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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АКТИВІВ БАНКУ  

(НА ПРИКЛАДІ БАНКУ ОТП) 

 
Анотація. На основі зібраних статистичних даних, що характеризують основні 

види активів та інші показники фінансової діяльності ОТП Банку проаналізовано 

структуру активів, їх динаміку, побудовано багатофакторну модель залежності капіталу 

банку від різних видів активів та імітаційну модель, яка може використовуватись для 

моделювання значень різних видів активів.  

Ключові слова: активи банку, імітаційне моделювання, моделювання динаміки 

активів. 

Abstract. Based on the collected statistical data characterizing the main types of assets 

and other indicators of OTP Bank's financial activity, the structure of assets, their dynamics 

are analyzed, a multifactor model of bank capital dependence on different types of assets and 

a simulation model can be used to model values of different types of assets. 

Key words: bank assets, simulation modeling, asset dynamics modeling. 

  

Визначення ефективності діяльності банку необхідно здійснювати з метою 

забезпечення оптимальної стратегії управління, з метою визначення 

привабливості банку як потенційного об'єкта інвестування. Можна впевнено 

констатувати, що з подальшим розвитком ринкових відносин в Україні процеси 

побудови систем управління діяльністю кредитних установ набуватимуть все 

більшої актуальності та значимості. Складність процесу управління банківською 

установою вимагає розробки комплексного підходу до управління її активами, 

що включатиме базове балансування параметрів, оцінку та облік фінансового 

стану і ринкової позиції банку, формування та функціонування єдиного 

інформаційно-аналітичного поля банку. Управління активами  – один із 

ключових процесів управління банком [1]. Отже, актуальність даної тематики 

обумовлена необхідністю виявлення тенденцій і перспектив розвитку механізму 

комплексного управління активами  банку з метою підвищення ефективності 

його діяльності.  

   В якості об‘єкту дослідження мною було обрано АТ ―ОТП БАНК‖ [2]. 

На основі аналізу фінансової звітності банку  за період 2012-2018 рр. було 

відібрано статистичні дані, що характеризують показники активів банку (станом 

на 31 грудня кожного року). Статистичні дані наведені  таблиці 1. 
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                                                                                                       Таблиця 1. 

Види активів 
2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Грошові кошти та 

рахунки у 

Національному 

Банку України 1185783 1984674 1557044 1011863 1940805 2182720 2320458 

Кошти в банках 1560554 492278 1812414 2079701 2051772 3714347 2509984 

Кредити клієнтам 15155344 15246182 15350383 13398541 15211493 21085627 27762231 

Інвестиції, наявні 

для продажу 1944789 1026182 89409 251749 1394509 685297 110222 

Інвестиції, 

утримувані до 

погашення 161925 161295 651655 3008265 2605186 4458228 3677428 

Основні засоби та 

нематеріальні 

активи 470889 436388 364325 344702 336621 423358 506109 

Поточні активи з 

податку на 

прибуток 59092 12296 5432 - 180862 186160 129692 

Відстрочені 

активи з податку 

на прибуток - - 515133 626681 720744 467237 177315 

Інвестиційна 

нерухомість 17001 16648 202928 21703 177235 39038 39381 

Інші активи 76180 84860 20552 215933 213151 376889 451244 

ВСЬОГО 20631557 19460803 20054142 20959138 24832378 33618901 37684064 

 

Було проведено аналіз структури активів банку за період 2012-2018 рр., 

зокрема були досліджені наступні показники (грн.):    – грошові кошти та 

рахунки у Національному Банку України;    – кошти в банках;    – кредити 

клієнтам;    – інвестиції,  наявні для продажу;     – інвестиції, утримувані до 

погашення;    – основні засоби та нематеріальні активи;    –поточні активи з 

податку на прибуток та їх долю в загальній долі активів.  

Проаналізовано взаємозв‘язки між цими показниками, для чого 

побудовано кореляційну матрицю (див. таблицю 2). 
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Таблиця 2. Кореляційна    матриця 

                      

   1       

   0,313 1      

   0,734 0,529 1     

   -0,179 -0,306 -0,382 1    

   0,426 0,869 0,589 -0,424 1   

   0,386 0,011 0,685 0,118 -0,024 1  

   -0,384 0,367 -0,137 -0,268 0,586 -0,437 1 

 

   Проаналізувавши кореляційну матрицю та перевіривши гіпотези про 

наявність значущого зв‘язку, можемо зробити наступні висновки: 

● суттєві прямі зв‘язки наявні між наступними парами показників: 

―грошові кошти та рахунки у Національному Банку України‖ та ―кредити 

клієнтам‖; ―кошти в банках‖ та ―інвестиції, утримувані до погашення‖; 

―кредити клієнтам‖ та ―основні засоби та нематеріальні активи‖; 

● відсутній статистично значущий зв‘язок між наступними парами 

показників: ―грошові кошти та рахунки у Національному Банку України‖ та 

―інвестиції,  наявні для продажу‖;  ―кошти в банках‖ та ―основні засоби та 

нематеріальні активи ―;  ―кредити клієнтам‖ та ―поточні активи з податку на 

прибуток‖; ―інвестиції,  наявні для продажу‖ та ―основні засоби та 

нематеріальні активи‖; ―інвестиції,  наявні для продажу‖ та ―поточні активи з 

податку на прибуток‖; ―інвестиції, утримувані до погашення‖ та ―основні 

засоби та нематеріальні активи‖; 

● існування зворотні зв‘язку можна спостерігати  між  парами 

показникамів: ―грошові кошти та рахунки у Національному Банку України‖ та 

―поточні активи з податку на прибуток‖; ―кошти в банках‖ та ―інвестиції,  

наявні для продажу‖; ―кредити клієнтам‖ та ―інвестиції,  наявні для продажу‖; 

―інвестиції,  наявні для продажу‖ та ―інвестиції, утримувані до погашення‖; 

―основні засоби та нематеріальні активи‖ та ―поточні активи з податку на 

прибуток‖; 
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● між іншими парами показників можна спостерігати прямий зв‘язок 

(який не у всіх випадках може бути підтвердженим з достатньо високим 

рівнем надійності). 

В роботі також було змодельовано залежність обсягів капіталу банку від 

наступних показників:  t - рік;                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Теоретичні та емпіричні значення обсягів капіталу 

 

Методами регресійного аналізу було отримано багатофакторну модель 

виду: 

                                                  

     Побудована модель є адекватною, про що свідчить значення 

коефіцієнта детермінації 0,81, а також підтвердження гіпотези про адекватність 

моделі за критерієм Фішера з рівнем значущості 0,81. Стандартна похибка 

рівняння регресії становить 417162 грн. 

 Отже, дана модель може бути використана для прогнозування значень 

обсягів капіталу банку в залежності від виділених факторів. 

Наведені результати можуть бути використані в подальшій роботі для 

аналізу структури, оптимізації та прогнозування активів банку. 

Імітаційне моделювання – поширений метод математичного 

моделювання, який використовується при дослідженні економічних систем в тих 

випадках, коли проводити з ними реальні експерименти недоцільно або занадто 

дорого. Суть методу імітаційного моделювання полягає в тому, що за 

допомогою певного генератора випадкових чисел моделюється випадкова подія 
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з заданою ймовірністю, або повна група випадкових подій, або значення 

випадкової величин із заданим типом розподілу. 

Метою даної роботи було використання методу імітаційного 

моделювання для отримання числових значень, що характеризують обсяги 

окремих видів активів банку.  

Для того, щоб мати змогу обґрунтовано застосувати метод імітаційного 

моделювання, необхідно було на основі статистичних даних про обрані види 

активів сформулювати та перевірити гіпотезу про тип розподілу відповідної 

випадкової величини, а також знайти статистичну оцінку її числових 

характеристик. 

 Для того щоб  визначити структуру активів було усереднено їх значення 

за всі роки та визначено відсоткове співвідношення за всіма видами активів 

(рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Усереднені співвідношення по видам активів. 

 

На основі цих відсоткових співвідношень ми визначили проміжки для 

моделювання випадкових  подій надходження грошових потоків для кожного 

виду активів: 

(0; 0,07], (0,07; 0,149], (0,149; 0,848], (0,0848; 0,878], (0,878; 0,948], (0,948; 0,968],  

(0,948; 0,968], (0,968; 0,971], (0,971; 0,991], (0,991; 0,994], (0,994; 1]. 

Для моделювання повної групи випадкових подій за допомогою 

генератора випадкових чисел СЛЧИС() генерувались випадкові значення, які 

мають рівномірний розподіл на проміжку [0;1] і, в залежності від того в який з 

вказаних проміжків воно потрапляло, фіксувалась поява певної події 

(надходження коштів на певний вид активу). 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2021, № 20 
 

 
 

 

 

90 

На основі статистичного аналізу було визначено тип розподілу для 

кожного виду активів та його основні числові параметри (таблиця 3). 

Таблиця 3. Типи розподілів та основні числові характеристики показників, 

що моделюються 

Вид активу Тип розподілу  Параметри 

Грошові кошти та рахунки у 

Національному Банку України 

рівномірний a=1011863 

b=2320458 

Кошти в банках експоненційний λ =4,92228E-07 

Кредити клієнтам експоненційний λ =5,68137E-08 

Інвестиції,  наявні для продажу експоненційний λ =1,27223E-06 

Інвестиції, утримувані до погашення експоненційний λ =4,75415E-07 

Основні засоби та нематеріальні 

активи 

нормальний  ̅=411770,2857 

=65232,59359 

Поточні активи з податку на прибуток рівномірний a= 5432 

b= 186160 

Відстрочені активи з податку на 

прибуток 

рівномірний a=177315 

b= 720744 

Інвестиційна нерухомість рівномірний a= 16648  

b= 202928 

Інші активи експоненційний λ =205544,1429 

Для кожного показника, використовуючи його тип розподілу, були 

змодельовані числові значення.  

Наприклад, для показника «Грошові кошти та рахунки у Національному 

Банку України», використовуючи формулу для знаходження значення 

випадкової величини з  рівномірним розподілом a+СЛЧИС()*(b-a) ми отримали 

значення 1098124,3 грн. 

 Для показника «Кошти в банках», де спостерігаємо експоненційний 

розподіл, використавши формулу    
 

 
  (   ), де                        

ми отримали значення 179568,8 грн. 

 Для показника «Основні засоби та нематеріальні активи», який 

характеризується нормальним розподілом, використавши статистичну функцію 

Excel  НОРМ.ОБР,  отримали значення 523470,1 грн. 

  Висновки: імітаційне моделювання може ефективно використовуватись в 

аналізі показників банківської діяльності. Перед застосуванням імітаційного 

моделювання необхідно зібрати статистичні дані, що характеризують 

досліджувані показники, встановити тип розподілу та оцінити числові 

характеристики і застосувати метод моделювання значень випадкової величини з 
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даним типом розподілу. Отримані в ході проведеного імітаційного моделювання 

значення не суперечать статистичним даним, отриманим в ході дослідження. 
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