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ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

кошторису і відкриття рахунків в органах Державного каз
начейства, а також розрахунку суми нерозподіленого при
бутку і виникнення зобов'язань щодо сплати податку на 
прибуток. Також у статті автором запропоновано:

-  врегулювати положення Закону України «Про освіту» і 
п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку 
підприємств» у питанні визначення надходжень, які вважа
ються об'єктом оподаткування податком на прибуток та які 
не є об'єктом оподаткування податком на прибуток і звіль
нені від оподаткування;

-  врегулювати у нормативно-правових актах питання 
щодо надходжень коштів від надання майна в оренду ВНЗ, 
які вважаються доходами і підлягають оподаткуванню за 
загальною системою оподаткування або не вважаються 
прибутком і не оподатковуються, що підпадає під дію піль
гової системи оподаткування податку на прибуток, яка за
стосовується для неприбуткових установ і організацій.
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Теоретико-методичні аспекти аналізу 
фінансових результатів діяльності банків

У статті автором представлена організація аналізу фі
нансових результатів діяльності банку з виокремленням 
етапів аналітичного процесу. Аналіз фінансових резуль
татів діяльності банку розглядається за такими напря
мами: аналіз фінансових результатів діяльності за да
ними фінансової звітності; аналіз результатів діяльності 
у підсистемі управлінського обліку та аналіз прибутку у 
підсистемі податкових розрахунків.

Постановка проблеми. Велику роль в управлінні еконо
мікою підприємств, галузей, оцінці фінансових результатів, 
виявленні внутрішніх резервів, прогнозуванні розвитку і 
прийнятті рішень відіграє економічний аналіз.

Перехід до ринкової економіки вимагає і від банків підви
щення ефективності управління банківською діяльністю. 
Важлива роль у реалізації цього завдання відводиться саме 
аналізу банківської діяльності, головною метою якого є по
шук резервів підвищення ефективності функціонування 
банку на основі вивчення передового досвіду та досягнень 
науки і практики банківської справи. За допомогою аналізу 
виробляються стратегія і тактика розвитку банку, обґрунто
вуються плани й управлінські рішення, здійснюється кон
троль за їх виконанням, оцінюються фінансові результати 
діяльності банку.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Ваго
мий внесок у розвиток економічного аналізу зробили укра
їнські вчені 1.1. Каракоз, М.Г. Чумаченко, В.Ф. Палій,
І.П. Житняя, А.М. Кузьмінський, Г.М. Мельничук, В.В. Сопко, 
В.П. Завгородній, Ф Ф . Бутинець, Є.В. Мних, О.В. Олійник.

Дослідженню проблем організації та методології аналі
зу в банках, зокрема аналізу фінансових результатів, 
приділили увагу у своїх працях вчені-економісти А.М. Ге- 
расимович, Ф.Ф. Бутинець, І.М. Парасій-Вергуненко, 
Л.О. Примостка, Л.Д. Батракова, М.Р. Ковбасюк, Р.І. Тир
кало, З.І. Щибиволок, А.Д. Шеремет, Т.Н. Щербаков,
О.В. Васюренко, О.Б. Ш ирінська, Н.О. Пономарьова,
В.А. Купчинський, В.Н. Кочетков, Р.В. Кульчицька, 
Г.С. Панова, С.Ю. Буєвич.

Цілі статті (постановка завдання]. Фінансовий результат 
за умови його позитивного значення є основним узагаль
нюючим показником діяльності банку, тому для ефективної 
роботи банківської установи слід опрацювати чіткий меха
нізм аналізу фінансових результатів.

Викладення основного матеріалу. Успішний розвиток 
і надійність банківської системи України в сформованих 
економічних умовах також багато в чому залежить від по
становки в банках аналітичної роботи, що дозволяє реаль-
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но і всебічно оцінювати досягнуті результати діяльності 
банків, виявляти їх сильні та слабкі сторони.

Будь-який аналіз незалежно від цілей і об'єктів дослі
дження включає в себе ряд етапів. Головна особливість по
будови етапів — їх логічний взаємозв'язок, тобто кожний 
попередній етап виступає основою наступного етапу. Саме 
від правильності визначення пріоритетів на кожному етапі 
залежить якість аналізу.

Отже, з метою ефективної організації аналізу фінансових ре
зультатів діяльності банку потрібно визначити етапи їх аналізу.

Не претендуючи на бездоганність поділу процесу аналізу 
фінансових результатів діяльності банку на окремі етапи, 
пропонуємо власне бачення цієї проблеми.

З метою ефективної організації аналізу фінансових резуль
татів розроблено етапи проведення цього аналізу, а саме:

-  підготовчий етап: чітке формулювання мети аналізу фі
нансових результатів; визначення завдання та інформацій
ного забезпечення аналізу фінансових результатів; розробка 
необхідного програмного забезпечення; визначення 
необхідного складу спеціалістів, які братимуть участь в про
веденні аналізу фінансових результатів діяльності банку; по
переднє планування аналізу: складання загального плану 
аналізу фінансових результатів; складання програми аналізу 
фінансових результатів; затвердження групи спеціалістів, які 
займаються аналізом, використання роботи інших фахівців;

-  інформаційний етап: планування аналізу фінансових 
результатів: уточнюється програма аналізу; проводиться 
повторний відбір необхідної інформації, перевіряється на 
достовірність і повноту;

-  аналітичний етап: аналіз фінансових результатів за да
ними фінансової звітності: структурно-динамічний аналіз; 
факторний аналіз; коефіцієнтний аналіз; аналіз фінансових 
результатів у підсистемі управлінського обліку і підсистемі 
податкових розрахунків: аналіз відхилень від запланованих 
показників; аналіз ризиків; аналіз прибутковості центрів 
відповідальності; аналіз прибутковості банківських продук
тів. клієнтів; аналіз беззбитковості; аналіз прибутку у підси
стемі податкових розрахунків;

-  заключний етап: проводиться узагальнення і офор
млення результатів аналізу фінансових результатів у ви
гляді звіту та рекомендацій.

Аналіз літературних джерел показав, що немає єдиної 
думки щодо напрямів аналізу фінансових результатів.

Так, В.Є. Черкасов [1] проводить аналіз фінансових ре
зультатів за такими напрямами: аналіз доходу від основних 
операцій банку; аналіз процентних витрат; аналіз чистого 
доходу від основних операцій банку; аналіз чистого прибут
ку від діяльності банку.

В.М. Кочетков, О.В. Омельченко [2] пропонують проводи
ти аналіз доходів, витрат і прибутковості банку в такі етапи: 
аналіз доходів; аналіз витрат; аналіз прибутковості банку.

І.М. Парасій-Вергуненко [3] зазначає, що визначення 
кінцевого фінансового результату діяльності банку перед

бачає аналіз: джерел прибутку; доходів комерційного банку: 
структурний аналіз, оцінка рівня доходів; видатків банку: 
структурний аналіз, оцінка рівня видатків; абсолютного 
розміру прибутку та факторів, що на нього впливають; ф і
нансових коефіцієнтів прибутковості: вивчення динаміки 
коефіцієнтів, оцінку коефіцієнтів з погляду їх нормативного 
рівня, факторний аналіз динаміки коефіцієнтів.

З.І. Шибиволок [4] пропонує здійснювати аналіз доходів, 
витрат і прибутковості банку в такі етапи: аналіз маржиналь- 
ного доходу; аналіз доходу банку за статтями, який дозволяє 
вирішити такі завдання: оцінити загальний рівень доходів у 
банку, вивчити склад, структуру і динаміку доходів та побуду
вати прогноз їх надходжень за статтями, деталізувати вив
чення динаміки доходів за видами діяльності установи і вия
вити вплив факторів на зміну їх обсягу, провести порівняль
ний аналіз дохідності між банками, що працюють у подібних 
економічних умовах; аналіз витрат банку за статтями [прово
диться за методиками, що подібні до методик вивчення дохо
дів банку]; факторний аналіз прибутковості капіталу банку.

Автори підручника «Фінансово-економічний аналіз» [5] 
окремо не розглядають аналіз фінансових результатів, а 
розглядають його як один з напрямів аналізу фінансового 
стану підприємства.

Пропонуємо здійснювати аналіз фінансових результатів 
за видами облікової інформації:

-  аналіз фінансових результатів за даними фінансової 
звітності;

-  аналіз фінансових результатів у підсистемі управлінсь
кого обліку і в підсистемі податкових розрахунків.

Отже, при аналізі фінансових результатів діяльності бан
ку за даними фінансової звітності потрібно вирішити на
ступні завдання: надати характеристику змін у сумі прибут
ку; визначити причини змін, що відбулися в сумі прибутку; 
провести порівняльний аналіз (порівняти результати діяль
ності банку, який досліджується з іншими банками]; роз
рахувати кількісний вплив чинників на розмір прибутку; 
визначити ключові відносні показники рівня дохідності, рів
ня витрат і прибутковості.

Для проведення загальної оцінки доходів, витрат і при
бутку запропоновано використовувати групування за вида
ми діяльності, що надасть змогу визначати результат у 
розрізі видів діяльності.

Структурно-динамічний аналіз фінансових результатів 
діяльності банку потребує побудови таблиці, яка відображає 
динаміку його абсолютного обсягу, складу і структури.

Також необхідно для оцінки ролі і місця банку в кредит
но-фінансовій системі країни провести порівняння ре
зультатів діяльності банку з результатами діяльності ін
ших банків.

На особливу увагу заслуговує факторний аналіз прибутку 
банку. Утворення прибутку є наслідком впливу різноманіт
них чинників. їх відповідно можна класифікувати. Так, виді
ляють залежні і незалежні (від впливу керівництва банка],
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Показники для аналізу фінансових результатів діяльності банку
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Показник Розрахунок показників

1

Результат від операційної діяльності
Доходи від операційної діяльності - Витрати від операційної діяльності

Чистий прибуток

Результат від інших видів діяльності
Доходи від інших видів діяльності - Витрати від інших видів діяльності

Чистий прибуток

Рентабельність витрат
Прибуток

Витрати

Рентабельність доходу
Прибуток

Доходи

Коефіцієнт співвідношення комісійного і 
процентного доходу

Комісійні доходи 

Процентні доходи

Коефіцієнт дієздатності (процентних 
витрат)

Процентні витрати 

Процентні доходи

Коефіцієнт безризикового покриття 
витрат

Комісійні доходи 

Витрати

Чиста процентна маржа
Процентний дохід - Процентні витрати

Активи

Загальний коефіцієнт дієздатності банку
Витрати банку валові 

Доходи банку валові

Коефіцієнт покриття комісійних витрат
Комісійні доходи

Комісійні витрати

Рентабельність витрат на персонал
Прибуток до оподаткування 

Витрати на персонал

Чистий прибуток на одну акцію
Чистий прибуток

Кількість акцій, що знаходяться у обігу
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внутрішні і зовнішні, за терміном впливу -  довго —, коротко
строкові, миттєвого впливу, якісні і кількісні, структурні [за 
окремим впливом конкретних банківських операцій). Кожен 
аналітик, маючи перед собою певні цілі, може класифікува
ти ці фактори по-своєму в залежності від того, вплив яких 
факторів він хоче поглиблено вивчити.

Найважливішими внутрішніми факторами, під впливом 
яких формується прибуток, є доходи і витрати. Цей аналіз 
дає змогу визначити ступінь впливу окремих доходів і ви
трат на зміну показників прибутковості банку, виявити його 
сильні та слабкі сторони, найповніше використати внутріш
ні резерви, виробити управлінські рішення.

Одним із прийомів, що забезпечує узгодження взає
мозв'язків окремих результативних фінансових показників 
банку та дозволяє визначити цільові рівні прибутковості, є 
методика декомпозиційного аналізу власного капіталу (мо
дель Дюпона). Цей підхід досить універсальний і застосову
ється як зовнішніми, так і внутрішніми користувачами, що 
дозволяє керівництву банку оцінювати діяльність кредитної 
установи за тими самими критеріями, за якими її оцінюють 
зовнішні аналітики.

Методика декомпозиційного аналізу дозволяє дослідити 
залежність між показниками прибутковості і ризику банку 
та виявити вплив окремих чинників на результати його 
діяльності.

Наступним етапом аналізу фінансових результатів є кое
фіцієнтний аналіз.

Коефіцієнти належать до найпоширеніших інструментів 
аналізу фінансової звітності. Вони дають змогу вивчати 
взаємозв'язки між різними елементами сукупності фінан
сових звітів шляхом подання інформації у формі, зручній 
для обробки. Оскільки коефіцієнти є відносними величина
ми, аналітик може характеризувати показники роботи бан
ку в динаміці або через порівняння з конкурентами і банків
ською системою загалом.

Отже, пропонуємо при аналізі фінансових результатів 
діяльності банку застосовувати наступні коефіцієнти 
(див. табл.)

У сучасних умовах невизначеності та ризикованості 
банківського сектора виникає об'єктивна внутрішня по
треба банку в проведенні глибокого аналізу всіх сфер йо
го діяльності.

Аналіз фінансових результатів за формами фінансової 
звітності не має можливості надати внутрішньобанківську 
інформацію, яка необхідна для проведення більш деталізо
ваного аналізу; аналізу не тільки з ретроспективною спря
мованістю аналітичного процесу, а й з перспективною 
[прогнозною) спрямованістю; постійність проведення, а не 
періодично відповідно до інтервалів складання публічної фі
нансової звітності. Отже, проведення внутрішньобанків- 
ського аналізу фінансових результатів є очевидним.

Незважаючи на велику кількість сучасної літератури, 
присвяченої банківській тематиці, питання методології та

організації аналітичної роботи в контексті управлінського 
обліку в банку залишається досить актуальним.

Методика аналізу фінансових результатів у підси
стемі управлінського обліку передбачає здійснення 
аналізу за такими напрямами: аналіз відхилень від за
планованих показників; аналіз прибутковості центрів 
відповідальності, який надає можливість оцінити скіль
ки прибутку заробив підрозділ, яка доля його участі в 
прибутку, що отримав банк (такий аналіз прибутковості 
підрозділів використовує методи трансфертного ціноу
творення); аналіз прибутковості окремих банківських 
продуктів і послуг дозволяє виявити найбільш прибут
кові з них, оцінити можливі резерви, та прийняти рі
шення щодо розвитку або припинення продажу тих чи 
інших продуктів і послуг; аналіз прибутковості обслуго
вування клієнтів, який покликаний оцінити вигоди ро
боти банку з кожним окремим клієнтом, виявити про
блеми та висвітлити напрямки подальшої роботи; ана
ліз ризиків; аналіз беззбитковості, який передбачає 
розрахунок точки (рівня) беззбитковості, такого рівня 
ділової активності, за якого загальний дохід і загальні 
витрати співпадають, тобто це точка, в якій немає ні 
прибутків, ні збитків.

У зв'язку з розбіжностями фінансового та податкового 
обліку, фінансовий і податковий прибуток не збігаються. 
Вважаємо, окремим напрямком практичного вивчення 
показників прибутковості повинно бути дослідження та 
пояснення впливу оподаткування на прибутковість банку. 
Це допоможе банківським фахівцям визначати шляхи пі
двищення прибуткової діяльності банку, уникнути зайвих 
витрат та загалом збільшити ефективність роботи банку 
в цілому.

Висновки
Враховуючи потреби споживачів облікової інформації, 

запропоновано здійснювати аналіз фінансових результатів 
за такими напрямами: аналіз фінансових результатів 
діяльності за даними фінансової звітності для загального 
кола зовнішніх споживачів, що проводиться за даними від
критої звітності; аналіз результатів діяльності у підсистемі 
управлінського обліку, призначений для цілей управління, 
та аналіз прибутку у підсистемі податкових розрахунків, 
призначений для цілей оподаткування.

Представлена організація аналізу фінансових результа
тів діяльності банку з виокремленням етапів аналітичного 
процесу дозволить поглибити методику аналізу фінансових 
результатів діяльності банку і створити умови для опера
тивного вияву чинників впливу на ефективність банківської 
діяльності.
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