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Новак С. М. Методика оптимізації структури дилінгової служби банку з обмеженою базою контрагентів
У статті розглядається методика оцінки оптимальних параметрів дилінгової служби банку з обмеженою базою контрагентів. Методика за-
снована на математичній моделі мікроструктури міжбанківського валютного ринку. У рамках моделі ключовими параметрами інфраструкту-
ри дилінгової служби є: кількість уповноважених трейдерів, контингент контрагентів, політика котирувань, основні параметри валютного 
ринку – спред і волатильність котирувань, а результуючі показники ефективності дилінгової служби – прибуток і ймовірність беззбиткової 
роботи. Методика дозволяє визначити оптимальні параметри інфраструктури дилінгової служби банку, виходячи з показників динаміки ва-
лютних курсів і ринкового оточення банку. На підставі отриманої математичної моделі були розроблені методики проектувальних розрахунків 
параметрів інфраструктури дилінгової служби банку, які при заданих параметрах валютного ринку потрібні для забезпечення необхідного рівня 
ефективності. Застосування зазначених методик дає можливість оцінити показники роботи фронт-офісу банку залежно від його масштабу.
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УДК 336.745
Новак С. Н. Методика оптимизации структуры дилинговой службы 

банка с ограниченной базой контрагентов
В статье рассматривается методика оценки оптимальных параметров 
дилинговой службы банка с ограниченной базой контрагентов. Методика 
основана на математической модели микроструктуры межбанковско-
го валютного рынка. В рамках модели ключевыми параметрами инфра-
структуры дилинговой службы являются: количество уполномоченных 
трейдеров, контингент контрагентов, политика котировок, основные 
параметры валютного рынка – спред и волатильность котировок, а ре-
зультирующие показатели эффективности дилинговой службы – прибыль 
и вероятность безубыточной работы. Методика позволяет определить 
оптимальные параметры инфраструктуры дилинговой службы банка, ис-
ходя из показателей динамики валютных курсов и рыночного окружения 
банка. На основании полученной математической модели были разрабо-
таны методики проектировочных расчетов параметров инфраструкту-
ры дилинговой службы банка, которые при заданных параметрах валют-
ного рынка нужны для обеспечения необходимого уровня эффективности. 
Применение указанных методик дает возможность оценить показатели 
работы фронт-офиса банка в зависимости от его масштаба.
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The article considers methods of assessment of optimal parameters of the dealing 
bank service with a limited base of counter-agents. The methods are based on the 
mathematical model of micro-structure of the inter-bank currency market. The key 
parameters of the infrastructure of the dealing service within the framework of the 
model are: number of authorised traders, contingent of counter-agents, quotation 
policy, main parameters of the currency market – spread and volatility of quotations 
and the resulting indicators of efficiency of the dealing service – profit and probability 
of breakeven operation. The methods allow identification of optimal parameters of the 
infrastructure of the dealing bank service based on indicators of dynamics of currency 
risks and market environment of the bank. On the basis of the developed mathemati-
cal model the article develops methods of planning calculations of parameters of the 
infrastructure of the dealing bank service, which are required for ensuring a necessary 
level of efficiency with set parameters of the currency market. Application of the said 
methods gives a possibility to assess indicators of operation of the bank’s front office 
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Відносно новим підходом наукового пояснення 
динаміки обмінних курсів є використання теорії 
ринкової мікроструктури [1, 2]. Теорія ринкової 

мікроструктури є розділом мікроекономічної теорії, яка 
вивчає функціонування фінансових ринків з позицій ін
ститутів і торгового механізму біржового ринку. Вона 
виявляє зв'язок між динамікою цін фінансових активів, 
потоком ордерів і маржею (спредом) котирувань. Влас
тивості цих показників вивчаються методами статис
тичного аналізу, характерними для часових рядів. Осно
вною метою теоретичних і емпіричних робіт у цій сфері 
є виявлення та пояснення сценаріїв розвитку динаміки 
торгів фінансовими активами на біржовому ринку, які 
систематично спостерігаються [3, 4].

У роботі [5] автором запропоновано математичну 
модель стохастичної рівноваги на валютному ринку, яка 
використовує методи теорії ринкової мікроструктури 
стосовно міжбанківських торгів. Вона дозволяє вста
новити зв'язок між волатильністю потоку валютних ко
тирувань міжбанківського ринку з їх маржею. Модель 
базується на припущенні, що динаміку валютного курсу 
можна розглядати як узагальнений броунівський процес 
з показником Н, а базовою гіпотезею виступає балансова 
рівність між стохастичними показниками динаміки змі
ни валютних курсів і маржею котирування, яка є вартіс
ним показником ризиків пов'язаними з цими змінами.

Отримане рівняння стохастичної рівноваги вста
новлює функціональну залежність між волатильністю 
обмінного курсу σ(Т) за заданий період Т, маржею коти
рувань М, а при умові, що реальний період валютування 
Тv менше 2 банківських днів Tlim, i відсотковими ставка
ми валют конверсії Rp і Rb :
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Модель стохастичної рівноваги ґрунтується на 
припущеннях і спрощеннях, тому їх адекватність ви
магає якісного і кількісного підтвердження. Єдиним ін
струментом перевірки її точності та достатньої повноти 
є зіставлення теоретичних і емпіричних даних, що ха
рактеризують явище яке досліджується.

У роботі [6] було проаналізована точності моделі 
стохастичнї рівноваги, використовуючи методи метро
логії. Для порівняння емпіричних і теоретичних даних 
досліджуване явище розглянуто як об'єкт вимірювання, 
а розрахункові залежності – як модель об'єкта вимірю
вання. Результати оцінки адекватності моделі показали, 
що різниця між емпіричними даними та їх теоретични
ми значеннями не перевищує довірчого інтервалу від
хилення емпіричних даних з ймовірністю 0,95. Таким 
чином, можна зробити висновок, що точність моделі 
стохастичної рівноваги достатня для математичного 
аналізу і практичних розрахунків.

У роботі [7] автором, на підґрунті моделі стохас
тичної рівноваги, запропоновано математичний опис 
дилінгової служби банку, як ключового елементу мікро
структури міжбанківського ринку. Модель встановлює 
функціональний зв'язок параметрів інфраструктури ди
лінгової служби банку, параметрів динаміки валютного 
ринку з результуючими показниками роботи фронт
офісу. Структуру функціональних зв'язків цих параме
трів показано на рис. 1.

У результаті отримана така система безрозмірних 
рівнянь:
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де p – безрозмірний прибуток; m – критерій подібності 
маржі котирувань; λ – критерій подібності періодично
сті запитів контрагентів; s – безрозмірні постійні витра
ти; ρd – ймовірність укладання угоди.

(1)

Рис. 1. Структура функціональних зв’язків параметрів інфраструктури дилінгової служби банку
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Зазначені безрозмірні комплекси визначаються як:
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де Nd – кількість укладених угод; Nc – кількість прове
дених переговорів; D – дисконт маржі котирувань бан
ку; nc – кількість переговорів на одного уповноваженого 
трейдера; S – постійні витрати на утримання інфраструк
тури; PΣ – прибуток дилінгової служби; M – середня рин
кова маржа котирувань; Q – середня ринкова сума угоди; 
σ1 – середньоденна волатильність котирувань; k – часто
та коливань ціни щодо середньоденного значення.

Математичний аналіз моделі стохастичної рів
новаги (1) i моделі інфраструктури дилінгової служби 
банку (2) дозволив визначити: залежність оптимального 
значення маржі котирування для заданої періодичності 
запитів контрагентів, при якій досягається максимум 
прибутку; залежність величини ринкового прибутку за 
умови оптимального значення маржі котирувань для 
заданої періодичності запитів контрагентів; оптималь
не значення маржі котирування і періодичності запитів 
контрагентів, при яких доходи будуть покривати ве
личину ринкових збитків; теоретичну межу ринкового 
прибутку фронтофісу [7].

Для оцінки практичної значимості запропонова
ної математичний моделі мікроструктури міжбанків

ського ринку автор виносить на обговорення методику 
проектувального розрахунку параметрів інфраструкту
ри дилінгової служби банку, які при заданих параметрах 
валютного ринку необхідні для забезпечення оптималь
ного рівня ефективності.

Як приклад розглянуто типову для міжбанківсь
кого ринку України ситуацію, коли банк функціонує в 
умовах незначної кількості контрагентів, обмеженим 
переліком валютних інструментів [8]. У цьому випадку 
інтенсивність запитів контрагентів з метою укладення 
угод досить низька, відповідно збільшується час існуван
ня відкритої внутрішньої денної валютної позиції банку, 
що значно підвищує ринкові ризики, пов'язані з прове
денням валютних операцій. Для організації дилінгової 
служби банку в таких умовах необхідно виходячи з наяв
ного контингенту контрагентів банку визначити: опти
мальну величину відхилення котирувань банку по відно
шенню до середньоринкового; кількість уповноважених 
трейдерів, необхідних для обслуговування контрагентів; 
очікуваний розмір прибутку; ймовірність беззбиткової 
роботи. Початкові дані для оцінки оптимальних параме
трів інфраструктури дилінгової служби продемонструє
мо для банку при умовах, показаних в табл. 1.

В основі розрахунку лежить визначення опти
мальної величини відхилення котирування банку по 
відношенню до середньоринкової. На підставі цих да
них оцінюється ймовірність укладання угоди під час 
переговорів і час існування відкритої позиції. Знаючи 
значення цих параметрів, нескладно визначити очікува
ну величину прибутку, імовірність беззбиткової роботи 
і необхідні параметри інфраструктури фронтофісу ди
лінгової служби. Послідовність і результати розрахунків 
для основних валютних пар показані у табл. 2, а резуль
тати розрахунків агрегатованих показників фронтофісу 
показані в табл. 3.

Таблиця 1

Вхідні дані для проектувальних розрахунків

Величина Позна-
чення

Валютна пара

EUR/USD GBP/USD USD/AUD USD/JPY USD/CAD

Ринкові параметри

Грошові одиниці $ $ AUD ¥ CAD

Валютні одиниці € £ $ $ $

Курс дол. США, вал. од.  P 1,4 1,6 1 1 1

Середнє значення ринкової маржі,  
гр. од./вал. од. M 0,0003 0,0004 0,0004 0,0324 0,0004

Волатильність ринкової ціни за день,  
гр. од./вал. од.  σ1 0,0024 0,0034 0,0018 0,2223 0,0022

Частота коливань ринкової ціни протягом дня  k 2,47 2,46 2,71 2,73 2,87

Параметри роботи фронт-офісу

Кількість контрагентів Np 50 50 40 40 40

Середній розмір однієї угоди, вал. од.  Q 500 тис. 500 500 тис. 500 500 

Кількість переговорів на трейдера за день  nc 75 75 75 75 75

Витрати робоче місця трейдера на день, $  S 1000 1000 1000 1000 1000

Тривалість торгового дня, днів  T1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

http://www.business-inform.net
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Таблиця 2

Методика та результати розрахунку параметрів інфраструктури дилінгової служби банку  
для окремих валютних пар

Крок Величина Формула для розрахунку
Валютна пара

EUR/
USD

GBP/
USD

USD/
AUD

USD/
JPY

USD/
CAD

1
Оптимальна величи-
на відхилення ціни від 
ринкової

0,64
2

1
2

0,4711 0,1386

p

D M

M k N

  
 
            

0,00015 0,00021 0,00020 0,01791 0,00022

2 Імовірність укладання угоди 
під час переговорів

2

2

2

1
x

M
d

D
e dx

M


  


 0,18 0,18 0,20 0,19 0,20

3 Очікувана кількість 
переговорів

1,2261c pN k N   151,45 150,55 132,75 133,74 140,52

4 Очікувана кількість укладе-
них угод d d cN N   27,12 26,58 26,94 25,31 28,01

5 Необхідна кількість 
трейдерів 1 1440 /d dT T N  2,02 2,01 1,77 1,78 1,87

6 Очікуваний час існування 
відкритої позиції, хв.

/t c cN N n 17,70 18,06 17,81 18,97 17,14

7 Очікуваний розмір доходу dD D Q N    20873 28572 26782 22658 30740

8 Очікуваний розмір ринко-
вих збитків 10,17 dL Q N     10572 15063 7863 9506 10093

9 Середній розмір постійних 
витрат

/tS S N P   1442 1255 1770 1783 1874

10 Очікувана величина при-
бутку

P D L S      8860 12254 17149 11368 18773

11 Очікуваний розмір доходу 1L dQ P N     29223 45715 26782 22658 30740

12 Очікуваний розмір ринко-
вих збитків

2

2
( )

2

0

1
2

L

P
L

P x

e dx






  
  



14800 24100 7863 9506 10093

Таблиця 3

Методика та результати розрахунку агрегованих показників роботи фронт-офісу за день

Крок Показник Формула для розрахунку Значення одиниці 
виміру

1 2 3 4 5

1 Сумарний дохід
 

io i
i

D D P  155117 $

2 Сумарні ринкові збитки
 

io i
i

L L P  66362 $

3 Сумарні постійні витрати
 

io i
i

S S P  9453 $

4 Сумарний прибуток  o o o oP D L S   79301 $
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У даному прикладі розглянуто банк, що має 50 бан
ківконтрагентів, з якими у нього є генеральні угоди про 
проведення дилінгових операцій. Для України це досить 
високий показник (майже з кожною третьою установою 
банківської системи). У цьому випадку оптимальний штат 
уповноважених трейдерів складає близько 10 осіб, кожен з 
яких протягом торгового дня проводить близько 70 пере
говорів, з яких приблизно тільки одни з п’яти закінчуєть
ся укладенням угоди. Очікуваний час існування відкритої 
валютної позиції в доларах США складе близько 4 хвилин, 
а в інших валютах – близько 12 хвилин. При цьому ймо
вірність беззбиткової роботи при проведенні дилінгових 
операцій становить близько 66 %, а очікуваний прибуток – 
усього 80 тис. доларів на день, тоді як відхилення від цього 
значення оцінюється в ± 180 тис. доларів.

Таким чином, результати розрахунків показують, 
що проведення дилінгових операцій на міжбан
ківському валютному ринку України пов'язане з 

значними ризиками. На сьогоднішній день для більшо
сті банків України валютний дилинг не може розгляда
тися як самостійний банківський бізнес, що приносить 
стійкий прибуток. Тому дилингові підрозділи у більшо
сті банків України повинні виконувати допоміжну роль, 
забезпечуючи проведення валютних операцій в інтере
сах інших підрозділів банків.                   
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Закінчення табл. 3

1 2 3 4 5

5 Сумарна кількість укладених угод
 

o id d
i

N N 134

6 Сумарна кількість очікуваних переговорів
 

o ic c
i

N N 709

7 Середній час існування відкритої позиції в 
доларах США

 

1 1440

o
d

d

T
T

N


 3,58 хв.

8 Необхідна кількість уповноважених 
трейдерів  

o it t
i

N N 9,45

9 Середня імовірність укладання угод

 

o

o

d
o

c

N
N

  0,19

10 Очікувана волатильність ринкових збитків
 

2( )
o iL L

i
   190965 $

11 Імовірність беззбиткової роботи

 

2

2
( )

2( )

0

1
2

o

Lo
o

o

P x

P
L

e dx


 

  
  

 0,66
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Клименко В. о., Сокирко о. С. Дослідження характеру функціональних зв’язків між основними інтегральними 
показниками ринку добровільного особистого страхування в Україні

У статті представлено багатофакторну економетричну модель, яка показує наявність лінійної залежності страхових виплат від кількості «лайфових» страхових 
компаній і валових страхових премій  на ринку добровільного особистого страхування в Україні. Оцінки параметрів економетричної моделі задовольняють умовам 
обґрунтованості та ефективності, але наявне незначне їх зміщення, зумовлене використанням «рідж»-регресії. Застосування останньої було необхідне, оскільки 
змінні моделі виявились мультиколінеарними. З даної моделі можна зробити висновок про монополізацію ринку особистого страхування в Україні. До подібного висно-
вку можна прийти з розробленої нами економетричної моделі залежності кількості «лайфових» страхових компаній від середньомісячних витрат населення з ураху-
ванням інфляції. За допомогою даних моделей здійснено  оцінку ринку добровільного особистого страхування та зроблено висновки про  його подальші перспективи.

Ключові слова: ринок добровільного особистого страхування, валові страхові премії, «лайфові» страховики, страхові виплати, багатофакторна економіко-
математична модель, лінійна регресія, тренд часового ряду, апроксимуюча функція.
Рис.: 1. Табл.: 2. Формул: 1. Бібл.: 8. 
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Клименко В. А., Сокирко Е. С. Исследование характера функциональных  

связей между основными интегральными показателями рынка доброволь-
ного личного страхования в Украине

В статье представлена многофакторная эконометрическая модель, демон-
стрирующая наличие линейной зависимости страховых выплат от количества 
«лайфовых» страховых компаний и валовых страховых премий на рынке лично-
го страхования Украины. Оценки параметров эконометрической модели удо-
влетворяют условиям обоснованности и эффективности, а их незначительная 
смещённость обусловлена использованием «ридж»-регрессии. Использование 
последней было необходимо, поскольку была зафиксирована мультиколлинеар-
ность переменных. Из данной модели можно сделать вывод о монополизации 
рынка личного страхования в Украине. Подобный вывод можно сделать на основе 
разработанной нами эконометрической модели зависимости количества «лай-
фовых» страховых компаний от среднемесячных расходов населения с учетом 
инфляции. При помощи данных моделей проведена оценка рынка добровольного 
личного страхования и сделаны выводы о его дальнейшей перспективе.

Ключевые слова: рынок добровольного личного страхования, валовые страхо-
вые премии, «лайфовые» страховщики, страховые выплаты, многофакторная 
экономико-математическая модель, линейная регрессия, тренд временного 
ряда, апроксимирующая функция.
Рис.: 1. Табл.: 2. Формул: 1. Библ.: 8. 
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Klymenko V. O., Sokyrko O. S. Study of the Character of Functional Links 

Between the Main Integral Indicators of the Market of Voluntary Personal 
Insurance  
in Ukraine

The article presents a multi-factor econometric model that demonstrates avail-
ability of a linear dependence of insurance settlements on a number of “life” insur-
ance companies and gross insurance premiums in the market of personal insur-
ance of Ukraine. Values of parameters of the econometric method satisfy condi-
tions of validity and efficiency and their insignificant shift is justified by the use of 
the ridge regression. Use of the latter was necessary, since a multi-collinearity was 
detected. A conclusion could be made from this model about monopolisation of 
the market of personal insurance in Ukraine. Similar conclusion could be made on 
the basis of the developed by us econometric model of dependency of a number of 
“life” insurance companies on average monthly spendings of the population with 
consideration of the inflation. The article conducts assessment of the market of 
voluntary personal insurance with the help of the model data and makes conclu-
sion on its future prospects.

Key words: market of voluntary personal insurance, gross insurance premiums, 
“life” insurers, insurance settlements, multi-factor economic and mathematical 
model, linear regression, time series trend, approximation function.
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