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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основою управління залученими ресурсами банку є

застосування цінових і нецінових методів формування
ресурсів банку. Інструментарій управління залежить від
поточного стану внутрішнього, зовнішнього середовища
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У статті розроблено схему формування цінової політики банку на основі ринкової орієнтова-

ності цінових стратегій та обгрунтовано мультиплікативну модель ARIMA для прогнозування ціни

на залучені ресурси банку з метою забезпечення стратегічного ціноутворення. Розроблено

бізнес-модель функціонального блоку "Формування процентної ставки на залучені ресурси"

формалізованої моделі процесу управління залученими ресурсами банку. Надано уточнене

визначення поняття "ціноутворення на залучені ресурси банку". Проведений порівняльний

аналіз прогнозних і фактичних значень вартості залучених ресурсів на ринку та наведено за-

гальні статистичні характеристики якості прогнозування. Як результат, побудовано графіки
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си відповідно конкурентних ринкових рівнів вартості ресурсів. Запропоновані бізнес-моделі да-

ють змогу забезпечити стратегічний розвиток залучених ресурсів банку за рахунок науково-

обгрунтованого позиціювання банку на ринку.

In this article there was worked out the scheme of forming of bank pricing policy under market

pricing strategies and was explained the multiplicative model ARIMA to forecast prices on bank debt

capital for ensuring strategic pricing. There was suggested business model of function unit "Rate of

interest organization under debt capital." There was given an adjusted determination of "pricing for

bank debt capital." There were analyzed predicted and actual values of price for debt capital among

the market and there were determined common statistic quality characteristics of forecasting. As a

result, there were drawn graphs of consentient process for rates of interest for long-term and short-

term debt capital under competitive market levels of capital value. The given business models permit
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in a market.
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банку та стратегічних орієнтирів розвитку діяльності бан-
ку. Цінова стратегія дає можливість не лише залучити
лояльних клієнтів, але і сформувати тісні довготривалі
відносини з постійними клієнтами за рахунок формуван-
ня позитивного іміджу банку. Таким чином, одним із зав-
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дань, яке перманентно вирішує банк у процесі своєї діяль-
ності, є формування цінової стратегії на ринку залучених
ресурсів та узгодження відповідно до неї тактичних дій
щодо коригування ціни на нові продукти щодо залучен-
ня ресурсів. При чому особливого значення набуває ви-
користання прогнозних моделей як стратегічних рівнів,
так і ціни у короткотерміновій перспективі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженню питань формування цінової політики

та ціноутворенню на банківські продукти присвятили
свою увагу багато провідних наукових фахівців в сфері
банківської справи, серед яких можна відзначити: Дзюб-
люка О.В. [1], Жердецьку Л.В. [2], Маслак Н.Г. [3], Оні-
щенка С.В. [4]. Авторами докладно розглянуто теоре-
тичні засади ціноутворення в банку, формування ціно-
вої політики та стратегії банку, розглянуто основні ме-
тоди ціноутворення на банківські продукти, спрямовані
на залучення ресурсів банку. Проведено докладний
аналіз факторів, що впливають на формування цінової
політики в сфері залучення ресурсів. Незважаючи на
всебічне висвітлення питань ціноутворення, недостат-
ньо уваги було приділено дослідженню питань можли-

вості прогнозування процентних ставок на ринку залу-
чених ресурсів з метою підвищення конкурентоспро-
можності банку та забезпечення сталого розвитку за-
лучених ресурсів банку.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є розробка методичного забезпечен-

ня управління залученими ресурсами на основі прогноз-
них моделей ARIMA.

Об'єкт дослідження — процес управління залуче-
ними ресурсами банку на основі прогнозування ціни на
ресурси.

Предмет дослідження — прогнозні моделі стохас-
тичних систем.

Інформаційною базою дослідження є теоретичні
засади та методичне забезпечення щодо прогнозуван-
ня ціни та управління на основі прогнозних моделей.

РЕЗУЛЬТАТИ
У фаховій науковій літературі автори виділяють три

основні підходи до ціноутворення [3, c. 31]:
1) орієнтований на внутрішні фактори (витратний/

фінансовий підхід);

Рис. 1. Схема формування цінової політики банку на основі ринкової орієнтованості цінових

стратегій
Джерело: розроблено автором на основі [2; 3].
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2) орієнтований на зовнішні фактори (ціннісний або
маркетинговий підхід);

3) змішаний тип.
Маркетинговий підхід автори пов'язують з теорією

граничної корисності, проте, слід зауважити, що стосов-
но грошових заощаджень дана теорія не працює, бо
гроші не носять речового характеру і використовують-
ся для задоволення безлічі різноманітних потреб лю-
дини. Відомо, що потреби людини безмежні, з чого ви-
ходить, що теорія граничної корисності не працює сто-
совно грошових вкладень та інвестицій у вигляді спо-
живання банківських продуктів. Так, схильність до зао-
щаджень буде зростати пропорційно до зростання до-
хідності банківських продуктів, і обмежується цей про-
цес лише можливостями (наявністю тимчасово-вільних
коштів) до заощаджень у потенційних клієнтів банку, при
чому корисність заощаджень для споживачів банківсь-
ких продуктів зменшуватись не буде.

Таким чином, можна дати наступне уточнене визна-
чення поняття "ціноутворення на залучені ресурси бан-
ку" — це процес встановлення ціни на продукти банку
щодо залучення ресурсів на основі економічної доціль-
ності з метою забезпечення конкурентоспроможності
банку та сталого розвитку залучених ресурсів відповід-
но до попередньо розробленої стратегії банку. Таким
чином, ціна на залучені ресурси повинна формуватися
відповідно до основних принципів управління залучени-
ми ресурсами банку, враховувати стан зовнішнього се-
редовища та потреби банку у залучених ресурсах.

Банки можуть здійснювати управління залученими ре-
сурсами на основі декількох базових стратегій ціноутворен-
ня, відповідно до власної конкурентоспроможності [2]:

1) піонерні стратегії ("зняття вершків") — залучен-
ня дешевих ресурсів за допомогою впровадження но-
вих унікальних продуктів на основі сучасних технологій;

2) стандартні стратегії:
2.1) "що ринок винесе" — максимальне залучення

ресурсів за рахунок максимального підвищення процен-
тних ставок на свої продукти щодо залучення ресурсів;

2.2) проникнення на ринок — тимчасове підвищення
процентних ставок на залучені ресурси з метою забезпе-
чення стратегічного приросту ресурсів у майбутньому;

3) стратегії конкурентного ціноутворення:
3.1) збільшення ціни;
3.2) утримання ціни;
3.3) зниження ціни;
3.4) мінімізація витрат.
Нами було запропоновано наступну схему формуван-

ня цінової політики банку на основі ринкової орієнтованості,
відповідно до існуючих стратегій ціноутворення (рис. 1).

Слід відзначити, що в науковій літературі стосовно
формування цінової політики авторами рекомендуєть-
ся розробляти стратегії ціноутворення відповідно до
ринкових рівнів [2; 3], проте, під ринковим рівнем часто
розуміють лише середньозважений рівень відсоткових
ставок за інформацією Національного банку України.

Таким чином, особливої актуальності набуває не-
обхідність розробки методичного забезпечення іденти-
фікації конкурентних рівнів процентних ставок на рин-
ку та системи тактичного коригування ціни на залучені
ресурси з можливістю прогнозування на певний період
оперативного реагування.

У загальному вигляді сутність моделювання та фор-
мування цінових рівнів на ринку залучених ресурсів мож-
на представити у вигляді моделі на рисунку 2.

На рисунку 2 представлена абстрактна модель виз-
начення цінових конкурентних рівнів на ринку залуче-
них ресурсів. Банки мають формувати свої стратегії
відповідно до стратегічного плану розвитку та поточного
рівня цін на залучені ресурси.
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Рис. 2. Модель визначення цінових рівнів на ринку залучених ресурсів
Джерело: розроблено автором.
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Реалізація конкурентної стратегії банку полягає у
створенні продуктів щодо залучення ресурсів з рівнем
процентних ставок, який перевищує просте рушійне се-
реднє значення вартості та не перевищує трендову лінію
місячних максимумів.

Реалізація помірної цінової стратегії передбачає
встановлення ціни на банківські продукти щодо залу-
чення ресурсів у межах трендової лінії простої місячної
рушійної середньої, при цьому рівень процентних ста-
вок на ресурси в рамках даної стратегії не повинен пе-
ревищувати верхні та нижні ліміти, які задаються мак-
симальними та мінімальними значеннями лінії простої
місячної рушійної середньої.

Реалізація пасивної стратегії банку полягає в тому,
що банк, в разі прогнозованого надлишку залучених
ресурсів або підвищеного рівня витрат на їх залучення,
змушений зменшувати обсяги ресурсів або мінімізува-
ти витрати на їх залучення, тому пропонується у такому
випадку встановлювати ціну на залучені ресурси, відпо-
відно, в межах між лініями простої місячної рушійної та
трендовою лінією місячних мінімумів.

Така система ціноутворення на залучені ресурси бан-
ку, яка грунтується на аналізі та прогнозуванні місячних ціно-
вих рівнів, дає можливість забезпечити реалізацію цінової
політики в стратегічному плані. Виходячи з того, що цінові
максимуми та мінімуми носять характер вирівняних рушій-
них значень, лінії тренду описуються досить високим по-
казником достовірності апроксимації (вище 95%), що
підтверджує якість прогнозованих значень цінових рівнів
на майбутній період. Для вирішення питання щодо корот-
котермінового (тактичного) коригування цінових рівнів
відповідно до ринкових коливань процентних ставок до-
цільно звернутись до методики статистичного аналізу часо-
вих рядів даних, яка дає можливість будувати короткотер-
мінові прогнози процесів, які описують нестаціонарні ряди
— метод проінтегрованих (мультиплікативних) рушійних се-
редніх ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving Average).

Моделі ARIMA відносяться до класу універсальних
лінійних моделей, що поєднують у собі дві моделі: ру-
шійного середнього та авторегресії. Мультиплікативна
модель ARIMA використовується у разі, якщо в ході
дослідження встановлено нестаціонарність часового
ряду в межах моделі, проводиться перетворення вхідної
моделі і використовується різниця процесу, що спосте-
рігається, порядку d ,  — перша

різниці (аналог диференціювання), а  означає по-
слідовність використання d раз оператора . В ході та-
ких перетворень, ми отримуємо модель проінтегрова-
ного рушійного середнього (AutoRegressive Integrated
Moving Average) порядку (p, d, q), яка має наступний
вигляд (1) [5]:

(1)

Застосування методу проінтегрованого рушійного се-
реднього був запропонований Боксом і Дженкінсом і на-
був поширення серед дослідників соціально-економічних
процесів [5]. Ця методика реалізована в багатьох статис-
тичних процесорах у прикладному програмному забезпе-
ченні таких, як: Statistica, Statgraphics, SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences) — при чому у дослідника
відпадає необхідність у здійсненні складних статистичних
розрахунків і застосування даної методики прогнозуван-
ня статистичних часових рядів стає більш доступним.

Методика прогнозування Боксу-Дженкінса [5]
відрізняється від більшості методів, тому що в ній не
допускається будь-якої особливої структури даних ча-
сових рядів, для яких виконується прогноз та викорис-
товується ітеративний підхід до визначення допустимої
моделі середзагального класу моделей. Потім обрана
модель зіставляється з історичними даними, для того,
щоб перевірити чи точно вона описує ряди. В загально-
му використання методики проінтегрованого рушійно-

Таблиця 1. Аналіз адекватності прогнозу процентних ставок

на довгострокові та короткострокові залучені ресурси (депозити)

відповідно фактичним даним

* відображено прогнозні та фактичні дані для 12 послідовних спостережень.
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го середнього здійснюється шляхом реалізації чотирь-
ох етапів:

1) попередній аналіз часового ряду та вибір моделі
ARIMA;

2) ідентифікація пробної моделі;
3) визначення параметрів моделі;
4) діагностична перевірка моделі.
Модель ARIMA порядку (р,d,q) досить гнучка і ха-

рактеризує широкий спектр несезонних процесів. При
наявності сезонних коливань в моделі враховується їх
періодичність з лагом s (для квартальних даних s = 4,
для місячних даних s =12), описується (P,D,Q)s. Поря-
док мультиплікативної моделі ARIMA має вигляд: (р,d,q)
×(P, D, Q) × s. Найбільш прості види моделей ARIMA опи-
суються наступними параметрами: (1,0,0) — авторегре-
сійна функція; (0,1,0) — рушійна середня; (1,0,1) — ком-
бінована модель авторегресії та рушійної середньої;
(0,1,1) — експоненційна середня; (1,1,1) — нестаціонар-
ний процес з лінійним трендом; (0,1,1)×(0,1,1) — муль-
типлікативна модель сезонного процесу.

У роботі досліджується можливість застосування
методу проінтегрованого рушійного середнього для
короткотермінового прогнозування процентних ставок
за довгостроковими та короткостроковими залучени-

ми ресурсами банку на ринку залучених ресурсів. У про-
цесі аналізу були використані річні дані щодо динаміки
середньозважених денних процентних ставок за дани-
ми Національного банку України [6].

Попередній спектральний аналіз Фурьє виявив на-
явність сезонної складової у часовому ряді довгостро-
кових та короткострокових значеннях процентних ста-
вок. Так, у часовому ряді довгострокових процентних
ставок спостерігається 28 денна сезонна складова, в
часовому ряді короткострокових процентних ставок
спостерігається 38 денна сезонна складова. Подальші
розрахунки були здійснено ітеративним методом, відпо-
відно до методики, яка описана вище, розрахунки реа-
лізовано в статистичному процесорі Statgraphics
Centurion XV.

Мультиплікативні моделі ARIMA, які були отримані
в результаті ітеративного перебору моделей для про-
гнозування процентних ставок на короткострокові та
довгострокові залучені ресурси, були обрані відповід-
но до таких вимог: Р-value менше 0,05, статистично зна-
чиме і відрізняється від нуля; за оцінками стандартне
відхилення вхідного білого шуму дорівнює 1,27328 та
1,06318 відповідно. Моделі прогнозування ціни на дов-
гострокові та короткострокові залучені ресурси мають

Таблиця 2. Прогнозні дані щодо процентних ставок на довгострокові

та короткострокові залучені ресурси (депозити) на 12 днів

Рис. 3. Прогнозний графік процентних ставок

на довгострокові залучені ресурси (депозити) з урахуванням конкурентних ринкових рівнів

Джерело: розроблено автором.
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вигляд, відповідно: ARIMA (2,1,2)×(2,0,2) 28; ARIMA
(1,0,1)×(2,1,2) 38.

У таблиці 1 представлено порівняльний аналіз про-
гнозних і фактичних значень вартості залучених ре-
сурсів (депозитів) на ринку та наведено загальні стати-
стичні характеристики якості прогнозування. Запропо-
новані моделі на основі мультиплікативних моделей
ARIMA дають досить якісний прогноз, середня похибка
якого варіює в межах 0,008—0,009 п.п.

У таблиці 2 представлено прогноз процентних ста-
вок на довгострокові та короткострокові залучені ре-
сурси (нові депозити) на ринку. Прогноз побудований
на основі запропонованих моделей з довірчим інтерва-
лом 95,0 %. Довірчий інтервал задає верхні та нижні
ліміти прогнозної похибки.

На рисунку 3 та рисунку 4 представлено узгодже-
ний прогноз процентних ставок на залучені ресурси
відповідно до конкурентних рівнів вартості ресурсів.

Рис. 4. Прогнозний графік процентних ставок

на короткострокові залучені ресурси (депозити) з урахуванням конкурентних ринкових рівнів

Джерело: розроблено автором.

Рис. 5. Декомпозиція контекстної діаграми функціонального блоку (А3.1)

"Формування процентної ставки на залучені ресурси"

Джерело: розроблено автором.
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Прогнозний рівень процентних ставок за довгостроко-
вими ресурсами на ринку залучених ресурсів у корот-
котерміновому часовому інтервалі розмістився вище се-
редньозваженої місячної лінії AV(m), що потребує від
банків, які провадять конкурентну цінову політику, вста-
новлювати вартість на нові депозити в конкурентному
полі, яке обмежується верхніми максимами (Max(m)).

Конкурентний ціновий рівень станом на 09.10.2014
р. знаходиться в межах 19,4% — 21,5 %. Для банків,
які не потребують додаткового залучення ресурсів, про-
центні ставки мають встановлюватись нижче середнь-
озваженої місячної лінії AV(m).

Дещо інша ситуація спостерігається на ринку щодо
вартості короткострокових залучених ресурсів (депо-
зитів) (рис. 4).

Середньозважена місячна лінія AV(m) станом на
09.10.2014 р. знаходилась на рівні 10,3 %, при цьому,
прогнозні дані свідчать про стрімке зростання ціни на
короткострокові ресурси, що у подальшому призведе
до повернення середньозваженої місячної лінії AV(m)
в межі лінійної лінії тренду.

Для банків, які провадять конкурентну цінову стра-
тегію, рівень процентних ставок на короткострокові ре-
сурси не повинен встановлюватись нижче середньозва-
женої місячної лінії AV(m), вартість на нові депозити по-
винна коригуватись відповідно до побудованого за об-
раною мультиплікативною моделлю ARIMA прогнозу.

Виходячи з того, що ринкове середовище характе-
ризується високою конкуренцією, важливим і необхід-
ним удосконаленням процесу управління залученими
ресурсами банку є розробка формалізованої моделі
функціонального блоку "Формування процентної став-
ки на залучені ресурси" (А.3.1), яка є частиною функці-
онального блоку "Організація та залучення ресурсів"
(А3) (рис. 5).

Як видно з рисунка 5, ціна на залучені ресурси фор-
мується у наступній послідовності:

1) на основі інформації про ринок залучених ре-
сурсів визначаються стратегічні мінімуми та максимуми
(А3.1.1);

2) розробляється прогнозна мультиплікативна мо-
дель ARIMA та проводиться короткотерміновий прогноз
процентних ставок на довгострокові та короткострокові
ресурси (А3.1.2);

3) на основі інформації про макроекономічне сере-
довище, з урахуванням стратегічних цінових рівнів, роз-
робляється цінова стратегія залучення ресурсів (А3.1.3);

 4) на основі інформації щодо розробленої цінової
стратегії та прогнозованого рівня процентних ставок
відбувається формування та тактичне коригування про-
центних ставок на залучені ресурси (А3.1.4), при цьому
враховується інформація щодо виконання попередніх
планів відповідно до інформації зворотного зв'язку, яка
надходить з функціонального блоку "Контроль за про-
цесом залучення ресурсів" (А5).

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз конкурентної позиції банку на

ринку залучених ресурсів показав, що найвагомішим
фактором, який впливає на рішення клієнтів щодо ви-
бору банку для розміщення своїх коштів, є рівень про-
понованих банком процентів на залучені ресурси, що, у

свою чергу, визначило необхідність розробки методич-
ного забезпечення формування цінової стратегії на рин-
ку залучених ресурсів на основі встановлення стратегі-
чних конкурентних рівнів та чіткого короткотерміново-
го прогнозування процентних ставок. Для вирішення
цього питання автором було розроблено методичний
підхід до формування цінової стратегії банку на ринку
залучених ресурсів шляхом встановлення стратегічних
цінових мінімумів та максимумів на основі визначення
ліній тренду простих місячних рушійних середніх (мак-
симумів, мінімумів та середніх) з подальшим коригуван-
ням рівня ціни на ресурси з використанням прогнозних
мультиплікативних моделей ARIMA, що дає змогу за-
безпечити якісне тактичне коригування ціни на залучені
ресурси в межах обраної банком стратегії.
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