
82
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2014 - №1

Заславська О.І. Моделювання структури кредитного потенціалу банків на основі кореляційно-регресійного аналізу

УДК 303.723:336.71

Заславська О.І.,
аспірант, ТНЕУ

МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ КРЕДИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ
НА ОСНОВІ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ
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ВСТУП
Стрімкий розвиток інформаційних технологій зумовив їхнє широке використання в усіх сфе-

рах суспільного життя, у тому числі, в економічній. У більшості випадків економічні та техно-
логічні процеси описують за допомогою кількісних співвідношень, які складають економіко-ма-
тематичну модель об’єкта. Вигляд економіко-математичних моделей, що застосовуються у прак-
тиці планування та управління діяльністю підприємств, здебільшого визначаються специфікою
їхньої діяльності. У фінансовій сфері найбільшого розповсюдження набули інформаційні коре-
ляційні моделі, в основі яких лежить регресійна залежність між факторними та результуючими
ознаками. Ці моделі дають змогу встановити кількісний взаємозв’язок між системами вхідних та
вихідних економічних показників досліджуваного об’єкта на основі аналітичних співвідношень
(наприклад, регресійних рівнянь).

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження джерел банківських ресурсів з точки зору їхнього впливу на фор-

мування кредитного потенціалу банку та розробка алгоритму моделювання структури ресурсної
бази кредитно-інвестиційної діяльності банків на основі кореляційного та багатокритеріального
дисперсійного аналізу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Дослідження кредитного потенціалу українських банків дало змогу виділити значну кількість

впливових факторів та елементів ризику, що й зумовило вибір інформаційної ймовірнісної пара-
дигми при побудові моделі ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банків. У
якості вихідного результуючого показника y було обрано загальний кредитний потенціал. У зв’яз-
ку з достатньо великою розмірністю досліджуваної задачі нами розроблено спеціальне приклад-
не програмне забезпечення, яке дозволяє проводити моделювання класу подібних задач із вико-
ристанням економіко-математичних методів. У процесі дослідження було використано методи
багатокритеріального дисперсійного аналізу. Допустимість застосування ймовірнісних методів
для побудови та дослідження моделі ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності
банків ґрунтується на традиційних економетричних припущеннях, наведених нижче [1, 8].

М і ж  р е з у л ь т у ю ч и м  п о к а з н и к о м  y  т а  в е к т о р о м  в х і д н и х  ф а к т о р і в  x  ( x  =  ( x 1, x2, …, xm)) посту-
люється зв’язок:

y = f (x) (1)
Співвідношення (1) означає, що виконано ідентифікацію змінних, які впливають на змінну

величину y. Залежність (1) не є функціональною, де кожному значенню вектора x ставиться у
відповідність єдине значення y. Вона є стохастичною. Це означає, що для заданого значення век-
тора x може існувати множина значень змінної y, випадково розсіяних у деякому проміжку. Стоха-
стична природа залежності між y і x викликана тим, що змінна y залежить не тільки від змінних
величин x1, x2, …, xm, але й від ряду інших неврахованих факторів, таких, як попит та пропозиція
на ринку фінансових продуктів і послуг, ризики банківської кредитно-інвестиційної діяльності,
кризові явища в економіці тощо. Тому вважають, що отримані значення залежної змінної у є реа-
лізаціями випадкової величини.
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На практиці методи статистичного аналізу та змістовні уявлення, на основі яких було прийня-
те співвідношення (1), дають змогу зробити вибір серед можливих альтернативних варіантів мо-
делей. Основна задача полягає у встановленні вигляду функції регресії:

)a,x(fy  , (2)
де а — вектор невідомих параметрів.

Через те, що випадковості й другорядні фактори не можуть бути виключені з емпіричних да-
них, залежність між величинами у та х набуває стохастичного характеру.

Випадкова величина z обчислюється, як
yyz  , (3)

де y  — середнє значення змінної у..
Рівняння (3) характеризує відхилення змінної у, що обчислюється за функцією регресії (1), від

величини y  та називається збуренням. Воно включає вплив неврахованих у моделі факторів і
помилок спостережень, а його значення змінюється для кожного спостереження. Із співвідно-
шень (1) та (3) випливає, що результуючу змінну у можна представити у такому вигляді:

y = f (x, a) + z. (4)
Такий запис дозволяє інтерпретувати випадкову змінну z, як таку, що враховує неправильну

специфікацію функції регресії, тобто невірний вибір форми рівняння (2). Завдяки введенню ви-
падкової змінної z, змінна y також стає випадковою, адже при заданих значеннях x їм не можна
поставити у відповідність тільки одну визначену величину у.

У процесі моделювання структури ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності
банків можна виділити три етапи.

Перший етап є підготовчим, на якому здійснюється вибір та аналіз всіх можливих факторів, які
впливають на процес або показник, що досліджується. Проводиться вимірювання та аналіз знай-
дених факторів.

Другий етап полягає у застосуванні методів кореляційного аналізу. Цей етап містить такі стадії:
1. Математично-статистичний аналіз факторів.
2. Статистичний аналіз міри залежності між результуючим показником у та впливовими фак-

торами хі, який проводиться на основі дослідження елементів кореляційної матриці та обчислен-
ня часткових коефіцієнтів кореляції.

3. Розрахунок основної характеристики — коефіцієнта множинної детермінації R2, основного
показника щільності зв’язку узагальнюючого результуючого показника з впливовими факторами.

Третій етап — застосування багатовимірного регресійного аналізу.
У процесі побудови багатофакторних регресійних моделей можна виділити такі стадії:
1. Вибір вигляду регресійної багатофакторної моделі.
2. Оцінка невідомих параметрів регресійної моделі.
3. Перевірка значимості знайдених параметрів моделі та її оцінка на адекватність реальній

дійсності, що здійснюється за допомогою t-критерію Ст’юдента.
4. Обчислення коефіцієнтів еластичності, який проводиться на основі знайдених оцінок пара-

метрів регресійної моделі.
5. Аналіз отриманих результатів та висновки.
Необхідно зазначити, що всі три етапи моделювання є взаємопов’язаними, а результати попе-

реднього етапу використовуються у наступному. Так, зокрема, аналіз коефіцієнтів кореляції, що
проводиться на етапі кореляційного аналізу, буде використаний при відборі до регресійної моделі
найбільш впливових факторів.

Для моделювання структури ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банків
із використанням методу кореляційно-регресійного аналізу нами обрано три вітчизняні банки:
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Банк Львів» як один із найбільших та один із найменших
українських банків за розмірами активів, відповідно, а також ПАТ «Комінвестбанк» як регіональ-
ний банк (Закарпатська область). Варто відзначити, що і ПАТ «Банк Львів», і ПАТ «Комінвест-
банк» знаходяться у четвертій групі відповідно до розміру їхніх активів.

При статистичному аналізі структури кредитного потенціалу банків використано інформацію,
подану на офіційному сайті Національного банку України, про значення досліджуваних факторів
(джерел ресурсної бази банків) впродовж останніх двадцяти чотирьох періодів: із 2001 року по



84
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2014 - №1

Заславська О.І. Моделювання структури кредитного потенціалу банків на основі кореляційно-регресійного аналізу

2012 рік, щопівроку [2]. Тому, у розрахункових формулах, які наведені нижче, n = 24. Наявні
статистичні дані щодо діяльності обраних нами банків дали змогу дослідити зміну кредитного
потенціалу як результуючого показника від зміни його складових як факторів впливу.

На першому етапі дослідження виділено 7 факторів впливу: статутний капітал, резервний фонд,
нерозподілений прибуток (непокритий збиток), депозити юридичних осіб, депозити фізичних осіб,
кошти НБУ та інших банків, боргові цінні папери.

На стадії регресійного аналізу ключовим є питання вибору вигляду регресійної моделі. Часті-
ше за все, вибір моделі зумовлений відомими апріорними відомостями про досліджуваний об’єкт.
З огляду на задачу моделювання структури ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяль-
ності банків потрібно виділити два суттєві моменти. З одного боку, вигляд точної моделі є відо-
мим вже на першому етапі дисперсійного аналізу: залежність загального кредитного потенціалу
від первинних впливових факторів описується лінійною моделлю, в якій коефіцієнти перед усіма
змінними, що вимірюються у грошовому еквіваленті, дорівнюють одиниці, а всі інші коефіцієнти
дорівнюють нулю. З іншого боку, важливим завданням є зменшення кількості впливових фак-
торів шляхом вилучення несуттєвих показників та виділення тих, які найсильніше впливають на
результуючий фактор.

На етапі кореляційного аналізу проаналізовано інтенсивність зв’язку між загальним кредит-
ним потенціалом та вхідними факторами, та виконано відбір факторів для їхнього подальшого
включення у регресійну модель.

В якості показника зв’язку між факторами x (джерела кредитного потенціалу банку) та y (кре-
дитний потенціал банку) прийнято вибірковий парний коефіцієнт кореляції, який визначається за
формулою:

yx
xy

)y,xcov(r


 , (5)

де  y,xcov  — коваріація;

yx ,  — вибіркові середньо-квадратичні відхилення величин x та y, відповідно.

Із математичної статистики відомо, що парний коефіцієнт кореляції xyr  задовольняє умові
1r1 xy  .

При цьому,

якщо 3,0rxy  , то зв’язок між величинами x та y вважається слабким;

якщо 6,0r3,0 xy  , то зв’язок між величинами x та y вважається середнім;

якщо 6,0rxy   , то зв’язок між величинами x та y вважається сильним [1, 158].

Знак коефіцієнта кореляції xyr  вказує на характер залежності між величинами x та y. Якщо
0rxy  , то між x та y існує прямий зв’язок. Якщо 0rxy  , то між x та y існує обернений зв’язок.

На основі формули (5) обчислено значення парних коефіцієнтів кореляції для трьох обраних
банків (табл. 1).

Аналіз значень парних коефіцієнтів кореляції між результуючим показником та факторами
впливу показав, що між фактором «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» та загальним
кредитним потенціалом ПАТ «Комінвестбанк» існує слабкий статистичний зв’язок. Тому, при
подальшому моделюванні цей фактор виключено з переліку впливових факторів для ПАТ «Комін-
вестбанк». Що стосується інших двох банків, то на даному етапі аналізу всі їхні впливові фактори
виявилися значимими.

Для оцінювання значущості кожному значенню коефіцієнта кореляції r поставимо у
відповідність випадкову величину t, яка обчислюється за формулою (6), і за законом розподілу
Ст’юдента має k = n – 2 ступенів свободи:

2r1
krt


 . (6)
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Таблиця 1. Перелік виключених факторів після t-тесту часткових коефіцієнтів кореляції *

Назва фактора
Парні коефіцієнти кореляції

ПАТ «Райффайзен
Банк Аваль»

ПАТ
«Банк Львів»

ПАТ
«Комінвестбанк»

Статутний капітал 0,9444 0,8919 0,9556
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток) 0,4889 0,7315 0,0127

Загальні резерви та інші
фонди банків 0,6830 0,9753 0,9557

Депозити, залучені від
суб’єктів господарювання 0,9012 0,9204 0,9208

Депозити, залучені від
фізичних осіб 0,9781 0,9069 0,9981

Кошти НБУ та інших банків 0,9574 0,5778 0,9817
Боргові цінні папери 0,4072 0,7301 0,3053

* Розраховано автором

Обчислене значення t порівнюється з критичним значенням tn-2,a, яке знаходять у таблиці зна-
чень квантілей t-статистики Ст’юдента для заданого рівня значущості [1, с. 86]. Якщо t > tn-2,a,
то кореляційний зв’язок між змінними х та у вважається значимим. У протилежному випадку
приймається, що між відповідними змінними зв’язок відсутній.

Критичному значенню статистики Ст’юдента tk, із k ступенями свободи відповідає критичне
значення коефіцієнта кореляції rkp. Із співвідношення (6) випливає, що

kt

t
r

2
,k

,k
kp






 . (7)

Якщо r > rkp, то вибірковий коефіцієнт кореляції між змінними х та у є значимим. При прове-
дені практичних розрахунків найчастіше обирають рівень значущості  з множини {0,1; 0,05;
0,01} [3, с. 54]. Для обраних впливових факторів було проведено перевірку значущості парних
коефіцієнтів кореляції при  = 0,05. Критичне значення коефіцієнта кореляції rkp, розраховане
згідно з (7), при k = n – 2 = 22 та  = 0,05, становить 0,4038 та є однаковим для всіх банків. За
даними розрахунків, поданих у таблиці 1, один фактор впливу на кредитний потенціал ПАТ «Ком-
інвестбанк» виявився незначним (боргові цінні папери). Значення парного коефіцієнта кореляції
цієї факторної ознаки є меншим за критичне і становить. Таким чином, парний кореляційний
аналіз ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банків дав змогу виділити п’ять
впливових факторів для «Комінвестбанку» та по сім факторів — для «Райффайзен Банку Аваль»
та «Банку Львів». Саме ці фактори були включені у регресійну модель.

Недоліком парних коефіцієнтів кореляції у випадку багатофакторних моделей є те, що їхнє
значення зумовлене впливом інших факторних ознак на результуючий показник. Цього недоліку
позбавлені часткові коефіцієнти кореляції, які використовують для визначення ступеня «чистого»
впливу факторної ознаки на результуючу ознаку, при цьому вплив інших ознак виключається.
Слід зазначити, що часткові коефіцієнти кореляції визначаються лише у випадку, якщо m  n, де m
— кількість впливових факторів.

Часткові коефіцієнти кореляції можна визначити за формулою

1i,1i11

1i,1
x,...,x,xyx AA

A
r

m21i




 , (8)

де Aij — алгебраїчне доповнення до елемента кореляційної матриці, який знаходиться на перетині
i-го рядка та j-го стовпчика [4, 50].

Значущість часткових коефіцієнтів кореляції розраховується так само, як у випадку парних
коефіцієнтів кореляції, за винятком того, що для часткових коефіцієнтів кореляції кількість сту-
пенів свободи k у формулах (6) та (7) знаходять за формулою k = n – m – 1.

Проведені розрахунки показали, що для заданої вибірки критичне значення часткового коефі-
цієнта кореляції становить:
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 для банків «Райффайзен Банк Аваль» та «Банк Львів»:

4683,0
1612,2

12,2r
2kp 


 ;

 для банку «Комінвестбанк»:

4436,0
18101,2

101,2r
2kp 


 .

У результаті визначення критичного значення часткового коефіцієнта кореляції для досліджу-
ваних банків було відкинуто фактори, які наведено у табл. 2.

Таблиця 2. Перелік виключених факторів після t-тесту часткових коефіцієнтів кореляції *

Назва фактора
Частковий коефіцієнт кореляції

ПАТ «Райффайзен
Банк Аваль»

ПАТ
«Банк Львів»

ПАТ
«Комінвестбанк»

Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток) – 0,3426 – 0,3434 —

Загальні резерви та інші
фонди банків 0,2510 — 0,1703

Боргові цінні папери 0,4043 — —
* Розраховано автором

Таким чином, подальше моделювання проводилося з урахуванням чотирьох найбільш впливо-
вих факторів для банків «Райффайзен Банк Аваль» та «Комінвестбанк» та шести факторів — для
«Банку Львів».

Для перевірки ступеня залежності результуючої ознаки від відібраних факторів m21 х,...,х,х

обчислено коефіцієнт множинної детермінації 2
x,...,x,x,y m21

R , який використовується в якості індика-
тора сили сукупного зв’язку результуючої ознаки з усіма факторними ознаками. Множинний ко-
ефіцієнт кореляції m21 x,,xx,yR   обчислюється за формулою:

1m,1m

1m
x,,xx,y A

Qdet1R
m21



 , (9)

де detQm+1 — визначник матриці;
Am+1, m+1 — алгебраїчне доповнення до елемента кореляційної матриці, який знаходиться на пере-
тині m + 1-го рядка і m + 1-го стовпця [5, с. 345].

Обчислені значення коефіцієнта множинної детермінації 2
x,...,x,x,y 1021

R для обраних для аналізуу
банків становлять:

 «Райффайзен Банк Аваль» — 0,9982, що пояснює 99,82% варіації результуючої ознаки у;
 «Банк Львів» та «Комінвестбанк» — 0,9993, що пояснює 99,93% варіації результуючої ознаки у.
Таким чином, результати проведених розрахунків дозволяють зробити висновок про сильний

кореляційний зв’язок між вхідними і вихідними змінними параметрами для моделей кожного з
указаних банків. Крім того, високі значення коефіцієнтів множинної детермінації підтверджують
адекватність та якість проведеного кореляційно-регресійного аналізу.

Найбільшу складність при статистичному моделюванні становить вибір вигляду регресійної
моделі. Для дослідження ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банків нами
обрано лінійну регресійну модель, яка включає впливові фактори, відібрані на стадіях кореляцій-
ного аналізу. Такий вибір зумовлено двома чинниками:

1) початкова залежність загального кредитного потенціалу від усіх первинних факторів була
лінійною;

2) достатньо велике значення коефіцієнта множинної детермінації свідчить про те, що за-
лежність між вхідними та вихідною величинами може бути найбільш точно описана з викорис-
танням лінійної моделі.
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Отже, рівняння лінійної регресії виглядають таким чином:
 «Райффайзен Банк Аваль»:
y = 1,3417x1 + 1,3351x2 + 1,0209x3 + 1,2300x4 – 1479,3348; (10)
 «Банк Львів»:
y = 0,8815x1 + 1,2249x2 + 0,7195x3 + 0,8901x4 + 5,2629x5 + 1,1487x6 + 10,7250; (11)
 «Комінвестбанк»:
y = 0,9341x1 + 0,7976x2 + 1,2701x3 + 0,8457x4 + 2,7099, (12)

де у — загальний кредитний потенціал банку;
x1 — статутний капітал;
x2 — депозити, залучені від суб’єктів господарювання;
x3 — депозити, залучені від фізичних осіб;
x4 — кошти НБУ та кошти інших банків;
x5 — загальні резерви та інші фонди банку;
x6 — боргові цінні папери.
Вільний член z, що, до прикладу, для «Комінвестбанку» дорівнює 2,7099, формально нале-

жить розуміти таким чином: обсяг кредитного потенціалу, коли серед факторних ознак відсутні
статутний капітал, депозити фізичних і юридичних осіб та міжбанківські кредити, становить 2,71
млн. грн. Однак, ми вважаємо, що з економічної точки зору відсутність цих факторів є абсурдною,
тому вільний член z слід вважати допоміжною величиною, яка необхідна для отримання опти-
мальних прогнозів, і не тлумачити її настільки буквально.

Коефіцієнти регресії m21 x,x,x   розглядають як ступінь впливу кожної зі змінних на обсяг
кредитного потенціалу банківської установи за умови незмінності всіх інших факторів. Рівняння
регресії (10), (11), (12) дозволили встановити, що характер впливу на результуючий показник усіх
значимих факторних ознак зазначених банків є позитивним. Варто зауважити, що з метою досяг-
нення максимальної точності даних до моделі були включені всі можливі складові кредитного
потенціалу банку. Проте, враховуючи, що на практиці кошти статутного капіталу та інших влас-
них фондів банку не використовуються у кредитно-інвестиційних операціях, проаналізуємо фак-
торні ознаки, що входять до складу банківських зобов’язань.

Так, для банку «Райффайзен Банк Аваль» коефіцієнт x2 становить 1,3351, що означає, що за
інших рівних умов збільшення обсягу залучених депозитів від суб’єктів господарювання на 1 млн.
грн. зумовить зростання загального кредитного потенціалу банку майже на 1,34 млн. грн. Крім того,
як видно з рівняння (10), вагомий внесок у процес збільшення кредитного потенціалу роблять такі
фактори як депозити фізичних осіб, а також рефінансування НБУ і міжбанківські кредити.

Стосовно «Банку Львів», то серед найбільш впливових факторів (за виключенням складових
власного капіталу) найбільшу вагу мають депозити суб’єктів господарювання. Так, кожен залуче-
ний 1 млн. грн. збільшує результат у середньому на 1,22 млн. грн. Це означає, що даний банк
повинен проводити активну політику саме по залученню коштів від юридичних осіб, аби макси-
мально збільшувати свій кредитний потенціал.

Результати кореляційно-регресійного аналізу стосовно «Комінвестбанку» показали, що найваго-
мішим джерелом поповнення кредитного потенціалу цього банку є кошти фізичних осіб: їхнє
збільшення на 1 млн. грн. здатне призвести до зростання результуючого показника на 1,27 млн. грн.

Зауважимо, що обчислені коефіцієнти регресії відображають вплив на досліджуваний пара-
метр у тільки якоїсь однієї змінної х за неодмінної умови, що всі інші фактори не змінюються.
Наприклад, стосовно коефіцієнту x3 для «Комінвестбанку» дане твердження потрібно розуміти
так: вказаний вплив збільшення залучених коштів від фізичних осіб проявляється за умови, коли
обсяги статутного капіталу, депозитів суб’єктів господарювання, а також коштів НБУ та інших
банків зберігаються на попередньому рівні.

Як видно з рівнянь (10), (11) та (12), значення коефіцієнтів регресії для всіх трьох банків суттє-
во не відрізняються, незважаючи на значні відмінності між реальними обсягами загального кре-
дитного потенціалу та його складових. Це пояснюється тим, що кореляційно-регресійний аналіз
дає можливість виявляти силу зв’язку та впливу між результуючим показником та факторними
ознаками без урахування їхніх фактичних значень. Тобто запропонована нами лінійна регресійна
модель дозволяє об’єктивно оцінити можливості кожного окремого банку щодо формування та
управління його ресурсною базою.
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Відносний кількісний вплив факторів на результуючий фактор оцінюється за допомогою кое-
фіцієнта еластичності. Коефіцієнт еластичності показує, на скільки відсотків зміниться рівень
результуючої ознаки при зміні факторної ознаки на один відсоток.

Коефіцієнт еластичності обчислюється за формулою

k

k

k

k
x dx

)x(yd
)x(y

x
k

 , (13)

де xk — значення k-ої факторної ознаки, для якої визначається коефіцієнт еластичності,
)x(y k  — значення результуючої ознаки при відповідному значенні xk, розраховане за рівнян-

ням регресії [3, 76].
Нижче наведено значення коефіцієнтів еластичності для досліджуваних банків:
 «Райффайзен Банк Аваль»:
 = (x1; x2; x3; x4) = (0,0756; 0,2819; 0,3569; 0,3322);
 «Банк Львів»:
 = (x1; x2; x3; x4; x5; x6) = (0,1752; 0,4223; 0,2255; 0,0414; 0,0706; 0,0376);
 «Комінвестбанк»:
 = (x1; x2; x3; x4) = (0,1579; 0,1043; 0,5215; 0,2090).
Знаки коефіцієнтів еластичності факторів впливу показують, які фактори потрібно збільшува-

ти, а які — зменшувати для того, аби збільшився загальний кредитний потенціал банку. Оскільки
для наших банків коефіцієнти еластичності за усіма впливовими факторами є позитивними, то
їхнє збільшення призводить до зростання кредитного потенціалу.

До прикладу, рівняння еластичності для банку «Райффайзен Банк Аваль» показує, що за наяв-
ної ситуації найбільший вплив на загальний кредитний потенціал банку мають депозити фізич-
них осіб і кошти НБУ та інших банків. Так, при зростанні обсягу кожного з цих факторів на 1%
кредитний потенціал банку збільшиться на 0,36% та 0,33%, відповідно. Найменшим впливом
характеризується статутний капітал, що адекватно його частці у кредитному потенціалі та не-
значній ролі у кредитно-інвестиційній діяльності банку.

Для «Банку Львів» серед найвпливовіших факторів також є рефінансування НБУ та
міжбанківські кредити, проте більш вагоме значення мають депозити суб’єктів господарювання.
Наслідком збільшення їхнього обсягу на 1% стане зростання результуючого показника на 0,42%.

Коефіцієнти еластичності, обчислені за даними «Комінвестбанку», підтвердили важливість
такого джерела кредитного потенціалу вказаного банку як депозити фізичних осіб. Їхнє зростан-
ня на 1% здатне збільшити результуючий фактор на 0,52%.

Отже, розраховані коефіцієнти парної та часткової кореляції, а також коефіцієнти регресії та
еластичності констатують дуже сильний зв’язок обсягів рефінансування та міжбанківського
кредитування з кредитним потенціалом у всіх трьох банках. Тобто, наразі існує достатньо силь-
на залежність банків «Райффайзен Банк Аваль», «Банк Львів» та «Комінвестбанк» від фінансо-
вої підтримки центрального банку та інших вітчизняних банків. Позитивним моментом є силь-
ний зв’язок між депозитами, залученими від фізичних осіб і суб’єктів господарювання, та за-
гальним кредитним потенціалом банків. Даний зв’язок підтверджують всі вищенаведені розра-
хунки. Оскільки, на нашу думку, залучені кошти являються одним із найоптимальнішим дже-
рел для ведення кредитно-інвестиційної діяльності, такий результат є адекватним нинішній
ситуації у банківській сфері.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження щодо моделювання структури кредитного потенціалу комерційних

банків дозволяє зробити такі висновки:
1. Результати кореляційно-регресійного аналізу показали, що на обсяг кредитного потенціалу

банків ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Банк Львів» та ПАТ «Комінвестбанк» найбільше
впливають такі фактори, як депозити фізичних і юридичних осіб, рефінансування НБУ,
міжбанківські кредити та зовнішні запозичення банків.

2. У контексті активізації кредитно-інвестиційної діяльності банків вітчизняний банківський
менеджмент, на нашу думку, необхідно спрямувати, насамперед, на збільшення обсягів залучення
довгострокових коштів на внутрішньому і зовнішньому фінансових ринках та на зменшення за-
лежності банків від фінансової підтримки НБУ й інших банків, адже, як відомо, рефінансування
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та міжбанківські кредити передусім покликані забезпечувати ліквідність та платоспроможність
банківської установи.

3. Спеціальне прикладне програмне забезпечення, розроблене на основі кореляційного та ба-
гатокритеріального дисперсійного аналізу, дозволяє моделювати структуру ресурсної бази кре-
дитно-інвестиційної діяльності банків та прогнозувати обсяги кредитного потенціалу як окремо-
го банку, так і банківської системи загалом.
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