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і переплетена. Сутність їх розкрита, зокрема, у працях Голова С. Ф. 
та Атамаса П. Й. [1; 2]. 

На нашу думку, на невеликих торговельних підприємствах можуть 
використовувати загальну систему обліку, а на середніх і великих – 
інтегровану або переплетену.  

Організація облікового апарату і праці облікових працівників 
передбачає визначення організаційної структури апарату бухгалтерії; 
функцій та розподілу праці та відповідальності між працівниками відділу 
управлінського обліку; розробку внутрішніх положень та затвердження 
посадових інструкцій для бухгалтерів-аналітиків. 

Важливою умовою впровадження системи управлінського обліку на 
торговельних підприємствах є організація його технічного забезпечення: 
зокрема, розробки і визначення форм первинних носіїв інформації, 
регістрів та форм внутрішньої звітності, вибору програмного забезпечення. 

Отже, основними складовими елементами організації управлінського 
обліку на торговельних підприємствах є організація: облікового процесу, 
облікового апарату і праці облікових працівників та технічного 
забезпечення бухгалтерів-аналітиків.  
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ АКТИВОВ БАНКОВ 

О. В. Сидская 
(Полесский государственный университет) 

 

The paper proposes a multicriterion mathematical model allowing to form 
an optimal structure of the bank assets. The case study demonstrates the 
possibility of the linear optimization model application for assets structure 



164 
 

formation based on consideration of profitability factors, liquidity, prudential 
limits and the limit of the bank policy. 

В современных условиях обеспечение стабильного и устойчивого 
функционирования банка невозможно без эффективного управления 
активами. Низкий уровень качества активов, входящих в портфель 
кредитной организации, опустошает ее капитал и является причиной 
банкротства. В Республике Беларусь целостная система портфельного 
управления активами в банках еще не сложилась. В связи с этим проблема 
обеспечения оптимальной структуры и высокого качества портфеля 
активов банка становится очень актуальной, ее решение позволит 
предотвратить появление кризисных тенденций в его развитии, что 
поспособствует повышению эффективности функционирования кредитной 
организации. 

Характер банковской деятельности способствует тому, что вероят-
ность возникновения рисков существует практически постоянно. 
Результаты деятельности банка зависят от состояния всей банковской 
сферы, от финансового положения клиентов, а также от эффективности 
собственных решений. В итоге банк концентрирует рыночные риски, 
испытывает влияние экономической политики, общественного сознания.  

В банковских системах развитых стран постоянно появляется мно-
жество новых банковских операций, и одновременно с этим увеличивается 
количество банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, 
специализирующихся на предоставлении клиентам определенного рода 
услуг, что, в конечном счете, повышает их конкурентоспособность и 
эффективность.  

В то же время, банковский сектор Республики Беларусь представлен 
только универсальными банками. Универсальные банки не могут в полной 
мере удовлетворять потребности экономических субъектов, так как не 
специализируются на проведении определенных операций или 
предоставлении каких-либо определенных услуг, ввиду чего не могут 
брать на себя высокие риски.  

В Республике Беларусь актуальны задачи достижения европейских 
стандартов в банковском секторе, в том числе выход белорусских банков 
по относительным показателям объема активных (кредитных) операций на 
уровень, сопоставимый с уровнем ряда европейских стран. Важным 
направлением расширения активных операций могут стать операции, 
которые в настоящее время не получили должного развития. Это вложения 
в ценные бумаги и производные финансовые инструменты. 
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С точки зрения управления активами банков наиболее перспективным 
является портфельный подход. В рамках данного подхода банки могут 
использовать различные методы формирования оптимального портфеля 
активов. Это может быть и однофакторная модель рынка капиталов, в 
которой имеются «альфа»- и «бета»- характеристики активов; и метод 
выбора оптимального портфеля сведением задачи квадратичной 
оптимизации к линейной; и модель CAMP (модель оценки капитальных 
активов). Автор предлагает использовать математические методы, которые 
позволяют учесть влияние и зависимость множества переменных. 
Деятельность банка, как и любого инвестора, заключается в размещении 
имеющихся ресурсов с целью получения максимального дохода. Однако 
существуют отличия, заключающиеся в требованиях, предъявляемых к 
активам банков со стороны властей. Это так называемые пруденциальные 
требования или ограничения. 

Для определения оптимальной структуры портфеля активов 
белорусских банков мы использовали модель линейной оптимизации. 

На основе применения статистических и экономико-математических 
моделей, с учетом необходимости диверсификации портфеля активов 
банка, определили оптимальный портфель активов ОАО «Белинвестбанк». 
С помощью модели линейной оптимизации была рассчитана структура 
активов банка, позволяющая получить наибольший процентный доход. На 
основе сопоставления существующей структуры активов и оптимальной 
были сделаны рекомендации по улучшению структуры активов ОАО 
«Белинвестбанк». 

Так как при размещении собственных и привлеченных средств банк 
руководствуется не только критерием доходности активов, а также их 
ликвидностью и рискованностью, на отдельные статьи активов 
необходимо наложить определенные ограничения. 

Сравнив оптимальную и фактическую структуру портфеля активов 
ОАО «Белинвестбанк» в абсолютном выражении, можно отметить, что 
фактические значения превышают оптимальные по средствам, 
размещенным в других банках (на 23 803,08 млн. руб.), по средствам 
вложенным в государственные ценные бумаги (на 7 076 552 млн. руб.) и по 
кредитам клиентам (на 6 432 979,4 млн. руб.). По остальным статьям 
оптимальные значения больше фактических. Наибольшее отклонение 
наблюдается по вложениям в корпоративные ценные бумаги  
(на 10 356 341,2 млн. руб.), так как в фактическом портфеле активов банка 
в исследуемый промежуток времени это был самый низкий показатель. 



166 
 

Таким образом, ОАО «Белинвестбанк» стоит уделить внимание 
снижению доли кредитных вложений, главным образом за счет увеличения 
вложений в другие доходные активы. 
 
 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 
 

О. Я. Стахів  
(Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи») 

 
The features of the preparation and filing of bank lending activities. 

Аnalysis of the forms of financial statements does not allow external users to 
fully appreciate the scope and quality of bank loans in general. 

Фінансова звітність являє собою систему взаємопов’язаних 
узагальнених показників, що відображають фінансовий стан та результати 
діяльності банку за звітний період. Вона задовольняє потреби користувачів 
в необхідній інформації для прийняття стратегічних управлінських рішень, 
саме тому, дане питання є достатньо актуальним і потребує подальшого 
розгляду. На наш погляд, необхідно розкрити особливості складання та 
подання звітності про кредитну діяльність банку, яку можна поділити на 
дві групи: узагальнюючу та деталізовану (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Групи звітності кредитної діяльність банку 
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