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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ 

 

PROBLEM ASSESSMENT OF EFFICIENCY AND PROFITABILITY OF FINANCIAL 

COMPANIES 

 

Анотація. У статті розглянуто основн теоретико-методологічні підходи до 

визначення ефективності та прибутковості фінансової компанії. Досліджено поняття 

«прибуток банку». Визначено основні проблеми при розрахунку показників 

прибутковості, на прикладі комерційного банку. Встановлено розбіжності показників 

прибутковості за загального стану фінансової компанії. 
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Abstract. The article describes the main theoretical and methodological approaches to 

determine the effectiveness and profitability of financial companies. The concept of "profit of the 

bank." The main problem in calculating profitability, the example of a commercial bank. 

Established differences profitability for the overall financial condition of the company. 
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Постановка проблеми. Головним орієнтиром діяльності банку є отримання 

прибутку, як необхідної умови його функціонування та подальшого розвитку. Прибуток 

повинен бути достатній для збільшення в заданих розмірах власного капіталу, технічного 

оснащення, формування резервів банку. В цих умовах прибуток є однією із стратегічних 

цілей його формування та найважливішим об’єктом обліку, аналізу і прогнозування 

діяльності банку. Але динаміка доходів, витрат і прибутку вітчизняних комерційних 

банків протягом останніх років характеризується стійкою тенденцією випереджаючого 

зростання витрат порівняно з доходами, що призвело до зменшення витратовіддачі і 

обумовило зниження рентабельності банківської діяльності. Загальним погіршенням 

ситуації банки завдячують не тільки негативному впливу зовнішніх загальноекономічних 

та правових чинників, але, значною мірою, і вадам управління фінансовими результатами 

окремих банків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання отримання прибутку і 

підвищення ефективності банківського бізнесу були розглянуті в роботах таких 

вітчизняних вчених, як І. А. Бланк, О. О. Примостка, О. О. Рибалка, О. В. Петраковська, 

І. Бушуєва та ін. Питання банківського менеджменту та банківської діяльності 

розглядаються в роботах російських авторів: Є. Ф. Жукова, М. З. Бора, В. В. Пятенко, 

Ю. І. Коробова, Ю. С. Масленченкова, Е. А. Уткіна та інших, а також в роботах таких 

відомих західних економістів, як Дж. К. Ван Хорн, П. С. Роуз, Дж. Ф. Сінкі, Е. Дж. Долан, 

К. Р. Макконел та С. Л. Брю. 

Метою статті визначено проведення оцінки сучасних досліджень щодо управління 

прибутком банку та виявлення основних сегментів проблеми, що розглядаються в аспекті 

сучасної фінансової кризи. Вдосконалення методики аналізу дохідності і прибутковості 

банку, і запропонування на цій основі заходів для збільшення дохідності банку. 

Виклад основного матеріалу. Основна ціль діяльності комерційного банку – 

отримання максимального прибутку для забезпечення стійкості довготривалого 

функціонування і міцності позиції на ринку [4, с. 184]. Але, питання сутності категорії 

прибуток та його економічного значення носить багатогранний характер в аспекті 

визначення науковцями відповідних галузей науки. 



Досліджуючи сутність поняття «прибуток банку», яке досить часто 

використовується в економічній літературі для відображення якості банківської 

діяльності, можна зробити висновок про те, що більшість вітчизняних науковців 

трактують його саме з точки зору бухгалтерського підходу. Це значно спрощує розуміння 

даної категорії. 

У результаті опрацювання теоретичного матеріалу щодо визначення сутності 

прибутку як економічної категорії, так і з позиції банківської діяльності, сформулювати 

визначення прибутку можна так: прибуток – це виражений у грошовій формі дохід 

власника на вкладений капітал, плата за працю, за ризик ведення комерційної діяльності, 

який є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї 

діяльності. 

Показники прибутковості відіграють важливу роль у діяльності банку, оскільки 

досягнення задовільного рівня прибутку дозволяє поповнювати капітал, формує основу 

життєдіяльності та зростання банку, а також забезпечує прийнятний рівень дивідендних 

виплат акціонерам. Завдання максимізації банківських прибутків розглядається як 

ключовий напрямок роботи керівництва банку. Проте сфера управління прибутковістю не 

є автономною, а тому рішення щодо максимізації прибутків мають прийматися у 

взаємозв’язку з допустимими рівнями ризиків. 

Показник прибутковості не є нормативним, оскільки зацікавленість у його 

розрахунку виникає в основному у керівників банківських установ та їх клієнтів, а не у 

державних регулюючих органів. Важливість вивчення цього показника доведена 

зарубіжною теорією та практикою. Наприклад, західні вчені використовують так звану 

систему фінансового аналізу Дюпона (The DuPont System of Analysis), мета якої ґрунтовне 

обстеження діяльності компаній. Ця система складається з п’яти показників: нетто-

прибутковість власного капіталу, нетто-прибутковість продаж, оборотність активів, нетто-

прибутковість активів, коефіцієнт капіталізації. Як бачимо, трьома з п’яти коефіцієнтів 

цієї системи є показники рентабельності [3, с. 189]. 

Для більш детального вивчення оцінки прибутковості фінансових установ, в ході 

дослідження, проведено оцінку ефективності та прибутковості діяльності ПАТ 

«Укрсоцбанк» за 2013-2015 рр. 

Аналіз показників прибутковості та ефективності ПАТ «Украсоцбанк» показав 

збитковість роботи банку. Доходи банку протягом 2013-2015 рр. постійно знижуються, а 

витрати мають тенденцію до зростання, в наслідок чого постійно зростає і збиток банку. 

Розрахунок відносних показників прибутковості ґрунтується на коефіцієнтному аналізі, в 

основі якого лежить показник чистого прибутку, який має від’ємне значення в ПАТ 

«Укрсоцбанк» протягом аналізованого періоду. Тому маємо і показники, що не 

відповідають нормативним значенням. Але всі ці показники не можуть говорити лише про 

банкрутство та негативну роботу банку. Взяти хоча б до уваги банківські рейтинги на 

офіційних сайтах Міністерства фінансів – ПАТ «Укрсоцбанк» стабільно посідає шосте 

місце, що говорить про його сталість та довіру клієнтів. У чому ж тоді полягає сутність 

таких негативних показників? Відповідь на це питання можна отримати вивчивши більш 

детально річні звіту банку Про прибутки та збитки, які показують нам, що банк стабільно 

отримує процентні, комісійні та інші види доходів, витрати по яких абсолютно їх не 

перевищують. А проблема збитковості криється у наявності таких показників як 

«Результат від переоцінки іноземної валюти» та «Відрахування до резерву під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів та інших фінансових зобов’язань», значення цих 

показників постійно зростають і не дають змогу банку вийти із скрутного становища та 

необхідності розраховувати від’ємне значення чистого прибутку. 

Висновки. Проблема управління ефективністю і прибутковістю комерційного банку 

полягає у недосконалості методики розрахунку показників прибутковості, в основі яких 

лежить показник чистого прибутку, а також політики Національного банку України, що 

змушує банки формувати величезні резерви. 



Таким чином, формування шляхів удосконалення прибутковості ПАТ «Укрсоцбанк» 

має ґрунтуватись на вдосконаленні методики аналізу показників ефективності та 

прибутковості. Також має місце класичні рекомендації по підвищенню процентних та 

комісійних доходів, підвищення яких зможе покрити всі витрати банку пов’язані із 

резервуванням та операціями з іноземною валютою. 
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