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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ БАНКІВ

Банківські установи займають провідне місце у стабільності та
розвитку фінансової системи та економіки країни. Діяльність ба-
нків масштабна і передбачає надання широкого кола послуг, а
саме: обслуговування фізичних і юридичних осіб, кредитування
установ різних форм власності, розрахунково-касове обслугову-
вання, міжнародні розрахунки.

Актуальність теми полягає у дослідженні основних показни-
ків, які використовуються для фінансового аналізу діяльності ба-
нків і дозволяють оцінити поточний стан активів і пасивів, лікві-
дність, фінансову стійкість, рентабельність з метою прийняття
ефективних управлінських рішень і максимізацію прибутку.

Інструментами для проведення фінансового аналізу є дані фі-
нансової звітності. Існують такі звітні форми, як: звіт про фінан-
совий стан; звіт про прибутки і збитки та інші сукупні доходи;
звіт про зміни у власному капіталі; звіт про рух грошових коштів
та примітки до них.

Аналітичний процес фінансового аналізу включає проходжен-
ня таких етапів: попередній — огляд, оцінювання і групування
статей фінансових звітів, розрахунок абсолютних і відносних по-
казників, вибір форм і методів аналізу; аналітичний — проведен-
ня аналізу показників, обґрунтування отриманих результатів;
підсумковий — узагальнення результатів аналізу, розроблення
пропозицій з метою удосконалення банківської діяльності [4,
с. 31].

У теорії і практиці існує чимало показників, які використову-
ються для фінансового аналізу, зокрема, основними показниками
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є ліквідність, платоспроможність, ділова активність, рентабель-
ність, фінансова стійкість [2—4].

Аналіз ліквідності банку включає такі показники:
― коефіцієнт загальної ліквідності, який розраховується як

співвідношення загальних активів до загальних зобов’язань. Оп-
тимальне значення — не менше 100 %, тобто всі зобов’язання
банку повинні повністю покриватися наявними активами;

― коефіцієнт співвідношення високоліквідних активів до ро-
бочих активів банку, який характеризує питому вагу високолікві-
дних активів у робочих активах;

― коефіцієнт миттєвої ліквідності, який показує можливість
банку погашати грошовими коштами з коррахунків і каси зо-
бов’язання за всіма депозитами [4, с. 162].

Коефіцієнт платоспроможності (норматив адекватності регуля-
тивного капіталу Н2) розраховується діленням власного капіталу
на активи, зважені за ступенем ризику. Цей коефіцієнт дає змогу
визначити межу захисту кредиторів і вкладників від непередбаче-
них збитків, яких банк може зазнати у процесі діяльності [1].

Рентабельність — відносний показник економічної ефективно-
сті, який відображає рівень ефективності використання ресурсів і
капіталу банку. Коефіцієнт рентабельності розраховується як від-
ношення операційного прибутку до активів. Основними показни-
ками, що характеризують рентабельність банківської діяльності, є
ROA (рентабельність використання активів банку), ROE (рентабе-
льність використання статутного капіталу банку) [4, с. 150].

Аналіз фінансової стійкості банку дозволяє визначити до-
статність капіталу для покриття банківських ризиків та оціни-
ти структуру капіталу. Основними коефіцієнтами, які характе-
ризують фінансову стійкість банку, є: коефіцієнт надійності;
коефіцієнт фінансового важеля; коефіцієнт участі власного ка-
піталу у формуванні активів; коефіцієнт захищеності дохідних
активів власним капіталом; коефіцієнт мультиплікатора капі-
талу [2, с. 555].

Ділова активність банку характеризується його спроможні-
стю залучати кошти й ефективно та раціонально їх розміщува-
ти. Для аналізу ділової активності використовуються такі кое-
фіцієнти: у частині пасивів це: коефіцієнт активності залу-
чення позичених і залучених коштів; коефіцієнт активності за-
лучення строкових коштів; коефіцієнт активності залучення
міжбанківських кредитів; коефіцієнт активності використання
залучених коштів у дохідні активи; коефіцієнт активності ви-
користання залучених коштів у кредитний портфель; у частині
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активів це такі коефіцієнти: коефіцієнт рівня дохідних активів;
коефіцієнт кредитної активності; коефіцієнт загальної інвести-
ційної активності в цінні папери, асоційовані і дочірні підпри-
ємства (через пайову участь); коефіцієнт проблемних кредитів
[2, с. 562].

Отже, можна зробити висновок, що фінансовий аналіз дозво-
ляє оцінити минулий, поточний і спрогнозувати фінансовий стан
банку. Окреслені показники є простими у використанні, зрозумі-
лими, а також дають можливість оцінювати фінансовий стан бан-
ку та успішність його функціонування.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЗВІТУ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Актуальність даної роботи полягає у необхідності подальшого
розвитку та поглиблення методики аналізу фінансової звітності
підприємства. Особливо це стосується показників звіту про фі-
нансові результати, адже як правило головною метою інвестора є




