія відхилень лінійної моделі пропозиції депозитів в залежності 

від депозитної ставки та фактичних значень обсягів залучених депозитів. 

Джерело: складено автором 

 

Таким чином, на основі даних банку України, наведений приклад побудови 

функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів. Їх можна використовувати 

для комп’ютерного моделювання оптимальних кредитних та депозитних ставок 

цього банку відповідно до прогностичних можливостей моделі, розглянутих в 

підрозділі 3.4. 

Розглянемо вплив випадкового запізнення при поверненні кредитів та 

депозитів в наступному підрозділі, використовуючи знайдені функції попиту на 

кредити та пропозиції депозитів у моделі. 

 

3.3. Порівняльний аналіз результатів чисельного моделювання 

кредитно-депозитної діяльності із врахуванням несвоєчасного повернення 

кредитів  

3.3.1. Поведінка моделі без запізнення 

Використовуючи отримані у попередньому розділі параметри функцій 

попиту на кредити та пропозиції депозитів, було проведено моделювання 
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кредитно-депозитної діяльності комерційного банку за кредитами і депозитами 

з терміном повернення у наступному періоді та з обмеженим власним капіталом. 

Було виявлено (див. Рис. 3.13), що за незмінних ринкових умов (K, b, D, a) 

оптимальні кредитна та депозитна ставка зменшуються у часі: кредитна ставка 

до рівня K/2b, а депозитна ставка до нуля. Обсяги виданих і повернених кредитів 

при цьому зростають, обсяг виданих кредитів до рівня K/2 і не перевищує його, 

а обсяг повернених кредитів – до рівня (𝐾/2) ∙ (1 + 𝐾/2𝑏). Обсяги залучених і 

повернених депозитів зменшуються до нуля. Прибуток та капітал банку при 

цьому зростає, прибуток зростає до рівня K2/4b і не перевищує його. 

 

  

   

Рис. 3.13 Графіки зміни оптимальних кредитної та депозитної ставки, обсягів 

кредитів та депозитів, прибутку та капіталу банку за незмінних ринкових умов з 

терміном повернення у наступному періоді 

Джерело: складено автором 
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При збільшенні власного капіталу банку на початок періоду керування, 

вищевказані характеристики банківської діяльності відповідають цим же 

графікам, лише початок періоду керування припадатиме правіше по осі часу, а 

при зменшенні власного капіталу – лівіше. 

Зміна ринкових умов проявляється у зміні коефіцієнтів функції попиту на 

кредити (K, b) та функції пропозиції депозитів (D, a). В короткостроковій 

перспективі за стабільної економіки можна припускати що ці ринкові умови 

незмінні. В довгостроковій же їх обов’язково слід враховувати, бо ці зміни 

впливають і на оптимальні ставки, і на обсяги кредитних та депозитних потоків, 

і, зрештою, на прибуток та власний капітал банку (якщо він збільшується за 

рахунок долі з прибутку). 

 

3.3.2. Вплив зміни параметру K на поведінку моделі 

При збільшенні ділової активності, інвестиційних очікувань, кількості 

бажаючих взяти кредити, коефіцієнт К зростатиме. При зростанні К, за інших 

незмінних умов, зростає і оптимальна кредитна ставка, як було виявлено в 

результаті комп’ютерного моделювання (див. Рис. 3.14). Відповідно, при 

зменшенні K, оптимальна кредитна ставка зменшуватиметься (до рівня не 

менше K/2b).  

 

Рис. 3.14 Вплив зміни коефіцієнта К на оптимальну кредитну ставку 

Джерело: складено автором 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

uk(1) uk(2) uk(3) uk(4) uk(5)

K=34000000

K=23364809

K=17000000



 127 

 

Причому, при більшому К процентна ставка зменшується в часі швидше, на 

більшу кількість процентних пунктів (у вказаному на Рис. 3.14 прикладі, при 

K=34000000, від першого до п’ятого періоду зменшилась на 4,33 процентних 

пункти, а при K=12000000 – лише на 0,59 процентних пунктів). 

Цікаво, що оптимальна кредитна ставка при збільшенні коефіцієнта K 

зростає не до рівня, щоб відповідати новій функції попиту на кредити, а до 

меншого – бо залучаються додаткові депозити і таким чином збільшується обсяг 

виданих кредитів та прибуток банку (див. Рис. 3.15). За рахунок такого 

механізму, збільшення коефіцієнта K тягне за собою і збільшення депозитної 

ставки. 

 

Рис. 3.15 Оптимальна кредитна ставка збільшується не просто до рівня, щоб 

відповідати збільшеному коефіцієнтові K2, а тягне за собою і збільшення 

депозитної ставки. 

Джерело: складено автором 

 

Оскільки кредитна ставка при незмінних ринкових умовах з часом 

зменшується, а при збільшенні ділової активності (що відбувається регулярно в 

економіці, що розвивається циклічно) зростає, можлива ситуація в якій через 

вплив обох цих факторів оптимальна кредитна ставка буде залишатися 
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незмінною чи зростати (за відповідного зростання ділової активності), проте при 

стабілізації ринкової ситуації – буде неодмінно зменшуватися. 

Аналогічно до розглянутого впливу зміни коефіцієнта К функції попиту на 

кредити на оптимальну кредитну ставку, він впливає і на депозитну ставку (див. 

Рис. 3.16). 

 

Рис. 3.16 Вплив зміни коефіцієнта К на оптимальну депозитну ставку 

Джерело: складено автором 

 

При збільшенні коефіцієнта K, оптимальна депозитна ставка теж 

збільшується, хоч на перший погляд функціонально і не залежить від функції 

попиту на кредити, темп зменшення депозитної ставки у часі теж збільшується. 

Аналогічно, при зростанні економіки, можлива ситуація коли оптимальна 

депозитна ставка в часі буде залишатися незмінною чи навіть зростати, але при 

стабільній економічній ситуації буде зменшуватися. 

Відповідно до впливу зміни коефіцієнта К функції попиту на кредити на 

оптимальні кредитну та депозитну ставки, він впливає і на обсяги кредитно-

депозитної діяльності (див. Рис. 3.17). 

При збільшенні коефіцієнта K, збільшуються обсяги виданих та повернених 

кредитів, обсяги залучених та повернених депозитів. При більшому К, більшими 

будуть темпи збільшення обсягів виданих та повернених кредитів та більшими 

будуть темпи зменшення обсягів залучених та повернених депозитів. 
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Капітал банку на кінець періоду керування буде більшим при більшому K, 

та зростатиме швидше (див. Рис. 3.18), відповідно і прибуток банку буде 

більшим. Відповідно, при меншому K, капітал банку на кінець періоду 

керування матиме меншу величину і зростатиме повільніше протягом періоду 

керування. 

 

 

 

Рис. 3.17 Вплив зміни коефіцієнта К на обсяги виданих та повернених кредитів, 

залучених та повернених депозитів 

Джерело: складено автором 

 

 

3.3.3. Вплив зміни параметру b на поведінку моделі 

Аналогічно розглянемо вплив коефіцієнта b, що непрямо виражає більшу 

чи меншу еластичність попиту на кредити в залежності від кредитної ставки, 

більший чи менший рівень конкуренції на ринку (при більшій конкуренції при 

збільшенні кредитної ставки, клієнт може піти в інший банк в пошуках меншої 

кредитної ставки). 
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Рис. 3.18 Вплив зміни коефіцієнта К на капітал банку на кінець періоду 

керування 

Джерело: складено автором 

 

При зростанні b, за інших незмінних умов, оптимальна кредитна ставка 

зменшується (до рівня не менше K/2b), як було виявлено в результаті 

комп’ютерного моделювання (див. Рис. 3.19). Це може пояснюватися тим, що 

при зростанні конкуренції на ринку банк змушений зменшувати кредитну 

ставку, бо при більшій ставці потенційні клієнти просто перейдуть до 

конкурентів. Відповідно, при зменшенні b, оптимальна кредитна ставка 

збільшуватиметься (до рівня не більше K/b). Темпи зменшення оптимальної 

кредитної ставки вищі у випадку більш низького b. 

 

Рис. 3.19 Вплив зміни коефіцієнта b на оптимальні кредитну та депозитну ставки 

Джерело: складено автором 
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При зростанні b, оптимальна депозитна ставка зменшується (див. Рис. 3.19), 

оскільки банку потрібно залучати менше фінансових ресурсів для видачі 

меншого обсягу кредитів що відповідають меншій кредитній ставці.  

При зменшенні b, оптимальна депозитна ставка демонструє складну 

поведінку: на початкових періодах оптимальна депозитна ставка відповідно 

буде збільшуватися, проте за рахунок значного впливу на обсяг власного 

капіталу буде зменшуватися в часі швидшими темпами, аніж за меншого 

значення коефіцієнта b.  

В результаті можлива ситуація, коли на кінцевих періодах керування 

оптимальна депозитна ставка буде меншою, ніж у випадку, якби коефіцієнт b 

був би більшим. 

Виходить, як це не парадоксально, що і великий рівень конкуренції на 

банківському ринку і малий рівень призводять до менших депозитних ставок, 

ніж певний рівень конкуренції між ними.  

На противагу очікуванням, що при більшій конкуренції банки мусили б 

піднімати депозитні ставки щоб залучати депозити (демонструючи підвищений 

попит на ринку депозитів), моделювання показує, що депозитні ставки будуть 

зменшуватися слідом за зменшеними кредитними ставками. 

Відповідно до впливу зміни коефіцієнта b функції попиту на кредити на 

оптимальні кредитну та депозитну ставки, він впливає і на обсяги кредитно-

депозитної діяльності (див. Рис. 3.20). 

При зростанні b, обсяги виданих та повернених кредитів зменшуються, і 

навпаки при зменшенні цього коефіцієнта вони збільшуються. Темпи зростання 

обсягів виданих та повернених кредитів більші у випадку меншого b.  
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Рис. 3.20 Вплив зміни коефіцієнта b на обсяги виданих та повернених кредитів, 

залучених та повернених депозитів 

Джерело: складено автором 

 

Обсяги залучених та повернених депозитів при зростанні b теж 

зменшуються, проте при зменшенні b темпи зменшення обсягів в часі можуть 

збільшитися настільки, що за однакових стартових умов (окрім коефіцієнта b) 

через певний період часу обсяг виданих кредитів буде меншим, ніж був би за 

більшого коефіцієнта b. 

Капітал банку на кінець періоду керування буде більшим при меншому b, 

та зростатиме швидше (див. Рис. 3.21), відповідно і прибуток банку буде 

більшим. Відповідно, при більшому b, капітал банку на кінець періоду 

керування матиме меншу величину і зростатиме повільніше протягом періоду 

керування. Тобто, напружена конкурентна ситуація не дозволятиме банку 

отримувати великі прибутки і швидко нарощувати власний капітал. 
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Рис. 3.21 Вплив зміни коефіцієнта b на капітал банку на кінець періоду 

керування 

Джерело: складено автором 
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Рис. 3.22 Вплив зміни коефіцієнта D на оптимальні кредитну та депозитну 

ставки 

Джерело: складено автором 

 

Відповідно до впливу зміни коефіцієнта D функції попиту на кредити на 
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призводитиме до значного росту прибутку та капіталу банку, хоч і впливатиме 

на це. 

  

  

Рис. 3.23 Вплив зміни коефіцієнта D на обсяги виданих та повернених кредитів, 

залучених та повернених депозитів 

Джерело: складено автором 

 

Рис. 3.24 Вплив зміни коефіцієнта D на капітал банку на кінець періоду 

керування 

Джерело: складено автором 
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3.3.5. Вплив зміни параметру а на поведінку моделі 

При збільшенні конкуренції на ринку депозитів, коефіцієнт a зростатиме. 

Цей коефіцієнт показує більшу чи меншу еластичність пропозиції депозитів 

(при більшій конкуренції на ринку депозитів банк може значно привабити 

клієнтів запропонувавши трохи більшу депозитну ставку).  

При зростанні а, за інших незмінних умов, оптимальна кредитна ставка 

зменшується (див. Рис. 3.25). Таким чином банк може залучати більшу кількість 

грошей, видавати більші обсяги кредитів за меншою депозитною ставкою, бо 

зможе залучити більшу кількість грошей за тієї ж ставки, що раніше дозволяла 

залучити менші суми.  

 

 

Рис. 3.25 Вплив зміни коефіцієнта а на оптимальні кредитну та депозитну ставки 

Джерело: складено автором 
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змінюється не так сильно. При більшому а, темпи зменшення оптимальних 

кредитної та депозитної ставки у часі також є більшими. 

Відповідно до впливу зміни коефіцієнта а функції попиту на кредити на 

оптимальні кредитну та депозитну ставки, він впливає і на обсяги кредитно-

депозитної діяльності (див. Рис. 3.26).  

 

 

  

Рис. 3.26 Вплив зміни коефіцієнта D на обсяги виданих та повернених кредитів, 

залучених та повернених депозитів 

Джерело: складено автором 
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повернених депозитів збільшуються, і навпаки при зменшенні цього коефіцієнта 

вони зменшуються. Проте обсяги депозитів більш чутливі до зміни цього 

коефіцієнта і змінюються більше, ніж обсяги кредитів. 

Капітал банку на кінець періоду керування буде більшим при більшому а, 

та зростатиме швидше (див. Рис. 3.27), відповідно і прибуток банку буде 

більшим.  
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При меншому а, капітал банку на кінець періоду керування матиме меншу 

величину і зростатиме повільніше протягом періоду керування.  

Проте прибуток і капітал банку на кінець періоду керування не дуже 

чутливі до зміни коефіцієнта а.  

Тобто, збільшення грошових ресурсів на депозитному ринку не 

призводитиме до значного росту прибутку та капіталу банку, хоч і впливатиме 

на це. 

 

 

Рис. 3.27 Вплив зміни коефіцієнта D на капітал банку на кінець періоду 

керування 

Джерело: складено автором 

 

3.3.6. Вплив одночасної зміни кількох ринкових параметрів 

Коли ж вказані параметри функцій попиту на кредити та пропозиції 

депозитів змінюються водночас, їх вплив може бути різнонаправлений і 

кінцевий результат – збільшення чи зменшення оптимальних ставок буде 

залежати від того які саме параметри змінюються і на яку величину. 

Загалом, можна стверджувати, що до збільшення і кредитної, і депозитної 

ставки ведуть (див. Табл. 3.1): 

- Збільшення коефіцієнта К, 

- Зменшення коефіцієнта b, 
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- Зменшення коефіцієнта D, 

- Зменшення коефіцієнта а. 

Відповідно, такі зміни є найкращими для вкладників банку – бо 

збільшується депозитна ставка і відповідно їх дохід. Позичальникам же вигідна 

протилежна ситуація – зменшення кредитних ставок.  

Оскільки збільшення чи зменшення обох ставок залежить від однакових 

змін параметрів функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів, то інтереси 

позичальників та вкладників виявляють протилежними.  

До збільшення капіталу банку на кінець періоду та на збільшення прибутку 

(приросту капіталу) ведуть: 

- Збільшення коефіцієнта К, 

- Зменшення коефіцієнта b, 

- Збільшення коефіцієнта D, 

- Збільшення коефіцієнта а. 

Відповідно, такі зміни є найкращими для вкладників банку – бо 

збільшується депозитна ставка і відповідно їх дохід. Позичальникам же вигідна 

протилежна ситуація – зменшення кредитних ставок.  

Оскільки збільшення чи зменшення обох ставок залежить від однакових 

змін параметрів функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів, то інтереси 

позичальників та вкладників виявляють протилежними.  

До збільшення капіталу банку на кінець періоду та на збільшення прибутку 

(приросту капіталу) ведуть: 

- Збільшення коефіцієнта К, 

- Зменшення коефіцієнта b, 

- Збільшення коефіцієнта D, 

- Збільшення коефіцієнта а. 
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Таблиця 3.1.  

Вплив зростання параметрів функції попиту та пропозиції, капіталу банку 

та часу на показники банківської діяльності 

 𝐾 ↑ 𝑏 ↑ 𝐷 ↑ 𝑎 ↑ 𝑥 ↑ 𝑡 ↑ 

Кредитна ставка ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Депозитна ставка ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Обсяг виданих кредитів ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Обсяг повернених 

кредитів 

↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Обсяг залучених 

депозитів 

↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ 

Обсяг повернених 

депозитів 

↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ 

Прибуток ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Капітал на кінець 

періоду керування 

↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Джерело: складено автором 

 

Іншими словами, збільшення бажаючих взяти кредити – для банку 

розмістити свої активи; зменшення конкуренції на ринку кредитів – більше 

можливостей розмістити свої активи серед пропозицій конкурентів; зменшення 

мінімальної депозитної ставки, при якій вкладники готові розмістити депозити 

та збільшення конкуренції серед вкладників, що веде до здешевлення залучених 

депозитів – пасивів банку. 

Відповідно, такі зміни є найкращими для ведення банківської діяльності. І 

інтереси банку щодо збільшення прибутку та капіталу на кінець періоду 

керування протилежні інтересам вкладників (щодо змін цих параметрів і 

збільшення депозитної ставки) та водночас протилежні інтересам позичальників 

щодо змін параметрів та зменшення кредитної ставки. 



 141 

До збільшення обсягу виданих та повернених кредитів ведуть: 

- Збільшення коефіцієнта К, 

- Зменшення коефіцієнта b, 

- Збільшення коефіцієнта D, 

- Збільшення коефіцієнта а. 

До збільшення обсягу залучених та повернених депозитів ведуть: 

- Збільшення коефіцієнта К, 

- Збільшення коефіцієнта b, 

- Збільшення коефіцієнта D, 

- Збільшення коефіцієнта а. 

Збільшення обсягів кредитів та депозитів вигідне державі, воно є 

індикатором економічного зростання, пожвавлення інвестиційної та 

підприємницької активності. Бачимо, що інтереси держави щодо збільшення 

обсягів кредитування та інтереси банків співпадають. 

Цікаво, що на противагу поширеному стереотипному уявленню, що 

банківські інтереси протилежні інтересам їх клієнтів, та корисні суспільству в 

цілому, в результаті чисельного моделювання виявилося, що банківські інтереси 

протилежні інтересам позичальників та вкладників.  

Проте інтереси позичальників та вкладників не збігаються між собою, а 

також що банківські інтереси співпадають з державними лише частково – у 

сфері кредитної діяльності, проте не співпадають в сфері депозитної.  

Таким чином, маємо 4 агенти з різними інтересами – банки, позичальників, 

вкладників та державу, з різними інтересами (що частково збігаються), і 

складними взаємовідносинами цих інтересів.  

З отриманих результатів, можна зробити висновок, що немає ситуації, що у 

хоча б якихось двох з чотирьох агентів інтереси повністю співпадають (див. 

Табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2.  

Інтереси банків, позичальників та вкладників щодо зростання чи 

зменшення параметрів функції попиту та пропозиції 

 Щодо K Щодо b Щодо D Щодо a 

Інтереси 

банків 

↑ ↓ ↑ ↑ 

Інтереси 

позичальників 

↓ ↑ ↑ ↑ 

Інтереси 

вкладників 

↑ ↓ ↓ ↓ 

Інтереси 

держави 

↑ ↑↓ ↑ ↑ 

Джерело: складено автором 

 

3.3.7. Поведінка моделі при фіксованому запізненні 

Запізнення при поверненні кредитів та депозитів суттєво впливає на 

оптимальні кредитні та депозитні ставки, що максимізують капітал банку на 

кінець періоду керування. 

Було виявлено (див. Рис. 3.28), що за незмінних ринкових умов (K, b, D, a), 

сталого запізнення в 1 період, та нульових обсягів депозитної та кредитної 

діяльності до періоду керування, оптимальні кредитна та депозитна ставка 

демонструють складну поведінку: по-перше, за ту ж кількість періодів від кінця 

періоду керування, на яку є стале запізнення з повернення кредитів та депозитів 

(в даному випадку за 1 період з кінця), оптимальні кредитні та депозитні ставки 

демонструють суттєво іншу поведінку, ніж від початку періоду керування до 

цього моменту.  
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Рис. 3.28 Графіки зміни оптимальних кредитної та депозитної ставки за 

незмінних ринкових умов з запізненням при поверненні кредитів та депозитів 

Джерело: складено автором 

 

За 1 період часу до кінця періоду керування оптимальна кредитна ставка 

стає рівною K/b, оскільки в рамках періоду керування немає сенсу видавати 

кредити, що будуть повернені поза цим періодом керування і не будуть 

враховані як вхідні потоки.  

А оптимальна депозитна ставка стає максимально можливою, наскільки 

дозволяє обмеження згори на депозити, з цієї ж логіки – залучення коштів 

відбувається в межах періоду керування, а повернення – поза періодом 

керуванням.  

Крім того, оптимальні кредитна та депозитна ставки змінюються певними 

інтервалами – на протязі двох періодів часу ставки знаходяться приблизно на 

одному рівні, а потім змінюються і знову на протязі двох періодів знаходяться 

на деякому одному рівні.  

Якщо порівнювати значення цих рівнів, то з плином часу (за виключенням 

1 періоду часу до кінця періоду керування), оптимальна кредитна та депозитна 

ставки знижуються; кредитна ставка до рівня K/2b, а депозитна ставка до нуля. 

Обсяги виданих кредитів від початку періоду керування до моменту за 1 

період часу до кінця періоду керування ростуть (див. Рис. 3.29), теж інтервалами 

по 2 періоди, подібно до кредитних ставок (але ростуть не вище рівня K/2).  

А за 1 період до кінця періоду керування зменшуються практично до нуля 

– таким чином не видаються кредити, які будуть повернені тільки після періоду 
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керування і враховуються лише як вихідний потів по відношенню до прибутку 

та капіталу банку на кінець періоду керування. 

 

 

 

 

Рис. 3.29 Графіки зміни обсягів кредитів та депозитів, прибутку та капіталу 

банку за незмінних ринкових умов з запізненням при поверненні кредитів та 

депозитів 

Джерело: складено автором 

 

Аналогічно, обсяги залучених депозитів від початку періоду керування до 

моменту за 1 період часу до кінця періоду керування зменшуються (не нижче 0), 

інтервалами в 2 періоди часу. А за 1 період до кінця періоду керування 
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збільшуються до максимально можливої величини – що відповідає максимально 

допустимій депозитній ставці. 

Обсяги повернених кредитів з початку періоду керування до 1 (тобто до 

періоду часу що рівний запізненню при поверненні кредитів) залежать від 

обсягу виданих кредитів у періоди часу, що передували періоду керування. 

Якщо в попередні періоди не було виданих кредитів, як в розглянутому 

прикладі, то і обсяг повернених кредитів буде рівний нулю.  

А починаючи з моменту часу що дорівнює початку періоду керування + 

запізненню при поверненні кредитів і до кінця періоду керування обсяги 

повернених кредитів ростуть, теж інтервалами по 2 періоди (але не більше рівня 

(𝐾/2) ∙ (1 + 𝐾/2𝑏)), що відповідає обсягам виданих кредитів і поверненню із 

фіксованим запізненням. 

Обсяги повернених депозитів з початку періоду керування до 1 (тобто до 

періоду часу що рівний запізненню при поверненні депозитів) залежать від 

обсягу виданих кредитів у періоди часу, що передували періоду керування. 

Якщо в попередні періоди не було залучених депозитів, як в розглянутому 

прикладі, то і обсяг повернених кредитів буде рівний нулю.  

А починаючи з моменту часу що дорівнює початку періоду керування + 

запізненню при поверненні депозитів і до кінця періоду керування обсяги 

повернених депозитів зменшуються, теж інтервалами по 2 періоди (не нижче 

нуля), що відповідає обсягам залучених депозитів і поверненню із фіксованим 

запізненням. 

Капітал банку на початок періоду керування становить певну величину. В 

перші періоди часу (за виключенням періоду від T-1 до кінця періоду керування) 

обсяг капіталу буде менший від початкового рівня, оскільки частина капіталу 

через запізнення буде виданою у вигляді кредитів. З плином часу він переважно 

збільшується.  

А за 1 період до кінця періоду керування він доволі різко збільшується до 

свого максимального значення за рахунок всіх вхідних потоків, що 

повертаються в рамках періоду керування. 
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Прибуток банку при цьому з початку періоду керування до 1 (тобто до 

періоду часу що рівний запізненню при поверненні кредитів та депозитів) 

залежить від обсягу виданих кредитів та залучених депозитів у періоди часу, що 

передували періоду керування.  

Якщо в попередні періоди не було виданих кредитів та залучених депозитів, 

як в розглянутому прикладі, то і вхідних та вихідних потоків, пов’язаних з ними 

не буде в перші періоди часу. Але буде вихідний потік у вигляді виданих 

кредитів за рахунок капіталу банку.  

Тому в нашому прикладі прибуток в перші періоди часу є від’ємним. 

Починаючи з 1 періоду часу (що рівний запізненню при поверненні кредитів) і 

до моменту за 1 період часу до кінця періоду керування, прибуток банку 

становить певну величину, і може коливатися, залишаючись переважно 

додатнім. А з моменту Т − 1 до кінця періоду керування, прибуток буде 

найбільшим, бо включає лише вхідні грошові потоки, а вихідних потоків не 

включає, бо їх недоцільно здійснювати в цьому періоді. 

 

3.3.8. Вплив кількості періодів керування на поведінку моделі 

Банк демонструє суттєво різну поведінку в залежності від того, парне чи 

непарне число періодів керування він здійснює. При непарному числі періодів 

керування кредитна ставка поступово зменшується (рівнями по два періоди, як 

було описано вище) (див. Рис. 3.30).  

 

Рис. 3.30 Графіки зміни оптимальної кредитної ставки за незмінних ринкових 

умов з запізненням при поверненні кредитів та депозитів 

Джерело: складено автором 
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При цьому при збільшенні періодів, оптимальні кредитні ставки є 

однаковими для різних значень кінця періоду керування, окрім кредитної ставки 

останнього періоду яка є максимально можливою – K/b.  

Це означає що банк не видає кредити, оскільки вони будуть поверненні уже 

після закінчення періоду керування через наявність запізнення при поверненні 

кредитів. 

Міркування щодо ставок в останній період часу в рамках періоду керування 

є актуальними і для випадків коли кінець періоду керування є парним числом.  

Проте в цьому випадку оптимальні кредитні ставки не знижуються 

попарно, а демонструють чергування нижчих і вищих ставок (і відповідних їм 

більших і менших обсягів виданих кредитів). Якщо брати лише парні чи непарні 

ставки, то в цілому вони теж демонструють зниження з часом, окрім ставки в 

останній період часу.  

Цікаво, що оптимальні кредитні ставки і для парних періодів керування і 

для непарних періодів є такими, що відповідні їм обсяги виданих кредитів в сумі 

для двох періодів (за виключенням останнього) є однаковими і для парних і для 

непарних випадків. Просто для парних вони перерозподіляються більш 

нерівномірно. 

Якщо б запізнення було б не 1 період (і відповідно видача не перші два 

періоди, а більше), тоді ми бачили б подібну поведінку: якщо період керування 

– кратне число до (запізнення+1), то оптимальні ставки будуть приблизно 

рівномірними з поступовим ступінчастим зниженням.  

А для некратних чисел – нерівномірне, із ставками що відповідають 

більшим обсягам виданих кредитів у періоди, які повернуться до кінця періоду 

керування, і з ставками що відповідають меншим обсягам у періоди, які 

повернуться після періоду керування. 

Аналогічні результати спостерігаються для поведінки оптимальної 

депозитної ставки (див. Рис. 3.31) та обсягів виданих та повернених кредитів, 
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залучених та повернених депозитів, прибутку банку та капіталу на кінець 

періоду керування. 

 

 

 

Рис. 3.31 Графіки зміни оптимальної депозитної ставки за незмінних ринкових 

умов з запізненням при поверненні кредитів та депозитів 

Джерело: складено автором 
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3.3.9. Відмінність результатів моделі з запізненням від моделі без 

запізнення 

Якщо порівняти оптимальні кредитні та депозитні ставки випадку з 

фіксованим запізненням із випадком без запізнення, можна помітити, що у 

випадку, коли кількість періодів керування є кратною кількості періодів 

(запізнення+1), то оптимальні ставки випадку з фіксованим запізненням 

дорівнюють оптимальним ставкам випадку без запізнення із власним капіталом 

на початок періоду керування рівним х(0)/(𝑇𝑘 + 1).  

А у випадку, коли ця кількість не є кратною, буде певна кількість періодів 

(у випадку з Tk=1 – один), що після цілої кількості разів для всіх періодів 

запізнення, повторяться ще один.  

Для них оптимальні ставки будуть відповідати випадку ставок для капіталу 

на початок періоду керування х(0)/(число таких періодів), а для інших 

періодів – відповідатимуть оптимальним ставкам для випадку нульового 

капіталу на початок періоду керування. 

 

3.3.10. Вплив капіталу на модель при фіксованому запізненні 

Капітал банку на початок періоду керування впливає на оптимальні 

кредитну і депозитну ставки. При більшому капіталі банку на початок періоду 

керування оптимальні кредитна та депозитна ставки є меншими, обсяги виданих 

та повернених кредитів є більшими, обсяги залучених та повернених депозитів 

є меншими, капітал банку на кінець періоду керування більшим, прибуток банку 

нижчим при першому просіданні і вищим у подальших періодах. 

 

3.3.11. Вплив розміру запізнення 

При більшому запізненні при поверненні кредитів та депозитів, кількість 

періодів до кінця періоду керування, при яких не будуть видаватися кредити і 

будуть залучатися максимум депозитів, буде рівна величині запізнення (див. 

Рис. 3.32).  



 150 

Також від початку періоду керування до періоду що рівний кількості 

запізнення банк буде видавати кредити за рахунок власного капіталу та 

залучених депозитів, при цьому розподіл обсягу виданого власного капіталу між 

періодами залежить від того, чи кратну кількість разів цей капітал зможе 

обернутися, аналогічно до отриманих результатів щодо впливу терміну періоду 

керування на кредитні та депозитні ставки, відповідні їм обсяги виданих та 

повернених кредитів, залучених та повернених депозитів.  

При більшому запізненні капітал банку просідає до нижчого рівня протягом 

періодів, в які здійснюється і видача, і повернення кредитів та депозитів. 

Прибуток банку демонструє складну залежність від розміру запізнення. З одного 

боку, при більшому запізненні є меншою кількість періодів протягом яких банк 

здійснюватиме кредитування, відповідно процентний дохід від кредитної 

діяльності зменшуватиметься.  

Проте з іншого боку збільшуватиметься число періодів з кінця періоду 

керування протягом яких буде відбуватися максимальне залучення депозитів 

(оскільки їх не треба буде повертати).  

В залежності від максимально можливих обсягів залучених депозитів та 

параметрів що впливають на процентний дохід банку від кредитної діяльності, 

може бути ситуація, коли при більшому запізненні банк отримав більший дохід 

та більший капітал на кінець періоду керування за рахунок значних обсягів 

залучених депозитів в останніх періодах (як це видно в розглянутому прикладі 

на Рис. 3.32). 

 

3.3.12. Вплив «історичних ставок» 

Якщо до початку періоду керування були ненульові обсяги кредитної та 

депозитної діяльності, оптимальне керування відбувається відповідно до 

розглянутого вище аналізу.  

Якщо обсяги виданих кредитів були однакові разом з іншими періодами до 

початку керування, або включно з деякими періодами на початку, і кількість 

таких періодів рівна запізненню при поверненні кредитів, то оптимальна 
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кредитна ставка буде змінюватися рівнями по кілька ставок (розмір запізення + 

1 період підряд).  

Якщо ж обсяги були неоднаковими, то аналогічно такому випадку 

оптимальні кредитні ставки будуть відповідати цим обсягам по періодам 

кратним розміру запізнення. 

Тому якщо задача керування банком ставиться не з початку його діяльності 

(коли «історичних ставок» просто не було, і не було попередньої діяльності) – 

це відповідає випадку, коли капітал банку на початок періоду керування 

оптимальним чином розподіляється між періодами видачі кредитів. А якщо 

керування банком починається уже з певною історією, банк матиме більші 

кумулятивні прибутки та капітал банку на кінець періоду керування. Обсяги 

кредитних та депозитних операцій при цьому будуть більшими.  

Але так само спостерігається зміна поведінки за деяку кількість періодів до 

кінця періоду керування (що рівна величина запізнення +1): кредити видаватися 

не будуть, а депозити будуть залучатися максимально можливої величини.  

Тому можлива ситуація коли критерій керування банком з терміном 

керуванням 2*n даватиме кращі результати (більший капітал на кінець періоду 

керування), ніж одне керування з терміном n, і потім наступне після нього 

(вважаючи що результати попереднього – «історичні» ставки та обсяги) теж з 

терміном n.  

Ця, на перший погляд, парадоксальна ситуація пояснюється тим, що 

оскільки в такому разі буде здійснюватися максимальне залучення депозитів та 

нульова видача кредитів наприкінці першого періоду керування, що проявиться 

на початку другого періоду керування у відсутності процентного доходу від 

кредитної діяльності та завеликим процентним витратам при поверненні 

завищеного обсягу залучених депозитів. 

При практичному застосуванні моделі більш імовірна ситуація, коли банк 

не починає свою роботу на ринку, а вже функціонує деякий час, тому 

обов’язково слід враховувати «історичні» ставки та обсяги з попередніх до 



 152 

початку керування періодів, оскільки це значно впливає на оптимальне 

ціноутворення банку. 

 
Рис. 3.32 Графіки зміни оптимальної кредитної та депозитної ставки, обсягів 

кредитів та депозитів, капіталу та прибутку банку за незмінних ринкових умов 

в залежності від запізнення при поверненні кредитів та депозитів 

Джерело: складено автором 
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Від «історичних» кредитних та депозитних ставок (і, відповідно, обсягів 

виданих кредитів та залучених депозитів у періодах, що передують періоду 

керування; а кредитні та депозитні ставки однозначно визначають і обсяг 

власного капіталу, що був виданий через кредити) залежить подальше 

оптимальне ціноутворення кредитів та депозитів банку в рамках періоду 

керування.  

В такому разі ситуацію, наприклад з керуванням протягом 5 періодів із 

запізненням при поверненні кредитів та депозитів в 1 період, можна розглядати 

як ситуацію керування протягом 6 періодів із тим же запізненням, але при якому 

в 1 періоді банк не може обирати кредитні та депозитні ставки.  

Аналогічно до роглянутого вище аналізу, при такій ситуації оптимальним є 

розподіл капіталу банку таким чином, щоб в непарні періоди видавались більші 

обсяги кредитів, а в парні періоди – менші.  

 

Рис. 3.33 Графік зміни оптимальної кредитної ставки за незмінних ринкових 

умов в залежності від «історичної» кредитної ставки 

Джерело: складено автором 
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і відрізнятися в парні і непарні періоди таким чином, що кредитна ставка в 

непарні періоди буде менша за кредитну ставку в парні періоди. 

Якщо ж «історичні» ставки відповідають ситуації, що до періоду керування 

обсяг виданих кредитів був меншим за капітал банку на початок періоду 

керування, то в рамках періоду керування оптимальні кредитні ставки будуть 

незмінними протягом періоду тривалістю (термін запізнення + 1), потім 

зменшаться і будуть незмінними протягом такого ж інтервалу і так далі будуть 

зменшуватися інтервалами. 

При цьому більший обсяг капіталу банку на кінець періоду керування буде 

більший у випадку якщо історичні ставки відповідали нерівномірному розподілу 

обсягів капіталу що був виданий через кредити. 

 

3.3.13. Вплив параметру K на поведінку моделі з фіксованим запізненням 

Було також проаналізовано, яким чином зміна параметру K функції попиту 

на кредити впливає на поведінку моделі кредитно-депозитної діяльності 

комерційного банку із фінсованим додатнім неодиничним запізненням при 

поверненні кредитів та депозитів. 

При збільшенні коефіцієнта K, кредитні та депозитні ставки теж 

збільшуються (див. Рис. 3.34).  

Зберігається розглянута вище закономірність, що кредитні ставки 

зменшуються з часом, або інтервалами (наприклад, при T=5 з запізненням 

Tk=1), або почергово, в залежності від терміну керування T (наприклад, при T=4 

з запізненням Tk=1). 

Відповідно, обсяги виданих та повернених кредитів, залучених та 

повернених депозитів, прибутку банку та капіталу на кінець періоду керування 

будуть відповідно змінюватися, як було розглянуто при впливі зміни 

коефіцієнта K на модель без запізнення. 
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Рис. 3.34 Графік зміни оптимальних кредитної та депозитної ставки за незмінних 

ринкових умов в залежності від зміни коефіцієнта K функції попиту на кредити 

Джерело: складено автором 

 

 

3.3.14. Вплив параметру b на поведінку моделі з фіксованим запізненням  

Було також проаналізовано, яким чином зміна параметру b функції попиту 

на кредити впливає на поведінку моделі кредитно-депозитної діяльності 

комерційного банку із фінсованим додатнім неодиничним запізненням при 

поверненні кредитів та депозитів. 

При збільшенні коефіцієнта b, кредитні та депозитні ставки зменшуються 

(див. Рис. 3.35), з урахуванням залежності від терміну керування T. Поведінка 

відповідних обсягів кредитів та депозитів, прибутку та капіталу аналогічна 

аналізу, розглянутому для моделі без запізнення. 
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Рис. 3.35 Графік зміни оптимальних кредитної та депозитної ставки за незмінних 

ринкових умов в залежності від зміни коефіцієнта b функції попиту на кредити 

Джерело: складено автором 

 

3.3.15. Вплив параметру D на поведінку моделі з фіксованим запізненням  

Було також проаналізовано, яким чином зміна параметру D функції 

пропозиції депозитів впливає на поведінку моделі кредитно-депозитної 

діяльності комерційного банку із фінсованим додатнім неодиничним 

запізненням при поверненні кредитів та депозитів. 

При збільшенні коефіцієнта D, кредитні та депозитні ставки зменшуються 

(див. Рис. 3.36), з урахуванням залежності від терміну керування T. Поведінка 

відповідних обсягів кредитів та депозитів, прибутку та капіталу аналогічна 

аналізу, розглянутому для моделі без запізнення. 
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Рис. 3.36 Графік зміни оптимальних кредитної та депозитної ставки за незмінних 

ринкових умов в залежності від зміни коефіцієнта D функції пропозиції 

депозитів 

Джерело: складено автором 

 

3.3.16. Вплив параметру a на поведінку моделі з фіксованим запізненням  

При збільшенні коефіцієнта a, кредитні та депозитні ставки зменшуються 

(див. Рис. 3.37), з урахуванням залежності від терміну керування T. Поведінка 

відповідних обсягів кредитів та депозитів, прибутку та капіталу аналогічна 

аналізу, розглянутому для моделі без запізнення. 

Оскільки коефіцієнти функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів 

впливають на кредитну та депозитну ставку, обсяги кредитної та депозитної 

діяльності, прибуток та капітал банку аналогічно моделі без запізнення, то і в 

комбінації при зміні кількох з цих параметрів одночасно, вплив їх буде 

аналогічним розглянутому для моделі без запізнення. 
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Рис. 3.37 Графік зміни оптимальних кредитної та депозитної ставки за незмінних 

ринкових умов в залежності від зміни коефіцієнта a функції пропозиції 

депозитів 

Джерело: складено автором 

 

3.3.17. Вплив різних термінів залучення кредитів та депозитів  

Було також проаналізовано, яким чином зміна параметрів 𝑇𝑘 і 𝑇𝑑, 

відповідно для обсягів повернених кредитів та депозитів моделі кредитно-

депозитної діяльності комерційного банку із фінсованим додатнім неодиничним 

запізненням при поверненні кредитів та депозитів. 

Якщо термін видачі кредитів більший за термін залучення депозитів ( 𝑇𝑘 >

𝑇𝑑), що більш поширено в банківській практиці, то оптимальні кредитні та 

депозитні ставки мають відмінну поведінку, порівняно із випадком, коли ці 

терміни однакові (див. Рис. 3.38).  

Так, за 𝑇𝑘 періодів до кінця періоду керування, видача кредитів 
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0,2000

0,2050

0,2100

0,2150

0,2200

0,2250

0,2300

0,2350

uk(1) uk(2) uk(3) uk(4)

a=140000000 a=70268356,77

0,21

0,215

0,22

0,225

0,23

0,235

uk(1) uk(2) uk(3) uk(4) uk(5)

a=140000000 a=70268356,77

0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

0,2500

ud(1) ud(2) ud(3) ud(4)

a=140000000 a=70268356,77

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

ud(1) ud(2) ud(3) ud(4) ud(5)

a=140000000 a=70268356,77



 159 

періодів до кінця періоду керування, залучення депозитів припиняється, а 

оптимальна депозитна ставка становить максимум із допустимих.  

 

 

 

 

Рис. 3.38 Графіки зміни оптимальних кредитної та депозитної ставок, обсягів 

кредитів та депозитів, прибутку та капіталу банку за незмінних ринкових умов з 

різним запізненням при поверненні кредитів та депозитів (Tk=3, Td=1) 

Джерело: складено автором 
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В період від (𝑇 − 𝑇𝑘) до (𝑇 − 𝑇𝑑), оптимальна депозитна ставка становить 

−𝐷/𝑎, оскільки немає сенсу залучати депозити, оскільки в цей період уже не 

будуть видаватися кредити, відповідно не буде генеруватися процентний дохід 

і тому недоцільно генерувати і процентні витрати від залучення депозитів.  

В період від початку керування до (𝑇 − 𝑇𝑘) доцільно видавати кредити і 

кредитна ставка визначатиметься тим, чи будуть залучатися депозити, та 

кількістю періодів, коли кредити видаються, та терміном на який видаються 

кредити (чи кратну кількість разів будуть видаватися кредити).  

Депозити в цей період залучатися будуть лише за умови, що кредитна 

ставка буде в кілька разів більшою за депозитну – так, щоб залучивши депозити, 

банк міг видати більший обсяг кредитів, потім повернути депозити із 

депозитною ставкою за рахунок нових залучених депозитів, а коли термін видачі 

кредитів закінчиться, то повернені кредити з кредитною ставкою мають бути 

більшими за процентні витрати з залучених депозитів.  

У разі ж, якщо таке співвідношення не виконується, депозити залучатися не 

будуть, і оптимальна депозитна ставка буде рівна −𝐷/𝑎. 

За умови, що у попередні до періоду керування періоди видавалися кредити 

(і, відповідно, очікуються повернення кредитів в рамках періоду керування), це 

може змінити оптимальне ціноутворення банку.  

Навіть за умови, що депозити повертаються швидше, ніж кредити, вони 

можуть повертатися за рахунок кредитів виданих до періоду керування, але 

збільшити обсяги виданих кредитів в рамках періоду керування, і відповідно, 

прибуток та капітал банку на кінець періоду керування.  

Тому в такому разі, оптимальна депозитна ставка буде більшою за −𝐷/𝑎. А 

кредитна ставка буде меншою порівняно із випадком, коли залучення депозитів 

не відбувається. 

Якщо термін видачі кредитів менший за термін залучення депозитів ( 𝑇𝑘 <

𝑇𝑑), то оптимальні кредитні та депозитні ставки мають відмінну поведінку, 

порівняно із випадком на Рис. 3.38 та випадком, коли ці терміни рівні. В такому 
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випадку оптимальні кредитні ставки банку будуть меншими, а оптимальні 

депозитні ставки будуть більшими.  

Депозитні ставки можуть навіть бути більшими за кредитні, оскільки в 

даному випадку вони встигнуть бути виданими банком кілька разів замість 

одного, тому в результаті капіталізації відсотків депозитна ставка все одно буде 

меншою за капіталізований дохід за рахунок кредитів, хоч і більша за окремі 

кредитні ставки. 

 

3.3.18. Банк як напівпіраміда 

Як було розглянуто вище, за умов що  

а) термін залучення депозитів менший, ніж термін видачі кредитів,  

б) тіло кредиту разом з відсотками повертається в кінці терміну,  

в) кредитна ставка суттєво вища за депозитну ставку,  

г) в деякі періоди, коли потрібно повертати залучені депозити з відсотками, 

не очікується повернення раніше виданих кредитів,  

можлива ситуація (точніше, це оптимальна поведінка для банку), що банк 

проявлятиме в кредитно-депозитній діяльності риси фінансової піраміди – 

залучатиме депозити та повертатиме їх за рахунок інших залучених депозитів, а 

не доходів від кредитної діяльності. 

 

3.3.19. Зменшення термінів кредитування 

На даний момент поширеною є ситуація, що терміни залучення депозитів в 

Україні менші за терміни видачі кредитів.  

Ця ситуація менш вигідна банку, порівняно із випадком, коли б терміни 

залучення депозитів були більшими за терміни видачі кредитів.  

Тому слід очікувати активізації банків в напрямку зменшення термінів 

кредитування та поступового збільшення частки кредитів, у яких термін видачі 

менший за типовий термін залучення депозитів.  

Деякі приклади такої поведінки ми можемо спостерігати уже зараз – 

кредитні картки з термінами кредитування від кількох днів до двох місяців, при 
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тому, що поширеними термінами залучення депозитів в Україні є від трьох 

місяців до одного року. 

Ця ситуація вигідна, як банку, так і його вкладникам – банк може залучати 

депозити за порівняно вищою депозитною ставкою. 

Водночас, імовірно, залишатиметься і деяка частка кредитів з довгими 

термінами видачі, що пов’язано з великим терміном реалізації доданої вартості, 

наприклад, в будівництві, при інвестуванні в масштабні проекти, в тому числі, 

інфраструктурні. 

Або, альтернативно банк може залучати депозити на більший термін. В 

Україні ця практика не є поширеною, імовірно через високі процентні ризики на 

даний момент.  

Банки виставляють найбільшу депозитну ставку на депозити терміном один 

рік, стимулюючи клієнтів вкладати саме на такі терміни, і лише деякі банки 

залучають депозити на терміни до 3 років, то того ж при меншій депозитній 

ставці. 

 

3.3.20. Класична схема повернення кредиту частинами з простим відсотком 

У випадку, якщо депозити залучаються на менший термін, ніж видаються 

кредити, і кредити про цьому повертаються у кожному періоді за класичною 

схемою (рівномірно протягом терміну кредитування – частина тіла кредиту, та 

відсоток від неповерненого тіла кредиту), то вхідні потоки від кредитної 

діяльності будуть наступати одразу ж з наступного місяця, вони можуть бути 

використані для видачі нових кредитів, тому в цілому при такій ситуації банк 

матиме більший прибуток та капітал банку на кінець періоду керування. 

Оскільки депозити повертаються в кінці терміну залучення депозитів (тіло 

депозиту + відсотки), то оптимальна депозитна ставка в цілому відповідає 

поведінці, що описана вище в залежності від різних факторів.  

По-перше, за (𝑇 − 𝑇𝑑) періодів до кінця періоду керування депозити будуть 

залучатися за максимально допустимою депозитною ставкою.  



 163 

По-друге, в ті періоди, коли кредити не будуть видаватися, депозитна 

ставка становитиме мінімально допустиму max (0; –𝐷/𝑎).  

По-третє, в ті періоди коли кредити будуть видаватися, оптимальна 

депозитна ставка залежатиме від функцій виданих та повернених кредитів, тому 

буде трохи відмінною від випадку, коли кредити повертаються в кінці терміну 

видачі кредитів. 

Оптимальна кредитна ставка буде мати складну поведінку. По-перше, за 

(𝑇 − 1) період до кінця періоду керування кредити не будуть видаватися, а 

оптимальна кредитна ставка становитиме 𝐾/𝑏.   

В період часу від початку періоду керування до (𝑇 − 𝑇𝑘) видані кредити 

матимуть достатньо часу до кінця періоду керування, щоб повернути і тіла 

кредитів, і нараховані відсотки.  

Тому в ці періоди, кредитування буде здійснюватися, оптимальна кредитна 

ставка знаходитиметься у межах від 𝐾/2𝑏 до 𝐾/𝑏, і буде залежати від ряду 

факторів – терміну кредитування, періоду керування, обсягів кредитів, 

залучених у попередні до керування періоди та параметрів функцій попиту на 

кредити та пропозиції депозитів.  

В період між (𝑇 − 𝑇𝑘) до (𝑇 − 1) видані кредити не матимуть достатньо 

часу в рамках терміну керування, щоб повністю повернулося тіло кредиту 

(наприклад, з 60 періодів, може пройти лише 59).  

Тому оптимальна кредитна ставка банку може бути як такою, при якій буде 

відбуватися видача кредитів, так і такою, щоб не видавалися кредити в 

залежності від співвідношення – чи процентні доходи від тих періодів протягом 

яких буде повертатися кредит, виданий в цьому періоді будуть більшими від 

частки неповерненого тіла кредиту (іншими словами, якщо навіть не повністю 

повернений кредит з відсотками буде більшим ніж початковий обсяг виданих 

кредитів).  

У відповідні періоди, залежно від параметрів, обсяги залучених депозитів 

можуть бути як нульовими так і не нульовими. 
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3.3.21. Поведінка моделі при випадковому запізненні 

Випадкове запізнення при поверненні кредитів та депозитів суттєво 

впливає на поведінку банку – збільшує невизначеність щодо майбутніх 

грошових потоків, збільшує ризик втрати ліквідності і банкротства. 

Для ілюстрації цих фактів, розглядалася ситуація за  

- незмінних ринкових умов (K, b, D, a),  

- наявності «історії» - певних обсягів виданих кредитів у попередні до 

періоду керування періоди,  

- класичної схеми повернення кредиту (тіло кредиту повертається 

рівними частинами, а відсотки нараховуються на розмір неповерненого 

тіла кредиту),  

- депозити залучаються на 1 період, а кредити видавалися на 3 періоди із 

поверненням частинами у кожен з трьох періодів, що йдуть після 

періоду, коли кредит був виданий, проте могли повертатися невчасно – 

в момент часу, який був запланований + випадкова величина, що має 

логнормальний розподіл.  

Принцип моделювання випадкової величини був вибраний наступним 

чином: на основі історичних даних банку було виявлено, що більша частина 

кредитів повертаються завчасно – до того терміну, на який були видані, 

найбільша частота повернень відбувалася рівно в термін і невелика – 

поверталися з запізненням чи не поверталася взагалі (див. Рис. 3.39).  

Оскільки частота повернень не була симетричною відносно піку, 

недоцільно було використовувати нормальний розподіл.  

Тому для моделювання принципу було взято логнормальний розподіл з 

такими параметрами локалізації та масштабу, щоб він повертав біля 30% значень 

близьких до 0, біля 60% значень від’ємних та біля 10% додатніх.  

Такий розподіл був вибраний, щоб мати деякий універсальний 

правдоподібний розподіл, що дозволяв би робити узагальнення для різних 

банків, але при моделюванні конкретного банку можна задавати розподіл, що 
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максимально детально відповідає частотам повернення кредитів цього банку на 

основі статистичної інформації. 

 

 

Рис. 3.39 Частоти періодів, в які були повернені кредити, видані на 5 років, за 

нуль взято п’ятий рік повернення 

Джерело: складено автором 
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Ситуація, коли цей час був від’ємним, відповідала випадку дочасного 

повернення чергової частини кредиту. Повернені відсотки в такому разі були 

меншими, ніж у випадку, якби чергова частина кредиту поверталася б в 

наступному періоді і на неповернене тіло кредиту були б нараховані додаткові 

відсотки. 

Одноразове моделювання за таких параметрів може бути не показовим, 

оскільки ми будемо мати справу лише з деякою реалізацією випадкових 

величин.  

Тому поширеною практикою є використання методу Монте-Карло – 

значної кількості експериментів, де випадкові величини набувають своїх 

значень відповідно до їх розподілів, а результуючий показник певним чином 

враховує всю множину цих реалізацій, зазвичай через усереднення. 

Відповідно до цього підходу, було зроблено 5000 експериментів для різних 

комбінацій кредитних та депозитних ставок. Для кожної комбінації кредитних 

та депозитних ставок рахувалося середнє значення капіталу банку на кінець 

періоду керування – усереднення усіх капіталів банку на кінець періоду 

керування для 5000 експериментів.  

Через так зване «прокляття розмірності» – в даному випадку експоненційне 

зростання необхідної кількості експериментів, щоб забезпечити достатньо 

точність результатів, довелося використовувати кредитні та депозитні ставки в 

комбінаціях із кроком 0,25 відсоткових пунктів.  

Хоча кращою була б точність 0,01 відсоткових пунктів, бо до такої точності 

банки задають свої відсоткові ставки в кредитних та депозитних договорах, але 

при такій точності на недостатній кількості експериментів не буде 

спостерігатися статистична значущість переважання однієї комбінації 

кредитних та депозитних ставок над іншою.  

Тому як компроміс між точністю та можливістю реалізації комп’ютерного 

моделювання даної задачі були вибрані саме такі значення кроку ставок та 

кількості експериментів. Оскільки більшість банків обирають кредитні та 

депозитні ставки з точністю до половини процентного пункту, рідше до 0,25. 
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В результаті моделювання було виявлено (див. Рис.3.40), що комбінація 

кредитних та депозитних ставок, що приводить до максимального середнього 

капіталу банку на кінець періоду керування демонструє поведінку, в загальному 

схожу до випадку без випадкових запізнень.  

 

 

 
Рис. 3.40 Графіки зміни оптимальних апріорних кредитної та депозитної ставки 

за незмінних ринкових умов з випадковим запізненням при поверненні кредитів 

та сталим запізненням при поверненні депозитів 

Джерело: складено автором 

 

Ці ставки будемо називати оптимальними апріорними кредитною та 

депозитною ставками, оскільки це відповідає ситуації, коли банк визначає їх 
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одразу для всіх моментів часу протягом періоду керування і вони в середньому 

приводять до найбільшого капіталу банку на кінець періоду керування, 

незалежно від того якими були реалізації випадкового запізнення при 

поверненні кредитів. 

По-перше, кредитні ставки демонструють різну поведінку у двох періодах 

– в першому кредити будуть видаватися і кредитні ставки будуть такими, щоб 

обсяги виданих кредитів були ненульовими, а в другому періоді кредитні ставки 

будуть рівні K/b, тому що за цієї кредитної ставки обсяги виданих кредитів 

будуть нульовими, і в цих періодах недоцільно видавати кредити, оскільки до 

кінця періоду керування повернеться менша частина кредиту з відсотками, ніж 

виданий обсяг кредиту.  

При випадковому повернені кредитів, відповідно, математичне сподівання 

повернення кредиту з відсотками є критерієм того, чи будуть видаватися 

кредити в деякому періоді часу.  

В першому ж періоді, коли будуть видаватися кредити, кредитна ставка 

буде знижуватися в довгостроковому періоді за незмінних параметрів функції 

попиту на кредити,  проте в короткостроковому періоді значний вплив матиме 

тривалість періоду керування і термін, на який видаються кредити.  

Ставки можуть понижатися як відносно плавно, деякими рівнями так і 

хвилеподібно – підвищуватися і знижуватися (хоч і знижуватися в 

довгостроковому періоді) – це залежить від терміну керування, терміну, на який 

видаються кредити та наявності виданих кредитів у періодах, що передують 

періоду керування, аналогічно до випадку, коли повернення кредитів 

відбувалося б із сталим запізненням. 

По-друге, депозитні ставки демонструють різну поведінку у трьох періодах. 

В першому вони будуть більшими за max(-D/a;0), якщо у банку недостатньо 

власних коштів для видачі кредитів за оптимальної кредитної ставки і рівними 

max(-D/a;0) у протилежному випадку.  

В другому періоді вони будуть рівні max(-D/a;0), за умови, що термін видачі 

кредитів буде більшим за термін залучення депозитів.  
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Якщо ж термін залучення депозитів буде рівним чи більшим за термін 

виданих кредитів, то цього другого періоду не буде.  

В третьому періоді депозитна ставка буде максимально можливою 

(відповідати верхній межі допустимих депозитних ставок), бо залучені в цих 

періодах депозити не будуть повертатися протягом періоду керування. 

Відповідно до цих оптимальних апріорних кредитної та депозитної ставки, 

обсяг виданих кредитів буде ненульовим у періоди з оптимальною апріорною 

кредитною ставкою меншою за K/b (див. Рис. 3.41).  

 

 

Рис. 3.41 Графіки зміни математичних сподівань обсягів виданих і повернених 

кредитів за оптимальних апріорних кредитної та депозитної ставки за незмінних 

ринкових умов з випадковим запізненням при поверненні кредитів та сталим 

запізненням при поверненні депозитів 

Джерело: складено автором 

 

Відповідно до різних реалізацій випадкового запізнення при поверненні 

кредитів, банк буде мати різний обсяг пасивів і зможе видавати різні обсяги 
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кредитів, тому на графіку показані уже математичні сподівання обсягів виданих 

кредитів.  

Обсяги виданих кредитів в п’ять моментів часу за різних експериментів 

можна побачити на Рис. 3.42.  

 

 

 

Рис. 3.42 Обсяги (з 20000 експериментів) виданих кредитів в перші п’ять 

моментів часу за оптимальних апріорних кредитної та депозитної ставки та 

незмінних ринкових умов з випадковим запізненням при поверненні кредитів та 

сталим запізненням при поверненні депозитів 

Джерело: складено автором 

Оскільки в перший момент часу немає випадковості в обсягах повернених 

кредитів (бо вони не повертаються в перший момент часу), то обсяг виданих 

кредитів в цей момент часу не залежить від випадковості і матиме одну 

реалізацію, а не розподіл різних обсягів. 

В другий і подальші моменти часу обсяг повернених кредитів залежить від 

реалізації випадкового запізнення при поверненні кредитів. Від цього залежить 

обсяг грошей, що буде доступний банку для видачі нових кредитів. Цим 

пояснюється явище, що обсяг виданих кредитів в ці періоди часу не сталий, а 
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може бути різним, в заллежності від реалізацій випадкового запізнення, і 

відповідає розподілу, зображеному на Рис. 3.42. 

Аналогічно, на Рис. 3.41 зображені математичні сподівання обсягів 

повернених кредитів, а розподіли обсягів для 5 моментів часу зображені на Рис. 

3.43.  

 

 

 

Рис. 3.43 Обсяги (з 20000 експериментів) обсягів повернених кредитів в перші 

п’ять моментів часу за оптимальних апріорних кредитної та депозитної ставки 

та незмінних ринкових умов з випадковим запізненням при поверненні кредитів 

та сталим запізненням при поверненні депозитів 

Джерело: складено автором 

 

Як можна бачити, математичні сподівання обсягів повернених кредитів в 

середньому зростають із часом керування, проте ближче до кінця періоду 

керування обсяги повернених кредитів будуть менші через те, що за останні 

кілька періодів до кінця періоду керування не буде здійснюватися видача 

кредитів, тобо обсяг виданих кредитів становитиме 0.  
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Рис. 3.44 Графіки зміни обсягів залучених і повернених депозитів за 

оптимальних апріорних кредитної та депозитної ставки за незмінних ринкових 

умов з випадковим запізненням при поверненні кредитів та сталим запізненням 

при поверненні депозитів 

Джерело: складено автором 

 

Тому відповідно будуть і менші обсяги повернених кредитів, що 

залежатимуть лише від кредитів виданих тривалий час до кінця періоду 

керування. 

При оптимальних апріорних кредитній та депозитній ставках, обсяг 

залучених депозитів не буде змінюватися в залежності від різних реалізацій 

випадкового запізнення при поверненні кредитів (див. Рис. 3.44). 

Це пояснюється тим, що при моделюванні задавалося випадкове запізнення 

при поверненні кредитів відповідно до описаного вище логнормального закону 

розподілу, а для депозитів не розглядалося випадкове запізнення при поверненні 

кредитів, і відповідно до моделі вони повертаються вчасно. 
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Математичне сподівання капіталу банку за оптимальних апріорних 

кредитній та депозитній ставках, в середньому буде зростати, збільшуючи темп 

зростання ближче до кінця періоду керування (див. Рис. 3.45).  

Це відбувається за рахунок різкого збільшення обсягу прибутку в останні 

періоди до кінця періоду керування, що в розглядуваній моделі складає 

процентний дохід банку від кредитної та депозитної діяльності. 

 

 

Рис. 3.45 Графіки зміни обсягів капіталу та прибутку банку за оптимальних 

апріорних кредитної та депозитної ставки за незмінних ринкових умов з 

випадковим запізненням при поверненні кредитів та сталим запізненням при 

поверненні депозитів 

Джерело: складено автором 

 

Проте в залежності від різних реалізацій випадкового запізнення при 

поверненні кредитів розкид значень капіталу може бути досить значним, аж до 

від’ємних значень (див. Рис. 3.46), що означає вихідні потоки більші, ніж наявні 
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кошти та вхідні потоки, іншими словами – втрату ліквідності банку, що є 

передумовою банкротства. 

 

  

 

Рис. 3.46 Обсяги (з 20000 експериментів) капіталу в перші шість моментів часу 

за оптимальних апріорних кредитної та депозитної ставки та незмінних 

ринкових умов з випадковим запізненням при поверненні кредитів та сталим 

запізненням при поверненні депозитів 

Джерело: складено автором 

 

Часто більша дохідність інвестицій чи певних рішень пов’язана із більшим 

ризиком. Якщо під ризиком розуміти середньоквадратичний ухил капіталу 

банку на кінець періоду керування, можна бачити, що більший середній капітал 

банку на кінець періоду керування теж пов’язаний із більшим ризиком. На Рис. 

3.48 можна бачити точковий графік комбінацій капіталу банку на кінець періоду 

керування та відповідних середньоквадратичних ухилів. Парето-оптимальна 

множина значень знаходиться на грані справа знизу, що відповідає критеріям – 

найбільшому капіталу на кінець періоду керування та найменшому ризику. 

Прибуток банку також має значну варіацію значень (див. Рис. 3.47). 
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Рис. 3.47 Обсяги (з 20000 експериментів) прибутку в перші п’ять моментів часу 

за оптимальних апріорних кредитної та депозитної ставки та незмінних 

ринкових умов з випадковим запізненням при поверненні кредитів та сталим 

запізненням при поверненні депозитів 

Джерело: складено автором 

 

Рис. 3.48 Комбінації капіталу банку на кінець періоду керування та 

середньоквадратичного ухилу капіталу банку за різних апріорних кредитної та 

депозитної ставок та незмінних ринкових умов з випадковим запізненням при 

поверненні кредитів та сталим запізненням при поверненні депозитів 

Джерело: складено автором 



 176 

 

Рис. 3.49 Комбінації капіталу банку на кінець періоду керування та відсотку 

випадків, коли банк не мав коштів, щоб відповідати за зобов’язаннями, за різних 

апріорних кредитної та депозитної ставок та незмінних ринкових умов з 

випадковим запізненням при поверненні кредитів та сталим запізненням при 

поверненні депозитів 

Джерело: складено автором 

 

Окрім достатньо класичного підходу до врахування ризику у вигляді 

середньоквадратичного ухилу від дохідності, в банківській діяльності доцільно 

також враховувати ризик втрати ліквідності банку – випадків, через які банк 

може збанкрутувати, що може тягнути за собою важкі соціально-економічні 

наслідки для національної чи навіть світової економіки.  

Комбінації капіталу банку на кінець періоду керування та відповідні 

відсотки експериментів що призвели до втрати ліквідності банку, для різних 

комбінацій кредитних та депозитних ставок зображені на Рис. 3.49. 

З рисунку видно, що для тих же показників капіталу банку ризик втрати 

ліквідності може бути доволі високим, і його можна зменшити з 20-80% до 

майже нуля за умови правильного ціноутворення.  

Це доводить необхідність врахування випадкового запізнення при 

ціноутворенні кредитів та депозитів.  
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В апріорних оптимальних ставок є недолік – оскільки вони задаються 

наперед для всього періоду керування, то вони налаштовуються під імовірні 

комбінації випадкових запізнень, і за деяких реалізацій випадкового запізнення 

банк може втрачати ліквідність, як було показано на Рис. 3.49.  

Під оптимальними апріорними ставками маються на увазі ставки, що 

визначаються наперед на тривалий період керування кредитно-депозитною 

діяльністю банку. 

В реальності ж у банку є інформація щодо того якою була реалізація 

випадкового запізнення у попередні періоди часу, і він може адаптувати 

кредитні та депозитні ставки відповідно.  

Наприклад, в 5 момент часу періоду керування, відомо якими були 

запізнення при повернені кредитів у попередні періоди, відповідно відомо, 

якими були обсяги повернених кредитів і які кошти доступні для видачі нових 

кредитів.  

Кредитні ставки, що враховують відомі значення реалізацій випадкових 

запізнень у попередні періоди будемо називати адаптивними кредитними 

ставками. 

Математичні сподівання адаптивних кредитних ставок для 5000 

експериментів за тих же параметрів функцій попиту на кредити та пропозиції 

депозитів та параметрів запізнення зображені на Рис. 3.50.  

Можна зробити висновок, що адаптивні кредитні ставки в середньому 

нижчі за оптимальні апріорні кредитні ставки у відповідні моменти часу. 

Вони також демонструють складну поведінку у часі, мають відмінну 

поведінку для останніх періодів часу до кінця періоду керування, та в цілому до 

цих останніх періодів знижуються в часі. 

Розподіли адаптивних кредитних ставок для 5000 експериментів зображені 

на Рис. 3.51. З рисунку видно, що за різних реалізацій випадкового запізнення, 

значення адаптивних кредитних ставок змінюються доволі суттєво. 
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Рис. 3.50 Графіки зміни середніх адаптивних кредитної та депозитної ставки за 

незмінних ринкових умов з випадковим запізненням при поверненні кредитів та 

сталим запізненням при поверненні депозитів 

Джерело: складено автором 

 

 

Рис. 3.51 Адаптивні ставки (з 5000 експериментів) в перші п’ять моментів часу 

за незмінних ринкових умов з випадковим запізненням при поверненні кредитів 

та сталим запізненням при поверненні депозитів 

Джерело: складено автором 
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Відповідні цим адаптивним кредитним ставкам середні обсяги виданих та 

повернених кредитів для 5000 експериментів зображені на Рис. 3.52. Відповідні 

обсяги виданих кредитів зображені на Рис. 3.53, а повернених кредитів на Рис. 

3.54. 

 

Рис. 3.52 Графіки зміни середніх обсягів виданих і повернених кредитів за 

адаптивних кредитної та депозитної ставки за незмінних ринкових умов з 

випадковим запізненням при поверненні кредитів та сталим запізненням при 

поверненні депозитів 

Джерело: складено автором 

 

Оскільки в моделі не враховувалося випадкове запізнення при поверненні 

депозитів, обсяги залучених і повернених депозитів будуть такими ж, як 

зображено на Рис. 3.44. 
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Рис. 3.53 Обсяги (з 5000 експериментів) виданих кредитів в п’ять моментів часу 

за адаптивних кредитних ставок та незмінних ринкових умов з випадковим 

запізненням при поверненні кредитів та сталим запізненням при поверненні 

депозитів 

Джерело: складено автором 

 

Капітал банку за адаптивних кредитної та депозитної ставках, протягом 

моментів часу, коли видаються кредити, буде зменшуватися майже до нуля і 

стрімко зростати в період ближчий до кінця періоду керування (див. Рис. 3.55).  

Прибуток банку відповідно буде найбільшим ближче до кінця періоду 

керування (див. Рис. 3.55). Обсяги капіталу банку в різні моменти часу для 5000 

експериментів зображені на Рис. 3.56, а обсяги прибутку зображені на Рис. 3.57. 

Видно, що варіативність капіталу і прибутку в перші моменти часу низька, а 

ближче до кінця періоду керування вони можуть набувати різних значень з 

великою дисперсією. 
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Рис. 3.54 Обсяги (з 5000 експериментів) повернених кредитів в п’ять моментів 

часу за адаптивних кредитних ставок та незмінних ринкових умов з випадковим 

запізненням при поверненні кредитів та сталим запізненням при поверненні 

депозитів 

Джерело: складено автором 

 
Рис. 3.55 Графіки зміни обсягів капіталу та прибутку банку за оптимальних 

апріорних кредитної та депозитної ставки за незмінних ринкових умов з 

випадковим запізненням при поверненні кредитів та сталим запізненням при 

поверненні депозитів 

Джерело: складено автором 
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Рис. 3.56 Обсяги (з 5000 експериментів) капіталу за адаптивних кредитних 

ставок та незмінних ринкових умов з випадковим запізненням при поверненні 

кредитів та сталим запізненням при поверненні депозитів 

Джерело: складено автором 

 

При адаптивних кредитних ставках були отримані середньоквадратичний 

ухил капіталу банку на кінець періоду керування на 5000 експериментах рівний 

0,6 ∙ 106, а відсоток втрат ліквідності рівний нулю, за рахунок врахування 

реалізацій випадкового запізнення у попередні періоди. 

Якщо порівняти ціноутворення за допомогою оптимальних апріорних 

кредитної та депозитної ставки з ціноутворенням за допомогою адаптивних 

кредитних ставок, то можна бачити, що за адаптивних кредитних ставок 

середній капітал банку на кінець періоду керування збільшився на 11,5%, а 

відсоток випадків із втратою ліквідності зменшився з 0.72% до нуля, 

середньоквадратичний ухил капіталу на кінець періоду керування збільшився ж 

з 0,51 ∙ 106 до 0,6 ∙ 106, в той час як середній капітал збільшився на 0,35 ∙ 106. 

При погіршенні параметрів випадкового запізнення, – збільшення 

математичного сподівання випадкового запізнення в бік більш невчасного 
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повернення кредитів, – адаптивні кредитні ставки мають все ще 0 відсотків 

випадків із втратою ліквідності, хоча капітал банку на кінець періоду керування 

став трохи меншим. 

 

 

 

Рис. 3.57 Обсяги (з 5000 експериментів) прибутку за адаптивних кредитних 

ставок та незмінних ринкових умов з випадковим запізненням при поверненні 

кредитів та сталим запізненням при поверненні депозитів 

Джерело: складено автором 

 

Тому доцільним буде рекомендувати банкам використовувати адаптивні 

кредитні ставки порівняно з оптимальними апріорними, бо вони зменшують 

практично до нуля ризик втрати ліквідності, дозволяють наростити більший 

капітал банку на кінець періоду керування та є достатньо робастними відносно 

параметрів випадкового запізнення при поверненні кредитів. 
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3.3.22. Порівняння розрахованих результатів від оптимального 

ціноутворення з результатами діяльності банку за відомий період 

Оскільки функції попиту на кредити та пропозиції депозитів базувалися на 

даних банку за 2012 рік, для коректного порівняння за період керування можна 

взяти наступні 3 місяці.  

Таким чином, період керування становитиме близько третини від періоду, 

на основі якого будувалися економетричні моделі попиту на кредити в 

залежності від кредитної ставки та пропозиції депозитів в залежності від 

депозитної ставки. 

За критерій порівняння використаємо капітал банку на початок періоду 

керування + процентні доходи за період керування – процентні витрати за період 

керування. Таким чином, можна зосередитися на розгляді лише кредитно-

депозитної діяльності, оскільки запропонована модель не враховує інших видів 

діяльності, а також мати однакові величини для порівняння, оскільки банк може 

не збільшувати капітал на величину чистих процентних доходів, а в моделі 

розглядається саме такий випадок (по суті, це порівняння ідентичне 

порівнянням чистих процентних доходів за період керування без капіталу). 

При моделюванні використаємо кредитні та депозитні ставки, та обсяги 

виданих кредитів та залучених депозитів до періоду керування, якими вони були 

у банку, функції попиту на кредити та пропозиції депозитів, побудовані на 

основі даних за 2012 рік. 

В результаті моделювання отримали наступні результати (див. Рис. 3.58). 

Модель була верифікована на фактичних даних українського банку – його 

кредитні та депозитні ставки, обсяги кредитів та депозитів були змодельовані та 

отримано результат на кінець періоду керування, що збігався із капіталом, 

взятим із балансової звітності банку. З використанням такого ж підходу і 

оптимального керування із врахуванням несвоєчасного повернення кредитів 

було отримано інші результати капіталу банку. Отримано оцінку, наскільки 

негативно впливає випадкове запізнення на результат діяльності банку – чистий 

процентний дохід що додається до капіталу банку: через запізнення лише за 
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розглянуті 3 місяці, капітал банку на кінець періоду керування міг би бути 

більшим на 2,84% (532 млн. грн. в абсолютному вираженні). 

 
Рис. 3.58 Капітал банку (у грн) на основі фактичної статистичної інформації та 

при комп’ютерному моделюванні із різним керуванням. 

Джерело: складено автором 

 

За умови, якби банк здійснював оптимальне ціноутворення навіть 

відповідно до моделі, що не враховує випадкове запізнення, він міг би мати 

капітал банку на кінець періоду керування на 0,04% більший (на 3 млн. грн. в 

абсолютному вираженні). 

За умови ж використання оптимального ціноутворення за допомогою 

моделі, що враховують випадкове запізнення при поверненні кредитів, банк міг 

би мати капітал банку на кінець періоду керування на 3,98% більший за умови 

використання оптимальних апріорних ставок, та на 4,21% більший за умови 

використання оптимальних адаптивних ставок (в абсолютному вираженні на 747 

млн. грн. та на 790 млн. грн. більше відповідно). 

З отриманих результатів  можна зробити висновок, що використання при 

ціноутворенні кредитів та депозитів банку моделі, що враховує випадкове 

запізнення при поверненні кредитів дає можливість отримати більший капітал 

банку на кінець періоду керування, не лише у порівнянні із існуючою практикою 

банку, але й у порівнянні з моделями, що не враховують випадкове запізнення. 
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Використання оптимальних адаптивних ставок дає кращий результат, ніж 

використання оптимальних апріорних ставок. Окрім більшого капіталу на 

кінець періоду керування (див. Рис. 3.58), за адаптивних ставок також менші 

шанси на втрату ліквідності банку: при використанні оптимальних апріорних 

ставок при 5000 експериментів з випадковим запізненням, у 6,2% випадків у 

банку не вистачало коштів в касі та на коррахунках, щоб повертати депозити, 

той час як при використанні адаптивних кредитних ставок цей показник рівний 

нулю. 

Таким чином, як для максимізації капіталу банку на кінець періоду 

керування, так і для зменшення ризику втрати ліквідності рекомендується 

використовувати моделі із врахуванням запізнення при поверненні кредитів та 

оптимальні адаптивні ставки. 

 

3.4. Прогностичні можливості моделі кредитно-депозитної діяльності 

банку із врахуванням несвоєчасного повернення кредитів 

Модель, представлена в розділі 3, будувалася як деяка загальна модель 

банку, незалежно від особливостей певної країни чи банку. Однак, вона 

базується на припущеннях (описані в підрозділі 2.3) та має обмеження, які 

будуть розглянуті в цьому підрозділі. 

Модель можна застосовувати для моделювання банків в різних країнах, в 

ній немає елементів характерних саме для українських банків. 

При невеликій модифікації, модель можна використовувати не лише для 

моделювання банківської діяльності, а для моделювання інших кредитних 

установ, таких як кредитні спілки (якщо видозмінити депозитні потоки). 

Модель у наведеному вигляді доцільно застосовувати до комерційних 

банків, що ставлять за мету максимізацію прибутку чи максимізацію капіталу 

банку на кінець періоду керування (слід використовувати відповідний критерій 

при моделюванні). Дану модель не варто використовувати для банків, що 

обслуговують корпоративні інтереси, чи які ставлять мету відмінну від 

максимізації прибутку (наприклад, експансію ринку депозитів при нульовій 
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прибутковості чи навіть збитковості, очікуючи в перспективі зайняти сильні 

позиції і на кредитному ринку відповідно до моделі подвійної конкуренції 

Бертрана). Проте потенційно модель підходить для ціноутворення та 

моделювання банківської діяльності у відповідності і з іншими критеріями, що 

мають бути виражені через елементи вхідних та вихідних потоків, як кредитно-

депозитної діяльності, описаної в цій роботі, так і інших видів діяльності, що їх 

можна включити в склад моделі як додаткові потоки, керування чи параметри. 

Модель можна використовувати для банків будь-якого розміру, за умови, 

що можна буде побудувати достатньо точні та адекватні моделі попиту на 

кредити та пропозиції депозитів в залежності від кредитної та депозитної ставок 

відповідно. 

Також модель можна використовувати як для моделювання діяльності та 

ціноутворення певного конкретного банку на основі функцій попиту на кредити 

та пропозиції депозитів саме для цього банку або для дослідження банківської 

діяльності та ціноутворення взагалі, за деяких імовірних чи різних параметрах 

моделі. 

За умови наявності точних та адекватних функцій попиту на кредити та 

пропозиції депозитів, модель можна використовувати для моделювання з 

кроком в день, тиждень, місяць, рік, чи якусь іншу кількість днів, проте це буде 

залежати від наявних статистичних даних: для багатьох українських банків 

найменшим можливим кроком буде один місяць, через відносно невеликі обсяги 

операцій і статистики відповідно. 

Модель розглядає лише кредитно-депозитну діяльність, тому найкраще її 

використовувати для банків, у яких кредитно-депозитна діяльність превалює 

серед всіх операцій. Для інвестиційних банків, банків що спеціалізуються на 

касово-розрахункових операціях, валютних операціях і т.д., модель буде 

корисною лише для моделювання кредитно-депозитної частини операцій. 

Модель дозволяє визначити оптимальні кредитні та депозитні ставки 

деякого базового кредитного та депозитного продукту за рахунок використання 

функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів. Якщо можливо побудувати 
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функції попиту на кредити для кожного кредитного продукту, то модель можна 

використати для ціноутворення кожного кредитного продукту (відповідно і з 

депозитними продуктами). Наразі ж рекомендується використовувати її для 

пошуку оптимальних ставок для деяких базових продуктів.  

З цієї причини, доцільно брати функцію попиту на кредити для кредитів для 

фізичних осіб на тривалий термін (в умовах України – 5-10 років), бо такий 

кредитний продукт характеризується деякою стандартністю умов для різних 

позичальників, на відміну від короткострокових споживчих кредитів та кредитів 

для юридичних осіб, що можуть мати ледве не різні умови для кожної з 

юридичних осіб. Депозитні продукти характеризуються більшою стандартністю 

умов для вкладників, проте на вартість короткострокових депозитів можуть 

впливати результати геп-аналізу, прагнення банку відкоригувати свою 

ліквідність, тому теж рекомендуємо використовувати модель для депозитів на 

більший термін (в умовах України – 1 рік). 

Оскільки модель базується на функціях попиту на кредити та пропозиції 

депозитів, частина обмежень диктується необхідними статистичними даними 

задля їх побудови. Дані про видані кредити та залучені депозити повинні 

стосуватися одного чи кількох дуже схожих продуктів, щоб їх можна було 

сприймати як один. Повинно бути достатня кількість даних для вибраного 

продукту та часового проміжку. Наприклад, якщо для функції попиту на кредити 

буде мало даних для масштабу в один день, потрібно агрегувати дані за 

тижневий чи місячний проміжок часу. Функції попиту та пропозиції 

відображають деякі середні очікування щодо попиту та пропозиції, в дійсності 

ж можуть бути різні аномальні дані – кредити інсайдерам за зниженими 

кредитними ставками, один вкладник з великим обсягом депозиту тощо, 

необхідно очистити банківську статистику від таких аномалій для побудови 

адекватних функцій попиту та пропозиції. 

Вважається, що регресійні моделі часових рядів будуть достатньо точними 

на проміжках часу, рівними близько третині від проміжку часу, з якого бралися 

вихідні дані. Враховуючи ту обставину що функції попиту на кредити та 
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пропозиції депозитів імовірно змінюються з часом під впливом зміни факторів 

попиту та пропозиції, конкуренції та ринкового середовища, відповідно і їх 

варто використовувати лише на проміжку часу в третину від часу, протягом 

якого збиралися дані. Наприклад, якщо для моделі збиралися щоденні дані 

протягом трьох місяців, то варто очікувати прийнятної точності відповідних 

функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів протягом місяця. 

Відповідно, для більш довгострокового моделювання, будуть необхідні більш 

давніші дані чи очікування, що зміни функцій попиту та пропозиції будуть 

незначними. 

Якщо оцінки параметрів функцій попиту на кредити та пропозиції 

депозитів будуть незміщеними при їх побудові відповідних функцій регресії, це 

буде додатковим сигналом, що такі функції попиту на кредити та пропозиції 

депозитів можна буде використовувати довший період часу. 

Зменшити негативні наслідки таких обмежень можна шляхом регулярного 

калібрування функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів із врахуванням 

все нових даних. 

Розглянуту в дисертації модель та методологію, через загальний їх 

характер, рекомендується використовувати не так для оперативного 

ціноутворення в банківській діяльності, як для подальших досліджень явища 

невчасного повернення виданих кредитів в банківської діяльності, так і для 

експериментів різних стратегій та одноразових дій банку, без великих затрат і 

ризиків реального проведення експерименту. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Для комп’ютерного моделювання, модель з розділу 2 було приведено до 

дискретного вигляду за допомогою різницевих рівнянь. Дискретну модель із 

врахуванням запізнення було реалізовано в середовищі Matlab, обґрунтовано 

крок дискретизації, зменшення якого уже не мало б сенсу, вибір методу 

перебору для пошуку оптимуму. Коректність роботи програми була 
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проілюстрована шляхом порівняння отриманих аналітичних результатів у 

розділі 2 та отриманих шляхом комп’ютерного моделювання.  

2. Було обґрунтовано необхідність отримання реальних індивідуальних 

функцій попиту і пропозиції, оскільки вони є ключовими для практичного 

використання моделі для певного банку. Виявлено, що маючи необхідні дані про 

кредитні та депозитні угоди банку за достатньо тривалий період часу, можливо 

побудувати його індивідуальні функції попиту на кредити та пропозиції 

депозитів. 

3. На прикладі даних українського банку, що можна вважати комерційним 

банком, було побудовано лінійну функцію попиту на кредити та лінійну 

функцію пропозиції депозитів. Було показано, що лінійна функція пропозиції 

депозитів є більш точною, ніж ряд нелінійних. Було описано методику 

підготовки вихідних даних для побудови функції регресії та оцінено точність та 

адекватність отриманих функцій. Коефіцієнти детермінації, що показують 

точність регресійних моделей функцій попиту на кредити та пропозиції 

депозитів були достатньо високими, а самі функції адекватними, якщо 

оцінювати їх за математичним сподіванням та розподілом залишків. 

4. Отримані функції попиту на кредити та пропозиції депозитів було 

використано для комп’ютерного моделювання дискретної моделі з підрозділу 

2.1. Чисельно було досліджено поведінку моделі без запізнення, з сталим 

запізненням та з випадковим запізненням, вплив зміни різних параметрів на 

поведінку моделі, наведено графіки, що демонструють такий вплив. 

5. Для випадку моделі без запізнення, проаналізовано вплив на поведінку 

моделі збільшення та зменшення параметрів функцій попиту на кредити та 

пропозиції депозитів. Було виявлено, що зміна параметрів функцій впливає не 

лише на кредитну чи депозитну діяльність відповідно, а впливає на всі 

розглянуті показники банку. Кредитна та депозитна ставки змінюються 

синхронно і однонаправлено. Зростання параметрів K, D, a веде до збільшення 

кредитної та депозитної ставки, а зростання параметру b, капіталу банку на 
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початок період керування та часу веде до зменшення кредитної та депозитної 

ставки. 

6. Для випадку моделі із сталим запізненням, проаналізовано відмінність 

поведінки від моделі без запізнення, було виявлено суттєве ускладнення 

поведінки моделі. Було виявлено, що на оптимальні кредитну та депозитну 

ставки, обсяги кредитів та депозитів, прибуток та капітал банку впливають не 

лише параметри функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів, капітал 

банку на початок періоду керування та час, а й тривалість періоду керування, 

величина запізнення при поверненні кредитів та депозитів, різниця між 

величиною запізнення при поверненні кредитів та депозитів, кредитні ставки та 

обсяги кредитів та депозитів до початку періоду керування, схема повернення 

кредиту. Було описано як ці фактори впливають на оптимальні кредитну та 

депозитну ставки, на обсяги кредитів та депозитів, прибуток та капітал банку, 

наведено графіки та виявлено, що зміни параметрів функцій попиту на кредити 

та пропозиції депозитів впливають на поведінку моделі таким же чином, як і у 

випадку без запізнення. 

7. Було виявлено, що за умов а) термін залучення депозитів менший, ніж 

термін видачі кредитів, б) тіло кредиту разом з відсотками повертається в кінці 

терміну, в) кредитна ставка суттєво вища за депозитну ставку, г) в деякі періоди, 

коли потрібно повертати залучені депозити з відсотками, не очікується 

повернення раніше виданих кредитів, можлива ситуація (точніше, це 

оптимальна поведінка для банку), що банк діятиме як напівпіраміда – 

залучатиме депозити та повертатиме їх за рахунок інших залучених депозитів. 

8. Для випадку моделі з випадковим запізненням, було досліджено характер 

випадкового запізнення на прикладі українського банку, з використанням цього 

запізнення отримано оптимальні апріорні кредитні та депозитні ставки що 

максимізують математичне сподівання капіталу банку на кінець періоду 

керування, було описано поведінку моделі, розподіли обсягів кредитів та 

депозитів, прибутку та капіталу. Запропоновано альтернативний спосіб 
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ціноутворення, що зменшує ризик втрати ліквідності банку і збільшує капітал 

банку на кінець періоду керування. 

 

Результати розділу опубліковані в [55-57, 87]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове 

вирішення важливого наукового завдання, яке полягає у розробці економіко-

математичних моделей кредитно-депозитної діяльності комерційного банку із 

врахуванням несвоєчасного повернення кредитів. 

Проведене дослідження дозволило сформулювати висновки, які 

відображають отримані результати відповідно до поставленої мети. 

1. На основі літературних джерел було проаналізовано вплив запізнення та 

ліквідності на кредитно-депозитну діяльність банку. Для протидії 

запізненню при поверненні кредитів банки практикують штрафи, пеню 

та комісії, проте це не вирішує проблему повністю. Тому можливість 

випадкового запізнення при поверненні кредитів потрібно враховувати 

при веденні кредитно-депозитної діяльності. 

2. Досліджено практику ведення кредитно-депозитної діяльності 

українськими банками. Описано кілька методів ціноутворення, частина з 

яких не враховує кредитного ризику. Навіть при врахуванні кредитного 

ризику не враховується несвоєчасне повернення кредитів. Серед 

українських банків виявлено значне різноманіття як по кількості 

кредитних та депозитних продуктів, так і по кредитним та депозитним 

ставкам, було узагальнено інформацію по термінах, валютах та наведено 

основні закономірності ціноутворення 27 найбільших українських банків. 

3. Виявлено, що для моделювання кредитно-депозитної діяльності 

комерційного банку підходять моделі з мікроекономічного підходу. Для 

ціноутворення з урахуванням всіх деталей і ризиків – часткові моделі, що 

займаються оцінкою конкретних ризиків, для ціноутворення базового 

продукту – потокові моделі, що поєднують розгляд кредитно-депозитної 

діяльності банку в цілому та гнучкість врахування випадкового запізнення 

при поверненні кредитів. 

4. Розроблено концептуальну модель кредитно-депозитної діяльності 

комерційного банку із врахуванням випадкового запізнення при 
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поверненні кредитів. Описано синтез різних підходів для побудови такої 

моделі: теорії керування, системної динаміки, еконофізики, теорії 

виробничої фірми. Обґрунтовано вибір ціноутворення базової ставки, 

кредитних та депозитних потоків, критерію максимізації капіталу банку 

на кінець періоду керування. 

5. Побудовано сімейство моделей кредитно-депозитної діяльності 

комерційного банку з врахуванням несвоєчасного повернення кредитів. 

Представлено припущення моделі, запропоновано альтернативні підходи 

до опису вхідних та вихідних потоків, функцій попиту на кредити та 

пропозиції депозитів, запропоновано загальний критерій керування, який 

може бути модифікований для конкретного дослідження. 

6. На основі створеної моделі кредитно-депозитної діяльності комерційного 

банку для частинних випадків було отримано оптимальні кредитну та 

депозитну ставку, відповідні їм обсяги виданих та повернених кредитів, 

залучених та повернених депозитів, прибутку та капіталу банку на кінець 

періоду керування.  

7. За допомогою різницевих рівнянь модель було приведено до дискретного 

вигляду і реалізовано в середовищі Matlab, обґрунтовано крок 

дискретизації, вибір методу для пошуку оптимуму. Коректність роботи 

програми була проілюстрована шляхом порівняння отриманих 

аналітичних результатів у другому розділі та результатів, отриманих 

шляхом комп’ютерного моделювання. 

8. Обґрунтовано необхідність побудови реальних індивідуальних функцій 

попиту і пропозиції. На основі статистичних даних кредитних та 

депозитних угод побудовано функцію попиту на кредити та функцію 

пропозиції депозитів, описано методику підготовки вихідних даних для 

побудови функції регресії та оцінено точність та адекватність отриманих 

функцій.  

9. На основі реалізації симуляції розробленої моделі та отриманих функцій 

попиту на кредити та пропозиції депозитів, було проведено 
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експериментальне дослідження моделі на різних часових проміжках, без 

запізнення, зі сталим запізненням та з випадковим запізненням, наведено 

вплив зміни різних параметрів на поведінку моделі. Запропоновано спосіб 

ціноутворення, що зменшує ризик втрати ліквідності банку і збільшує 

капітал банку (в розглянутому прикладі через 3 місяці на 3,98% – 4,21% за 

умови використання оптимальних кредитних ставок, що враховують 

несвоєчасне повернення кредитів). 

10. На основі дослідження моделі та її припущень, було розглянуто 

прогностичні можливості побудованої системи моделей. Через 

використання економетричних функцій попиту на кредити та пропозиції 

депозитів прогностичні можливості моделі є задовільними на часовому 

проміжку до третини від часового проміжку вхідних статистичних даних, 

що були взяті для побудови функцій попиту на кредити та пропозиції 

депозитів.   
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Додаток Б. Розв’язання задачі оптимального ціноутворення для максимізації 

капіталу моделі кредитної діяльності без запізнення по поверненню кредитів із 

довільним капіталом методом максимуму Понтрягіна. 

 

Розв’яжемо її за допомогою принципу максимуму Понтрягіна. 

Складемо гамільтоніан: 

𝐻 = 𝜓1(𝑡) ⋅ 𝑚𝑖𝑛(𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡), 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2) → 𝑚𝑖𝑛

𝑢𝐾(𝑡)
 

Оптимальна кредитна ставка для мінімізації цього гамільтоніана залежить 

від знаку спряженої функції 𝜓1(𝑡)та того, який із виразів в функції мінімуму 

менший. Запишемо оптимальні кредитні ставки за всіх можливих варіантів у 

вигляді матриці (таблиці?) розміру 2 × 2. 

𝑢𝐾
∗ (𝑡)

=

при 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥  𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2 при𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) < 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)

2

𝑢𝐾1
∗ (𝑡) 𝑢𝐾2

∗ (𝑡) при𝜓1(𝑡) ≥ 0

𝑢𝐾3
∗ (𝑡) 𝑢𝐾4

∗ (𝑡) при𝜓1(𝑡) < 0

 

1) При 𝜓1(𝑡) ≥ 0та 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2∀𝑢𝐾(𝑡) (як на 

рисунку нижче) гамільтоніан приймає вигляд: 

𝐻 = 𝜓1(𝑡) ⋅ (𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2) → 𝑚𝑖𝑛

𝑢𝐾(𝑡)
 

Оскільки 𝜓1(𝑡) ≥ 0, то гамільтоніан мінімізується за умови, що 

 (𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2) → 𝑚𝑖𝑛

𝑢𝐾(𝑡)
 

Звідси 𝑢𝐾1
∗ (𝑡) = 0або 𝑢𝐾1

∗ (𝑡) = 𝐾/𝑏. 

2) При 𝜓1(𝑡) ≥ 0та 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) < 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2гамільтоніан 

приймає вигляд: 

𝐻 = 𝜓1(𝑡) ⋅ {
𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) при0 ≤ 𝑢𝐾(𝑡) ≤

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏

𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2 при𝑢𝐾(𝑡) >

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏

} → 𝑚𝑖𝑛
𝑢𝐾(𝑡)

 

Оскільки 𝜓1(𝑡) ≥ 0, то гамільтоніан мінімізується за умови, що 

 {
𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) при0 ≤ 𝑢𝐾(𝑡) ≤

𝐾−𝑥(𝑡)

𝑏

𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2 при𝑢𝐾(𝑡) >

𝐾−𝑥(𝑡)

𝑏

} → 𝑚𝑖𝑛
𝑢𝐾(𝑡)
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Звідси 𝑢𝐾2
∗ (𝑡) = 0або 𝑢𝐾2

∗ (𝑡) = 𝐾/𝑏. 

3) При 𝜓1(𝑡) < 0та 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅

𝑢𝐾(𝑡)
2∀𝑢𝐾(𝑡)гамільтоніан приймає вигляд: 

𝐻 = 𝜓1(𝑡) ⋅ (𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2) → 𝑚𝑖𝑛

𝑢𝐾(𝑡)
 

Оскільки 𝜓1(𝑡) < 0, то гамільтоніан мінімізується за умови, що 

(𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2) → 𝑚𝑎𝑥

𝑢𝐾(𝑡)
 

Звідси 𝑢𝐾3
∗ (𝑡) = 𝐾/2b. 

4) При 𝜓1(𝑡) < 0та 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) < 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2гамільтоніан 

приймає вигляд: 

𝐻 = 𝜓1(𝑡) ⋅ {
𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) при0 ≤ 𝑢𝐾(𝑡) ≤

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏

𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2 при𝑢𝐾(𝑡) >

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏

} → 𝑚𝑖𝑛
𝑢𝐾(𝑡)

 

Оскільки 𝜓1(𝑡) < 0, то гамільтоніан мінімізується за умови, що 

 {
𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) при0 ≤ 𝑢𝐾(𝑡) ≤

𝐾−𝑥(𝑡)

𝑏

𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2 при𝑢𝐾(𝑡) >

𝐾−𝑥(𝑡)

𝑏

} → 𝑚𝑎𝑥
𝑢𝐾(𝑡)

 

Звідси 𝑢𝐾4
∗ (𝑡) = 𝑚𝑎𝑥(𝐾 − 𝑥(𝑡)/𝑏,𝐾/2b). 

Тепер можна записати оптимальну кредитну ставку більш визначено: 

𝑢𝐾
∗ (𝑡)

=

при𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2 при𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) < 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)

2

0або
𝐾

𝑏
0або

𝐾

𝑏
при𝜓1(𝑡) ≥ 0

𝐾

2b
𝑚𝑎𝑥 (

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
,
𝐾

2b
) при𝜓1(𝑡) < 0

 

Знайдемо 𝜓1(𝑡), оскільки від знаку цієї функції залежить оптимальна 

кредитна ставка. 

∂𝜓1(𝑡)

∂𝑡
= −

∂𝐻

∂𝑥(𝑡)
= {

−𝜓1(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) < 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2

0, 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2 

Звідси при 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) < 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2: 

∂𝜓1(𝑡)

∂𝑡
= −𝜓1(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) 



 220 

∂𝜓1(𝑡)

𝜓1(𝑡)
= −𝑢𝐾(𝑡) ∂𝑡 

∫
1

𝜓1(𝑡)
∂𝜓1(𝑡) = −∫ 𝑢𝐾(𝑡) ∂𝑡 

ln(𝜓1(𝑡)) = −𝑢𝐾(𝑡) ⋅ 𝑡 + ln(𝐶1) 

𝑒ln(𝜓1(𝑡)) = 𝑒−𝑢𝐾(𝑡)⋅𝑡+ln(𝐶1) 

𝜓1(𝑡) = 𝐶1 ⋅ 𝑒
−𝑢𝐾(𝑡)⋅𝑡 

А при 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2: 

∂𝜓1(𝑡)

∂𝑡
= 0 

∂𝜓1(𝑡) = 0 ∂𝑡 

∫ 1 ∂𝜓1(𝑡) = ∫ 0 ∂𝑡 

𝜓1(𝑡) = 0 ⋅ 𝑡 + 𝐶2 

𝜓1(𝑡) = 𝐶2 

Зрештою, 

 𝜓1(𝑡) = {
С1 ⋅ 𝑒

−𝑡⋅𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) < 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2

С2, 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2 

Щоб отримати значення констант С1та С2, знайдемо значення спряженої 

функції в кінцевий момент часу 𝑇: 

𝜓1(𝑇) = −
∂𝑥(𝑇)

∂𝑥(𝑡)
 

𝜓1(𝑇) = −1 

Звідси при 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) < 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2: 

𝜓1(𝑇) = С1 ⋅ 𝑒
−𝑇⋅𝑢𝐾(𝑇) = −1 

𝐶1 = −𝑒𝑇⋅𝑢𝐾(𝑇) 

А при 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2: 

𝜓1(𝑇) = С1 ⋅ 𝑒
−𝑇⋅𝑢𝐾(𝑇) = −1 

С2 = −1 

Зрештою, 

 𝜓1(𝑡) = {
−𝑒𝑇⋅𝑢𝐾(𝑇) ⋅ 𝑒−𝑡⋅𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) < 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)

2

−1, 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2 
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Оскільки експонента завжди невід’ємна, то 𝜓1(𝑡) < 0, незалежно від 

співвідношеня між 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)та 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2. 

Тобто 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) = {

𝑚𝑎𝑥 (
𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
,
𝐾

2b
) при𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) < 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)

2

𝐾

2b
при𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)

2

 

Оптимальна кредитна ставка залежить від розміру капіталу 𝑥(𝑡). Оцінимо, 

якими будуть оптимальні кредитні ставки залежно від розмірів капіталу. 

Оскільки кредитна ставка невід’ємна, вираз 𝐾 − 𝑥(𝑡)/𝑏має зміст при 

𝑥(𝑡) ≤ 𝐾. За ставки 𝐾/2bв точці переключення кредитної ставки розмір капіталу 

становитиме 𝑥(𝑡) = 𝐾 − 𝑏 ⋅ (𝐾/2b) = 𝐾 − 𝐾/2 = 𝐾/2. Також відомо, що 

значення капіталу повинне бути невід’ємне. 

Отже, при 𝑥(𝑡) ≥ 𝐾: 

𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2∀𝑢𝐾(𝑡), 

оскільки 𝐾 ≥ 𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡). 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) =

𝐾

2b
. 

При 𝑥(𝑡) =
𝐾

2
. . . 𝐾(

𝐾

2
≤ 𝑥(𝑡) < 𝐾): 

Якщо 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2, то 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) =

𝐾

2b
 

Якщо 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) < 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2, то 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) = 𝑚𝑎𝑥 (

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
,
𝐾

2b
) = 𝑚𝑎𝑥 (

𝐾 − 𝐾

𝑏
. . .
𝐾 −

𝐾
2

𝑏
,
𝐾

2b
) = 𝑚𝑎𝑥 (0. . .

𝐾

2b
,
𝐾

2b
)

=
𝐾

2b
 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) =

𝐾

2b
 

При 𝑥(𝑡) = 0. . .
𝐾

2
(0 < 𝑥(𝑡) <

𝐾

2
): 

Якщо 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) > 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2, то 
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𝑢𝐾(𝑡) >
𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
=
𝐾 −

𝐾
2

𝑏
. . .
𝐾 − 0

𝑏
=
𝐾

2b
. . .
𝐾

𝑏
 

Таким чином, оптимальна кредитна ставка за цих умов 𝑢𝐾
∗ (𝑡) = 𝐾/2b не 

відповідає допустимим кредитним ставкам 𝑢𝐾(𝑡) > 𝐾/2b. . . K/𝑏. 

Якщо 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) < 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2, то 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) = max (

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
,
𝐾

2b
) = max (

𝐾 −
𝐾
2

𝑏
. . .
𝐾 − 0

𝑏
,
𝐾

2b
) = max (

𝐾

2b
. . .
𝐾

𝑏
,
𝐾

2b
)

=
𝐾

2b
. . .
𝐾

𝑏
=
𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) =

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
 

Таким чином, 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) = {

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
при𝑥(𝑡) <

𝐾

2
𝐾

2b
при𝑥(𝑡) ≥

𝐾

2
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Додаток В. Розв’язання задачі оптимального ціноутворення для максимізації 

капіталу моделі кредитної діяльності без запізнення по поверненню кредитів із 

довільним капіталом методом розбиття на дві підзадачі. 

Версія 2. 

𝑥(𝑇) → 𝑚𝑎𝑥
𝑢𝐾(𝑡)

, 

𝑥
˙
(𝑡) = 𝑚𝑖𝑛(𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡), 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)

2), 

𝑥(0) = 𝑥0 > 0, 

𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0, 

𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0, 

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇. 

Розіб’ємо поставлену задачу керування на дві підзадачі (позбудемось 

функції мінімуму). 

За додаткової умови: 

𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≤ 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2 

перша підзадача оптимального керування приймає вигляд: 

𝑥(𝑇) → 𝑚𝑎𝑥
𝑢𝐾(𝑡)

, 

𝑥
˙
(𝑡) = 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡), 

𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≤ 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2 

𝑥(0) = 𝑥0 > 0, 

𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0, 

𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0, 

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇. 

А за умови 

𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2 

друга підзадача оптимального керування приймає вигляд: 

𝑥(𝑇) → 𝑚𝑎𝑥
𝑢𝐾(𝑡)

, 

𝑥
˙
(𝑡) = 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)

2, 

𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2 
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𝑥(0) = 𝑥0 > 0, 

𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0, 

𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0, 

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇. 

Слід зауважити, що обидві задачі відбуваються в часі одночасно і в кожен 

момент часу керування може вибиратися як з першої, так і з другої задачі, 

залежно від того, яка комбінація керувань протягом періоду керування 

[0, 𝑇]максимізує капітал банку на кінець керування. 

Розглянемо першу підзадачу: 

𝑥(𝑇) → 𝑚𝑎𝑥
𝑢𝐾(𝑡)

, 

𝑥
˙
(𝑡) = 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡), 

𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≤ 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2 

𝑥(0) = 𝑥0 > 0, 

𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0, 

𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0, 

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇. 

Перепишемо обмеження відносно кредитної ставки: 

𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≤ 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2 

𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2 + 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≤ 0 

𝑢𝐾(𝑡) ⋅ (𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) + 𝑥(𝑡) − 𝐾) ≤ 0 

Ця нерівність справджується у двох варіантах: 

1) 𝑢𝐾(𝑡) ≤ 0, 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) + 𝑥(𝑡) − 𝐾 ≥ 0 та 

2) 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0, 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) + 𝑥(𝑡) − 𝐾 ≤ 0 

Оскільки з обмеження задачі 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0, то в першому варіанті 

1) 𝑢𝐾(𝑡) = 0, а 

𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) + 𝑥(𝑡) − 𝐾 = 𝑏 ⋅ 0 + 𝑥(𝑡) − 𝐾 ≥ 0 

𝑥(𝑡) ≥ 𝐾 

А в другому варіанті 

2)𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0 
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𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≤ 𝐾 − 𝑥(𝑡) 

𝑢𝐾(𝑡) ≤
𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
 

Також, оскільки кредитна ставка невід’ємна, то 

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
≥ 0 

𝑥(𝑡) ≤ 𝐾 

Також перепишемо інше обмеження задачі у вигляді: 

𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0 

𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≤ 𝐾 

𝑢𝐾(𝑡) ≤
𝐾

𝑏
 

Обидва обмеження є обмеженнями згори. Проте можна бачити, що 

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
<
𝐾

𝑏
 

оскільки з постановки задачі 

𝑥(0) = 𝑥0 > 0. 

Тому два обмеження 

𝑢𝐾(𝑡) ≤
𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
 

𝑢𝐾(𝑡) ≤
𝐾

𝑏
 

можна замінити одним: 

𝑢𝐾(𝑡) ≤
𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
 

З урахуванням цих міркувань, задача керування приймає вигляд: 

𝑥(𝑇) → 𝑚𝑎𝑥
𝑢𝐾(𝑡)

, 

𝑥
˙
(𝑡) = 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) 

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 

𝑥(0) = 𝑥0 > 0 

{
0 ≤ 𝑢𝐾(𝑡) ≤

𝐾−𝑥(𝑡)

𝑏
при𝑥(𝑡) ≤ 𝐾

𝑢𝐾(𝑡) = 0 при𝑥(𝑡) ≥ 𝐾
. 
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Оскільки 𝑥(0) = х0 > 0, 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0, то 𝑥
˙
(𝑡) ≥ 0, тому 𝑥(𝑇) → 𝑚𝑎𝑥

𝑢𝐾(𝑡)
досягається 

за умови 𝑥
˙
(𝑡) → 𝑚𝑎𝑥

𝑢𝐾(𝑡)
. 

А це в свою чергу досягається за 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) = 𝑚𝑎𝑥(𝑢𝐾(𝑡)) = {

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
при𝑥(𝑡) ≤ 𝐾

0 при𝑥(𝑡) ≥ 𝐾
 

оскільки {
0 ≤ 𝑢𝐾(𝑡) ≤

𝐾−𝑥(𝑡)

𝑏
при𝑥(𝑡) ≤ 𝐾

𝑢𝐾(𝑡) = 0 при𝑥(𝑡) ≥ 𝐾
. 

Рівняння приросту капіталу за оптимальної ставки матиме вигляд: 

𝑥
˙
(𝑡) = 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾

∗ (𝑡) 

𝑥
˙
(𝑡) = {

𝑥(𝑡) ⋅
𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
при𝑥(𝑡) ≤ 𝐾

0 при𝑥(𝑡) ≥ 𝐾
 

Розглянемо перший випадок, тобто при 𝑥(𝑡) ≤ 𝐾: 

𝑥
˙
(𝑡) =

1

𝑏
⋅ (𝐾 ⋅ 𝑥(𝑡) − 𝑥(𝑡)2) 

Знайдемо звідси рівняння капіталу банку в момент часу 𝑡. 

∂𝑥(𝑡)

∂𝑡
=
1

𝑏
⋅ (𝐾 ⋅ 𝑥(𝑡) − 𝑥(𝑡)2) 

∂𝑥(𝑡)

(𝐾 ⋅ 𝑥(𝑡) − 𝑥(𝑡)2)
=
1

𝑏
⋅ ∂𝑡 

Останнє — за умови 𝑥(𝑡) ≠ 𝐾, тому цей розв’язок буде дійсним для 𝑥(𝑡) < 𝐾, а 

не для 𝑥(𝑡) ≤ 𝐾. 

∫
1

𝑥(𝑡)⋅(𝐾−𝑥(𝑡))
∂𝑥(𝑡) = ∫

1

𝑏
⋅ ∂𝑡  (*) 

Розпишемо дріб з підінтегрального виразу зліва як суму деяких дробів 

1

𝑥(𝑡) ⋅ (𝐾 − 𝑥(𝑡))
=

𝐴

𝑥(𝑡)
+

𝐵

𝐾 − 𝑥(𝑡)
=
𝐴 ⋅ (𝐾 − 𝑥(𝑡)) + 𝐵 ⋅ 𝑥(𝑡)

𝑥(𝑡) ⋅ (𝐾 − 𝑥(𝑡))
 

Як бачимо з вихідного дробу: 

𝐴 ⋅ 𝐾 − 𝐴 ⋅ 𝑥(𝑡) + 𝐵 ⋅ 𝑥(𝑡) = 1 

𝐴 ⋅ 𝐾 + (𝐵 − 𝐴) ⋅ 𝑥(𝑡) = 1 
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Звідси: 

(𝐵 − 𝐴) ⋅ 𝑥(𝑡) = 0, 

оскільки в чисельнику відсутній 𝑥(𝑡). Тому: 

𝐵 = 𝐴 

𝐴 ⋅ 𝐾 = 1 

𝐴 =
1

𝐾
 

𝐵 =
1

𝐾
 

Таким чином: 

1

𝑥(𝑡) ⋅ (𝐾 − 𝑥(𝑡))
=

1

𝐾 ⋅ 𝑥(𝑡)
+

1

𝐾 ⋅ (𝐾 − 𝑥(𝑡))
 

І рівняння (*) набуває вигляду: 

∫ (
1

𝐾 ⋅ 𝑥(𝑡)
+

1

𝐾 ⋅ (𝐾 − 𝑥(𝑡))
) ∂𝑥(𝑡) = ∫

1

𝑏
⋅ ∂𝑡 

1

𝐾
⋅ ∫ (

1

𝑥(𝑡)
+

1

𝐾 − 𝑥(𝑡)
) ∂𝑥(𝑡) = ∫

1

𝑏
⋅ ∂𝑡 

∫ (
1

𝑥(𝑡)
+

1

𝐾 − 𝑥(𝑡)
) ∂𝑥(𝑡) = 𝐾 ⋅ ∫

1

𝑏
⋅ ∂𝑡 

∫
1

𝑥(𝑡)
∂𝑥(𝑡) + ∫

1

𝐾 − 𝑥(𝑡)
∂𝑥(𝑡) = 𝐾 ⋅ ∫

1

𝑏
⋅ ∂𝑡 

ln∣∣𝑥(𝑡)∣∣ − ln∣∣𝑥(𝑡) − 𝐾∣∣ =
𝐾

𝑏
⋅ 𝑡 + ln(𝐶) 

ln
∣
∣
∣ 𝑥(𝑡)

𝑥(𝑡) − 𝐾∣
∣
∣
=
𝐾

𝑏
⋅ 𝑡 + ln(𝐶) 

Оскільки 𝑥(𝑡) − 𝐾 < 0, то 

ln (
𝑥(𝑡)

𝐾 − 𝑥(𝑡)
) =

𝐾

𝑏
⋅ 𝑡 + ln(𝐶) 

𝑒
ln (

𝑥(𝑡)
𝐾−𝑥(𝑡)

)
= 𝑒

𝐾
𝑏
⋅𝑡+ln(𝐶)

 

𝑥(𝑡)

𝐾 − 𝑥(𝑡)
= 𝐶 ⋅ 𝑒

𝐾
𝑏⋅𝑡 

При 𝑡 = 0: 
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𝑥(0) = 𝑥0 

Тому: 

𝑥0
𝐾 − 𝑥0

= 𝐶 ⋅ 𝑒
𝐾
𝑏
⋅0

 

𝑥0
𝐾 − 𝑥0

= 𝐶 ⋅ 1 

𝐶 =
𝑥0

𝐾 − 𝑥0
 

Таким чином, рівняння капіталу банку матиме вигляд: 

𝑥(𝑡) = 𝐾 +
𝐾 ⋅ (𝑥0 − 𝐾)

𝑥0 ⋅ 𝑒
𝐾
𝑏
⋅𝑡 − 𝑥0 + 𝐾

 

Розглянемо другу підзадачу: 

𝑥(𝑇) → 𝑚𝑎𝑥
𝑢𝐾(𝑡)

, 

𝑥
˙
(𝑡) = 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)

2, 

𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2 

𝑥(0) = 𝑥0 > 0, 

𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0, 

𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0, 

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇. 

Перепишемо обмеження відносно кредитної ставки: 

𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2 

𝑢𝐾(𝑡) ⋅ (𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) + 𝑥(𝑡) − 𝐾) ≥ 0 

Ця нерівність справджується у двох варіантах: 

1) 𝑢𝐾(𝑡) ≤ 0, 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) + 𝑥(𝑡) − 𝐾 ≤ 0та 

2) 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0, 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) + 𝑥(𝑡) − 𝐾 ≥ 0 

За умови першого — єдина можлива кредитна ставка 𝑢𝐾(𝑡) = 0, приросту 

капіталу при цьому не відбуватиметься. 

За умови другого, де 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0: 

𝑥(𝑡) ≥ 𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) 

𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 𝐾 − 𝑥(𝑡) 
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𝑢𝐾(𝑡) ≥
𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
 

А також обмеження 

𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0 

𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) ≤ 𝐾 

𝑢𝐾(𝑡) ≤
𝐾

𝑏
 

З урахуванням цих міркувань, задача керування приймає вигляд: 

𝑥(𝑇) → 𝑚𝑎𝑥
𝑢𝐾(𝑡)

, 

𝑥
˙
(𝑡) = 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)

2 

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 

𝑥(0) = 𝑥0 > 0 

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
≤ 𝑢𝐾(𝑡) ≤

𝐾

𝑏
 

𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0 

Важливо зауважити, що попередня задача включається в цю, тому можемо 

розглядати лише розв’язок цієї, другої задачі, як розв’язок вихідної задачі. Цей 

висновок робимо, базуючись на тому, що оптимальне керування першої задачі: 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) = {

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
при𝑥(𝑡) ≤ 𝐾

0 при𝑥(𝑡) ≥ 𝐾
 

входить до обмежень другої задачі 

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
≤ 𝑢𝐾(𝑡) ≤

𝐾

𝑏
 

𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0 

і значення приросту капіталу за цих керувань в обох задачах однакові. Так, при 

𝑢𝐾(𝑡) = 0 

𝑥
˙
(𝑡) = 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)

2 = 0 

𝑥
˙
(𝑡) = 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) = 0 

А при 𝑢𝐾(𝑡) =
𝐾−𝑥(𝑡)

𝑏
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𝑥
˙
(𝑡) = 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)

2 = 𝑢𝐾(𝑡) ⋅ (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)) =
𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
⋅ 𝑥(𝑡) 

𝑥
˙
(𝑡) = 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) =

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
⋅ 𝑥(𝑡) 

Тому розв’язок цієї другої задачі і буде розв’язком вихідної задачі. 

Розв’яжемо її за допомогою методу максимуму Понтрягіна. Складемо 

гамільтоніан 

𝐻 = 𝜓1(𝑡) ⋅ (𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2) → 𝑚𝑖𝑛

𝑢𝐾(𝑡)
 

∂𝜓1(𝑡)

∂𝑡
= −

∂𝐻

∂𝑥(𝑡)
= 0 

∂𝜓1(𝑡) = 0 ∂𝑡 

∫ 1 ∂𝜓1(𝑡) = ∫ 0 ∂𝑡 

𝜓1(𝑡) = 0 ⋅ 𝑡 + 𝐶2 

𝜓1(𝑡) = 𝐶2 

Щоб отримати значення константи С2, знайдемо значення спряженої 

функції в кінцевий момент часу 𝑇: 

𝜓1(𝑇) = −
∂𝑥(𝑇)

∂𝑥(𝑡)
 

𝜓1(𝑇) = −1 

Звідси: 

𝜓1(𝑇) = С2 = −1 

𝐶2 = −1 

Зрештою, 

 𝜓1(𝑡) = −1 

Тобто 𝜓1(𝑡) < 0. 

Тоді 𝐻 = 𝜓1(𝑡) ⋅ (𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2) → 𝑚𝑖𝑛

𝑢𝐾(𝑡)
 при 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅

𝑢𝐾(𝑡)
2 → 𝑚𝑎𝑥

𝑢𝐾(𝑡)
. 

Знайдемо кредитну ставку, за якої досягається глобальний максимум цієї 

задачі (без обмеження на кредитну ставку) за допомогою методу Лагранжа: 
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𝑑(𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)
2)

𝑑𝑢𝐾(𝑡)
= 0 

𝐾 − 2 ⋅ 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾 = 0 

𝑢𝐾 =
𝐾

2⋅𝑏
. 

При цьому друга похідна рівна −2 ⋅ 𝑏 < 0, тобто за цієї кредитної ставки 

досягається максимум, а не мінімум. 

Чи задовольняє вона обмеженням на кредитну ставку? Очевидно, 

0 ≤
𝐾

2 ⋅ 𝑏
≤
𝐾

𝑏
 

Але оскільки є ще обмеження 𝑢𝐾 ≥
𝐾−𝑥(𝑡)

𝑏
, то такий розв’язок задачі буде 

задовольняти цьому обмеженню лише за умови 
𝐾

2b
≥

𝐾−𝑥(𝑡)

𝑏
. 

За умови ж 
𝐾

2b
<

𝐾−𝑥(𝑡)

𝑏
, всередині інтервалу допустимих кредитних ставок 

[
𝐾−𝑥(𝑡)

𝑏
;
𝐾

𝑏
] немає точок екстремуму, тому достатньо буде перевірити лише 

значення на кінцях інтервалу. 

При 𝑢𝐾(𝑡) =
𝐾−𝑥(𝑡)

𝑏
 

𝑥
˙
(𝑡) = 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)

2 = 𝑥(𝑡) ⋅
𝐾−𝑥(𝑡)

𝑏
> 0, 

а при 𝑢𝐾(𝑡) =
𝐾

𝑏
: 

𝑥
˙
(𝑡) = 𝐾 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡) − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)

2 =
𝐾2

𝑏
−
𝑏⋅𝐾2

𝑏2
= 0. 

Тобто максимум досягається за кредитної ставки 𝑢𝐾(𝑡) =
𝐾−𝑥(𝑡)

𝑏
. 

Тобто, оптимальна кредитна ставка становить: 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) = {

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
при

𝐾

2b
<
𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
𝐾

2b
при

𝐾

2b
≥
𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏

 

Або, 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) = {

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
при𝑥(𝑡) <

𝐾

2
𝐾

2b
при𝑥(𝑡) ≥

𝐾

2
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Момент переключення оптимальної кредитної ставки знайдемо з рівняння 

динаміки капіталу. 

При 𝑥0 ≥ 𝐾/2 переключення взагалі не відбуватиметься, оптимальна 

кредитна ставка становитиме 𝑢𝐾
∗ (𝑡) = 𝐾/2b. 

При 𝑥0 < 𝐾/2 до моменту, коли капітал зросте до 𝑥(𝑡) = 𝐾/2 рівняння 

приросту капіталу за оптимальної ставки матиме вигляд: 

𝑥
˙
(𝑡) = 𝑥(𝑡) ⋅ 𝑢𝐾

∗ (𝑡) 

𝑥
˙
(𝑡) = 𝑥(𝑡) ⋅

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
 

А рівняння капіталу банку матиме вигляд: 

𝑥(𝑡) = 𝐾 +
𝐾 ⋅ (𝑥0 − 𝐾)

𝑥0 ⋅ 𝑒
𝐾
𝑏⋅𝑡 − 𝑥0 + 𝐾

 

Для знаходження моменту переключення підставимо замість капіталу в 

момент часу 𝑡(який і потрібно знайти), значення рівня капіталу при якому 

відбуватиметься переключення керування 𝑥(𝑡) = 𝐾/2 та підставимо значення  

оптимальної кредитної ставки 𝑢𝐾
∗ (𝑡) = (𝐾 − 𝑥(𝑡))/𝑏. 

𝑥(𝑡) = 𝐾 +
𝐾 ⋅ (𝑥0 − 𝐾)

𝑥0 ⋅ 𝑒
𝐾
𝑏⋅𝑡 − 𝑥0 + 𝐾

 

𝑡 =
𝑏

𝐾
⋅ ln (

(𝐾 − 𝑥0)

𝑥0
) 

Як бачимо, момент переключення 𝑡∗залежить від розміру капіталу 𝑥0на 

момент початку керування 𝑡 = 0. 

При 𝑥0 > 𝐾:  керування здійснюватиметься за іншою кредитною ставкою, 

оскілька дана не задовольнятиме обмеженню 𝑢𝐾(𝑡) ≥ 0. 

При 𝐾/2 < 𝑥0 < 𝐾: 

∣
∣
∣𝐾 − 𝑥0
𝑥0 ∣

∣
∣
< 1 

ln
∣
∣
∣𝐾 − 𝑥0
𝑥0 ∣

∣
∣
< 0 

𝑡∗ < 0 
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Оскільки задача керування поставлена для 𝑡 ∈ [0; 𝑇], переключення не 

відбуватиметься і оптимальна кредитна ставка становитиме 𝑢𝐾
∗ (𝑡) = 𝐾/2b∀𝑡 ∈

[0; 𝑇]. 

При 𝑥0 = 𝐾/2: 

∣
∣
∣𝐾 − 𝑥0
𝑥0 ∣

∣
∣
= 1 

ln
∣
∣
∣𝐾 − 𝑥0
𝑥0 ∣

∣
∣
= 0 

𝑡∗ = 0. 

Аналогічно, 𝑢𝐾
∗ (𝑡) = 𝐾/2b∀𝑡 ∈ [0; 𝑇]. 

При 0 < 𝑥0 <
𝐾

2
: 

∣
∣
∣𝐾 − 𝑥0
𝑥0 ∣

∣
∣
> 1 

ln
∣
∣
∣𝐾 − 𝑥0
𝑥0 ∣

∣
∣
> 0 

𝑡∗ > 0. 

Переключення відбуватиметься в момент часу 𝑡 = (𝑏/𝐾) ⋅ ln((𝐾 − 𝑥0)/

𝑥0). Чи настане цей момент протягом періоду керування[0; 𝑇]? Тільки у разі, 

якщо 𝑡∗ < 𝑇. У випадку, коли 𝑡∗ > 𝑇оптимальна кредитна ставка становитиме 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) = (𝐾 − 𝑥(𝑡))/𝑏∀𝑡 ∈ [0; 𝑇]. А в разі 𝑡∗ < 𝑇 вона буде змінюватися, як 

вказано нижче. 

Таким чином, оптимальна кредитна ставка в залежності від моменту часу 

рівна: 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) = {

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
при𝑡 <

𝑏

𝐾
⋅ ln

∣
∣
∣𝐾 − 𝑥0
𝑥0 ∣

∣
∣
,

𝐾

2b
при𝑡 ≥

𝑏

𝐾
⋅ ln

∣
∣
∣𝐾 − 𝑥0
𝑥0 ∣

∣
∣
;

𝑡 ∈ [0; 𝑇] 

Або, в залежності від обсягу капіталу в момент часу 𝑡: 

𝑢𝐾
∗ (𝑡) = {

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝑏
при𝑥(𝑡) <

𝐾

2
𝐾

2b
при𝑥(𝑡) ≥

𝐾

2
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А максимальний приріст капіталу (або прибуток): 

При 𝑢𝐾
∗ (𝑡) =

𝐾

2b
: 

𝑥
˙ ∗(𝑡) =

𝐾2

4 ⋅ 𝑏
 

При 𝑢𝐾
∗ (𝑡) =

𝐾−𝑥(𝑡)

𝑏
: 

𝑥
˙ ∗(𝑡) =

𝑥(𝑡) ⋅ (𝐾 − 𝑥(𝑡))

𝑏
 

Або, без залежності від поточного значення капіталу: 

𝑥
˙ ∗(𝑡) = −

𝐾2

𝑏
⋅
(𝑥0 − 𝐾) ⋅ 𝑥0 ⋅ 𝑒

𝐾
𝑏⋅𝑡

(𝑥0 ⋅ 𝑒
𝐾
𝑏⋅𝑡 − 𝑥0 + 𝐾)

2 

А в момент переключення 

𝑡 =
𝑏

𝐾
⋅ ln |

𝐾 − 𝑥0
𝑥0

| 

, він становитиме: 

𝑥
˙ ∗(𝑡) =

𝐾2

4 ⋅ 𝑏
 

А в загальному: 

𝑥 ∗̇(t) = 𝑝∗(𝑡) =

{
 
 

 
 
−
𝐾2

𝑏
⋅
(𝑥0 − 𝐾) ⋅ 𝑥0 ⋅ 𝑒

𝐾
𝑏⋅𝑡

(𝑥0 ⋅ 𝑒
𝐾
𝑏
⋅𝑡 − 𝑥0 + 𝐾)

2   при   𝑡 <
𝑏

𝐾
⋅ ln (

𝐾 − 𝑥0
𝑥0

) ,

𝐾2

4 ⋅ 𝑏
   при   𝑡 ≥

𝑏

𝐾
⋅ ln (

𝐾 − 𝑥0
𝑥0

).

 

Тоді максимальний капітал банку в кінцевий момент часу  𝑇 в залежності 

від часових рамок керування становитиме 

при 
𝑏

𝐾
⋅ ln(

𝐾−𝑥0

𝑥0
) ≤ 0: 

Переключення не відбувається, стартовий капітал 𝑥0 ≥ 𝐾/2, оптимальна 

кредитна ставка становить 𝑢𝐾
∗ = 𝐾/2b, прибуток за оптимальної кредитної 

ставки сталий і рівний 𝑝(𝑡) = 𝐾2/4b, тому капітал на кінець керування 

становить 
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𝑥∗(𝑇) = 𝑥0 +
𝐾2

4b
⋅ 𝑇. 

При 0 <
𝑏

𝐾
⋅ ln(

𝐾−𝑥0

𝑥0
) ≤ 𝑇: 

Переключення відбувається в момент часу 𝑡 =
𝑏

𝐾
⋅ ln(

𝐾−𝑥0

𝑥0
), стартовий 

капітал 𝑥0 < 𝐾/2, оптимальна ставка до переключення 𝑢𝐾
∗ = (𝐾 − 𝑥(𝑡))/2b, а 

після 𝑢𝐾
∗ = 𝐾/2b, прибуток за оптимальної ставки до переключення росте і 

становить 𝑝∗(𝑡) = 𝑥(𝑡) ⋅ (𝐾 − 𝑥(𝑡))/𝑏, а після переключення сталий  і рівний 

𝑝(𝑡) = 𝐾2/4b. Капітал на кінець періоду є сумою стартового капіталу, 

сумарного прибутку до переключення та сумарного прибутку після 

переключення. 

Капітал банку в момент переключення з формули капіталу банку в момент 

часу 𝑡: 

𝑥(
𝑏

𝐾
⋅ ln (

𝐾 − 𝑥0
𝑥0

)) =
𝐾

2
 

А після переключення: 

𝐾2

4 ⋅ 𝑏
⋅ (𝑇 − 𝑡∗) =

𝐾2

4 ⋅ 𝑏
⋅ (𝑇 −

𝑏

𝐾
⋅ ln(

𝐾 − 𝑥0
𝑥0

)) 

Тому сумарно капітал банку на кінець періоду становитиме 

𝑥∗(𝑇) =
𝐾

2
+
𝐾2

4 ⋅ 𝑏
⋅ (𝑇 −

𝑏

𝐾
⋅ ln(

𝐾 − 𝑥0
𝑥0

)) 

Нарешті, при 𝑇 <
𝑏

𝐾
⋅ ln(

𝐾−𝑥0

𝑥0
): 

Переключення не відбувається, стартовий капітал 𝑥0 < 𝐾/2, оптимальна 

кредитна ставка становить𝑢𝐾
∗ = (𝐾 − 𝑥(𝑡))/2b, прибуток за оптимальної 

кредитної ставки росте і становить 𝑝∗(𝑡) = 𝑥(𝑡) ⋅ (𝐾 − 𝑥(𝑡))/𝑏, тому капітал на 

кінець керування становить (з формули капіталу): 

𝑥(𝑇) = 𝐾 −
𝐾 ⋅ (𝐾 − 𝑥0)

𝑥0 ⋅ 𝑒
𝐾
𝑏⋅𝑇 − 𝑥0 + 𝐾
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𝑥∗(𝑇) = {

𝑥0 +
𝐾2

4 ⋅ 𝑏
⋅ 𝑇 при

𝑏

𝐾
⋅ ln(

𝐾 − 𝑥0
𝑥0

) ≤ 0,

𝐾

2
+
𝐾2

4 ⋅ 𝑏
⋅ (𝑇 −

𝑏

𝐾
⋅ ln(

𝐾 − 𝑥0
𝑥0

)) при0 <
𝑏

𝐾
⋅ ln(

𝐾 − 𝑥0
𝑥0

) ≤ 𝑇,

𝐾 −
𝐾 ⋅ (𝐾 − 𝑥0)

𝑥0 ⋅ 𝑒
𝐾
𝑏
⋅𝑇 − 𝑥0 + 𝐾

при𝑇 <
𝑏

𝐾
⋅ ln(

𝐾 − 𝑥0
𝑥0

).

 

Або, в залежності від обсягу капіталу на момент початку керування: 

при
𝑏

𝐾
⋅ ln(

𝐾−𝑥0

𝑥0
) ≤ 0: 

𝑥0 ≤
𝐾

𝑒
𝐾⋅𝑇
𝑏 + 1

 

Таким чином, 

𝑥∗(𝑇) =

{
 
 
 

 
 
 𝑥0 +

𝐾2

4 ⋅ 𝑏
⋅ 𝑇            при   𝑥0 ≥

𝐾

2
,

𝐾

2
+
𝐾2

4 ⋅ 𝑏
⋅ (𝑇 −

𝑏

𝐾
⋅ ln(

𝐾 − 𝑥0
𝑥0

))   при   
𝐾

𝑒
𝐾⋅𝑇
𝑏 + 1

< 𝑥0 <
𝐾

2,

𝐾 −
𝐾 ⋅ (𝐾 − 𝑥0)

𝑥0 ⋅ 𝑒
𝐾
𝑏⋅𝑇 − 𝑥0 + 𝐾

            при   0 < 𝑥0 ≤
𝐾

𝑒
𝐾⋅𝑇
𝑏 + 1

.
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Додаток Г. Представлення капіталу банку на кінець періоду керування в 

умовах запізнення при поверненні кредитів та депозитів через капітал банку на 

початок періоду керування та прирости капіталу. 

𝑥(𝑇) = 𝑥(0) +∫ �̇�(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

= 

= 𝑥(0) + ∫(𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾)) ⋅ (1 + 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾)) − (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)) + (𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡))

𝑇

0

− (𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷)) ⋅ (1 + 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷))𝑑𝑡 = 

= 𝑥(0) + ∫(𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾)) ⋅ (1 + 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾))𝑑𝑡

𝑇

0

−∫(𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡))𝑑𝑡

𝑇

0

 + ∫(𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡))𝑑𝑡

𝑇

0

−∫(𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷)) ⋅ (1 + 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷))𝑑𝑡

𝑇

0

= 

= 𝑥(0) + ∫ (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾)) ⋅ (1 + 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾))𝑑𝑡

𝑇𝐾

0

+ ∫(𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾)) ⋅ (1 + 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾))𝑑𝑡

𝑇

𝑇𝐾

− ∫ (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡))𝑑𝑡

𝑇−𝑇𝐾

0

− ∫ (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡))𝑑𝑡 +

𝑇

𝑇−𝑇𝐾

+ ∫ (𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡))𝑑𝑡 +

𝑇−𝑇𝐷

0

∫ (𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡))𝑑𝑡 −

𝑇

𝑇−𝑇𝐷

 

− ∫ (𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷)) ⋅ (1 + 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷))𝑑𝑡 −

𝑇𝐷

0

− ∫(𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷)) ⋅ (1 + 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷))𝑑𝑡

𝑇

𝑇𝐷

= 
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= 𝑥(0) + ∫ (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾)) ⋅ (1 + 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾))𝑑𝑡 −

𝑇𝐾

0

−∫ (𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷)) ⋅ (1 + 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷))𝑑𝑡 +

𝑇𝐷

0

+ ∫(𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾)) ⋅ (1 + 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾))𝑑𝑡

𝑇

𝑇𝐾

− ∫ (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡))𝑑𝑡

𝑇−𝑇𝐾

0

+ ∫ (𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡))𝑑𝑡

𝑇−𝑇𝐷

0

 − ∫(𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷)) ⋅ (1 + 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷))𝑑𝑡 −

𝑇

𝑇𝐷

− ∫ (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡))𝑑𝑡 + ∫ (𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡))𝑑𝑡 =

𝑇

𝑇−𝑇𝐷

𝑇

𝑇−𝑇𝐾

 

= 𝑥(0) + ∫(𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)) ⋅ (1 + 𝑢𝐾(𝑡))𝑑𝑡

0

−𝑇𝐾

− ∫(𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡)) ⋅ (1 + 𝑢𝐷(𝑡))𝑑𝑡 +

0

−𝑇𝐷

+ ∫ (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)) ⋅ (1 + 𝑢𝐾(𝑡))𝑑𝑡

𝑇−𝑇𝐾

0

− ∫ (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡))𝑑𝑡

𝑇−𝑇𝐾

0

+ ∫ (𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡))𝑑𝑡

𝑇−𝑇𝐷

0

 − ∫ (𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡)) ⋅ (1 + 𝑢𝐷(𝑡))𝑑𝑡 −

𝑇−𝑇𝐷

0

− ∫ (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡))𝑑𝑡 + ∫ (𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡))𝑑𝑡 =

𝑇

𝑇−𝑇𝐷

𝑇

𝑇−𝑇𝐾

 

= 𝑥(0) + ∫(𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢�̃�(𝑡)) ⋅ (1 + 𝑢�̃�(𝑡))𝑑𝑡

0

−𝑇𝐾

− ∫(𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢�̃�(𝑡)) ⋅ (1 + 𝑢�̃�(𝑡))𝑑𝑡 +

0

−𝑇𝐷

+ ∫ [(𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)) ⋅ (1 + 𝑢𝐾(𝑡)) − (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡))]𝑑𝑡 −

𝑇−𝑇𝐾

0

− ∫ [(𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡)) ⋅ (1 + 𝑢𝐷(𝑡)) − (𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡))]𝑑𝑡 −

𝑇−𝑇𝐷

0

 

− ∫ (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡))𝑑𝑡 + ∫ (𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡))𝑑𝑡 =

𝑇

𝑇−𝑇𝐷

𝑇

𝑇−𝑇𝐾
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= 𝑥(0) + ∫(𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢�̃�(𝑡)) ⋅ (1 + 𝑢�̃�(𝑡))𝑑𝑡

0

−𝑇𝐾

− ∫(𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢�̃�(𝑡)) ⋅ (1 + 𝑢�̃�(𝑡))𝑑𝑡 +

0

−𝑇𝐷

+ ∫ [(𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)) ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)]𝑑𝑡

𝑇−𝑇𝐾

0

− ∫ [(𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡)) ⋅ 𝑢𝐷(𝑡)]𝑑𝑡 −

𝑇−𝑇𝐷

0

 

− ∫ (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡))𝑑𝑡 + ∫ (𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡))𝑑𝑡) → 𝑚𝑎𝑥
𝑢𝐾(𝑡),𝑢𝐷(𝑡)

  

𝑇

𝑇−𝑇𝐷

𝑇

𝑇−𝑇𝐾
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Додаток Д. Розв’язок задачі оптимального ціноутворення для максимізації 

капіталу банку за умови запізнення по поверненню кредитів та зняття 

депозитів. 

Нехай динаміка капіталу банку за плановий період описується функцією 

𝑥(𝑡), яка задовольняє рівнянню (1.6) з початковими умовами (1.4). В рівнянні 

(1.6) функції 𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)), 𝑓𝐷(𝑡, 𝑢𝐷(𝑡), 𝑥(𝑡)) беремо у вигляді (1.10) та (1.13) 

відповідно. Мета діяльності банку в плановий період визначається критерієм 

(1.9), в якому 𝐹0(𝑥(𝑡), 𝑢𝐾(𝑡), 𝑢𝐷(𝑡), 𝑡) = 0, 𝐹1(𝑥(𝑇)) = 𝑥(𝑇). При наведених 

припущеннях рівняння (1.6) набуває вигляду: 

𝑥(𝑡)̇ = (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾)) ⋅ (1 + 𝑢𝐾(𝑡 − 𝑇𝐾)) ∙ 𝑟𝑘(𝑡) − (𝐾 − 𝑏 ⋅ 𝑢𝐾(𝑡)) + (𝐷 + 𝑎 ⋅

𝑢𝐷(𝑡)) − (𝐷 + 𝑎 ⋅ 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷)) ⋅ (1 + 𝑢𝐷(𝑡 − 𝑇𝐷)) ∙ 𝑟𝑑(𝑡) (Д.1) 

де сталі 𝑟𝑘(𝑡), 𝑟𝑑(𝑡) ∈ (0,1).  

Функція Гамільтона для сформульованої екстремальної моделі задається 

формулою (Е.10) додатку Е і має вигляд 

𝐻(𝑥(𝑡), 𝜓(𝑡), 𝑢𝐾(𝑡), 𝑢𝐷(𝑡), 𝑡) = (𝐾 − 𝑏𝑢𝐾(𝑡))(1 + 𝑢𝐾(𝑡))𝑟𝑘𝜓(𝑡 + 𝑡𝑘1) − (𝐾 −

𝑏𝑢𝐾(𝑡) − −𝐷 − 𝑎𝑢𝐷(𝑡))𝜓(𝑡) − (𝐷 + 𝑎𝑢𝐷(𝑡))(1 + 𝑢𝐷(𝑡))𝑟𝑑𝜓(𝑡 + 𝑡𝑑1),  (Д.2) 

де спряжена функція 𝜓(𝑡) = −1, 𝑡 ∈ [0,𝑇];  𝜓(𝑡) = 0, 𝑡 ∈ [𝑇, 𝑇 +

max{𝑡𝑘1, 𝑡𝑑1}], а 𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑢𝐾(𝑡) ≤ 𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥, 𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑢𝐷(𝑡) ≤ 𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥. 

Нехай 𝑡𝑘1 < 𝑡𝑑1 < 𝑇/2. Тоді при 𝑡 ∈ [0, 𝑇 − 𝑡𝑑1] функція (Д.2) досягає найменшого 

значення при таких значеннях ставок по кредитам і депозитам 

𝑢𝐾(𝑡) = {

𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛 , (𝑟𝑘(𝐾 − 𝑏) + 𝑏)(2𝑟𝑘𝑏)
−1 ≤ 𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛 ,

(𝑟𝑘(𝐾 − 𝑏) + 𝑏)(2𝑟𝑘𝑏)
−1, 𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛 < (𝑟𝑘(𝐾 − 𝑏) + 𝑏)(2𝑟𝑘𝑏)

−1 < 𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥
𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥 , (𝑟𝑘(𝐾 − 𝑏) + 𝑏)(2𝑟𝑘𝑏)

−1 ≥ 𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥 ;

,  (Д.3) 

𝑢𝐷(𝑡) = {

𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛 , (𝑎 − 𝑟𝑑(𝐷 + 𝑎))(2𝑟𝑑𝑎)
−1 ≤ 𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛 ,

(𝑎 − 𝑟𝑑(𝐷 + 𝑎))(2𝑟𝑑𝑎)
−1, 𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛 < (𝑎 − 𝑟𝑑(𝐷 + 𝑎))(2𝑟𝑑𝑎)

−1 < 𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥,

𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥 , (𝑎 − 𝑟𝑑(𝐷 + 𝑎))(2𝑟𝑑𝑎)
−1 ≥ 𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥 .

  

(Д.4) 

Остання формула має економічний зміст при виконанні умови 

𝑎 >
𝐷𝑟𝑑
1 − 𝑟𝑑
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При 𝑡 ∈ [𝑇 − 𝑡𝑑1, 𝑇 − 𝑡𝑘1] функція (Д.1) досягає найменшого значення при 

значеннях ставок по кредитам, які описуються формулою (Д.3), а по депозитам  

𝑢𝐷(𝑡) = 𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥. 

При 𝑡 ∈ [𝑇 − 𝑡𝑘1, 𝑇] функція (Д.2) досягає найменшого значення при ставках 

𝑢𝐾(𝑡) = 𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥 ,    𝑢𝐷(𝑡) = 𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥. 

Нехай в вихідній моделі параметри задовольняють умовам 

𝑟𝑘(𝐾 − 𝑏) + 𝑏

2𝑟𝑘𝑏
≤ 𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛 ,

𝑎 − 𝑟𝑑(𝐷 + 𝑎)

2𝑟𝑑𝑎
≤ 𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛 

Тоді оптимальні ставки по кредитам та депозитам мають вигляд 

𝑢𝐾(𝑡) = {
𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛 , 0 ≤ 𝑡 < 𝑇 − 𝑡𝑘1,
𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥 , 𝑇 − 𝑡𝑘1 ≤ 𝑡 < 𝑇,

, 

𝑢𝐷(𝑡) = {
𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛 , 0 ≤ 𝑡 < 𝑇 − 𝑡𝑑1,
𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥 , 𝑇 − 𝑡𝑑1 ≤ 𝑡 < 𝑇.

 

Оберемо початкові умови по ставкам 𝑢�̃�(𝑡) = 𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛 , 𝑡 ∈ [−𝑡𝑘1, 0];   𝑢�̃�(𝑡) =

𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥 , 𝑡 ∈ [−𝑡𝑑1, 0]. При цьому права частина рівняння (Д.1) буде кусково сталою 

функцією вигляду 

𝑡 ∈ [0, 𝑡𝑑1): (𝐾 − 𝑏𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛)(1 + 𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛)𝑟𝑘 − 𝐾 + 𝑏𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛 + 𝐷 + 𝑎𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛 − (𝐷 +

𝑎𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥)(1 + 𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥)𝑟𝑑, 

𝑡 ∈ [𝑡𝑑1, 𝑇 − 𝑡𝑑1): (𝐾 − 𝑏𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛)(1 + 𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛)𝑟𝑘 − 𝐾 + 𝑏𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛 + 𝐷 + 𝑎𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛 − (𝐷 +

𝑎𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛)(1 + 𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛)𝑟𝑑, 

𝑡 ∈ [𝑇 − 𝑡𝑑1, 𝑇 − 𝑡𝑘1): (𝐾 − 𝑏𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛)(1 + 𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛)𝑟𝑘 − 𝐾 + 𝑏𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛 + 𝐷 + 𝑎𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥 − (𝐷 +

𝑎𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛)(1 + 𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛)𝑟𝑑, 

𝑡 ∈ [𝑇 − 𝑡𝑘1, 𝑇]: (𝐾 − 𝑏𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛)(1 + 𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛)𝑟𝑘 − 𝐾 + 𝑏𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥 + 𝐷 + 𝑎𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥 − (𝐷 +

𝑎𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛)(1 + 𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛)𝑟𝑑. 

Тоді максимальне значення капіталу банку на кінець періоду керування 

має вигляд 

𝑥(𝑇) = 𝑥(0) + (𝐾 − 𝑏𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛)(1 + 𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛)𝑟𝑘𝑇 − 𝐶𝑇 + 𝑏𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛𝑇 + 𝑏(𝑢𝐾𝑚𝑎𝑥 − 𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛)𝑡𝑘1 +𝐷𝑇

+  𝑎𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛𝑇 + 𝑎(𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥 − 𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛)𝑡𝑑1 − (𝐷 + 𝑎𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥)(1 + 𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥)𝑟𝑑𝑡𝑑1

− (𝐷 + 𝑎𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛)(1 + 𝑢𝐷𝑚𝑖𝑛)𝑟𝑑(𝑇 − 𝑡𝑑1). 

Для банку найбільш привабливим є сценарій, коли кредити повертаються 

вчасно і в повному обсязі, тобто 𝑟𝑘 = 1, а депозити не знімаються, тобто 𝑟𝑑 = 0. 
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Розглянемо випадок попередньої задачі, коли 𝑡𝑘1 = 𝑡𝑑1 = 0, 𝑟𝑘 = 𝑟𝑑 = 1. Тоді 

максимальне значення капіталу банку на кінець періоду керування буде мати 

вигляд 

𝑥(𝑇) = 𝑥(0) + ((𝐾 − 𝑏𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛)𝑢𝐾𝑚𝑖𝑛 − (𝐷 + 𝑎𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥)𝑢𝐷𝑚𝑎𝑥)𝑇. 
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Додаток Е. Принцип максимуму для задачі з інтегральним запізненням. 

Розглянемо задачу оптимального керування (1.3) - (1.4), (1.9). Нехай 

(𝑢(0)(𝑡))′ = (𝑢𝐾(𝑡), 𝑢𝐷(𝑡)),   𝑥
(0)(𝑡) – оптимальне керування та відповідна йому 

оптимальна траєкторія в задачі (1.3) - (1.4), (1.9). Тоді, згідно з [Габасов], 

прирощення функціоналу для цієї задачі має вигляд 

∆𝐽(𝑥(0), 𝑢(0)) = 𝐽(𝑥(0) + ∆𝑥, 𝑢(0) + ∆𝑢) − 𝐽(𝑥(0), 𝑢(0)) =

= ∫(
𝜕𝐹0(𝑥

(0)(𝑡), 𝑢(0)(𝑡) + ∆𝑢(𝑡), 𝑡)

𝜕𝑥
∆𝑥(𝑡) + ∆𝑢(𝑡)𝐹0(𝑥

(0)(𝑡), 𝑢(0)(𝑡), 𝑡))𝑑𝑡 +

𝑇

𝑡0

+
𝜕𝐹1 (𝑥

(0)(𝑇))

𝜕𝑥
∆𝑥(𝑇) + ∫ 𝑜1(∆𝑥(𝑡))𝑑𝑡

𝑇

𝑡0

≤ 0, 

 (E.1) 

де ∆𝑢(𝑡)𝐹0(𝑥
(0)(𝑡), 𝑢(0)(𝑡), 𝑡) = 𝐹0(𝑥

(0)(𝑡), 𝑢(0)(𝑡) + ∆𝑢(𝑡), 𝑡) − 𝐹0(𝑥
(0)(𝑡), 𝑢(0)(𝑡), 𝑡) 

Розглянемо тотожність 

0 = ∫𝜓(𝑡)(�̇�(𝑡) − ∫
𝑓𝐾(𝑥(𝑡 − 𝜉), 𝑢𝐾(𝑡 − 𝜉), 𝑡 − 𝜉)

𝑡𝑘2 − 𝑡𝑘1

𝑡𝑘2

𝑡𝑘1

𝑇

𝑡0

× (1 + 𝑢𝐾(𝑡 − 𝜉))𝑟𝑘(𝑡 − 𝜉)𝑑𝜉

+ 𝑓𝐾(𝑡, 𝑢𝐾(𝑡), 𝑥(𝑡)) − 𝑓𝐷(𝑡, 𝑢𝐷(𝑡), 𝑥(𝑡))

+ ∫
𝑓𝐷(𝑥(𝑡 − 𝜉), 𝑢𝐷(𝑡 − 𝜉), 𝑡 − 𝜉)

𝑡𝑑2 − 𝑡𝑑1

𝑡𝑑2

𝑡𝑑1

(1 + 𝑢𝐷(𝑡 − 𝜉))𝑟𝑑(𝑡 − 𝜉)𝑑𝜉)𝑑𝑡.            (E. 2) 

Для прирощення ∆𝑥(𝑡) тотожність (Е.2) набуває вигляду 

0 = 𝜓(𝑇)∆𝑥(𝑇) − ∫ �̇�(𝑡)∆𝑥(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

𝑡0

− 

− ∫
𝜓(𝑡)

𝑡𝑘2 − 𝑡𝑘1

𝑇

𝑡0

∫ (
𝜕

𝜕𝑦
(𝑓𝐾(𝑥

(0)(𝑡 − 𝜉), 𝑢𝐾
(0)(𝑡 − 𝜉) + ∆𝑢𝐾(𝑡 − 𝜉), 𝑡 − 𝜉)

𝑡𝑘2

𝑡𝑘1

× 

× (1 + 𝑢𝐾
(0)(𝑡 − 𝜉) + ∆𝑢𝐾(𝑡 − 𝜉)) 𝑟𝑘(𝑡 − 𝜉))∆𝑥(𝑡 − 𝜉) + 

+∆𝑢𝐾(𝑡 − 𝜉)𝑓𝐾(𝑥
(0)(𝑡 − 𝜉), 𝑢𝐾

(0)(𝑡 − 𝜉), 𝑡 − 𝜉) (1 + 𝑢𝐾
(0)(𝑡 − 𝜉)) 𝑟𝑘(𝑡 − 𝜉))𝑑𝜉𝑑𝑡 + 

+ ∫(
𝜕 (𝑓𝐾(𝑥

(0)(𝑡), 𝑢𝐾
(0)(𝑡) + ∆𝑢𝐾(𝑡), 𝑡))

𝜕𝑥
∆𝑥(𝑡) + ∆𝑢𝐾(𝑡)𝑓𝐾(𝑥

(0)(𝑡), 𝑢𝐾
(0)(𝑡), 𝑡))𝜓(𝑡)𝑑𝑡 −

𝑇

𝑡0

 



 244 

− ∫(
𝜕 (𝑓𝐷(𝑥

(0)(𝑡), 𝑢𝐷
(0)(𝑡) + ∆𝑢𝐷(𝑡), 𝑡))

𝜕𝑥
∆𝑥(𝑡) + ∆𝑢𝐷(𝑡)𝑓𝐷(𝑥

(0)(𝑡), 𝑢𝐷
(0)(𝑡), 𝑡))𝜓(𝑡)𝑑𝑡 +

𝑇

𝑡0

 

+ ∫
𝜓(𝑡)

𝑡𝑑2 − 𝑡𝑑1

𝑇

𝑡0

∫ (
𝜕

𝜕𝑦
(𝑓𝐷(𝑥

(0)(𝑡 − 𝜉), 𝑢𝐷
(0)(𝑡 − 𝜉) + ∆𝑢𝐷(𝑡 − 𝜉), 𝑡 − 𝜉)

𝑡𝑑2

𝑡𝑑1

× 

× (1 + 𝑢𝐷
(0)(𝑡 − 𝜉) + ∆𝑢𝐷(𝑡 − 𝜉)) 𝑟𝑑(𝑡 − 𝜉))∆𝑥(𝑡 − 𝜉) + 

+∆𝑢𝐷(𝑡 − 𝜉)𝑓𝐷(𝑥
(0)(𝑡 − 𝜉), 𝑢𝐷

(0)(𝑡 − 𝜉), 𝑡 − 𝜉) (1 + 𝑢𝐷
(0)(𝑡 − 𝜉)) 𝑟𝑑(𝑡 − 𝜉))𝑑𝜉𝑑𝑡 + 

+ ∫ ∫ 𝑜2(∆𝑥(𝑡 − 𝜉))

𝑡𝑘2

𝑡𝑘1

𝑇

𝑡0

𝑑𝜉𝑑𝑡 + ∫ 𝑜3(∆𝑥(𝑡))𝑑𝑡

𝑇

𝑡0

+ ∫ ∫ 𝑜4(∆𝑥(𝑡 − 𝜉))

𝑡𝑑2

𝑡𝑑1

𝑇

𝑡0

𝑑𝜉𝑑𝑡, 

 (Е.3) 

Де 𝑦(𝑡) = 𝑥(0)(𝑡 − 𝜉), 𝑜𝑖(∙) – малі вище першого порядку малості відносно 

свого аргументу. 

В подвійних інтегралах із (Е.3) змінимо порядок інтегрування (див. 

[Габасов]) 

∫
𝜓(𝑡)

𝑡𝑘2 − 𝑡𝑘1

𝑇

𝑡0

∫ 𝑓(𝑡 − 𝜉)

𝑡𝑘2

𝑡𝑘1

𝑑𝜉𝑑𝑡 = ∫
𝜓(𝑡)

𝑡𝑘2 − 𝑡𝑘1

𝑇

𝑡0

∫ 𝑓(𝜂)

𝑡−𝑡𝑘1

𝑡−𝑡𝑘2

𝑑𝜂𝑑𝑡 = 

∫
𝑓(𝑡)

𝑡𝑘2 − 𝑡𝑘1

𝑇−𝑡𝑘1

𝑡0−𝑡𝑘2

∫ 𝜓(𝜂)

min {𝑇,𝑡+𝑡𝑘2}

𝑡+𝑡𝑘1

𝑑𝜂𝑑𝑡 = ∫
𝑓(𝑡)

𝑡𝑘2 − 𝑡𝑘1
∫ 𝜓(𝜂)

min {𝑇,𝑡+𝑡𝑘2}

𝑡+𝑡𝑘1

𝑑𝜂𝑑𝑡

𝑇

𝑡0

 

При умові, що 𝑓(𝜉) = 0,   𝜉 ∈ [𝑡0−𝑡𝑘2, 𝑡0];   𝜓(𝜂) = 0, 𝜂 ∈ [𝑇, 𝑇 + 𝑡𝑘1]. 

Складемо нерівність (Е.1) з тотожністю (Е.3), враховуючи зміну порядку 

інтегрування в останній. В результаті отримаємо нерівність 

∆𝐽(𝑥(0), 𝑢(0)) = ∫(
𝜕𝐹0(𝑥

(0)(𝑡), 𝑢(0)(𝑡), 𝑡)

𝜕𝑥
∆𝑥(𝑡) + ∆𝑢(𝑡)𝐹0(𝑥

(0)(𝑡), 𝑢(0)(𝑡), 𝑡))𝑑𝑡 +

𝑇

𝑡0

 

+
𝜕𝐹1 (𝑥

(0)(𝑇))

𝜕𝑥
∆𝑥(𝑇) + ∫ �̃�1(∆𝑥(𝑡))𝑑𝑡

𝑇

𝑡0

+𝜓(𝑇)∆𝑥(𝑇) − ∫ �̇�(𝑡)∆𝑥(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

𝑡0

− 

− ∫(
𝜕

𝜕𝑥
(𝑓𝐾(𝑥

(0)(𝑡), 𝑢𝐾
(0)(𝑡), 𝑡)

𝑇

𝑡0

(1 + 𝑢𝐾
(0)(𝑡)) 𝑟𝑘(𝑡))∆𝑥(𝑡) + 
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+∆𝑢𝐾(𝑡)𝑓𝐾(𝑥
(0)(𝑡), 𝑢𝐾

(0)(𝑡), 𝑡) (1 + 𝑢𝐾
(0)(𝑡)) 𝑟𝑘(𝑡)) ∫

𝜓(𝜉)

𝑡𝑘2 − 𝑡𝑘1

min {𝑇,𝑡+𝑡𝑘2}

𝑡+𝑡𝑘1

𝑑𝜉𝑑𝑡 + 

+ ∫(
𝜕 (𝑓𝐾(𝑥

(0)(𝑡), 𝑢𝐾
(0)(𝑡), 𝑡))

𝜕𝑥
∆𝑥(𝑡) + ∆𝑢𝐾(𝑡)𝑓𝐾(𝑥

(0)(𝑡), 𝑢𝐾
(0)(𝑡), 𝑡))𝜓(𝑡)𝑑𝑡 −

𝑇

𝑡0

 

− ∫(
𝜕 (𝑓𝐷(𝑥

(0)(𝑡), 𝑢𝐷
(0)(𝑡), 𝑡))

𝜕𝑥
∆𝑥(𝑡) + ∆𝑢𝐷(𝑡)𝑓𝐷(𝑥

(0)(𝑡), 𝑢𝐷
(0)(𝑡), 𝑡))𝜓(𝑡)𝑑𝑡 +

𝑇

𝑡0

 

+ ∫(
𝜕

𝜕𝑥
(𝑓𝐷(𝑥

(0)(𝑡), 𝑢𝐷
(0)(𝑡), 𝑡)

𝑇

𝑡0

(1 + 𝑢𝐷
(0)(𝑡)) 𝑟𝑑(𝑡))∆𝑥(𝑡) + 

+∆𝑢𝐷(𝑡)𝑓𝐷(𝑥
(0)(𝑡), 𝑢𝐷

(0)(𝑡), 𝑡) (1 + 𝑢𝐷
(0)(𝑡)) 𝑟𝑑(𝑡)) ∫

𝜓(𝜉)

𝑡𝑑2 − 𝑡𝑑1

min {𝑇,𝑡+𝑡𝑑2}

𝑡+𝑡𝑑1

𝑑𝜉𝑑𝑡 + 

+ ∫ ∫ �̃�2(∆𝑥(𝑡 − 𝜉))

𝑡𝑘2

𝑡𝑘1

𝑇

𝑡0

𝑑𝜉𝑑𝑡 + ∫ �̃�3(∆𝑥(𝑡))𝑑𝑡

𝑇

𝑡0

+ ∫ ∫ �̃�4(∆𝑥(𝑡 − 𝜉))

𝑡𝑑2

𝑡𝑑1

𝑇

𝑡0

𝑑𝜉𝑑𝑡 ≤ 0, 

 (Е.4) 

де малі першого порядку �̃�𝑖(∙)  зв’язані з малими 𝑜𝑖(∙)  по єдиному принципу, 

зокрема 

�̃�1(∆𝑥(𝑡)) = 𝑜1(∆𝑥(𝑡)) +
𝜕

𝜕𝑥
(𝐹0(𝑥

(0)(𝑡), 𝑢(0)(𝑡) + ∆𝑢(𝑡), 𝑡) − 𝐹0(𝑥
(0)(𝑡), 𝑢(0)(𝑡), 𝑡))∆𝑥(𝑡). 

Означимо функцію Гамільтона таким чином 

𝐻(𝑥(𝑡), 𝜓(𝑡), 𝑢𝐾(𝑡), 𝑢𝐷(𝑡), 𝑡) = −𝐹(𝑥(𝑡), 𝑢𝐾(𝑡), 𝑡) +
1

𝑡𝑘2 − 𝑡𝑘1
 𝑓𝐾(𝑥(𝑡), 𝑢𝐾(𝑡), 𝑡) × 

× (1 + 𝑢𝐾(𝑡))𝑟𝑘(𝑡) ∫ 𝜓(𝜂)

min {𝑇,𝑡+𝑡𝑘2}

𝑡+𝑡𝑘1

𝑑𝜂 − 

−(𝑓𝐾(𝑥(𝑡), 𝑢𝐾(𝑡), 𝑡) − 𝑓𝐷(𝑥(𝑡), 𝑢𝐷(𝑡), 𝑡))𝜓(𝑡) − 

−
1

𝑡𝑑2 − 𝑡𝑑1
 𝑓𝐷(𝑥(𝑡), 𝑢𝐷(𝑡), 𝑡)(1 + 𝑢𝐷(𝑡))𝑟𝑑(𝑡) ∫ 𝜓(𝜂)

min{𝑇,𝑡+𝑡𝑑2}

𝑡+𝑡𝑑1

𝑑𝜂. 

 (Е.5) 

Визначимо спряжену функцію 𝜓0(𝑡) як розв’язок задачі  

�̇�0(𝑡) = −
𝜕𝐻(𝑥(0)(𝑡),𝜓0(𝑡), 𝑢𝐾

(0)(𝑡), 𝑢𝐷
(0)(𝑡), 𝑡)

𝜕𝑥
, 
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 (Е.6) 

𝜓0(𝑇) = −
𝜕𝐹1 (𝑥

(0)(𝑇))

𝜕𝑥
;   𝜓0(𝑡) = 0,   𝑡 ∈ (𝑇, 𝑇 +max(𝑡𝑘1, 𝑡𝑑1)], 

 (Е.7) 

де пара (𝑢𝐾
(0)(𝑡), 𝑢𝐷

(0)(𝑡)) знаходиться із умови 

𝐻(𝑥(0)(𝑡), 𝜓0(𝑡), 𝑢𝐾
(0)(𝑡), 𝑢𝐷

(0)(𝑡), 𝑡) = min
𝑢𝐾(𝑡)∈𝑈𝐾 ,𝑢𝐷(𝑡)∈𝑈𝐷

𝐻(𝑥(0)(𝑡), 𝜓0(𝑡), 𝑢𝐾(𝑡), 𝑢𝐷(𝑡), 𝑡). 

 (Е.8) 

Умови (Е.7) – (Е.8) і складають принцип максимуму для задачі (1.3) – (1.4), 

(1.9). Його доведення майже не буде відрізнятись від наведеного в [Габасов]. 

У випадку моделі (1.6) функція Гамільтона буде мати вигляд 

𝐻(𝑥(𝑡), 𝜓(𝑡), 𝑢𝐾(𝑡), 𝑢𝐷(𝑡), 𝑡) = −𝐹(𝑥(𝑡), 𝑢𝐾(𝑡), 𝑢𝐷(𝑡)) + 𝑓𝐾(𝑥(𝑡), 𝑢𝐾(𝑡), 𝑡) × 

(1 + 𝑢𝐾(𝑡))𝑟𝑘(𝑡)𝜓(𝑡 + 𝑡𝑘1)−(𝑓𝐾(𝑥(𝑡), 𝑢𝐾(𝑡), 𝑡) − 𝑓𝐷(𝑥(𝑡), 𝑢𝐷(𝑡), 𝑡))𝜓(𝑡) − 

−𝑓𝐷(𝑥(𝑡), 𝑢𝐷(𝑡), 𝑡)(1 + 𝑢𝐷(𝑡))𝑟𝑑(𝑡)𝜓(𝑡 + 𝑡𝑑1). 

 (Е.9) 

У випадку моделі (1.7) функція Гамільтона буде мати вигляд 

𝐻(𝑥(𝑡), 𝜓(𝑡), 𝑢𝐾(𝑡), 𝑢𝐷(𝑡), 𝑡) = −𝐹(𝑥(𝑡), 𝑢𝐾(𝑡), 𝑢𝐷(𝑡)) + 𝑓𝐾(𝑥(𝑡), 𝑢𝐾(𝑡), 𝑡) × 

(1 + 𝑢𝐾(𝑡))𝑟𝑘(𝑡)∫
𝜓(𝜉)

𝜉
𝑑𝜉

𝑇

𝑡

−(𝑓𝐾(𝑥(𝑡), 𝑢𝐾(𝑡), 𝑡) − 𝑓𝐷(𝑥(𝑡), 𝑢𝐷(𝑡), 𝑡))𝜓(𝑡) − 

−𝑓𝐷(𝑥(𝑡), 𝑢𝐷(𝑡), 𝑡)(1 + 𝑢𝐷(𝑡))𝑟𝑑(𝑡)∫
𝜓(𝜉)

𝜉
𝑑𝜉

𝑇

𝑡

. 

 (Е.10) 

 


