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Паляничко Катерина 

 

ОЦІНКА МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ 

РЕСУРСІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЛІНІЙ ТРЕНДУ 

 

У статті на підставі вхідних значень банківських ресурсів 

України за період 2005 – 2014 рр. побудовані моделі прогнозування на  
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основі ліній тренду. Побудова ліній тренда здійснювалась засобами 

MS Excel на основі точкової діаграми. Отримані  різноманітні типи 

апроксимуючої залежності: лінійна, логарифмічна, поліноміальна, 

степенева, експонентна. Кожний результат моделі прогнозування 

банківських ресурсів оцінений шляхом ранжування за відповідними 

критеріями, що характеризують достовірність, відповідність, 

надійність та інші параметри прогнозу. Приведені результати 

ранжування моделей за значенням коефіцієнту детермінації і за 

відхиленням прогнозу від фактичного значення банківських ресурсів. 

В результаті визначений остаточний результат оцінки моделі 

прогнозування банківських ресурсів за розглянутими параметрами у 

вигляді сумарного рангу. Здійснено порівняльний аналіз отриманих 

результатів  і обрана максимально прийнятна модель прогнозування 

банківських ресурсів 

Ключові слова: прогнозування, модель прогнозування, лінія 

тренду, ранг, банківські ресурси, коефіцієнт детермінаціх, модель 

прогнозування, прогнозні результати. 

 

Паляничко Екатерина 

 

ОЦЕНКА МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ 

РЕСУРСОВ УКРАИНЫ НА ОСНОВЕ ЛИНИЙ ТРЕНДА 

 

В статье на основании входящих значений банковских 

ресурсов Украины за период 2005 - 2014 гг. построены модели 

прогнозирования на основе линий тренда. Построение линий тренда 

осуществлялось средствами MS Excel на основе точечной диаграммы. 

Получены различные типы аппроксимирующей зависимости: 

линейная, логарифмическая, полиномиальная, степенная, 

экспонентная. Каждый результат модели прогнозирования банковских 

ресурсов оценен путем ранжирования по соответствующим 

критериям, которые характеризуют достоверность, соответствие, 

надежность и другие параметры прогноза. Приведены результаты 

ранжирования моделей по значению коэффициента детерминации и по 

отклонению прогноза от фактического значения банковских ресурсов. 

В результате определен окончательный результат оценки модели 

прогнозирования банковских ресурсов по рассмотренным параметрам  
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в виде суммарного ранга. Осуществлен сравнительный анализ 

полученных результатов и выбрана максимально приемлемая модель 

прогнозирования банковских ресурсов. 

Ключевые слова: прогнозирование, модель прогнозирования, 

линия тренда, ранг, банковские ресурсы, коэффициент детерминации, 

модель прогнозирования, прогнозные результаты. 

 

 

 

Palianuchko Ekaterina 

 

ASSESSMENT OF FORECASTING MODELS OF BANK 

RESOURCES OF UKRAINE BASED ON TRENDLINE 

 

The article is based on the input values of bank resources of 

Ukraine for the period 2005 - 2014 рр. based on prediction model from the 

trend line. Construction of the trend line was made in MS Excel-based point 

chart. Received various types of approximating dependencies: linear, 

logarithmic, polynomial, power law, exponential. Each outcome prediction 

model of bank resources estimated by ranking according to criteria that 

characterize the accuracy, relevance, reliability and other parameters of the 

forecast. The results of ranking models for the value of the coefficient of 

determination and prediction deviation of the actual value of bank resources. 

As a result, determined the final outcome assessment model prediction of 

bank resources considered parameters as total rank. The comparative 

analysis of the results and selected the most affordable model prediction of 

bank resources 

Keywords: forecasting, forecasting model, trend line, rank, bank 

resources, coefficient of determination, forecasting model projected results. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Одним із 

головних  питань, що постає перед банківським сектором в умовах 

складної ситуації на грошово-кредитному ринку, є розробка стратегії 

динамічного фінансового розвитку. Найважливішим завданням 

фінансового розвитку банківських установ є їх вихід на міжнародні 

грошово-кредитні ринки з метою залучення грошових коштів, що 

можуть бути направлені на збільшення власних коштів для 

забезпечення ефективної діяльності банків. 
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У зв’язку з цим одним з найголовніших та найвід-

повідальніших складових менеджменту є фінансове планування, 

необхідне для стратегічного розвитку банку і підвищення 

ефективності його фінансової діяльності у перспективі. Процес 

планування включає аналіз та прогнозування внутрішнього стану 

банківських установ і зовнішніх економічних показників. Успішний 

розвиток і надійність банківської системи в умовах ринкової 

економіки багато у чому залежить від результатів статистичного 

аналізу в банках, що дозволяє виявляти їхні слабкі та сильні сторони, 

визначати конкретні шляхи розв’язання проблем. Тому оцінка моделі 

прогнозування банківських ресурсів є актуальним питанням 

сьогодення.  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Дослідженню 

теоретичних і практичних питань методичного забезпечення 

статистичної обробки даних, планування та прогнозування показників 

діяльності фінансово-кредитних установ, у тому числі і банків, 

присвячені праці як аналітиків банків, так і таких провідних вчених, як: 

О.М. Горбач, Н.А. Цейтлін [1], В.М. Калініна, В.І. Соловйов [2], 

І.О.Кацко, М.Б. Паклін [3], Н.І. Костіна, А.А. Алєксєєв, О.Д. Василик 

[4], В.М. Костин, Н.А. Тішина  [5], Н.В. Купрієнко, О.О. Пономарьова, 

Д.В.Тихонов [6], Б.В. Самородов [7], В.В. Пурдик [8], Г.І. Карімов, 

О.О. Муравйова [9], О.С. Доценко [10]  та інші. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 

Наукове дослідження статистичної обробки даних та прогнозування 

показників діяльності банківських установ є досить актуальним. Але 

на сьогодні виникла потреба в прогнозуванні саме банківських 

ресурсів, що не знайшло достатнього розвитку в дослідженнях учених 

даного напрямку економічної науки. 

Постановка завдання. Мета даної статті  - побудова моделей  

прогнозування банківських ресурсів на основі ліній тренду. 

Виклад основного матеріалу дослідження.   
Під прогнозуванням мається на увазі науково обгрунтоване 

передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу 

його минулого і сучасного, систематична інформація про якісні й 

кількісні характеристики розвитку цього предмета чи явища в 

перспективі. Застосування прогнозування в банківській діяльності дає 

можливість виробити стратегію подальшого динамічного фінансового  
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розвитку. Чим точніше передбачення майбутнього, тим більша 

ефективність процесу прийняття рішень [9].   

Прогнозування базується  на зберіганні загальної тенденції 

розвитку явищ у часі, тому на практиці процес прогнозування 

зводиться до добору на підставі даних минулих періодів аналітичних 

залежностей досліджуваного параметра від чинників, що впливають, і 

екстраполяції цих залежностей на майбутнє. Прогноз показника 

отримується підстановкою необхідного значення чинника в отримане 

регресійне рівняння.  Таким чином, прогнозне значення є точковою 

оцінкою середнього значення показника при даних рівнях чинників 

[11, c. 56].  

Спочатку виявимо основну тенденцію розвитку банківських 

ресурсів України за 2005 – 2014 рр. Вихідні дані наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Вихідні значення банківських ресурсів України  

за період 2005 – 2014 рр. [12] 

№з/п Період Банківські ресурси, млн.. 

грн. 

1 1.01.2006 213878 

2 1.01.2007 340179 

3 1.01.2008 599396 

4 1.01.2009 926086 

5 1.01.2010 880302 

6 1.01.2011 942088 

7 1.01.2012 1054280 

8 1.01.2013 1127192 

9 1.01.2014 1278095 

10 1.01.2015 1316852 

 

На підставі таблиці 1 з 2005 до 2008 і з 2010 – 2014 року 

простежується поступове збільшення показника «Банківські ресурси», 

що свідчить про позитивні тенденції та стабільний розвиток  

економіки. В 2009 році кризові явища негативно вплинули на цей 

показник, в результаті чого банківські ресурси зменшились на 45784 

млн. грн. 
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Наступним етапом дослідження є побудова ліній тренду на базі 

теоретично придатних залежностей (рис.1). 

                                         
 

Рис.1. Моделі прогнозування банківських ресурсів України на основі 

ліній тренду 

 

Побудова ліній тренда засобами MS Excel на основі точкової  
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діаграми за фактичними даними минулих періодів є одним з найбільш 

поширених засобів прогнозування. Якісні властивості і 

характеристики розвитку виражають різні рівняння трендів. За 

допомогою програми MS Excel можна отримати різноманітні типи 

апроксимуючої залежності: лінійна, логарифмічна, поліноміальна, 

степенева, експонентна, лінійна фільтрація. Але реалізація 

запропонованих моделей призводить до значно різних чисельних 

результатів, які до того ж, часто мають різний напрямок розвитку. 

Тому необхідно оцінити можливості використання тієї чи іншої моделі 

прогнозування [9]. 

Після побудови ліній тренду нами пропонується кожний 

результат моделі прогнозування банківських ресурсів оцінити шляхом 

ранжування за відповідними критеріями, що характеризують 

достовірність, відповідність, надійність та інші параметри прогнозу.  

Для визначення достовірності прогнозу можна використати 

значення коефіцієнту детермінації (R
2
). Чим ближе значення (R

2
) до 

одиниці, тим точніше обрана модель відбивае тенденцію розвитку, 

тобто, тим більше можна довіряти результатам прогнозування. При 

ранжуванні за цим критеріем моделі з максимальним значенням 

коефіцієнту детермінації присвоюється мінімальний ранг і т.д [9]. 

Результати ранжування представлені в таблиці 2. 

Таблиця 2. 

Результат ранжування моделей за значенням коефіцієнту 

детермінації (R
2
) 

Вид апроксимації Прогнозна модель 
 

R2 

 

Ранг1 

1 2 3 4 

1. Лінійна  у = 118652х + 215251 0,9224 7 

2. Експонент-на   0,7967 8 

3. Логариф-
мічна  

y = 498492Ln(x) +114891 0,9544 6 

4. Поліно-

міальна 2-го 
ступеню 

 0,9611 4 

5. Поліно-
міальна 3-го 

ступеню 
 0,9704 3 

6. Поліно-

міальна 4-го 

ступеню 
 0,9709 2 
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Продовж. табл. 1 
1 2 3 4 

7. Поліно-

міальна 5-го 

ступеню 
 0,9889 1 

8. Степенева   
 

0,9572 5 

 

В розглянутих моделях прогнозування банківських ресурсів 

України існує тісний кореляційний зв’язок між змінними, про що 

свідчить достатньо високе значення коефіцієнта детермінації. 

Значення коефіцієнтів Фішера і Стьюдента вказують на статистичну 

значущість як параметрів моделей, так і моделей загалом. Всі 

розглянуті моделі прогнозування є адекватними та статистично 

значущими, тому їх можна використовувати для прогнозування 

показників банківської системи. Але лінія тренду, що найбільш 

адекватно описує динаміку поведінки значень показника «Банківські 

ресурси» - поліноміальна 5-го ступеню.  

Особливого значення надається вибору типу моделі тренду, яка 

би найдостовірніше відображала існуючу тенденцію розвитку та за 

допомогою якої можна було б робити найточніші прогнози у 

банківській системі України [8].  

Для того, щоб визначити відповідність прогнозу пропонується 

порівняти значення, отримані за допомогою кожної моделі 

прогнозування з фактичними банківськими ресурсами за 2014 рік. 

Зрозуміло, чим ближе спрогнозоване значення до фактичного, тим 

більше обрана модель відповідає реальному стану справ. При 

ранжуванні за цим критерієм моделі з мінімальним значенням 

відхилення присвоюється мінімальний ранг і т.д. Відхилення прогнозу 

від факту приймається в абсолютному виразі (за модулем) [9]. 

Результати ранжування представлені в таблиці 3.  

Представимо остаточний результат оцінки моделі 

прогнозування банківських ресурсів за розглянутими параметрами у 

вигляді сумарного рангу, отриманого шляхом додавання часткових 

рангів. Мінімальна сума рангів відповідає максимально прийнятній 

моделі за всіма критеріями, що брали участь в оцінці. Загальні оцінки 

сумарного рангу наведені в таблиці 4. 
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Таблиця 3. 

Результат ранжування моделей за відхиленням прогнозу від 

фактичного значення банківських ресурсів 

Вид апроксимації 

Фактичне 

значення 
банківських 

ресурсів за 

2014 рік,  
млн.грн. 

Прогнозне 

значення 

банківських 
ресурсів за 2014 

рік,   млн. грн. 

 

Відхилення за 
модулем 

 

Ранг2 

1. Лінійна 1316852 1401771 84919 6 

2. Експонентна 1316852 1693950 377098 8 

3. Логарифмічна 1316852 1262711 54141 5 

4. Поліноміальна 2-го 

ступеню 
1316852 1286481 30371 4 

5. Поліноміальна 3-го 

ступеню 
1316852 1335438 18586 2 

6. Поліноміальна 4-го 
ступеню 

1316852 1343860 27008 3 

7. Поліноміальна 5-го 

ступеню 
1316852 1314314 2538 1 

8. Степенева 1316852 1440650 123798 7 

 

Таблиця 4 

Сумарні ранги моделей 

Вид апроксимації Ранг 1 Ранг 2 
Сумарний 

ранг 

1. Лінійна 7 6 13 

2. Експонентна 8 8 16 

3. Логарифмічна 6 5 11 

4. Поліноміальна 2-го ступеню 4 4 8 

5. Поліноміальна 3-го ступеню 3 2 5 

6. Поліноміальна 4-го ступеню 2 3 5 

7. Поліноміальна 5-го ступеню 1 1 2 

8. Степенева 5 7 12 

 

Таким чином, з наведених вище розрахунків  чітко видно, що 

максимальна прийнятна для прогнозування банківських ресурсів – це 

поліноміальна 5-го ступеню: 

 
Висновки і перспективи подальших розробок. Нами оцінено 

наступні   моделі   прогнозування   банківських   ресурсів   України  на  
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основі ліній тренду: лінійна, експонентна, логарифмічна, 

поліноміальна 2-го ступеню, поліноміальна 3-го ступеню, 

поліноміальна 4-го ступеню, поліноміальна 5-го ступеню, степенева. 

Всі розглянуті моделі є адекватними та статистично значущими, тому 

їх можна використовувати для прогнозування показників банківської 

системи. Лінія тренду, що найбільш адекватно описує динаміку 

поведінки значень показника «Банківські ресурси»  - поліноміальна 5-

го ступеню. Але у зв’язку поточною економічною ситуацією в Україні 

даний показник схильний до коливань, тому різкий зріст (поліноми), 

як правило не мають якісної інтерпретації. Отже, нами пропонується 

для прогнозу все ж використовувати лінійну трендову модель, яка є 

однією з найважливіших у групі економіко-статистичних моделей. 

При розробці перспективних напрямків прогнозування 

банківських ресурсів необхідно, крім загальної тенденції, оцінити 

вплив макроекономічних факторів на їх динаміку. 
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