ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ
УДК 346.546.1

В. В. Бондарець,
здобувач кафедри економіки підприємства, обліку та аудиту,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ВИРОБНИЦТВА
БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ З
УРАХУВАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПІТАЛУ

У статті запропонована динамічна модель виробництва банківського продукту з урахуван
ням інтелектуального капіталу, що надасть можливість застосовувати її для задач прогнозу, а
також для вибору оптимальних стратегій розвитку банківської системи України.

ВСТУП

Cучасний стан економіки України характеризуєть&
ся вичерпаністю можливостей для екстенсивного роз&
витку держави. Зростання ВВП на 4,2%, яке відбувало&
ся протягом 2010 року, означало динамічний вихід еко&
номіки на свій потенціал, тобто належить до явищ стаб&
ілізаційних процесів чи кейнсіанського регулювання для
короткострокового періоду. Проте сталий довгостро&
ковий економічний розвиток можна забезпечити лише
за рахунок інтенсивних факторів, тобто шляхом зрос&
тання ефективності використання залучених ресурсів [2,
с.16]. Враховуючи сучасний стан економічної системи
держави існує необхідність приділити значну увагу
банківській системі, яка є джерелом постачання у на&
родне господарство додаткових грошових ресурсів.
Банк, на відміну від підприємств інших галузей еконо&
міки, створює свій власний специфічний продукт у виг&
ляді грошових ресурсів і послуг, які забезпечують сус&
пільне виробництво і обіг.
У дослідженнях провідних фахівців визначено, що
банківський продукт — це виконання банком певних дій
в інтересах клієнтів [3, с. 11]. Автор погоджується із зап&
ропонованим визначенням, яке може стосуватись також
у банківських операцій та надання банківських послуг.

Для коректного управління банківським сектором еко&
номіки (БСЕ) існує необхідність впровадження динамі&
чної моделі виробництва банківського продукту врахо&
вуючи інтелектуальний капітал, який є частиною людсь&
ких ресурсів та використовується при отриманні додат&
кового продукту. Для банківської діяльності роль
людського капіталу, зокрема інтелектуального, є ви&
щою, ніж в інших галузях національної економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Специфіка виробництва банківського продукту по&
лягає в тому, що в цьому процесі не створюються будь&
які матеріальні цінності. Банківський продукт є комп&
лексом послуг з фінансових операцій в результаті діяль&
ності і може представляти наступне: банківський раху&
нок, депозит, вексель, чек, відсоток по внеску або за
кредит. Особливість банківського продукту зумовлена
основними його рисами: абстрактною або документар&
ною формою, обмеженістю у часі, договірної формою,
непостійністю якості послуг, невід'ємністю послуг від
кваліфікації людей [1, с. 71]. Якщо у звичайному товар&
ному виробництві першочергове значення мають обся&
ги виробничих фондів (засоби виробництва), то у вироб&
ництві банківського продукту на перший плані виступає
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людський капітал.
Для опису виробничого процесу, в тому числі
і для процесу виробництва банківського продук&
ту, існує необхідність визначити апарат виробни&
чих функцій. Використання двофакторної функції
, що залежить від обсягу виробничих
фондів і обсягу трудових ресурсів L, та гранич&
ної норми заміни трудових ресурсів основних
фондів (1):
(1).
Коефіцієнти еластичності за фондами
праці

мають вигляд (2):

та з

Рис. 1. Залежність еластичності по фондах від
фондоозброєності

сурсів. Під ресурсами банку розуміються власні кошти
або майно, а також залучені кошти або зобов'язання,
,
і
(2).
що використовуються для проведення активних опе&
рацій. Процес засвоєння та реалізації знань, який пови&
нен визначати рівень інтелектуального капіталу. опи&
Значний рівень розбіжності у відношенні свідчить сується функціями вигляду (3):

про те, що еластичність за фактором є вищою елас&
тичністю до іншого фактору, що у свою чергу говорить

(3).

Такі функції характеризуються "енергією активації"
призво& Е.
про те, що відносне збільшення показника
дить до істотного збільшення обсягу виробництва, у по&
На рис. 2 наведені графіки цієї функції при
рівнянні зі збільшенням .
.
Для виробничої функції із заданою еластичністю
При малому значенні "енергії активації " система
швидко реагує на накопичені знання J, при більш висо&
, виробництво банк& ких значеннях існує деяка границя J, нижче якого
заміни
ефект наявних знань не реалізується.
івського продукту відповідає області, розташованій пра&
Показник ступеня характеризує здатність системи
до
безперервного
збільшення ефекту реалізації знань.
віше величини
на графіку
(рис. 1).
відбувається насичення і подальше збільшен&
З вище наведеного рис. 1 видно, що зі зростанням При
величина
ролі людського капіталу також зростає вплив наявності ня не приносить ефекту (на рис. 2 при
інтелектуального капіталу банку, що, в свою чергу, дає
).
можливість врахувати інтелектуальний потенціал на ос&
Похідну функцію представимо у вигляді (4) та (5):
нові можливостей трудових ресурсів. Управління інте&
лектуальним капіталом потребує коректного оціню&
вання і вираження через застосовування у практиці
бухгалтерського обліку відповідних показників, що
вимагає створення відповідних моделей [4 ,с. 108].
Автор припускає два підходи до вирішення даної за&
дачі.
1. Перший — в якості основи спирається на тео&
рію виробничих функцій з використанням математич&
них моделей у вигляді деяких диференціальних та ал&
гебраїчних рівнянь [5, с. 18].
2. Другий базується на уявленні банку та його
діяльності у вигляді причинно&наслідкової мережі
або когнітивної карти.
Вищезапропоновані два підходи повинні взаєм&
но доповнювати один одного. Модель розвитку
діяльності банку повинна грунтуватися на виробничій
функції, яка матиме вигляд
, до якої разом
із основними засобами , чисельністю персоналу
та іншими ресурсами враховуватиметься інтелекту&
альний капітал J. Необхідно врахувати, що позитив& Рис. 2. Функції засвоєння та реалізації знань, що
ний розвиток банку суттєво залежить від його ре&
визначають рівень інтелектуального капіталу
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(4);

(10).

(5),

коштів
, що спрямовуються на підтримку і
розвиток цих складових інтелектуального капіталу БСЕ:

Значення змінних

— функція, яка вра&

де

(11);

ховує такі складові інтелектуального капіталу:

(12);

— трудовий капітал, який визначається квалі&
фікацією і досвідом співробітників;
ня.

— інформаційний капітал;
— інтелектуальна власність банку та наявні знан&

Функція (5) визначає ендогенний вплив інтелекту&
ального капіталу на приріст капіталу банку. Змінна
відповідає обсягу основних коштів банку, а — обся&
гу матеріальних засобів, що забезпечують підтримку
інтелектуального капіталу (комп'ютери, оргтехніка, ро&
бочі місця тощо). Змінна
позначає обсяг трудових
ресурсів, змінна визначає додаткову кваліфікацію, яку
співробітники отримують у процесі навчання і перепідго&
товки. Кредитний потенціал банку, що представляє
різницю між сумою всіх мобілізованих коштів і обов'яз&
ковими резервами, позначений
, які є дея&
кими коефіцієнтами, характерними для процесу вироб&
ництва банківського продукту. Виробнича функція
(формула (4)) являє собою балансовий прибуток, що є
основним внутрішнім джерелом зростання капіталу.

РЕЗУЛЬТАТИ

визначаються частками

(13);
Заробітна плата працівників банку також визна&
чається виділенням частини коштів
:
(14);
Рівняння (8),(10) — (14) описують процес виробниц&
тва банківського продукту при деяких початкових зна&
ченнях:
та заданих параметрах:

(15).

(16).
Запропоновані рівняння будемо називати диферен&
ціальною моделлю виробництва банківського продук&
ту, оскільки вона заснована на системі звичайних ди&
ференціальних рівнянь.

ВИСНОВКИ

Запропонована динамічна модель виробництва
банківського продукту з урахуванням інтелектуально&
го капіталу, на відміну від існуючих, дає можливість
спрогнозувати діяльність банківської сфери та скеро&
вувати внутрішню політику прийняття рішень у сучас&
них умовах ринкової економіки. Впровадження алго&
(6),
ритму (10) — (14), який є чутливим до швидкозмінних
де — коефіцієнт, що визначає частку збитків від вимог ринкового середовища, у виробничу систему
величини капіталу;
надасть можливість застосовувати його для задач про&
— функція, що знижує величину збитків при гнозу, а також для вибору оптимальних стратегій роз&
витку БСЕ.
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На основі запропонованих функцій приріст капіта&
лу відбуватиметься за рахунок спрямування частини
на розширення виробництва банківсько&
ресурсів
го продукту, враховуючи ймовірність збитків. Величи&
ну збитків будемо характеризувати виразом вигляду (6):
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