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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основна мета функціонування банківських установ

— це максимізація їх ринкової вартості для акціонерів
банків і забезпечення отримання прибутку як результа-
ту операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
На сучасному етапі банки як регулятори грошового об-
ігу відіграють дуже важливу роль в економіці країни.
Своєю діяльністю вони глибоко проникають і вплива-
ють на економічні і соціальні процеси в державі. Висту-
паючи посередником у перерозподілі капіталів, банки
сприяють підвищенню загальної ефективності вироб-
ництва. У зв'язку з цим, достатньо актуальною являєть-
ся проблема аналізу і пошуку шляхів збільшення рівня
прибутковості діяльності банківських установ та підви-
щення ефективності їх функціонування.
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ANALYSIS AND EVALUATION OF PROFITABILITY AND BANK PROFITABILITY UKRAINE

Розглянуто методичний інструментарій для оцінки впливу на фінансовий результат діяльності

банків і запропонована мереживна модель кореляційних зв'язків впливу доходів та чистого при-

бутку на прибутковість банків України. Здійснено по груповий аналіз середніх значень дохід-

ності та прибутковості банківських установ. Використання математичного інструментарію доз-

волило систематизувати середні значення дохідності і прибутковості банків України в розрізі їх

груп, що дозволило здійснити прогнозування доходів по банках України на найближчу перс-

пективу з використанням лінійних моделей тренду. Для визначення взаємозв'язків та взаємов-

пливів системних чинників на формування прибутку банківського сектору економіки здійснено

кореляційно-регресійний аналіз впливу системоутворюючих груп чинників на дохід та чистий

прибуток аналізованих нами всіх груп банків.

Consider methodological tools to assess the impact on the financial performance of the Bank and

the proposed lace pattern correlations impact revenues and net income for the profitability of banks

in Ukraine. Done by group analysis of mean values yield and profitability of banks. Using mathematical

tools allowing organize averages yield and profitability of banks of Ukraine in the context of groups

allowed to make revenue forecasts by banks in Ukraine in the near future using linear models trend.

To determine the interrelationship and mutual influence of systemic factors on the formation of the

profits of the banking sector by correlation and regression analysis of influencing factors on system-

group income and net income we analyzed all groups of banks.

Ключові слова: прибутковість і дохідність банків, кореляційно-регресійний аналіз, власний капітал, ак-
тиви, зобов'язання.
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
З ПРОБЛЕМИ

Вагомий внесок у розв'язання проблеми аналізу та
оцінки прибутковості банків зробили такі провідні вчені-
економісти, як: Васюренко О.В., Волохата К.О., Чуні-
ховська Л.В., Герасимович А.М., Ковбасюк М.Р., Кочет-
ков В.Н., Примостка Л.О. та багатьох інших. Незважаю-
чи на велику кількість теоретичних наробок науковців
та практичну значимість сьогодні залишаються невирі-
шеними ряд питань щодо аналізу та оцінки прибутко-
вості банків та шляхів їх підвищенню.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення основного механізму ана-

лізу прибутковості банків, здійснити прогноз динаміки
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доходів банків у розрізі їх груп та використання мере-
живної моделі кореляційних зв'язків впливу доходів та
чистого прибутку на прибутковість банків України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основними завданнями аналізу фінансових резуль-

татів діяльності банку являється: вивчення структури
прибутку банку; проведення оцінки виконання плану
доходів; виявлення факторів і визначення їх впливу на
ці результати; визначення резервів збільшення доходів
і виготовлення засад по їх мобілізації [6]. Інформацій-
ною базою для аналізу фінансових результатів служать
дані фінансового плану.

Для оцінки впливу на фінансовий результат діяль-
ності банків України в розрізі їх груп використаємо ме-
тодичний інструментарій, який базується на основі се-
реднього арифметичного, середнього геометричного,
середнього гармонійного і середнього квадратичного.
Такий підхід дозволить нам спрогнозувати динаміку
доходів банків у розрізі їх груп на найближчі три роки і
виявити основні закономірності функціонування най-

більших, великих, середніх і малих банківських установ
та вплив на прибуток основних чинників дохідності.

Здійснюючи по груповий аналіз середніх значень
дохідності та прибутковості банків скористаємось по-
казниками середньої арифметичної та середніх значень
за Колмогоровим, яке зображено у формулі 1:

 (1).

Середнє геометричне формувалося за такою залеж-
ністю, яка зображено у формулі 2:

(2)
Середнє гармонійне і середнє квадратичне зобра-

жено відповідно у формулах 3 і 4:

(3),

 
(4).

Матриця впливу фінансових результатів діяльності в перерізі груп на чистий прибуток банків, тис. грн.* 

Група Роки 
Доходи 

банків 

Чистий 

прибуток / 

(збиток) 

банку 

Чистий 

процентний  

дохід / 

(чисті  
процентні 
витрати) 

Чистий 

комісійний  

дохід / (чисті 
комісійні 
витрати) 

Інші операційні 
доходи 

Адміністративні 
та інші 

операційні  
витрати 

Витрати 

на  

податок 

на 

прибуток 

І 

2008 46575140 4880016 25352948 12289682 ¯  -6230591 -2176893 

2009 97158939 -17032639 39812436 8585598 1421891 -22922107 867153 

2010 90737414 -5094270 35668826 8477027 3773112 -24401909 80677 

2011 90307285 -3089908 39004181 10716059 2634652 -31409128 -830256 

2012 85101227 5455405 34104216 11595717 2221534 -29194966 -284205 

ІІ 

2008 10909943 1554197 5935485 2437441 ¯  -1896559 -623566 

2009 19268267 -7057154 6433113 2125008 511913 -6522808 97823 

2010 23521774 -6993171 9640121 1954309 441548 -7940721 87576 

2011 18465015 -3886322 7018461 1499639 692152 -8647760 -326107 

2012 21182759 -51123 7284213 1909175 1647721 -8830320 160719 

ІІІ 

2008 5905503 359638 2836620 1524186 ¯  -1000145 -200453 

2009 8993417 -3478454 3480676 986376 74327 -2884144 -236480 

2010 7949896 -850894 2751588 946129 97472 -2726679 51243 

2011 9796109 -82503 3279885 983039 683305 -4547028 -20596 

2012 13304158 -1093202 4768809 1230060 754990 -4545881 -131274 

IV 

2008 6134929 510391 3427156 1434097 ¯  -1187225 -244755 

2009 12105289 -3117836 3999304 1400054 325858 -4309574 -69303 

2010 11246495 -88249 3864412 1296415 456423 -4053651 -90029 

2011 13789435 -648815 4530211 2163152 568403 -5750785 -34959 

2012 16333929 324509 3999311 2454617 775295 -6091097 -124282 

 

Таблиця 1. Матриця впливу фінансових результатів діяльності в перерізі груп

на чистий прибуток банків, тис. грн.*

Складено та узагальнено автором за матеріалами [2—6].
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Оцінюючи дані погрупового аналізу середнього
арифметичного, у І групі банків у 2012 році доходи за-
галом становили — 85101227 тис. грн. (табл.1), або
5005955 тис. грн. в середньому на один банк, проте при-
буток був значно меншим і становив — 320906,2 тис.
грн. на одину установу. Іншою виглядає ситуація по ІІ
групі банків, загальний дохід яких становив — 21182759
тис. грн., або 1114882 тис. грн. на один банк, проте, ре-
зультат їх діяльності є збитковим і склав -2690,68 тис.
грн. на один банк. У ІІІ групи сукупний дохід становив
— 13304158 тис. грн., а на один банк — 604734,4 тис.
грн. Прибуток в даній групі банків як і в
попередній — ІІ групі був збитковим і
склав -49691 тис. грн. на один банк. Щодо
IV групи банків, то незважаючи на її чи-
сельність сукупний дохід був незначним і
становив 16333929 тис. грн., або в серед-
ньому — 139606,2 тис. грн. на один банк.
Прибуток в даній групі банківських уста-
нов склав — 2773,6 тис. грн.

Відповідно до розрахунків, середнє
геометричне доходів І групи банків у 2012
році становило — 5000586 тис. грн., ІІ гру-
пи — 1004948 тис. грн., ІІІ групи —
602654,2 тис. грн., ІV — 138308,8 тис. грн.
Така динаміка прибутковості аналогічна
показникам середніх арифметичних до-
ходів. Так, у 2012 році для І групи банків
прибутки становили — 310616,3 тис. грн.,

ІІ групи -2589,5 тис. грн., ІІІ групи — -47538 тис. грн., ІV
— 5065,2 тис. грн.

Щодо середнього гармонійного доходів та при-
бутків за групами банків спостерігалася така тенденція:
доходи І групи становили — 510478 тис. грн., ІІ групи —
401335 тис. грн., ІІІ групи — 33832,1 тис. грн., ІV —
19608,1 тис. грн. Для І групи прибутки склали — 311803
тис. грн., ІІ групи -2325,8 тис. грн., ІІІ групи — -48382
тис. грн., ІV групи — 5008,1 тис. грн.

Середнє квадратичне значення доходів у 2012 році
становило: для І групи — 7074,8 тис. грн., ІІ групи —
155,9 тис. грн., ІІІ групи — 777,6 тис. грн., ІV групи —
373,6 тис. грн. Дана по групова динаміка схожа на ди-
наміку середніх арифметичних доходів. Так, у 2012 році
для І групи прибутки становили — 566,4 тис. грн., а ІV
групи — 277,8 тис. грн.

Використання математичного інструментарію доз-
волило систематизувати середні значення дохідності і
прибутковості банків України в розрізі їх груп , що пред-
ставлено у таблиці 2.

Використання такого підходу дозволяє здійснити
прогнозування доходів по банках України на найближ-
чу перспективу з використанням лінійних моделей трен-
ду (рис. 1).

Використовуючи побудовані моделі розрахуємо
прогнозні значення доходів по групах банків на 2013—
2015 роки.

Розраховуємо прогноз доходів для І групи банків,
згідно формул, отриманих за допомогою рівняння лінії
тренду, зображеного на рисунку 1, на період 2013—
2015 років:

2013 рік — 7 020 052,00x + 60 915 845,00 =
103036157 тис. грн.;

2014 рік — 7 020 052,00x + 60 915 845,00
=110056209 тис. грн.;

2015 рік — 7 020 052,00x + 60 915 845,00 =
117076261 тис. грн.

Розраховуємо показники доходів для ІІ групи банків:
2013 рік — 1 974 238,00x + 12 746 837,60 =

24592265 тис. грн.;
2014 рік — 1 974 238,00x + 12 746 837,60 =

26566503 тис. грн.;
2015 рік — 1 974 238,00x + 12 746 837,60 = 28540741

тис. грн.

 

Рис. 1. Прогнозування доходів банків по групах, тис. грн.

Розраховано автором за матеріалами [2—6].

Таблиця 2. Середні значення для чотирьох

груп банків

Назва 

групи 

Показники 

Дохідність 

тис. грн. 

Прибутковість 

тис. грн. 

Середнє арифметичне 

І група 5005955 320906,2 

ІІ група 1114882 -2690,68 

ІІІ група 604734,4 -49691 

IV група 139606,2 5188,9 

Середнє геометричне 

І група 5000586 310616,3 

ІІ група 1004948 -2589,5 

ІІІ група 602654,2 -47538 

IV група 138308,8 5065,2 

Середнє гармонійне 

І група 510478 311803 

ІІ група 401335 -2325,8 

ІІІ група 33832,1 -48382 

IV група 19608,1 5008,1 

Середнє квадратичне 

І група 7074,8 566,4 

ІІ група 155,9 ¯  

ІІІ група 777,6 ¯  

IV група 373,6 277,8 
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Прогноз доходів для ІІІ групи банків:
2013 рік — 2 208 214,60x + 5 297 371,60 = 18546655

тис. грн.;
2014 рік — 2 208 214,60x + 5 297 371,60 = 20754869

тис. грн.;
2015 рік — 2 208 214,60x + 5 297 371,60 = 22963083

тис. грн.
Прогноз доходів для ІV групи:
2013 рік — 1 560 000,20x + 4 509 816,00 = 13869816

тис. грн.;
2014 рік — 1 560 000,20x + 4 509 816,00 = 15429816

тис. грн.;
2015 рік — 1 560 000,20x + 4 509 816,00 = 16989816

тис. грн. (табл. 3).

О т ж е ,  у  2 0 1 3 — 2 0 1 5  р о к а х  п р о -
гнозні значення доходів по всіх групах
банків  демонструють позитивну тен-
денцію до зростання, що свідчить  про
достатній розвиток і стабільні позиції
банків всіх груп на ринку банківських
послуг.

З метою визначення тенденцій зростан-
ня, чи спаду чистого прибутку здійснюємо
його прогнозування, що позволить від
слідкувати значення чистого прибутку по
групах банків на період 2013—2015 років
(рис. 2).

Використовуючи побудовані моделі
розрахуємо прогнозні значення чистого
прибутку по групах банків на 2013—2015 ро-
ки.

Розраховуємо прогноз чистого прибутку
для І групи банків, згідно з формулами, от-
риманих за допомогою рівняння лінії тренду
зображеного на рисунку 2 на період 2013—
2015 років:

2013 рік — -1 197 140,30x — 2 091
349,50= -7182842 тис. грн.;

2014 рік — -1 197 140,30x — 2 091 349,50= -8379982
тис. грн.;

2015 рік — -1 197 140,30x — 2 091 349,50= -9577122
тис. грн.

Розраховуємо прогноз чистого прибутку для ІІ гру-
пи банків:

2013 рік — -1 625 757,40x — 31 219,00 = -9754544;
2014 рік — -1 625 757,40x — 31 219,00 = -11380302;
2015 рік — -1 625 757,40x — 31 219,00 = -13006059.
Для ІІІ групи банків, згідно формул, отриманих

за допомогою рівняння лінії  тренду на період
2013—2015 років розраховуємо прогноз чистого
прибутку:

Показник Період Вид моделі R² Прогноз 

Доходи 

банків  

І групи 

2013 

7 020 052,00x + 60 915 845,00 0,3 

103036157 

2014 110056209 

2015 117076261 

Доходибанків  

ІІ групи 

2013 

1 974 238,00x + 12 746 837,60 0,43 

24592265 

2014 26566503 

2015 28540741 

Доходи 

банків  
ІІІ групи 

2013 

2 208 214,60x + 5 297 371,60 0,86 

18546655 

2014 20754869 

2015 22963083 

Доходи 

банків 

ІV групи 

2013 

1 560 000,20x + 4 509 816,00 0,82 

13869816 

2014 15429816 

2015 16989816 

Таблиця 3. Прогнозування доходів по групах банків

на 2013—2015 роки, тис.грн.

Розраховано автором за матеріалами [2—6].

Рис. 2. Прогнозування чистого прибутку банків по групах, тис. грн.



Інвестиції: практика та досвід № 10/201470

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

2013 рік — 130 113,70x — 1 338 337,50 = 780682,2;
2014 рік — 130 113,70x — 1 338 337,50 = 910795,9;
2015 рік — 130 113,70x — 1 338 337,50 = 1040910.
Розраховуємо прогноз чистого прибутку для ІV гру-

пи банків:
2013 рік — -44 803,10x — 724 119,50 = -268818,6;
2014 рік — -44 803,10x — 724 119,50 = -313621,7;
2015 рік — -44 803,10x — 724 119,50 = -358424,8

(табл. 4).

За нашими розрахунками по груповий аналіз
прогнозування чистого прибутку банку демонст-
рує значні розбіжності. Зокрема прибуток в бан-
ках І групи у 2013 році зменшиться на -7182842
тис. грн. до -9577122 тис. грн. у 2015 році, що
свідчить про те, що в найбільших банках Украї-
ни здійснюється незбалансована політика щодо
залучення і розміщення коштів, спостерігають-
ся значні витрати по залученню ресурсів та ут-
римання розгалуженої філіальної мережі. Чис-
тий прибуток ІІ групи банків також демонструє
тенденцію до спадання їх прибутковості. Опти-
містичними є прогнози у середньої групи банків,
які повинні зрости у 2013 році до — 780682,2
тис. грн. до — 1040910 тис. грн. у 2015 році.
Щодо малих банків, то в них спостерігається тен-
денція до зниження чистого прибутку у 2013 році
-268818,6 тис. грн. до -358424,8 тис. грн. — у
2015 році, що в свою чергу підтверджує незнач-
ний потенціал малих установ у кредитно-інвес-
тиційному забезпечені економічного зростання
в Україні.

Для визначення взаємозв'язків та взаємовпливів
системних чинників на формування прибутку банківсь-
кого сектору економіки здійснимо кореляційно-регре-
сійний аналіз впливу системоутворюючих груп чинників
на дохід та чистий прибуток аналізованих нами всіх груп
банків.

Вважається за доцільне виокремити основні групи
факторів кореляційно-регресійного аналізу:

I. Фінансові результати діяльності банків.

Показник Період Вид моделі R² Прогноз 

Доходи 

банків  

І групи 

2013 

– 1197140,3х - 2091349,5 

0,03 

-7182842 

2014 -8379982 

2015 -9577122 

Доходи 

банків  

ІІ групи 

2013 

– 1625757,40х - 31219,00 

0,27 

-9754544 

2014 -11380302 

2015 -13006059 

Доходи 

банків 

ІІІ групи 

2013 

130113,70х - 1338337,50 

0,01 

780682,2 

2014 910795,9 

2015 1040910 

Доходи 

банків  

ІV групи 

2013 

– 44803,10х - 724119,50 

0 

-298818,6 

2014 -313621,7 

2015 -358424,8 

Таблиця 4. Прогнозування чистого прибутку по

групах банків на 2013—2015 роки, тис. грн.

Розраховано автором за матеріалами [2—6].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дохід 

Витрати на податок на 

прибуток 

Чистий процентний дохід / 

(чисті процентні витрати) 

Чистий комісійний дохід / 

(чисті комісійні витрати) 

Грошові кошти та їхні 

еквіваленти 

R =0,77 

R = 0,17 

R = 0,69 

R = 0,93 

Інші операційні доходи 

R
 =

 0
,6

0
 

Чистий прибуток / 

(збиток) банку 

Адміністративні та інші 

операційні витрати 

R = -0,66 

Торгові цінні папери 

R = 0,71 

Чистий прибуток 

R = 0,73 

R = -0,75 

Резерви, 

капіталізовані 

дивіденди та інші 

фонди банку 

R = -0,34 

Цінні папери в 

портфелі банку для 

продажу 

R = 0,97 

R = -0,31 

Загальні 

зобов’язання 
 

R = 0,95 

Прибуток / збиток 

поточного року 
R = -0,72 

R = 0,98 

R = 0,70 

R = 0,35 

R = -0,3 

R = -0,31 

Рис. 3. Мереживна модель кореляційних зв'язків впливу доходів та чистого прибутку

на прибутковість банків України *

Власна розробка автора.
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II. Чинники формування власного капіталу банків.
III. Чинники формування активів банків.
IV. Чинники формування зобов'язань банків.
Кореляція здійснюється за допомогою програми

STATISTICA, за формулою 5, яка відображає зв'язки
між показниками.

(5).

При інтерпретації результатів кореляційного аналі-
зу розмір похибки повинен становити p> 0,05.

Мереживна модель кореляційних зв'язків впливу
доходів та чистого прибутку на прибутковість банків
України відображає найбільш значущі зв'язки, які впли-
вають на прибутковість банків та допомагає встановити
як найбільш позитивні зв'язки та виокремити негативні
фактори (рис. 3).

Отже, згідно із запропонованою моделлю, на зрос-
тання доходів позитивно впливають такі чинники, як чи-
стий процентний дохід (0,77) та чистий комісійний дохід
(0,69), які є складовими загальних доходів банку та при
їх зростанні зростає також загальний дохід. Ще одним
чинником, що позитивно впливає на дохід банку є інші
операційні доходи (0,60), які також є одними з складо-
вих загальних доходів банку, при зростанні яких
збільшується загальна їх сума.

На дохідність банку вагомий вплив мають — кре-
дити банку (0,97), цінні папери банку на продаж
(0,86), загальні активи (0,94) та інші фінансові акти-
ви (0,62).

Серед витрат позитивно впливають на формування
доходу витрати на прибуток (0,17), проте адміністра-
тивні та інші операційні витрати (-0,66) чинять на дохо-
ди негативний вплив, що виражається через їх зменшен-
ня.

Негативним чинником, що має вплив на доходи є
також чистий прибуток (збиток) банку (-0,31), який
згідно аналізу проведеного на початку нашого дослід-
ження показав, що в більшості банків цей показник
дійсно є від'ємним.

Позитивними чинниками впливу на дохідність
банків є грошові кошти та їх еквіваленти (0,93), які
формують ліквідну позицію банку і його фінансовий
стан. Джерелом дохідності банків є вкладення в цінні
папери, які формують вагому складову дохідності ак-
тивів банку.

Інші операційні доходи (0,73) стали вагомим чинни-
ком дохідності банківських установ і відображають аль-
тернативні та новітні джерела розміщення коштів коштів
у дохідні активи.

До позитивних показників, що мають вплив на чис-
тий прибуток належать торгові цінні папери (0,35) та
загальні зобов'язання (0,95), що також складають ряд
факторів для покращення прибутковості банку через
утримання сталих позицій на ринку цінних паперів та
фінансового "кровообігу". Отже, наведений аналіз
свідчить про найбільші зв'язки між показниками при-
бутковості банків України, проте між двома показника-
ми, що ми аналізували, а саме доходами та чистим при-
бутком, згідно з кореляційнним аналізом спостерігаєть-
ся негативний зв'язок (-0,31).

ВИСНОВКИ
Прибутковість банку відіграє дуже важливу роль у

діяльності банку. Оцінка і аналіз прибутковості необхі-
дний для отримання більш чіткого та об'єктивного вис-
новку щодо фінансового стану та перспектив розвитку
банку для вкладників, кредиторів клієнтів та акціонерів.
Ефективне управління прибутковістю банків, її оцінка і
об'єктивний аналіз сприятиме досягненню стратегічних
і тактичних цілей банку.
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