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мічної діяльності і підвищення добробуту населення 
та рівня розвитку країни на основі підвищення кон-
курентоспроможності ЕВС як на регіональному, за-
гальнодержавному, так і на глобальному рівнях. За-
стосування методів рефлексивного управління ЕВС у 
конкурентному середовищі сприятиме підвищенню 
її конкурентоспроможності та ефективності функці-
онування загалом.
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ПРИБУТОК БАНКУ ТА ФАКТОРИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

У статті розглянуто поняття прибутку банку та прибутковість його діяльності. Визначено основні фактори впливу на прибуток. 
Проведено факторний аналіз та розроблено багатофакторну модель формування прибутку банківської установи.
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Постановка проблеми. У сучасних ринкових умо-
вах досягнення високого рівня розвитку банківської 
системи є можливим через пошук і виконання захо-
дів, що спрямовані на підвищення якості та ефектив-
ності процесу управління фінансовим результатом 
банків. В умовах жорсткої конкуренції та необхід-
ності забезпечення економічного зростання будь-якої 
організаційної структури основним завданням ме-

неджменту залишається удосконалення системи ана-
лізу та оцінки фінансового результату, визначення 
впливу факторів формування прибутку з метою під-
вищення прибутковості та впровадження рекоменда-
цій, основаних на результатах аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Саме 
тому питанню вивчення можливостей використання 
факторного аналізу у процесі оцінки фінансового ре-
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зультату банку приділяється значна увага як вітчиз-
няними, так і зарубіжними науковцями. Серед них 
В.М. Кочетков, О.В. Омельченко, І.В. Сало, Л.М. Кін-
драцька, О.О. Климова, О.Д. Вовчак, О.А. Криклій, 
Н.Г. Маслак, М.Р. Ковбасюк, І.А. Бланк.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Віддаючи належне напрацюванням ві-
тчизняних і зарубіжних економістів, слід зауважи-
ти, що питання управління прибутком банку ще не 
вирішені повною мірою. Так, залишаються недостат-
ньо вивченими і вимагають подальших досліджень 
питання щодо розробки моделі формування прибут-
ку банку.

Мета статті. Основною метою дослідження є ви-
вчення економічної сутності понять «прибуток» та 
«прибутковість»,дослідження факторів, які вплива-
ють на прибуток банку та розробка багатофакторної 
моделі формування прибутку банку.

Виклад основного матеріалу. Основним показ-
ником, який узагальнює результати діяльності, та 
індикатором ефективності діяльності банку, є при-
буток. Він має універсальне значення, дає уявлення 
про характер, зміст, функціональну спрямованість 
та обсяг діяльності установи.

Прибутковість відіграє важливу роль у діяльності 
банку, оскільки досягнення задовільного рівня при-
бутку дозволяє поповнювати капітал, формує основу 
життєдіяльності та зростання банку, а також забез-
печує прийнятний рівень дивідендних виплат акціо-
нерам [6].

Визначення сутності прибутку як економічної ка-
тегорії має важливе значення для управління про-
цесами його формування, виявлення факторів, що 
впливають на його величину, дає знання, необхід-
ні для розробки заходів щодо збільшення прибутку, 
його максимізації і перспективного планування.

В.М. Кочетков та О.В. Омельченко вважають, що 
прибуток – це головний показник результативності 
роботи банку. Кількісний та якісний аналіз прибут-
ковості проводиться з метою визначення фінансової 
стійкості банку та оцінки ефективності його роботи 
за визначений звітний період [2, с. 43].

Прибутковість банку, відповідно, – це систе-
ма показників, що показують і оцінюють в су-
купності прибуток, отриманий банком, відносно 
джерел(факторів), які впливають на кінцеві резуль-
тати роботи банку. Варто використовувати комплек-
сний підхід, тобто для аналізу прибутковості викорис-
товувати систему показників 
прибутковості банку, оцінюю-
чи різні позиції, як з викорис-
танням загальних показників 
прибутковості, так і показ-
ників прибутковості роботи 
окремих підрозділів, напрямів 
бізнесу(казначейського, опто-
вого, роздрібного, інвестицій-
ного), банківських продуктів, 
клієнтів, персоналу та аналізу 
рентабельності проектів [4].

Так як прибуток – це різ-
ниця між доходами й витра-
тами, то абсолютна величина 
прибутку в банку в цілому 
перебуває у прямо пропорцій-
ній залежності від кількос-
ті реальних робочих активів, 
що утворюють основний бан-
ківський дохід, й обернено 
пропорційній залежності від 

обсягу витрат по пасивним операціям та іншим ви-
тратам [4].

Одним із шляхів визначення ефективності роботи 
банку є оцінка рівня його прибутковості (рентабель-
ності). Аналіз прибутковості – це складне завдання 
з певних причин. По-перше, кожен аспект банків-
ських операцій впливає на його прибутковість і має 
братися до уваги. По-друге, правила бухгалтерсько-
го обліку щодо визначення доходів і витрат складні, 
тому завжди залишається місце для довільних су-
джень та інтерпретацій [1, с. 397].

Аналіз прибутковості, крім простого виміру ре-
зультатів діяльності банку, дозволяє визначити його 
фінансовий стан і визначити якість його активів.

Важливою складовою частиною механізму управ-
ління прибутком банку є системи і методи його аналі-
зу. Аналіз прибутку являє собою процес дослідження 
умов та результатів його формування і використання 
з метою виявлення резервів подальшого підвищення 
ефективності управління ним.

Метою аналізу прибутку і рентабельності є збіль-
шення абсолютної величини прибутку та підви-
щення рентабельності банку на основі ефективного 
управління доходами і витратами. З огляду на це, 
І.В. Сало розглядає прибуток як головний фактор 
для різних методів оцінки ефективності діяльності 
банків (рис. 1) [5].

Отже, аналіз прибутку і рентабельності ґрунту-
ється на аналізі доходів та витрат банку. Відповід-
но до мети визначають такі основні завдання аналізу 
прибутку та рентабельності: 

– оцінка виконання плану прибутку;
– оцінка динаміки прибутку в цілому, за скла-

дом та структурою;
– факторний аналіз прибутку; 
– визначення тенденцій динаміки прибутку за 

тривалий період; аналіз показників прибутковості 
діяльності банку.

Для проведення факторного аналізу оцінки при-
бутковості необхідно побудувати багатофакторну за-
лежність із наступним аналізом впливу кожного 
окремого фактора на кінцевий результат. Досліджен-
ня прибутку не може вважатися повним без прове-
дення факторного аналізу.

Актуальність факторного аналізу визначається не-
обхідністю вчасно реагувати на зміни, що відбувають-
ся у процесі функціонування будь-якого підприємства 
в умовах нестабільного ринкового середовища.

Декомпозиційний аналіз прибутку на 
капітал

Аналіз показників прибутковості

Прибуток банку

Порівняльний аналіз рівня 
прибутковості

Аналіз процентної маржі

Аналіз структурних компонент 
прибутку

Вертикальний і горизонтальний 
аналіз прибутку за видами діяльності

Факторний аналіз прибутку

Рис. 1. Використання прибутку банку  
у методах оцінки ефективності його діяльності
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Факторний аналіз – це методика комплексного 
системного вивчення і оцінки впливу факторів на ве-
личину результативних показників. Практична реа-
лізація проведення факторного аналізу передбачає, 
у першу чергу, визначення типу факторної моделі. 
У практиці виділяють детермінований та стохастич-
ний типи, однак для оцінки фінансового результа-
ту підприємства, як правило, використовують де-
термінований, оскільки для нього є характерним 
функціональний зв’язок факторів з досліджуваним 
(результативним) показником, а для стохастичного 
притаманний неповний, ймовірний (кореляційний).

Чистий прибуток, що відображає фінансовий ре-
зультат комерційної діяльності банку, в основному 
формується під впливом таких факторів:

– зміна розміру власного капіталу (К);
– зміна рентабельності доходу (Rд);
– зміна рівня ефективності використання акти-

вів (Да);
– зміна рівня мультиплікатора капіталу (Мк) 

[3, c. 45]
Модель, що використовується для факторного ана-

лізу прибутку, виглядає таким чином (1) [3, c. 45]:

К
Азаг

Азаг
ОД

ОД
ЧПКПрибуток ×××=

RдМкДаКПрибуток ×××=
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0Rд0Мк)0Да1Да(1КПрибутокДа ××−×=∆
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)0Rд1Rд(1Мк1Да1КПрибутокRд −×××=∆

,             (1)

або в агрегованому вигляді (2):
К
Азаг

Азаг
ОД

ОД
ЧПКПрибуток ×××=

RдМкДаКПрибуток ×××=
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.               (2)

Розрахунок факторних впливів на чистий прибу-
ток проводиться у такій послідовності:

– розрахунок загальної зміни прибутку (3)

∆П= П – П0,                       (3)

де П – прибуток звітного (поточного) року;
П0 – прибуток базового року [1, c. 402];
– розрахунок впливу на прибуток зміни розміру 

капіталу (4):

К
Азаг

Азаг
ОД

ОД
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)0Rд1Rд(1Мк1Да1КПрибутокRд −×××=∆

,      (4)

де К1 – власний капітал звітного періоду;
К0 – власний капітал базового періоду;
Rд

0 – рентабельність доходу базового періоду;
Да

0 – рівень ефективності використання активів 
базового періоду;

Мк
0 – мультиплікатор капіталу базового періо-

ду [1, c. 403].
– розрахунок впливу на прибуток зміни рівня 

ефективності використання активів (5):

К
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де Да
1 – рівень ефективності використання акти-

вів звітного періоду [1, c. 403];
– розрахунок впливу на прибуток зміни мульти-

плікатора капіталу (6):
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0Rд)0Мк1Мк(1Да1КПрибутокМк ×−××=∆

)0Rд1Rд(1Мк1Да1КПрибутокRд −×××=∆

,     (6)

де Мк
1 – мультиплікатор власного капіталу звіт-

ного періоду [1, c. 403].
– розрахунок впливу на прибуток зміни розміру 

рентабельності доходу (7):

К
Азаг

Азаг
ОД

ОД
ЧПКПрибуток ×××=

RдМкДаКПрибуток ×××=
0Rд0Мк0Да)0К1К(ПрибутокК ×××−=∆

0Rд0Мк)0Да1Да(1КПрибутокДа ××−×=∆
0Rд)0Мк1Мк(1Да1КПрибутокМк ×−××=∆

)0Rд1Rд(1Мк1Да1КПрибутокRд −×××=∆ ,      (7)

де Rд
1 – рентабельність доходу звітного періо-

ду [3, с. 46-47].
Факторний аналіз сприяє виявленню параметрів, 

що впливають на зміну розміру прибутку банку, і 
дозволяє регулювати розмір прибутку та рентабель-
ність власного капіталу банку за рахунок управління 
факторами, що впливають на прибуток та норму при-
бутку на капітал [3, с. 47].

У таблиці 1 представлені вихідні дані, взяті з фі-
нансової звітності ПАТ «Банк «Київська Русь», у та-
блиці 2 – показники, необхідні для розрахунку фак-
торної моделі.

На початку аналізу розрахуємо загальну зміну 
прибутку (табл. 3).

З наведеної таблиці бачимо зміну прибутку з 
2011 року по 3 квартал 2014 року включно віднос-
но попереднього періоду. Отже, протягом 2011 року 
ПАТ «Банк «Київська Русь» мав прибуток у розмі-
рі 365 тис. грн, протягом 2012 р. – 1288 тис. грн, 
2013 р. – 2145 тис. грн, за 3 квартали 2014 р. банк 
має збиток у розмірі 2830 тис. грн. Останнє мож-
на пояснити нестабільною фінансовою та політичною 
ситуацією в країні, проте банк сподівається до кінця 
поточного звітного періоду змінити ситуацію. Крім 
ситуації в країні та інших подібних причин існують 
певні фактори, які прямо впливають на зміну при-
бутку банку. Саме тому далі проаналізуємо вплив 
кожного з факторів, визначених раніше.

Розрахунок впливу на прибуток зміни розміру ка-
піталу представлено у таблиці 4.

Тобто можна зробити висновок, що зростан-
ня прибутку банку у 2011 р. відбулося за рахунок 
збільшення капіталу на 148 360 тис. грн, прибуток 
банку збільшився на 93,347 тис. грн. У 2012 році, 

Таблиця 1
Показники діяльності ПАТ «Банк «Київська Русь», необхідні для проведення факторного аналізу

Показники 2010 2011 2012 2013 За 3 квартали 
2014

Сукупні активи 4939618 5637272 5586024 8368408 8891690

Балансовий капітал 282902 431262 497419 556395 572820

Операційний дохід банку 197865 218409 252246 257974 179172

Прибуток 178 543 1831 3976 1146

Таблиця 2
Показники діяльності ПАТ «Банк «Київська Русь», необхідні для розрахунку факторної моделі

Показники 2010 2011 2012 2013 За 3 квартали 
2014

Дохідність активів 0,040 0,039 0,045 0,031 0,020

Мультиплікатор капіталу 17,461 13,072 11,230 15,040 15,523

Рентабельність доходу 0,001 0,002 0,007 0,015 0,006

Таблиця 3
Розрахунок загальної зміни прибутку ПАТ «Банк «Київська Русь»

Показник 2011 2012 2013 За 3 квартали 2014

Загальна зміна прибутку 365 1288 2145 -2830
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порівняно з попереднім, балансовий капітал був 
збільшений на 66 157 тис. грн, що призвело до зрос-
тання прибутку на 83 298 тис. грн. У 2013 р. та за 
3 квартали 2014 року простежується зростання ка-
піталу банку на 58 976 тис. грн та 16 425 тис. грн 
відповідно, і, як результат, маємо збільшення при-
бутку у 2013 р. на 217,091 тис. грн, а у 2014 р. – на 
117,373 тис. грн.

Розрахунок впливу на прибуток зміни розміру до-
хідності активів представлено у таблиці 5.

Таблиця 5
Розрахунок впливу дохідності активів на прибуток 

банку ПАТ «Банк «Київська Русь»

Показник 2011 2012 2013
За 

3 квартали 
2014

Вплив доходності 
активів 

на прибуток
-8,894 103,665 -649,918 -1417,694

Рівень ефективності використання активів у до-
сліджуваному банку призводить до зменшення його 
прибутку у 2011 р. – на 8,894 тис. грн, у 2013 р. – на 
649,918 тис. грн, за 3 квартали 2014 р. – на 1417,694. 
І лише у 2012 р. на 103,665 тис. грн прибуток зріс за 
рахунок збільшення рівня дохідності активів банку. 
Це свідчить про те, що у банку недостатньо налаго-
джена система роботи з активами.

Розрахунок впливу на прибуток зміни мультиплі-
катора капіталу представлено у таблиці 6.

Таблиця 6
Розрахунок впливу мультиплікатора капіталу на 

прибуток банку ПАТ «Банк «Київська Русь»

Показник 2011 2012 2013
За 

3 квартали 
2014

Вплив 
мультипліка-
тора капіталу 
на прибуток

-65,971 -102,839 474,406 85,792

Мультиплікатор капіталу – це показник мак-
симальної здатності банку залучати депозити і ви-
давати кредити чи розширювати ланку «депозит – 
позичка» у розрахунку на одну грошову одиницю 
свого капіталу, тобто мультиплікатор – це важіль 
управління банком, структурою власного і залу-
ченого капіталу, за допомогою якого він повинен 
забезпечити потрібну структуру капіталу (спів-
відношення власного і залученого капіталу), тоб-
то бажану збалансованість між капітальною базою 
(власним капіталом) і її можливостями залучення 
додаткових фінансових ресурсів. Іншими словами, 
це здатність капіталу банку залучати в оборот до-
даткові гроші, не порушуючи стійкої і дохідної ро-
боти банку [1, c. 405].

Протягом 2011–2012 рр. даний показник мав не-
гативний вплив на прибуток банку -65,971 тис. грн 
та 102,839 тис. грн відповідно. Протягом остан-
ніх років рівень ефективності управління ресур-
сами позитивно впливав на розміри прибутку: у 

2013 р. – спостерігалося зростання прибутку на 
474,406 тис. грн, а за 3 квартали 2014 р. – на 
85,792 тис. грн.

Розрахунок впливу рентабельності доходу на при-
буток банку представлено у таблиці 7.

Таблиця 7
Розрахунок впливу рентабельності доходу на 
прибуток банку ПАТ «Банк «Київська Русь»

Показник 2011 2012 2013
За 

3 квартали 
2014

Вплив 
мультипліка-
тора капіталу 
на прибуток

346,519 1203,876 2103,422 -1615,472

Рівень рентабельності доходу відображає ефек-
тивність контролю за витратами, та розраховується 
як відношення чистого прибутку до операційних до-
ходів.

Таким чином, з таблиці 7 видно, що у 2011 році 
прибуток ПАТ «Банк «Київська Русь» зріс за ра-
хунок зміни рівня рентабельності доходу на 
346,519 тис. грн, у 2012 р. – на 1203,876 тис. грн, у 
2013 – на 2103,422 тис. грн відповідно, за 3 квартали 
2014 року банк мав збитки у розмірі 1615,472 тис. грн 
за рахунок зменшення рентабельності доходу.

На заключному етапі проведемо перевірку пра-
вильності розрахунків:

2011 р.: 93,347+(-8,894)+ 
+(-65,971)+346,519=365 тис. грн

2012 р.:83,298+103,665+ 
+(-102,839)+1203,876=1288 тис. грн

2013 р.: 217,091+(-649,918)+ 
+474,406+2103,422=2145 тис. грн

За 3 кв. 2014 р.: 117,373+(-1417,694)+ 
+85,792+(-1615,472)= -2830 тис. грн

Отже, якщо порівняти дані з таблиці (див. табл. 3)  
та дані кінцевої перевірки, можна зробити висно-
вок, що факторний аналіз проведений вірно та вплив 
кожного з факторів відповідає дійсності.

Висновки і пропозиції. У процесі дослідження 
було проведено аналіз впливу певних факторів на 
прибуток банку та розроблено модель формування 
прибутку банку. Основними факторами визначено 
зміну розміру статутного капіталу банку, рівень до-
хідності активів, мультиплікатор капіталу та рівень 
рентабельності доходу. Проаналізовано, на скільки 
кожен з факторів вплинув на прибуток банку у кож-
ному із періодів. Під час проведення розрахунків 
було виявлено, що рівень дохідності активів призво-
дить до збитку банку, оскільки має негативну тен-
денцію. У зв’язку з цим рекомендується вдоскона-
лити або змінити підхід до управління активами у 
досліджуваному банку.
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