риску, предпочтет вложить средства именно в страхование. Как показывают
социологические исследования, договор страхования заключают как правило
люди не склонные к риску.
Три перечисленные фактора оказывают несомненное влияние на цену
страхования и сами зависят от нее. Несмотря на сложность их корректной количественной оценки, все они должны учитываться аналитиками при составлении
тарифа.
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Модель лідера послідовника – Штаккельберга також не відповідає реальній конкурентній ситуації на ринку банківських послуг. Послідовник лідера
визначає об’єм пропозиції, виходячи з об’єму пропозиції лідера. Але на ринку
банківських послуг, об’єм пропозиції не може бути інструментом регулювання.
На ринку банківських послуг конкуренти дуже чутливі до змін цін, та
інших умов пропозицій послуг. Для відтворення ситуації недосконалої конкуренції в дипломній роботі було використано модель Бертрана. Альтернативним
варіантом зображення ситуації на ринку має стати модель, що описує стан і
динаміку ринку в термінах цінової конкуренції. Стосовно банківської сфери, то
в ролі цін виступають процентні ставки по депозитам та кредитам. Коли мова
йде про цінову конкуренцію, то зручно розглядати функцію попиту окремої
фірми, яка в даному випадку залежить як від власної ціни, так і від ціни інших
конкурентів. Пропозиція депозитів задана функцією:
yi  Di (ri , r i )
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НЕДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
Стаття присвячена дослідженню ринку банківських послуг та розробці моделі ринкової рівноваги, визначення конкурентоспроможності досліджуваного банку.
Статья посвящена исследованию рынка банковских услуг и разработке модели рыночного равновесия, определения конкурентоспособности исследуемого банка.
The article is devoted market of bank services research and development of model of market
equilibrium, determinations of competitiveness of the probed bank.

Розвиток конкуренції в українській економіці в цілому, і зокрема в її банківському секторі, є закономірним процесом, що стосується інтересів не лише
виробників і споживачів банківських послуг, але й усього суспільства. Конкуренція прямо впливає на рівновагу на банківському ринку і тим самим на стабільність банківської системи.
Питанням моделювання конкуренції взагалі та зокрема у банківській
сфері присвячені роботи А.Маршалла, А.Сміта, Дж.К.Гелбрейта, Ю.Коробова,
С.Светунькова, А.Юданова, А.Гальчинського, Т.Гончарук, В.Кочеткова, Лаврушин О., І.Ансоффа, П.Дракера, Б.Карлоффа, М.Портера, Дзюблюк О. та інших.
Існують різні моделі відтворення недосконалої конкуренції. Модель Курно описує олігопольний ринок, в якому кожен підприємець визначає свій випуск,виходячи з максимізації власного прибутку. За припущенням моделі, фірми
приймають рішення незалежно від конкурентів. Але якщо не враховувати умов
пропозиції конкурентів, то це може призвести до негативних наслідків.

(1)
де ri – процентна ставка по депозитам досліджуваного банку , r-i – вектор процентних ставок по депозитам конкурентів.
Кожен банк максимізує свій прибуток:



i

(ri , ri )  (ri  Ri )  Di (ri , ri )

(2)

де Ri – процентна ставка досліджуваного банку по кредитам.
При великій кількості фірм, аналітичне рішення числовими методами
неможливе. Нами розроблена програма находження ринкової рівноваги в системі Matlab, яка дозволяє визначити рівноважну величину процентних ставок.
Побудована модель кредитно-депозитного процесу дозволяє формалізувати
доходність банку та параметри депозитного процесу у різних ситуаціях, зіставити ймовірні результати між собою та обчислити оптимальні стратегії, що
забезпечують максимальний дохід банку. Використання моделі дозволить визначити конкурентоспроможність банку на ринку банківських послуг, полегшити планування фінансової діяльності комерційних банків.
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