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ВСТУП
Банк як основний елемент фінансової системи — це

складний об'єкт управління, який завжди знаходився в

центрі уваги дослідників через важливість та високі ризики

своєї діяльності.

Згідно ЗУ "Про банки та банківську діяльність", банкі0

вський кредит — це будь0яке зобов'язання банку надати

певну суму грошей, гарантія, зобов'язання придбати право

вимоги боргу, продовження строку погашення боргу, яке

надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернен0

ня суми, сплати процентів та інших зборів [4]. Враховуючи,

що частка кредитної заборгованості клієнтів у загальному

обсязі активів є значною: на початок 2009 року вона стано0

вила 80,1%, на початку 2010 року — 83,15%, на початок

2011 року — 79,67%, 2012 — 85,25% (розраховано на ос0

нові даних НБУ), в цій роботі пропонується групування бан0

ківських установ за кредитами.

У літературі описано синусоїдальний характер функції

кредитів [5] і відзначається сезонність приросту кредитів [6].

Але, враховуючи вплив зовнішньоекономічних факторів на

процес кредитування, припускаємо, що функціональний

опис кредитних операцій для українських банків може бути

принципово іншим.

Для практичних обрахунків визначення місця банку в

системі, узгодження внутрішньої стратегії банку застосо0

вується рейтингування та групування банків за окремим по0

казником чи групою показників. Більшість міжнародних

агентств використовує інтегровані показники для оцінки

роботи банку, оскільки за їх допомогою можна найповніше

відобразити фінансово0економічні аспекти банківської
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діяльності. Найвідомішими методами визначення рейтингів

є методи Кромонова, Ширинської, Euromoney, CAMELS,

власні методики різних рейтингових агентств (A.M. Best Со.,

Lace Financial Corp., Standard & Poors, Moody's Investors

Service). Наведені агентства при оцінці діяльності банків

використовують велику кількість показників, у тому числі їх

ліквідність, ризики, відсоткові ставки, а також ринкову си0

туацію та ринкові ризики. Згідно з Базельською угодою, що

регулює діяльність банків, рейтингові агентства повинні виз0

начити 5 ступенів кредитоспроможності, співвідносних зі

ступенем ризику. Складанням національних банківських

рейтингів займаються наступні рейтингові агентства: "Екс0

перт0Рейтинг", "Рюрик", "IBI0Rating", "Кредит0Рейтинг",

"Стандарт0Рейтинг" та "Ранг" [1]. "Стандарт0Рейтинг" при

визначенні рейтингу банку звертає увагу на темпи збільшен0

ня кредитних портфелів банків, оскільки цей показник вка0

зує не тільки на те, скільки вони вклали в розвиток еконо0

міки, але й наскільки вони володіють вільними ресурсами

для кредитування [2].

В Україні збір та обробка офіційної статистики основ0

них показників банківської діяльності є прерогативою бан0

ківського регулятора — Національного Банку України, який

використовує групування банків за активами і виділяє, відпо0

відно, 4 групи. Вважалося, що банки 1 та 2 груп — фінан0

сові установи з високою надійністю. Але економічна криза

показала відсутність кореляції між розміром активів банку

та його здатністю до банкрутства [3], що може свідчити про

неповну репрезентативність групування банків за методи0

кою НБУ. З кінця 2008 року тимчасові адміністрації вводи0

ли в 27 банках, лише 7 з них вдалося врятувати: 3 банки
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("Київ" (4 група), "Родовід" (2 група), "Укргазбанк" (1 гру0

па)) було націоналізовано, 4 інші банки були врятовані інве0

сторами. Серед банків 1 групи тимчасову адміністрацію

було також введено в Промінвестбанку та банку "Надра".

Зараз триває ліквідація останнього банку з тимчасовою ад0

міністрацією — "Інпромбанк".

Дослідження динаміки кредитних портфелів є важли0

вим і у контексті прогнозування обсягів залучення вільних

коштів економічними агентами.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Банківське кредитування є основним джерелом

вільних коштів для економічних агентів, що підкреслює важ0

ливість моніторингу кредитної діяльності для народного гос0

подарства. Як основна складова активних операцій банку,

кредитна діяльність може бути використана для альтерна0

тивного групування банківських установ.

Таким чином, метою дослідження є розробка способу

групування банківських установ на основі динаміки кредит0

них портфелів та виявлення форм функціональної залеж0

ності між обсягами кредитів на часовому проміжку.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Згідно з рішенням Комісії з питань нагляду та регулю0

вання діяльності банків НБУ від 30.12.2010 № 868 [7] з ме0

тою здійснення порівняльного аналізу та розподілу нагля0

дових функцій, у 2011 році встановлено наступні граничні

межі розміру активів: для першої групи — більше 14000 млн

грн., для другої — більше 4500 млн грн., для третьої —

більше 2000 млн грн., для четвертої — активи 2000 млн грн.

Розподіл банків на групи у 2010 році був наступним: перша

група — активи більше 13000 млн грн., друга — 4000 млн

грн., третя — більше 1500 млн грн., четверта група — мен0

ше 1500 млн грн. [8]. Зміни граничних сум для визначення

групи банків за активами (нижня межа) за період 2002—2011

рр. представлено на рисунку 1.

Слід зазначити,що у 2009 році, окрім активів, при ран0

жуванні враховувався регуляторний капітал. Як виключен0

ня, при визначенні групи деяких банків ("Укргазбанк", "Ар0

када") рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання

діяльності банків НБУ враховувалися розміри пасивів.

Таким чином, при групуванні враховується "розмір" активів

банку, який впливає на обсяги діяльності установи і теоретич0

но на здатність погасити заборгованість по зобов'язанням.

Офіційний сайт НБУ [9] є джерелом статистичних да0

них по банківській системі з жовтня 2002 року до теперіш0

нього часу, зведені дані представляють собою щокварталь0

ну звітність.

У період з 2002 року до сьогодні відбувалися зміни пра0

вил відображення статистичних показників. Зокрема, у пе0

ріод з 10.2002 по 07.2004 в розділі "Активи" існував показ0

ник "Кредитний портфель", з 07.2004 статистичні дані по

кредитам представлені у графах "Кошти в інших банках" і

"Кредити". На сьогодні існує диференціація кредитів на кре0

дити, видані юридичним і фізичним особам. Сучасна

звітність додатково містить інформацію про обсяги

кредитів у валюті. Таким чином, при обробці статис0

тичних даних по кредитам слід уважно відслідкову0

вати зміни у поданні звітності банків.

Використаємо зазначену статистику за період з

2003 по 2012 рр. Отримана зведена таблиця містить

інформацію про розмір кредитного портфелю кож0

ного банку України на початок року з інтервалом у

12 місяців (річна звітність).

Функція кредитів (K
all

) залежить від трьох скла0

дових: кредити фізичних осіб (К
ф
), кредити юридич0

ним особам (К
ю
), кошти в інших банках (К

мб
).

K
all 

= К
ю
+ К

ф
+ К

мб,
 K

all 
≤ D

all
(1),

де D
all

 — сума депозитів в банківській системі.

За цими даними можна спостерігати стан банківської

галузі, зокрема виникнення і ліквідацію банків. Зокрема, в

період 2008—2009 рр. не відбувається різкого зменшення

кількості банків, попри фінансово0економічну кризу. Через

штучно створені умови: державне фінансування і підтримку

материнських банків кількість ліквідованих банків не відпо0

відає загальній тенденції.

Отримано зведену таблицю для 80 комерційних банків,

на які припадає 60% активів банківської системи. Для їх

подальшого групування використаємо регресійний аналіз,

а саме оцінимо динаміку активів за допомогою рівнянь рег0

ресії. Вибір оптимального виду функції робимо за допомо0

гою коефіцієнта детермінації, який використовується як

критерій адекватності моделі, оскільки він є мірою поясню0

вальної сили незалежної змінної. Він показує, яка частка

коливань результативної ознаки зумовлена коливанням

факторної ознаки [10]. Отже, вибираємо функцію з най0

більшим коефіцієнтом детермінації.

Таким чином було досліджено часові ряди з 10 еле0

ментів для 80 банків. Було виявлено наступні типи функцій

(табл.1):

а) представлені банки, для яких характерні спад у 2008

році (початок фінансової кризи) та на початок 2012 року.

Всі фінансові установи належать до 4 групи за класифіка0

цією НБУ. Функція регресії — поліном 60ого порядку. Бан0

ки цієї групи мають помірне зростання власних кредитних

портфелів, що несуттєво впливає на збільшення кредитуван0

ня в Україні;

б) усі банки належать до четвертої групи за класифіка0

цією НБУ, але їх активи відрізняються на декілька порядків:

від 3,3 млрд грн. до 0,1 млрд грн. Для всіх установ харак0

терні спад в 2008 році та зростання в 2012 р. Функція рег0

ресії — поліном 60го ступеня. Відповідні банківські устано0

ви були нездатні значно вплинути на збільшення кредиту0

вання в Україні, проте вони істотно наростили свої кредитні

портфелі протягом досліджуваного періоду. По зовнішньо0

му вигляду функцій регресії даної групи можна припустити,

що зростання їх кредитних портфелів буде продовжувати0

ся. До цієї групи відносяться банки "Велес", "Земельний

капітал", "Укркомунбанк", "Укркоопспілка", "Східно0про0

мисловий комерційний банк", "Промекономбанк", "Реал

банк", "Прайм банк", "Радабанк", "ТММ0банк", "Місто банк",

Рис. 1. Нижня межа обсягу активів для поділу
банків на групи, млн грн.

Рис. 2. Кредитний портфель для державних банків
"Ощадбанк", "Укрексімбанк"



Інвестиції: практика та досвід № 1/201388

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Та

б
л

и
ц

я
 1

. 
Гр

у
п

и
 б

а
н

кі
в

 з
а

 в
и

д
о

м
 д

и
н

а
м

ік
и

 к
р

е
д

и
тн

о
ї ф

у
н

кц
ії



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

89

"Юнекс", "Полтава0банк", "Фортуна банк", "Фінбанк",

"Інпромбанк", "Національні інвестиції" та інші;

в) для даної групи банків характерне незначне абсолют0

не зростання через суттєві коливання протягом досліджу0

ваного періоду, що мають синусоїдальний характер. Функ0

ція регресії — поліном 60ого ступеня;

г) банки даної групи характеризується стрімким зрос0

танням кредитних портфелів. Функція регресії — степене0

ва функція;

д) до даної групи належать банки, що відіграють важ0

ливу роль у формуванні кредитного портфелю галузі. До

2009 дані банки характеризуються стрімким зростанням, що

можна описати експоненціальною функцією регресії. Про0

те, враховуючи зменшення темпів зростання у 2010 році,

більший коефіцієнт детермінації має функція поліному 60

ого порядку.

Окрім цих груп, окремо виділимо:

— банк "Родовід", який має різке зростання кредитно0

го портфелю у 2009 році (ймовірна причина — рефінансу0

вання) і описується степеневою функцією;

— банки "Український професійний банк" та "Українсь0

кий бізнес банк", які описуються експоненціальними функ0

ціями регресії. Для "Українського бізнес банку" характер0

ний незначний (у порівнянні з більшістю) спад у 2008 році,

що складає 28% при середніх 18% по даній виборці. Банк

"Український професійний банк" демонструє зростання на

7% у порівнянні з 2007 р.

— "Український банк реконструкції та розвитку", який

у 2008 році продемонстрував зростання кредитного порт0

фелю у 3,4 рази внаслідок державних дотацій.

Отримані результати свідчать про наявність системних

тенденцій та можливості застосування функцій одного виду

для опису групи банків, зокрема для групи Г можемо засто0

сувати наступну модель tbballK 10 ⋅= , де 

0b

, 

1b

 — коефіцієн0

ти, розраховані за статистичними даними для конкретного

банку,  t  — час. Так, зрозуміло, що оптимальна апроксима0

ція досягається за допомогою поліномів високого порядку,

але при цьому втрачається індивідуальність функцій. Розг0

лянемо, які групи можна виділити при застосуванні функцій

регресії нижчого порядку. Доповнимо динамічний ряд да0

ними з 2003 року. Як приклад, наведемо динаміку кредитів

для двох державних банків (рис. 2).

При порівнянні динаміки кредитів в різних банках на

квартальних даних, було визначено, що є три типи трендів:

— для першого типу характерне експоненціальне зрос0

тання в період економічної стабільності та гіперболічний

характер розвитку в період кризи. Гіперболічний тренд по0

казує спад в кредитуванні, який може бути викликаний

відсутністю коштів для проведення діяльності, згортанням

видачі кредитів чи більш жорстким відбором кредиторів.

Змоделюємо цей процес:

(2),

де а
0
, а

1
, а

2
, а

3
 — коефіцієнти рівнянь регресії, t — час ,

t
1
= 01.01.2003, t

2
 = 01.10.2008, t

3
 = 01.07.2012.

— для другого типу характерним є експоненціальне

зростання та логарифмічний характер розвитку в періоди

спаду. Логарифмічний характер росту активів у період кри0

зи може вказувати на відносну довіру вкладників (кредити

видаються за рахунок депозитів), наявність резервного бу0

феру та продовження банком кредитно0депозитної діяль0

ності. Модель матиме наступний вигляд:

(3),

— для третього типу трендів характерний гетероскеда0

стичний характер, яскраво виражена сезонність та коливан0

ня. Це може свідчити про ручне керування процентними став0

ками, нестійку клієнтуру, недиференційований портфель

активів. Третій тип притаманний деяким банкам з 3—4 груп.

Вид загальної моделі виявити не представляється можли0

вим.

ВИСНОВКИ
Проаналізувавши динаміку змін кредитних портфелів

комерційних банків України, приходимо до висновку, що

групування банків за розміром активів не відображає їх

діяльності у повній мірі та доводимо, що не можна визна0

чити функцію одного виду для всіх банків. У процесі досл0

ідження було виділено п'ять груп банків, які характеризу0

ються "однаковою поведінкою": поліноми зі спадом, пол0

іноми зі зростанням, "синусоїдальні" поліноми, степеневі

функції, "експоненціальні" поліноми та інші, що не увійш0

ли в дані групи через особливості діяльності. При відмові

від апроксимації поліномами виділяємо три групи: експо0

ненціальна функція, яка змінюється гіперболою у період

спаду; експоненціальна функція, яка змінюється логариф0

мічною функцією у період спаду; інші — "ручне управлін0

ня".

Таким чином, за допомогою регресійного аналізу, мо0

жемо розділити банки на групи.

Запропоноване групування банків дає можливість ви0

користовувати узагальнені функції для моделювання кре0

дитної діяльності банків та вказує на необхідність додатко0

вого аналізу банків0виключень.
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