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Анотація. У статті розглянуто проблеми діяльності банків на ринку кредитно-депозитних послуг у су-

часних умовах. Запропоновано ідею створення банківського стратегічного альянсу (БСА) як нетрадиційного 

методу оздоровлення ресурсної бази банків та взаємовідносин між фінансовими установами і населенням, 

представлено результати обчислювального експерименту діяльності БСА.
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Summary. The article deals with problems of activing of the banks in the market of the credit and deposit services 

in the modern conditions. an idea of a bank strategic alliance (bsa) as an unconventional method of healthing of the 

banks’ resource base and relationships between financial institutions and the population is offered, the results of com-

putational experiments of the activity of bsa are introduced.
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Постановка проблеми. Сьогодні в коментарях 

експертів все частіше звучать слова «фінансова 

катастрофа», «світова рецесія», «колапс». Спеці-

алісти не виключають можливості банкрутства 

проблемних європейських країн, говорять про 

збитки європейських банків внаслідок списання 

боргів Греції та проблеми в найбільших французь-

ких банках. Все це може стати серйозним потря-

сінням для світових ринків і спровокувати чер-

гову глобальну кризу. Розвиток подій в Європі, 

безумовно, відобразиться на банківській системі 

України, тому актуальним є питання стійкості 

українських банків, збалансованості грошового 

кредитно-депозитного обігу та забезпечення до-

віри населення до фінансових установ.

Об’єктом дослідження є діяльність банків на 

ринку кредитно-депозитних послуг, предметом 

дослідження — моделювання кредитно-депозит-

ної діяльності банків в екстремальних умовах. 

Методи дослідження: імітаційне моделювання, 

обчислювальний експеримент.

Метою роботи є розробка підходів до коре-

гування сценаріїв банківської діяльності, забез-

печення зростання депозитного та кредитно-

інвестиційного портфелів фінансових установ, 

розвиток банків як стабільних, універсальних, 

стійких, конкурентоспроможних кредитно-фі-

нансових інститутів, що надають повний спектр 

банківських послуг.

Виклад основного матеріалу. Міжнародне 

агентство Fitch опублікувало дані щодо проблем-

них кредитів в Україні. Їх кількість за минулий 

рік зросла та досягла 56 %. В країні не можуть по-

вернути гроші банкам біля трьох мільйонів лю-

дей. І це — всупереч заявам українських банкірів 

про вихід з кризи.

Причини цього явища:

1) більшість кредитів надавалась в доларах. 

З початком кризи різко «підскочив» курс долара, 

гривневі зарплати при цьому знецінились, а бан-

ки почали збільшувати ставки за вже виданими 

кредитами. Як наслідок, сума кредиту для пози-

чальника збільшилася до двох разів, а фінансові 

можливості населення різко погіршилися;

2) за невчасне погашення боргових зобов’я-

зань банки почали застосовувати штрафні санкції 

та пеню;

3) за період кризи суттєво впала ринкова вар-

тість заставного майна, і воно вже не може покри-

вати всю заборгованість позичальника кредиту. У 

зв’язку з цим позичальнику вже недостатньо за-

стави для сплати боргу, і для покриття кредиту він 

змушений шукати додаткові фінансові джерела, 

які в кризовий період відсутні;

4) під час кризи банки почали застосовувати 

практику неповернення депозитів, і Нацбанк ввів 

мораторій на дострокове повернення депозитів;

5) для повернення проблемних кредитів бан-

ки почали використовувати колекторські фірми з 

сумнівними методами повернення боргів.

Ці процеси призвели до кардинального зрос-

тання обсягів проблемних кредитів та підвищен-

ня соціальної напруги в суспільстві.

Динаміка та збалансованість грошового кре-

дитно-депозитного обігу є одним із найяскравіших 

показників якості та ефективності функціонування 

фінансово-банківської системи. Значну увагу цій 

темі приділяли такі вчені, як А. Маршал, А. Сміт, 
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П. Роуз, М. Алексєєнко, О. Барановський, О. Дзю-

блюк, А. Мороз, О. Огієнко, Д. Шевчук, Н. Беріда, 

О. Захарова. У своїх працях вони розглядали еко-

номічне значення кредитних та депозитних опера-

цій, технологію їх проведення з фізичними та юри-

дичними особами, вплив на ресурсну базу банку. 

Однак тема впливу кризи банківської системи на 

грошово-кредитну політику банків і питання про-

блемних кредитів є недостатньо дослідженими.

Створення банківських стратегічних альянсів 

(БСА) між банком та окремими категоріями клієн-

тів є нетрадиційним методом суттєвого підвищення 

обсягів депозитних вкладів та зростання циклу обі-

гу грошових ресурсів за рахунок довгострокової ін-

тенсифікації депозитного потоку в банк фінансових 

ресурсів та знаття напруги у стосунках між банками 

та клієнтами через тимчасову трансформацію статусу 

позичальника кредиту в статус вкладника депозиту 

та заміну залогу нерухомого майна на залог депозиту. 

Така конверсія дозволить поєднати переваги для бан-

ків та клієнтів: кардинально удосконалити кредитно-

депозитну політику банків у кризовий період, коли 

позичальники не мають можливості своєчасно та в 

повному обсязі сплачувати кредити, а банки — вико-

нувати свої депозитні обов’язки перед вкладниками. 

В умовах «кризи стосунків» побудова ефективного 

механізму заохочення вкладників є одним із найва-

гоміших важелів подолання банківської кризи.

Ми провели обчислювальний експеримент 

діяльності банківського стратегічного альянсу.

Припустимо, що фізична особа взяла кредит 

на певну суму на термін більше одного року при 

певній відсотковій ставці. Залог — нерухоме май-

но. Оплата відсотків та тіла кредиту здійснюється 

за ануїтетною схемою.

Ануїтетом називається потік платежів одна-

кового розміру, що надходить через рівні проміжки 

часу. Період часу між двома послідовними плате-

жами є розрахунковим під час нарахування про-

центів (рис. 1).

більш раннього надходження грошових коштів і 

подовженого на один період терміну нарахування 

відсотків у разі пренумерандо можна досягти біль-

ших фінансових результатів порівняно з потоком 

платежів, що вносяться у кінці періоду.

Ануїтетна схема погашення боргу була обра-

на з наступних причин. Для самих банків вигідно 

застосовувати ануїтетні платежі, оскільки в цьому 

випадку вони отримують більше прибутку за від-

сотками. Позичальникам ануїтетні платежі вигід-

ні у тому плані, що зручніше кожен місяць плати-

ти одну і ту ж суму.

Припустимо також, що внаслідок кризи 

позичальник не може виконувати свої боргові 

зобов’язання в розмірі ануїтетного платежу, він 

може вносити за кредитом платіж, менший за ве-

личиною, ніж встановлений банком.

Ідея БСА полягає в тому, щоб запропонувати 

позичальнику для полегшення боргового тягаря 

підписати договір на довгострокове інвестування 

за умови заміщення кредиту на депозит. При цьому 

відкривається депозитний рахунок позичальника, 

на якому він щомісячно розміщує кошти, менші за 

платіж за кредитом. Депозит відкривається на та-

кий же період часу, на який банк надавав кредит, 

але депозитна відсоткова ставка менша за кредитну. 

На депозит нараховуються складні відсотки прену-

мерандо або постнумерандо в залежності від умов 

договору. Для вирішення проблеми непогашеного 

кредитного зобов’язання буде використовуватись 

депозит позичальника, тому виплати відсотків за 

депозитом не здійснюються, доти сума внесків за 

депозитом не досягне загальної суми боргу пози-

чальника, що складається з тіла кредиту та нарахо-

ваних на нього відсотків.

Завдання: знайти таку мінімальну суму вне-

сків на депозит, щоб за період кредитування за-

гальна сума депозиту (внески та нараховані на 

них відсотки) досягла значення загальної суми 

боргу і позичальник, який стане довгостроковим 

вкладником (партнером банку), мав можливість 

розрахуватися за безнадійним кредитом і зали-

шатися клієнтом банку.

Для знаходження мінімальної суми внесків 

на депозит в умовах поставленої задачі потрібно 

розрахувати наступні фінансові показники:

1. Загальна сума виплат S при ануїтетному 

способі погашення кредиту:

 
S = NS

a
,

де N — кількість періодів погашення кредиту 

(кількість років n потрібно помножити на 12 міся-

ців); S
a
 — величина ануїтетного платежу.

2. Величина ануїтетного платежу S
a
:

 
S

a
 = AK,

де A — коефіцієнт ануїтету; K — сума кредиту.

3. Коефіцієнт ануїтету А:

Рис. 1. Тип ануїтету задає розподіл n платежів 

однакового розміру за межами процентних періодів 

усередині терміну ануїтету

Залежно від моменту надходження першого 

платежу розрізняють два типи потоків платежів — 

пренумерандо (перший платіж на початку першо-

го періоду) і постнумерандо (у кінці). За рахунок 
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 A = r(1 + P)N/(1 + P)N–1,

де Р — відсоткова ставка, що виражена в сотих 

частках у розрахунку на період, тобто поділена на 

кількість періодів нарахування відсотків — 12 мі-

сяців; r — відсоткова ставка в сотих частках; N — 

кількість періодів погашення кредиту (кількість 

років потрібно помножити на 12 місяців).

4. Цільова сума депозиту D:

 D = S.

Після розрахунку цих показників можна зна-

йти цільовий показник — мінімальний щомісяч-

ний внесок за депозитом С за формулою:

 
    

/

1 / 1 1 /
m n

D r m
C

r m r m mun





    
,

де m — кількість періодів нарахування відсот-

ків (m = 1 — раз на рік; m = 2 — раз на півроку; 

m = 3 — раз на квартал; m = 12 — раз на місяць); 

тип = 0 — постнумерандо (нарощування вкладів 

відбувається регулярно наприкінці кожного роз-

рахункового періоду); тип = 1 — пренумерандо 

(нарощування вкладів відбувається регулярно на 

початку кожного розрахункового періоду).

Для вирішення задач розрахунку основних 

фінансових показників за кредитом та депозитом 

згідно моделі БСА можна використовувати про-

грамний додаток Microsoft Office Excel, що входить 

до пакету прикладних програм Microsoft Office.

У Microsoft Office Excel представлений пере-

лік вбудованих фінансових функцій, що значно 

полегшує розрахунки.

Для знаходження значення даної функції 

потрібно занести у комірки вікна «Аргументы 

функции» таку інформацію, як відсоткова став-

ка, кількість періодів виплат, приведена вартість 

або майбутня вартість ануїтету та обрати тип ви-

плат — пренумерандо або постнумерандо.

Для довідки щодо використання даних функцій 

використовується вкладка «Справка Microsoft Excel»:

Таким чином, Microsoft Office Excel дає мож-

ливість отримати найзагальнішу інформацію 

щодо розрахунків.

Для того, щоб отримати точну і повну інфор-

мацію щодо всіх показників моделі погашення 

безнадійного кредиту за допомогою депозитного 

вкладу, створено окремий вузькоспеціалізований 

програмний додаток під назвою «БСА: програма 

розрахунків» на мові програмування C# в сере-

довищі Microsoft Visual Studio 2008 на платформі 

NET. Це середовище розробки було обрано з ба-

гатьох причин, деякі з них: мова C# подібна до 

Java, C++ і VB, але є компонентно-орієнтованою 

та більш безпечною, має уніфіковану систему ти-

пізації, підтримку подійно-орієнтованого програ-

мування і в загальному стані об’єднує кращі ідеї 

сучасних мов програмування.

Блок-схема алгоритму програми зображена 

на рис. 2.

Програма «БСА: програма розрахунків» при-

значена для обчислення фінансових показників 

грошової позики та результатів розміщення гро-

шових коштів на депозитному рахунку. Отримані 

дані можуть використовуватися з метою:

— власної оцінки кредитоспроможності;

— підбору найбільш відповідних умов пога-

шення кредиту за допомогою депозиту;

— порівняння і вибору найкращої депозитної 

пропозиції;

— оцінки повної вартості кредиту.

Програма може бути використана як особа-

ми, що приймають рішення взяти кредит, так і 
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Вікно програми «БСА: програма розрахун-

ків» має вигляд:

Рис. 2. Блок-схема алгоритму програми 

«БСА: програма розрахунків»

особами, що надають кредит, кредитними експер-

тами. Вона здійснює обчислення фінансових па-

раметрів для кредитів з ануїтетним видом плате-

жів та дозволяє обчислити результат розміщення 

грошових коштів на депозитному рахунку банку із 

зазначенням наступних показників: сума кредиту, 

термін кредиту, кредитна відсоткова ставка, тер-

мін депозиту, депозитна відсоткова ставка, період 

нарахування відсотків, тип внесків.

Для заданих умов позики та внеску програма 

обчислює: ануїтетний платіж, загальну суму креди-

ту, цільову суму депозиту, мінімальну суму внеску.

Перевагою цієї програми є:

— повний набір вихідних умов, потрібних для 

розрахунку;

— зрозумілий користувачу та зручний в робо-

ті інтерфейс;

— автоматичне створення документу звіт.txt, 

запис до нього та збереження всієї інформації за 

здійсненими розрахунками.

Після інформативного блоку «Кредит» зна-

ходяться два розрахункових поля, до яких не за-

носиться інформація, а виводяться отримані роз-

раховані показники згідно полів блоку «Кредит».

Після інформативного блоку «Депозит» зна-

ходяться два розрахункових поля, до яких не за-

носиться інформація, а виводяться отримані роз-

раховані показники згідно полів блоку «Депозит»: 

поле «Цільова сума депозиту, у. о.» — виводиться 

розраховане значення накопиченої суми грошей 

за депозитом, яка повинна дорівнювати загальній 

сумі кредиту. Ці накопичені кошти використову-

ються для погашення кредиту; поле «Мінімаль-

на сума внеску, у. о.» — виводиться розраховане 

значення мінімальної суми щомісячного внеску 

на депозитний рахунок. У результаті розрахунків 

створюється документ звіт.txt, в якому зберіга-

ються розрахунки. Цей документ розміщюється в 

місці знаходження самої програми.

Припустимо, фізична особа взяла кредит на 

суму 100000 у. о. терміном 15 років під 20 % річних 

за ануїтетною схемою під заставу нерухомого май-

на. Загальна суму кредиту становить 316133,37 y. o., 

а щомісячний ануїтетний платіж — 1756,29 у. о. 

Припустимо також, що така сума щомісяця є за-

надто великою для фізичної особи. Згідно до ідеї 

БСА банк відкриває депозитний рахунок для по-

зичальника терміном також на 15 років під, напри-

клад, 16 % річних, тип внесків — постнумерандо. 

Відсотки нараховуються щомісяця, але не випла-

чуються, доки сума внесків за депозитом не досяг-

не загальної суми боргу позичальника, а додаються 

до попередньої суми депозиту з подальшим нара-

хуванням відсотків на отриману величину депози-

ту. Таким чином, цільова сума депозиту дорівнює 

загальній сумі кредиту і складає 316133,37 y. o., а 

сума мінімального щомісячного депозитного вне-

ску, за допомогою якого можна погасити кредитну 

заборгованість, становить 427,94 у. о:
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вважаємо щомісячний період нарахування відсот-

ків за депозитом та тип внесків — пренумерандо.

Висновки. Завдяки впровадженню БСА спо-

стерігаються значна різниця між платежем за кре-

дитом і внеском на депозит для погашення цього 

кредиту та, при значному терміні кредитування, 

скорочення депозитного періоду порівняно з тер-

міном кредиту. Запропоновані умови співпраці 

між населенням і банками є вигідними для обох 

сторін: позичальник погашає заборгованість пе-

ред банком з набагато меншими щомісячними 

виплатами, банк отримує кошти в повному обся-

зі і навіть раніше, ніж за кредитною програмою, 

здобуває довгострокового клієнта, позбувається 

безнадійного кредиту. А головне, буде знята со-

ціальна напруга в суспільстві, відновиться довіра 

населення до фінансових установ, збільшиться 

обсяг грошових надходжень до банків, а також 

буде створений прецедент, коли завдяки загаль-

ним зусиллям, поступкам, розумінню, урахуван-

ню не тільки власних інтересів, а й інтересів та 

життєвих обставин іншої сторони взаємовідно-

син, буде вирішений фінансовий конфлікт із вза-

ємною моральною та матеріальною вигодою.
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Результати розрахунків зберігаються у файлі 

звіт.txt:

Таким чином, внаслідок реалізації ідеї БСА і 

відкриття депозитного рахунку позичальник кре-

диту дістає можливість погасити кредит, виплачу-

ючи щомісячно набагато менший внесок, а банк 

отримує довгострокового клієнта та гарантії по-

гашення безнадійного кредиту. Більше того, при 

значному терміні кредиту заборгованість перед 

банком можна погасити шляхом відкриття депо-

зиту, термін якого менший від строку депозиту. 

Також можна прослідити логічну закономірність: 

чим довше термін депозиту, тим менший внесок 

потрібно робити щомісяця, щоб отримати цільову 

суму депозиту.

У результаті проведення значної кількості 

розрахунків із різними початковими умовами, 

рекомендованою умовою для реалізації ідей БСА 


