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гиона свидетельствует о том, что экономический кризис 
оказал значительное влияние на финансовое состояние 
банков. Стабильность банков региона значительно ухуд-
шилась по состоянию на 01.01.2009 г. (показатель ста-
бильности снизился с 0,0019 до 0,0001). Но уже по со-
стоянию на 01.01.2010 г. финансовое состояние банков 
региона стабилизировалось, а система начала активно 
восстанавливаться (показатель стабильности увеличил-
ся до 0,0130). Однородность показателей финансового 
состояния банков региона также снизилась по состоя-
нию на 01.01.2009 г. (показатель однородности снизился 
с 94,07 до 3, 47). По состоянию на 01.01.2010 г. стабили-
зация системы отразилась и на однородности показате-
лей финансового состояния банков региона (показатель 
однородности увеличился до 5.82).

ВыВОДы
Для обеспечения финансовой устойчивости банка 

и стабильности банковской системы в работе обоснова-
на необходимость использования модифицированных 
моделей оценки банковской деятельности для монито-
ринга деятельности конкретного банка и стабильности 
банковской системы, а также реализована мультиплика-
тивная модель оценки состояния системы на примере 
банков Харьковского региона.

Использование модифицированных моделей оцен-
ки банковской деятельности в практической деятель-
ности Национального банка Украины позволит усовер-
шенствовать аналитический инструментарий механиз-
ма надзора за деятельностью банков.                  
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Виходячи з ситуації, що склалася на грошово-
кредитному ринку, одним із головних питань, що 
постає перед банківською сферою, є вироблення 

стратегії подальшого динамічного фінансового розвит-

ку та закріплення поточних результатів. Однією з важ-
ливих задач фінансового розвитку банку є його вихід на 
зовнішні ринки з метою залучення коштів, що можуть 
бути направлені на збільшення активів для забезпечен-
ня поточної діяльності банків.

У цьому сенсі однією з найголовніших та найвід-
повідальніших складових фінансового менеджменту є 
планування. І при цьому процес планування включає 
аналіз і прогнозування внутрішнього стану банку і зо-
внішніх економічних показників. Тому прогнозування 
показників банківської діяльності є актуальним питан-
ням сьогодення. 

Існує значна кількість методів прогнозування по-
казників діяльності підприємства (компанії, банка).

УДК 336.71:519.866

МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НА ОСНОВІ РОЗРАхУНКУ КОЕФІЦІЄНТА АБСОЛЮТНОЇ ЗМІНИ 

ПОКАЗНИКІВ
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Питаннями розробки методик статистичної об-
робки даних, планування та прогнозування показників 
діяльності фінансово-кредитних установ, у тому числі і 
банків, займаються як аналітики банків, так і відомі вчені: 
А. А. Алєксєєв, О. Д. Василик, О. М. Горбач, В. М. Калі-
ніна, І. О. Кацко, В. М. Костин, Н. І. Костіна, Н. В. Купрі-
єнко, М. Б. Паклін, О. О. Пономарьова, В. І. Соловьев,  
Д. В. Тихонов, Н. А. Тішина, Н. А. Цейтлін [1 – 6] та інші.

У результаті аналізу цих методів для вирішення 
поставленої задачі було прийнято рішення про засто-
сування методу апроксимації змінних, як найбільш на-
очного та зручного в даному випадку методу прогнозу-
вання показників.

Мета дослідження – розробити методику для 
визначення прогнозних значень показників діяльно сті 
банків на основі розрахунку коефіцієнта абсолютної 
зміни показників. Перевірити методику на адекватність, 
враховуючи при розрахунках фактичні дані діяльності 
банків. Здійснити порівняльний аналіз отриманих про-
гнозних результатів із фактичними даними.

Апроксимація змінних відбувається на основі да-
них ретроспективного періоду, який може бути 
прийнятий для аналізу в результаті діяльності 

конкретного банку або групи банків.
Пропонується визначення значення коефіцієнта 

абсолютної зміни показника в перспективі (
( )

,,
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(1)

де   ,
k
a ii – абсолютна зміна i-го показника в останній мо-

мент ретроспективного періоду;

.1 .,п п п nt t t=  – (наприклад, якщо tп = 5, 10, то tп.1 = 5 –  
це перший прогнозний період, tп.n = 10 – останній про-
гнозний період);

t = 1, 2, ..., k, tп.1, tп.2, ..., tп.n – загальний інтервал 
часу для досліджуваного показника.

Абсолютна зміна i-го показника в конкретний пе-

ріод часу t ( ( )
, ,t

a ii  од.) визначається по формулі:
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(2)

де   Xб.і – значення і-го показника для базового періо-
ду (року), базовим періодом (роком) прийнято вважати 
перший період (рік) статистичних даних від якого роз-
починається аналіз даних;

Xt.і – значення і-го показника для t-го періоду 
(року), для розрахунку прийнято вважати, що періоди 
t – це наступні за базовим періоди;

( , )
,
t i

з аK  – коефіцієнт абсолютної зміни і-го показ-
ника в період t.

Ланцюгова зміна i-го показника в конкретний пе-

ріод часу t ( ( )
, ,t

ц ii  од.) визначається по формулі:
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(3)

де     X(t – 1), i – значення і-го показника для (t – 1)-го 
періо ду (року), що є попереднім перед періодом t;

Xt, i – значення і-го показника для періоду часу t.
Формула для розрахунку значення коефіцієнта аб-

солютної зміни і-го показника в період t має вигляд:
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(4)

Формула для розрахунку значення коефіцієнта 
ланцюгової зміни і-го показника в період номер t має 
вигляд:
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(5)

Також обов’язково слід враховувати зв’язок між 
коефіцієнтами загальної зміни та коефіцієнтами лан-
цюгової зміни. Формула для розрахунку коефіцієнта за-
гальної зміни має вигляд:
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(6)

Назвемо у загальному вигляді досліджуваний по-
казник показником А. Тоді прогнозні значення дослі-
джуваного показника пропонується розраховувати, за-
стосовуючи формулу (1):

  
( )

1 , .
п

tп
t з аt

A A K== ×

  

(7)

У нашому випадку пропонується перевірити за-
пропоновану методику на адекватність при аналізі ді-
яльності банків Харківського регіону за показником 
«Активи». Вихідними даними (ретроспектива) для квар-
тального прогнозування є дані щодо показника «Акти-
ви» діяльності банків на кінець кварталів за 2004 – 2010 
роки, представлені у відкритому друку [4] та узагальнені 
в табл. 1.

Задача прогнозування – використовуючи пропо-
новану методику, визначити прогнозне значення по-
казника на ІІ квартал 2010 року з метою порівняння із 
фактичним значенням цього показника (табл. 1).

Далі приймемо такі початкові дані:
1) загальний інтервал часу для досліджуваного по-

казника t = 1, 2, ..., k, tп.1, tп.2, ..., tп.n = 1, 2, ..., 27;
2) величина періоду перспективного часу 

.1 .,п п п nt t t=  = 27, тобто прогнозний період один квар-
тал, цей квартал має номер 27;

3) у зв’язку із тим, що розглядається один показ-
ник, у формулах (1) – (5) та (7) індекс і, який характери-
зує номер показника доцільно не враховувати;

4) базовий період – IV квартал 2003 року, значення 
показника для базового періоду X6 = 5997875,00 тис. грн.

Побудуємо фактичні значення показника «Акти-
ви» для банків Харківського регіону та з’єднаємо ці зна-
чення кривою, яка характеризує динаміку зміни цього 
показника по кварталах з IV кварталу 2003 р. по І квар-
тал 2010 р. (рис. 1).
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Таблиця 1

Вихідні значення показника «Активи» 

№ з/п Дата,  
квартали

 Вихідні значення показника 
банків Харківського регіону

Активи, 
тис. грн Активи / 100000

1 IV.2003 5997875,00 59,98

2 І.2004 6841667,00 68,42

3 ІІ.2004 8364547,00 83,65

4 ІІІ.2004 9067954,00 90,68

5 ІV.2004 8543687,00 85,44

6 І.2005 9608745,00 96,09

7 ІІ.2005 10833799,00 108,34

8 ІІІ.2005 12823361,00 128,23

9 ІV.2005 14903721,00 149,04

10 І.2006 16291149,00 162,91

11 ІІ.2006 19237094,00 192,37

12 ІІІ.2006 23551337,00 235,51

13 ІV.2006 28141551,00 281,42

14 І.2007 31270631,00 312,71

15 ІІ.2007 36321859,00 363,22

16 ІІІ.2007 40810017,00 408,10

17 ІV.2007 47252155,00 472,52

18 І.2008 48224214,00 482,24

19 ІІ.2008 53542436,00 535,42

20 ІІІ.2008 57075079,00 570,75

21 ІV.2008 59398017,00 593,98

22 І.2009 61079541,00 610,80

23 ІІ.2009 54019830,00 540,20

24 ІІІ.2009 52079522,00 520,80

25 ІV.2009 55135311,00 551,35

26 І.2010 46372646,00 463,73

27 ІІ.2010 53776082,00 537,76

Застосовуючи методику, що викладено вище, бу-
демо мати результати, наведені в табл. 2 (враховуючи 
початкові дані з табл. 1).

Побудувавши графік фактичних значень показника 
«Активи» для банків Харківського регіону та з’єднавши 
ці значення кривою, яка характеризує динаміку зміни 
цього показника по кварталах з IV кварталу 2003 р. по 
ІІ квартал 2010 р. (рис. 2), бачимо, що прогнозне значен-
ня показника на ІІ квартал 2010 року (табл. 2, період 27) 
не відповідає фактичному значенню (табл. 1, період 27), 
різниця складає 19032122,63 тис. грн, що дорівнює по-
хибці 35%.

Є доцільним у цьому випадку проаналізувати ди-
наміку показника «Активи» і зробити такий висновок.

Як можна побачити з табл. 1 і рис. 1, 2, кризові яви-
ща вплинули на показник на 22 періоді, що відповідає пер-
шому кварталу 2009 року. До 22 періоду (табл. 1, рис. 1, 2) 
спостерігається динаміка на збільшення показника від 
кварталу до кварталу, що говорить про позитивні тен-
денції та стабільний розвиток економіки. Якщо проана-
лізувати останнє значення показника в період номер 26, 
який відповідає першому кварталу 2010 року, то його 
значення дорівнює 46372646,00 тис. грн і є близьким 
до значення 47252155,00 тис. грн у четвертому кварта-
лі 2007 року. Тому є доцільним розділити досліджувану 
шкалу часу на два періоди: І період – з IV кварталу 2003 
року до ІІІ кварталу 2007 року, коли був стрімке зрос-
тання показника, ІІ період – з IV кварталу 2007 року до 
І кварталу 2010 року, коли розпочались коливання зна-
чень показника під впливом змін в економіці країни. 

Застосовуючи методику, що викладено вище, бу-
демо мати такі результати (табл. 3) враховуючи почат-
кові дані з табл. 1. Нумерацію періодів при цьому зміне-
но і тепер:

1) загальний інтервал часу для досліджуваного по-
казника t = 1, 2, ..., k, tп.1, tп.2, ..., tп.n = 1, 2, ..., 11;

2) величина періоду перспективного часу 

.1 .,п п п nt t t=  = 11, тобто прогнозний період один квар-
тал, цей квартал має номер 11;

Рис. 1. Графік динаміки показника «Активи» для банків Харківського регіону по кварталах з IV кварталу 2003 р.  
по І квартал 2010 р.
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Таблиця 2

Прогнозне значення показника «Активи» на ІІ квартал 2010 року при загальному часовому періоді  
з IV кварталу 2003 р. по II квартал 2010 р.

№ 
періоду Назва періоду Значення  

показника А

Абсолютна 
зміна 

( )t
ai

Ланцюгова 
зміна 

( )t
цi

К-т абс. зміни 
( )
,
t

з аK
К-т цепн. зміни 

( )
,
t

з цK

1 Базовий період 
(IV.2003) 59,98     

2 2 період 68,41667 14,07 14,07 1,141 1,141

3 3 період 83,64547 39,46 22,26 1,395 1,223

4 4 період 90,67954 51,19 8,41 1,512 1,084

5 5 період 85,43687 42,45 -5,78 1,425 0,942

6 6 період 96,08745 60,2 12,47 1,602 1,125

7 7 період 108,33799 80,63 12,75 1,806 1,128

8 8 період 128,23361 113,8 18,36 2,138 1,184

9 9 період 149,03721 148,48 16,22 2,485 1,162

10 10 період 162,91149 171,62 9,31 2,716 1,093

11 11 період 192,37094 220,73 18,08 3,207 1,181

12 12 період 235,51337 292,66 22,43 3,927 1,224

13 13 період 281,41551 369,19 19,49 4,692 1,195

14 14 період 312,70631 421,36 11,12 5,214 1,111

15 15 період 363,21859 505,58 16,15 6,056 1,162

16 16 період 408,10017 580,41 12,36 6,804 1,124

17 17 період 472,52155 687,81 15,79 7,878 1,158

18 18 період 482,24214 704,02 2,06 8,04 1,021

19 19 період 535,42436 792,69 11,03 8,927 1,11

20 20 період 570,75079 851,59 6,6 9,516 1,066

21 21 період 593,98017 890,32 4,07 9,903 1,041

22 22 період 610,79541 918,35 2,83 10,184 1,028

23 23 період 540,1983 800,65 –11,56 9,007 0,884

24 24 період 520,79522 768,3 –3,59 8,683 0,964

25 25 період 551,35311 819,25 5,87 9,193 1,059

26 26 період 463,72646 673,15 –15,89 7,732 0,841

27 27 період 728,0820463 1113,9  12,139

Рис. 2. Графік динаміки зміни показника «Активи» з IV кварталу 2003 р. до ІІ кварталу 2010 р. та прогноз  
на ІІ квартал 2010 р.
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3) базовий період – IV квартал 2007 року, значення 
показника для базового періоду X6 = 5997875,00 тис.грн.

На рис. 3 представлено графік фактичної динаміки 
зміни показника «Активи» в період з четвертого кварта-
лу 2007 року по другий квартал 2010 року, а також гра-
фік динаміки зміни показника «Активи» з урахуванням 
прогнозного значення на ІІ квартал 2010 року, що отри-
мано із застосуванням викладеної методики при ураху-
ванні розбиття часового періоду на два періоди. 

од), різниця складає всього 570155,47 тис. грн, що до-
рівнює похибці 1,06%.

ВИСНОВКИ
Проаналізувавши отримані результати порівнян-

ня даних отриманих із застосуванням запропонованої 
методики прогнозування показників банківської діяль-
ності на основі використання коефіцієнта абсолютної 
зміни показників можна зробити висновок про те, що 

Таблиця 3

Прогнозне значення показника «Активи» на ІІ квартал 2010 року при загальному часовому періоді з IV кварталу 
2003 року по II квартал 2010 року

№ 
періоду Назва періоду Значення по-

казника А
Абсолютна 

зміна
Ланцюгова 

зміна К-т абс. зміни К-т цепн. зміни

1
Базовий період 
(IV.2007 –  
17 період)

472,52155     

2 18 період 482,24214 2,06 2,06 1,021 1,021

3 19 період 535,42436 13,31 11,03 1,133 1,11

4 20 період 570,75079 20,79 6,6 1,208 1,066

5 21 період 593,98017 25,7 4,07 1,257 1,041

6 22 період 610,79541 29,26 2,83 1,293 1,028

7 23 період 540,1983 14,32 –11,56 1,143 0,884

8 24 період 520,79522 10,22 –3,59 1,102 0,964

9 25 період 551,35311 16,68 5,87 1,167 1,059

10 26 період 463,72646 –1,86 –15,89 0,981 0,841

11 27 період 532,0592653 12,6  1,126

Рис. 3. Графік динаміки зміни показника «Активи» з IV кварталу 2007 року до ІІ кварталу 2010 року та прогноз  
на ІІ квартал 2010 року при використанні викладеної методики

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Значення періоду

Зн
ач

ен
ня

 п
ок

аз
ни

ка

620

600

580

500

540

520

500

480

460

440

Аналізуючи графік фактичних значень показника 
«Активи» для банків Харківського регіону та з’єднавши 
ці значення кривою, яка характеризує динаміку зміни 
цього показника по кварталах з IV кварталу 2003 р. по 
ІІ квартал 2010 р. (рис. 3), бачимо, що прогнозне значен-
ня показника на ІІ квартал 2010 року (табл. 3, 27 період) 
дуже близьке до фактичного значення (табл. 1, 27 пері-

дана методика може ефективно використовуватись для 
поставленої задачі. Однак для отримання коректних 
прогнозних даних треба враховувати таке: по-перше, 
слід загострити увагу на виборі базового періоду для 
використання у розрахунках; по-друге, слід проаналізу-
вати динаміку зміни показника на досліджуваному пе-
ріоді часу та при необхідності використовувати підхід 
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розбиття часового періоду на декілька часових періодів, 
при цьому необхідно зауважити важливість коректної 
оцінки вхідних даних, тобто існує важливе питання ви-
бору бази даних початкових даних, на основі яких ро-
биться прогнозування (дані повинні перевірятися на ре-
презентативність, мультиколінеарність, однородність, 
різку зміну даних ряду тощо); по-третє, з метою більш 
коректного прогнозу слід відслідковувати динаміку змі-
ни показників та по можливості коригувати прогнозні 
значення показників, що використовуються для розра-
хунку майбутніх періодів, з урахуванням фактичних зна-
чень, які доступні на конкретний період часу.

Проведений аналіз на ефективність викладеної 
методики був здійснений для короткострокового про-
гнозу, але запропонована методика з прогнозування по-
казників діяльності банків може бути ефективно вико-
ристана і для довгострокового прогнозу.                  
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Прибутковість є головною метою комерційного 
банку. Особливого значення управління при-
бутковістю набуває за умов загострення конку-

ренції на банківських ринках, посилення регулюючих 
обмежень зі сторонни державних ринках, посилення 
регулюючих обмежень зі сторонни державних орга-
нів. Розвиток банківської системи та зміна характеру її 
функціонування певною мірою змінює характер управ-
ління комерційним банком та його прибутковістю.

Сьогодні в економічній літературі існує багато 
досліджень, присвячених різним аспектам аналізу фі-
нансового стану комерційних банків. Серед них можна 
виділити роботи таких закордонних і вітчизняних вче-
них: М. Д. Алексеєнко, З. М. Васильченко, О. В. Дзюблюк,  
І. Б. Івасів, А. А. Кириченко, Т. В. Майорова, А. М. Мороз,  
М. І. Мирун, Л. О. Примостка, К. Є. Раєвський, М. І. Савлук, 
Н. П. Шульга; а також зарубіжні – А. І. Ачкасов, І. А. Бланк, 
Г. П. Іванов, О. І. Лаврушин, Ю. С. Маслєнченков, Г. С. Па-

нова, В. М. Усоскін, В. Є. Черкасов; Е. Долан, Т. Кох,  
Г. Марковіц, Д. Нотон, П. Роуз, Дж. Сінкі, Дж. Тобін, Дж. 
Трейнор, У. Шарп. 

Висока прибутковість і достатня капіталізація 
банків є основою надійності банківської системи. При-
бутковість служить могутнім індикатором конкурен-
тоспроможності банку на ринку банківських послуг і 
якості його менеджменту. Вона дає можливість банку 
підтримувати певний рівень ризику і пом’якшувати ко-
роткострокові проблеми. Нерозподілений прибуток є, 
як правило, одним з основних джерел утворення капіта-
лу. Звісно, що прибутковість капіталу — це питома вага 
прибутку (позитивного результату діяльності поточно-
го року) в капіталі банку.

 Прибутковість банку залежить від ефективності 
використання його власних і залучених коштів, а також 
від структури його балансу (активи і пасиви) та від ці-
леспрямованої роботи банківського персоналу. Важ-
ливими умовами забезпечення прибутковості банку 
є оптимізація структури доходів і витрат, визначення 
мінімально допустимої процентної маржі, виявлення 
тенденцій дохідності кредитних операцій, планування 
мінімальної дохідності маржі для прогнозування орі-
єнтовного рівня процентів за активними та пасивними 
операціями. Дохідність банківської діяльності залежить 
також від підтримки ліквідності, управління банків-
ським ризиком та його мінімізації [4].
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