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Summary 

The article describes the key features of the banking business based on the corporate social responsibility 
concept. The impact of social initiatives on the bank is identified. The influence of the concept on the added 
value of the banking business is proved. 
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У статті проаналізовано структуру балансу банку в контексті визначення балансових складових, що бе-

руть безпосередню участь у формуванні його доходів, та окремі показники діяльності банківської системи 
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Постановка проблеми.1Інтеграція банківської 
системи України до європейського співтовариства 
обумовлює потребу в подальшому наближенні 
методичних підходів до оцінки достатності капіта-
лу в частині врахування операційного ризику до 
положеннь Базельського комітету з банківського 
нагляду. Згідно з Міжнародною конвергенцією 
виміру капіталу і стандартів капіталу (Базель ІІ) [1] 
існує можливість вибору способу розрахунку ви-
мог до капіталу для покриття операційного ризику 
між базовим, стандартизованим або вдосконале-
ним підходами. Запровадження у вітчизняну бан-
ківську практику пруденційних вимог до капіталу 
з метою покриття операційного ризику, на наш 
погляд, потребує застосування нарівні з критерія-
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ми, передбаченими Базелем ІІ, індикативного по-
казника щодо способу обчислення таких вимог. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми розуміння сутності операційного ризи-
ку, його виявлення, оцінки, управління та контро-
лю досліджувались у працях багатьох вітчизняних 
науковців, серед яких: С. О. Дмитров, К. Г. Гонча-
ров, О. В. Меренкова, А. Т. Кияк, А. Б. Камінсь-
кий, О. В. Васюренко [4], О. М. Сидоренко [4] 
та інші.  

Невирішені частини проблеми. Українсь-
кими вченими більшою мірою висвітлені теоре-
тичні підходи до розуміння сутності операційного 
ризику та особливостей його ідентифікації в про-
цесі управління ризиками банку. Водночас недо-
статньо вивченим залишається питання найбільш 
прийнятної методики розрахунку операційного 
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ризику з метою його покриття капіталом для 
українських банків та способу її вибору.  

Метою дослідження є розрахунок індикатив-
ного показника, який може бути використаний з 
метою вибору способу обчислення вимог до капі-
талу банку для покриття операційного ризику та 
обґрунтування доцільності його використання.  

Виклад основного матеріалу. Одним із ри-
зиків, на які наражаються банки в процесі своєї 
діяльності, є операційний ризик. Базель ІІ перед-
бачає можливість вибору способу розрахунку 
вимог до капіталу на покриття операційного ри-
зику, який найбільш оптимально задовольнятиме 
характер операцій банків та інфраструктуру віт-
чизняного ринку фінансових послуг. Зокрема, 
пропонується вибір між трьома можливими під-
ходами (базовим, стандартизованим та вдоско-
наленим), залежно від розміру банку, складності 
і різноманітності здійснюваних ним операцій, 
чутливості до зазначеного виду ризику [1].  

Виходячи з положень Базеля ІІ, єдиною ба-
зою для розрахунку операційного ризику за всі-
ма підходами з метою його покриття капіталом є 
валовий дохід банку, тобто сума чистого проце-
нтного та чистого непроцентного доходу.  

Валовий дохід банку залежить від прибутку 
за наданими банком кредитами, здійсненими 
інвестиціями, отриманими комісіями та іншими 
надходженнями від здійснених послуг, тобто від 
обсягів та структури активів [6]. Активами банку 
є власні та залучені кошти, що розміщені в акти-
вні операції. Співвідношення різних за якістю 
активних статей балансу до валюти балансу  
формує структуру активів банку за призначен-

ням. Очевидно, що найвагомішою складовою 
активів банку, задля досягнення прибуткової ді-
яльності та, відповідно, оптимальності структу-
ри, мають бути працюючі (оборотні) активи (ак-
тиви, що приносять банку поточні доходи: кре-
дити, в т.ч. міжбанківські, та вкладення в цінні 
папери), оскільки саме вони є джерелом форму-
вання валового доходу банку.  

Таким чином, можна стверджувати про наяв-
ну пряму залежність між обсягом працюючих 
(оборотних) активів банку та рівнем валових до-
ходів банку, що продукують ці активи. 

Водночас відсутність такої залежності може 
бути свідченням низької якості працюючих 
(оборотних) активів, недосконалих управлінсь-
ких рішень керівництва банку, конкурентної по-
зиції банку на ринку тощо. В цьому операційний 
ризик відрізняється від інших ризиків (кредитно-
го, ринкового), щодо яких банк може надійніше 
оцінити свої майбутні потреби в капіталі [4]. 

Кількісне підтвердження або спростування 
цього припущення доцільно провести за допомо-
гою економетричного аналізу валових доходів 
банку (Y) та їх зв’язку з обсягом працюючих ак-
тивів (Х), застосувавши лінійну регресійну мо-
дель [2; 3; 7; 5].  

З цією метою проаналізуємо відповідні пока-
зники банківської системи України з застосуван-
ням лінійної регресійної моделі. Для цього ско-
ристаємось річними даними щодо обсягів вало-
вих доходів банку та працюючих (оборотних) 
активів по банківській системі України за період 
з 01.01.2008 по 01.01.2014 (табл. 1) [8]. 

Таблиця 1 – Дані по банківській системі України щодо обсягів працюючих (оборотних) активів 
та валових доходів*  

Дата 
Обсяг працюючих активів,  

млн грн. (Х) 
Відсоток зростання/зменшення  
обсягу працюючих активів, % 

Обсяг валового доходу, 
млн грн. (Y) 

01.01.2008 446 426 – 38 059 

01.01.2009 743 415 +66,5 69 526 

01.01.2010 682 175 –8 75 036 

01.01.2011 712 623 +4,5 72 779 

01.01.2012 792 908 +11,3 80 200 

01.01.2013 865 078 +9,1 79 165 

01.01.2014 1 017 968 +17,7 84 032 
*Розраховано на підставі даних Національного банку України http://www.bank.gov.ua. 

Для встановлення вигляду залежності між об-
сягом працюючих (оборотних) активів (Х) та ва-
ловим доходом (Y) за допомогою вибірки будує-
мо кореляційне поле точок (рис. 1). 

 

За розміщенням точок на кореляційному полі 
припускаємо, що залежність між Х та Y лінійна: 
ŷ=b0+b1 · x. Для наочності обчислень за методом 
найменших квадратів побудуємо табл. 2. 
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Рисунок 1 – Кореляційне поле точок, побудоване для встановлення залежності  

між обсягом працюючих активів та валовим доходом 

Таблиця 2 – Розраховані за методом найменших квадратів дані для проведення подальших 
обчислень 

 
Враховуючи, що основна ідея методу най-

менших квадратів полягає в знаходженні таких 
оцінок параметрів bₒ, b1, для яких ∑  була б 
найменшою, треба розв’язати задачу: 

∑ е ∑ ,   
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Отже, за формулами 1 та 2 ми можемо знайти 

параметри b0 і b1 та записати рівняння регресії: 

ŷ , ŷ . 

За формулами (1) та (2) знайдемо точкові оці-
нки параметрів моделі b0, b1: 

cov ,
 

55	620	839	927 751	513 71	257
591	211	171	147 751	753
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Ряд1

№ Х Y Х × Y Х² Y² Ŷ еᵢ еᵢ² 
1 446 426 38 059 16 990 527 134 199 296 173 476 1 448 487 481 47 365 -9 306 86 599 582 

2 743 415 69 526 51 686 671 290 552 665 862 225 4 833 864 676 70 623 -1 097 1 202 369 

3 682 175 75 036 51 187 683 300 465 362 730 625 5 630 401 296 65 827 9 209 84 810 593 

4 712 623 72 779 51 863 989 317 507 831 540 129 5 296 782 841 68 211 4 568 20 865 162 

5 792 908 80 200 63 591 221 600 628 703 096 464 6 432 040 000 74 498 5 702 32 508 311 

6 865 078 79 165 68 483 899 870 748 359 946 084 6 267 097 225 80 150 -985 970 482 

7 1 017 968 84 032 85 541 886 976 1 036 258 849 024 7 061 377 024 92 123 -8 091 65 466 978 

Сума 5 260 593 498 797 389 345 879 487 4 138 478 198 027 36 970 050 543 – – 292 423 478 

Середнє 
значення 

751 513 71 257 55 620 839 927 591 211 171 147 5 281 435 792 – – – 
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2	070	472	445
26	438	952	542

0,078311 

0,078311, 

де коваріація cov (x, y) = 2 070 472 445, дисперсія 
D(X)=26 438 952 542; 

b0 = 71 257 – 0,078311 × 751 513 = 12 405. 

 
Вибіркова пряма лінійної регресії є такою: 

ŷ = 12 405 + 0,078311 × х. 

 
Зобразимо дану пряму регресії на кореляцій-

ному полі (рис. 2). 
За цим рівнянням обчислимо ŷᵢ та залишки еᵢ 

= yᵢ – ŷᵢ (7-й та 8-й стовпчики табл. 2). 
Для аналізу ступеня лінійної залежності об-

числимо коефіцієнт кореляції за формулою: 

1∑ ̅

1 ∑ ̅
1 ∑ 	

 

cov ,
,													 3 	 

 
де –1≤	 	≤1. Причому за різних значень ко-

ефіцієнта кореляції отримуємо різні висновки 
щодо вигляду зв’язку між досліджуваними змін-
ними: 
 якщо він додатний, то зв’язок – прямий; 
 якщо < 0, то зв’язок зворотний; 
 якщо →1, то існує сильний лінійний зв’язок; 
 якщо →0, то лінійного зв’язку між змінними 

x та y немає, або він дуже слабкий. 

 
Рисунок 2 – Кореляційне поле точок та вибіркова пряма 

Таким чином: 

cov ,

2	070	472	445

√26	438	952	542 √203	916	461
0,88, 

де дисперсія D(Y) = 5 281 435 792 – 71 257² = 
= 203 916 461. 
 
Тобто отримане в результаті проведеного 

аналізу значення коефіцієнта кореляції дозволяє 
стверджувати про наявність досить сильної 
прямої залежності між розглядуваними змінними 
обсягу працюючих активів D(X) та валових дохо-
дів банку D(Y), причому зі зростанням X зростає 
Y. Це також підтверджується розміщенням точок 
на кореляційному полі. Отже, значення коефіці-

єнта кореляції дозволяє також зробити висновок 
про те, що побудована нами модель є достатньо 
якісною, і тому на її основі можна робити ана-
ліз, здійснювати прогноз та контроль. 

Коефіцієнт	  може трактуватись як граничні 
валові доходи, а фактично він показує, на яку 
величину зміниться обсяг доходу, якщо обсяги 
працюючих (оборотних) активів банку зростуть 
на одну одиницю виміру (тобто на 1 млн грн.). 
На рис. 2 цей коефіцієнт визначає тангенс кута 
нахилу прямої регресії відносно додатного на-
прямку осі абсцис (пояснювальної змінної). Ві-
льний член bₒ рівняння регресії визначає про-
гнозне значення валових доходів Y за величини 
активів X. 

На підставі побудованої моделі можна ви-
значити обсяг валових доходів за прогнозовано-
го рівня працюючих (оборотних) активів.  
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Наприклад, щоб визначити прогнозний рі-
вень працюючих (оборотних) активів на 
2015 рік, скористаємось даними табл. 1, зокрема 
щодо темпів зростання (%) обсягу працюючих 
(робочих) активів впродовж стабільного періоду 
за 2011–2014 рр. (відповідні дані за 2008–
2010 рр., на наш погляд, доцільно враховувати 
під час обчислення прогнозу за песимістичним 
сценарієм, оскільки на них припадають докри-
зовий та кризовий періоди, коли спостерігались 
суттєві різкі коливання обсягів активів).  

Тоді прогнозоване значення середніх темпів 
зростання (%) обсягу працюючих (робочих) ак-
тивів на 2015 рік становитиме 10,65 % = (4,5 % + 
+ 11,3 % + 9,1 % + 17,7 %)/4. Відтак прогнозо-
ваний обсяг працюючих (робочих) активів на 
2015 рік становитиме 1 126 381,6 млн грн. =  
= (1 017 968 × 110,65)/100. 

На підставі визначеного рівня працюючих 
(робочих) активів Х* = 1 126 381,6 млн грн. об-
числимо прогноз обсягу валових доходів на 
2015 рік.  

З цією метою спочатку знайдемо точковий 
прогноз для прогнозованого значення Y за вибі-
рковою прямою ŷ = 12 405 + 0,07831144 × х: 

ŷ* = 12 405 + 0,078311 × 1 126 381,6 = 100 613,1. 

Отже, прогнозований обсяг валового доходу 
може становити приблизно 100 613,6 млн грн. 
Знайдемо довірчий прогнозний інтервал для 
можливого середнього обсягу валового доходу, 
тобто знаходження інтервалу довіри для дійсно-
го значення залежної змінної y для заданого рі-
вня довіри y = 1 – α, використовуючи при цьому 
формули (4–7`):  

∗ Ŷ∗ ; 2 ;	Ŷ∗

; 2 ,                                       (4) 

де Ŷ∗ будемо визначати таким чином: Ŷ∗
∗, ; 2  – шукаємо за табли-

цею критичних точок розподілу Стьюдента 
за заданим рівнем значимості α = 1–y i (n – 2) 
ступенями свободи;  – стандартна похибка 
прогнозу, яка обчислюється за формулою: 

	 1
1 ∗ ̅

∑ ̅
.														 5  

Тут  – оцінка дисперсії помилок і її серед-
ньоквадратичне відхилення обчислюється за 
формулою: 

	
∑

2
.																																	 6  

Проте, на нашу думку, більш правильно було 
б застосувати побудову інтервалів довіри для 
математичного сподівання ∗, тому що 

∗ Ŷ∗  (на відміну від	 ∗ і Ŷ∗). Тобто 
прогнозовані інтервали довіри, побудовані для 

∗ , будуть точнішими, ніж для індивідуаль-
ного значення ∗. 

Отже, довірчий прогнозний інтервал для 
∗  за рівня довіри є таким: 

∗ Ŷ∗ ; 2 ; Ŷ∗

	 ; 2 ,																		 7  

де помилка прогнозу буде обчислюватись так:  

	
1 ∗ ̅

∑ ̅
	.														 7`  

Якщо проаналізувати побудовані довірчі ін-
тервали, то неважко помітити, що найбільш 
вузькими, тобто точнішими, вони будуть за 
∗ ̅. По мірі віддалення	 ∗ від середнього 

значення ̅ довірчі інтервали розширяються. 
Тому необхідно обережно екстраполювати 
отримані результати на прогнозні області. З ін-
шого боку, зі збільшенням кількості спостере-
жень n ці інтервали звужуються до лінії регресії 
за n → ∞. 

Таким чином, для обчислення помилки про-
гнозу спочатку обчислюємо дисперсію залишків 
(див. (6)), застосовуючи дані 9-го стовпчика 
табл. 2:  

292	423	478
7 2

58	484	695,6. 

 

Тоді помилка прогнозу становитиме (7`):  

58	484	695,6  

1
7

1	126	381,6 751	513
7 26	438	952	542

	 7	252,3. 

 

Знаходимо прогнозні інтервали (7): 

100	613,1 7	252,3 1,476 ∗  

100	613,1 7	252,3 1,476 ⇒ 
∗ 89	908,7; 111	317,5 .	 

Значення критичної точки (1,476) знаходимо 
в таблицях критичних точок розподілу Стьюде-
нта за даним рівнем значущості α (у нашому 
випадку α = 0,2) та кількістю ступенів вільності 
– 5 (n–2=7–2=5). 

Отже, з імовірністю 0,8 за даного прогнозно-
го значення обсягу працюючих (робочих) акти-
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вів на рівні 1 126 381,6 млн грн. прогнозне се-
реднє значення обсягу валових доходів буде в 
межах від 89 908,7 до 111 317,5 млн грн.  

Висновки. Значення коефіцієнта кореляції, 
розраховане за відповідний період (5–7 років, 
що відповідає положенням Базельського комі-
тету з банківського нагляду [1]) по банківській 
системі в цілому, доцільно запровадити як інди-
кативний показник, з яким порівнюватиметься 
коефіцієнт кореляції, розрахований за окремим 
банком за відповідний період. На підставі порі-

вняння отриманого значення коефіцієнта коре-
ляції за окремим банком із індикативним показ-
ником, розрахованим у цілому по банківській 
системі, доцільно визначати спосіб розрахунку 
вимог до капіталу банку для покриття опера-
ційного ризику згідно з табл. 3, а також прогно-
зувати, які банки в найближчій перспективі 
зможуть претендувати на застосування більш 
складних підходів до розрахунку вимог до капі-
талу на покриття операційного ризику (стандар-
тизований та вдосконалений підходи). 

Таблиця 3 – Розрахунок вимог до капіталу банку на покриття операційного ризику (приклад) 

Оптимальне значення (індикативний показник) – 0,88 

Фактичне значення коефіцієнта кореляції за окремим банком 

до 0,51 від 0,52 до 0,89 від 0,9 

Рівень відповідності фактичного значення коефіцієнта кореляції за окремим банком індикативному показнику 

Незначний Помірний Високий 

Розрахунок вимог до капіталу на покриття операційного ризику 

Застосовується базовий підхід Допускається можливість переходу 
на застосування стандартизованого підходу 

Допускається можливість переходу 
на застосування вдосконаленого підходу 

 

Слід також зауважити, що зазначений індика-
тивний показник може застосовуватись як один 
із критеріїв, нарівні з іншими, які одночасно ма-
ють бути дотримані банками під час порушення 
питання щодо переходу на більш складні методи 
розрахунку вимог до капіталу на покриття опе-
раційного ризику порівняно з базовим підходом, 
і розглядатись як необхідний, але не виключний. 

З метою підтримки відповідності значення 
індикативного показника в актуальному стані 
доцільно щорічно здійснювати за підсумками 
звітного року його актуалізацію. Під час актуалі-
зації обчислення індикативного показника най-
давніший звітний період (в нашому випадку 
2008 рік) буде відкидатись, а новий (в нашому 
випадку 2015 рік) – додаватись.  
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Summary 

The article analyzes the structure of the balance of the bank in the context of determining the balance 
components involved in the formation of his income, and separate indicators of the banking system of 
Ukraine. The purpose of the analysis is the rationale for the use of performance indicators by which it is 
advisable to determine the method for calculating capital requirements for the bank's operational risk and its 
use in the Ukrainian banking practice. 


