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ПОСИЛЕННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРИ ВИВЧЕННІ
ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ З ПЛАТІЖНИМИ
КАРТКАМИ В АНАЛІЗІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В плані вивчення дисциплін випускаючих кафедр ДВНЗ «КНЕУ
імені Вадима Гетьмана», які готують бакалаврів і магістрів за спеціа-
льностями банківського профілю, присутні дисципліни «Управлінсь-
кий облік та аналіз в банках» та «Аналіз банківської діяльності». З
метою зацікавлення молодих спеціалістів в вивченні даних дисциплін
та підвищення рівня науки при побудові курсів, які розкривають
зміст аналізу банківської діяльності, необхідно проводити значні до-
слідження в сфері удосконалення методології та методики банківсь-
кого аналізу. Однією з тем даних дисциплін є «Аналіз банківських
послуг», де досить новими і нерозкритими залишаються питання
аналізу розрахунково-касового обслуговування клієнтів, зокрема ме-
тодики аналізу операцій банку з платіжними картками. Так як на опе-
рації з банківськими платіжними картками впливає велика кількість
внутрішньобанківських та зовнішніх факторів, для дослідження нау-
ковцями кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та еко-
номічного аналізу був вибраний факторний метод з комплексом при-
йомів детермінованого та стохастичного аналізу. У факторному
аналізі найбільш повно розкриваються взаємозв’язки між явищами і
процесами в банківській сфері, що ставить на особливе місце наукове
дослідження не досить повно вивченого інструментарію в сукупності
способів і прийомів кореляційного, дисперсійного, компонентного,
кластерного та сучасного багатомірного факторного аналізу.

Розробка і впровадження методики аналізу банківських опе-
рацій з платіжними картками повинні сприяти переходу до ком-
плексного виявлення та оцінки резервів банку, відмови від розра-
хунку резервів, що отримані в результаті локального, ізольо-
ваного порівняльного аналізу або аналізу відхилень окремих по-
казників діяльності в сфері платіжних карток.

Комплексний аналіз діяльності банку, що має за мету отримання
прибутку від операцій з платіжними картками, враховує всі фактори
отримання цього прибутку і підвищення рівня рентабельності, тоб-
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то всі блоки основних груп показників ефективності операцій банку
з платіжними картками. Аналіз включає вивчення п’яти блоків по-
казників: показники, що характеризують загальнодержавну ефекти-
вність; показники, що характеризують технологічну ефективність;
показники, що характеризують мережеву ефективність; показники,
що характеризують економічну ефективність; показники, що харак-
теризують соціальну ефективність.

Посилення наукової складової полягає в удосконаленні мето-
дології аналізу банківської діяльності. Одним із напрямків удо-
сконалення є розбудова інформаційної моделі (схеми) банківсь-
кої діяльності, тобто моделі формування і взаємозв’язку еконо-
мічних факторів і показників. Використовуючи за основу факто-
рний аналіз, складається загальна блок-схема комплексного ана-
лізу банківської діяльності, класифікуються фактори і показники,
формалізуються зв’язки між ними.

Факторний аналіз операцій з платіжними картками з метою по-
глиблення комплексного аналізу банківської діяльності можна про-
водити в чотири етапи: 1-й етап — попередній огляд узагальнюю-
чих показників (читання звітності та використання інших джерел
інформації); 2-й етап — поглиблений аналіз всіх факторів впливу на
показники за блоками ефективності в їх взаємозв’язку; 3-й етап —
побудова факторних моделей, які дозволять максимально наблизи-
тись до мети повного вивчення ефективності банківського бізнесу з
платіжними картками та зробити правдиві прогнози доцільності та
майбутнього таких операцій; 4-й етап — узагальнююча оцінка ефе-
ктивності діяльності банку в сфері карткових операцій за підсумка-
ми глибокого аналізу всіх показників та виявлення резервів банку.
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ПОШУК НОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ «ОБЛІК У БАНКАХ»

У Карті самостійної роботи студентів за дисципліною «Облік
у банках» виокремлено три обов’язкових види робіт: перший —
робота на практичних заняттях, другий — модульний контроль,
третій — виконання завдань для самостійної роботи.




