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розбиття часового періоду на декілька часових періодів, 
при цьому необхідно зауважити важливість коректної 
оцінки вхідних даних, тобто існує важливе питання ви-
бору бази даних початкових даних, на основі яких ро-
биться прогнозування (дані повинні перевірятися на ре-
презентативність, мультиколінеарність, однородність, 
різку зміну даних ряду тощо); по-третє, з метою більш 
коректного прогнозу слід відслідковувати динаміку змі-
ни показників та по можливості коригувати прогнозні 
значення показників, що використовуються для розра-
хунку майбутніх періодів, з урахуванням фактичних зна-
чень, які доступні на конкретний період часу.

Проведений аналіз на ефективність викладеної 
методики був здійснений для короткострокового про-
гнозу, але запропонована методика з прогнозування по-
казників діяльності банків може бути ефективно вико-
ристана і для довгострокового прогнозу.                  
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Прибутковість є головною метою комерційного 
банку. Особливого значення управління при-
бутковістю набуває за умов загострення конку-

ренції на банківських ринках, посилення регулюючих 
обмежень зі сторонни державних ринках, посилення 
регулюючих обмежень зі сторонни державних орга-
нів. Розвиток банківської системи та зміна характеру її 
функціонування певною мірою змінює характер управ-
ління комерційним банком та його прибутковістю.

Сьогодні в економічній літературі існує багато 
досліджень, присвячених різним аспектам аналізу фі-
нансового стану комерційних банків. Серед них можна 
виділити роботи таких закордонних і вітчизняних вче-
них: М. Д. Алексеєнко, З. М. Васильченко, О. В. Дзюблюк,  
І. Б. Івасів, А. А. Кириченко, Т. В. Майорова, А. М. Мороз,  
М. І. Мирун, Л. О. Примостка, К. Є. Раєвський, М. І. Савлук, 
Н. П. Шульга; а також зарубіжні – А. І. Ачкасов, І. А. Бланк, 
Г. П. Іванов, О. І. Лаврушин, Ю. С. Маслєнченков, Г. С. Па-

нова, В. М. Усоскін, В. Є. Черкасов; Е. Долан, Т. Кох,  
Г. Марковіц, Д. Нотон, П. Роуз, Дж. Сінкі, Дж. Тобін, Дж. 
Трейнор, У. Шарп. 

Висока прибутковість і достатня капіталізація 
банків є основою надійності банківської системи. При-
бутковість служить могутнім індикатором конкурен-
тоспроможності банку на ринку банківських послуг і 
якості його менеджменту. Вона дає можливість банку 
підтримувати певний рівень ризику і пом’якшувати ко-
роткострокові проблеми. Нерозподілений прибуток є, 
як правило, одним з основних джерел утворення капіта-
лу. Звісно, що прибутковість капіталу — це питома вага 
прибутку (позитивного результату діяльності поточно-
го року) в капіталі банку.

 Прибутковість банку залежить від ефективності 
використання його власних і залучених коштів, а також 
від структури його балансу (активи і пасиви) та від ці-
леспрямованої роботи банківського персоналу. Важ-
ливими умовами забезпечення прибутковості банку 
є оптимізація структури доходів і витрат, визначення 
мінімально допустимої процентної маржі, виявлення 
тенденцій дохідності кредитних операцій, планування 
мінімальної дохідності маржі для прогнозування орі-
єнтовного рівня процентів за активними та пасивними 
операціями. Дохідність банківської діяльності залежить 
також від підтримки ліквідності, управління банків-
ським ризиком та його мінімізації [4].
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Надійність банку на сучасному етапі розвитку 
банківської системи стає першочерговим питанням. 
Для визначення надійності банку передусім аналізують 
його прибуток, оскільки він є основним показником 
результативності його фінансової діяльності. Тому роз-
рахунок, аналіз і прогнозування показників банківської 
прибутковості й рентабельності є необхідною умовою 
його ефективного функціонування [1].

Двома найважливішими показниками аналізу 
прибутковості банку прийнято вважати показники при-
бутковості активів (ROA) та прибутковості капіталу 
(ROE) [3]. 

Прибутковість активів може використовуватися як 
коефіцієнт для оцінки діяльності керівництва банку, опти-
мальне значення якого не повинно бути менше ніж 1%.

Прибутковість потрібно розуміти не тільки як 
фінансовий показник результативності комерційної ді-
яльності банку, а як більш широке поняття, тобто за-
гальний підсумок економічної діяльності банку.

Прибутковість можна оцінити через певні крите-
рії, які розроблені i напрацьовані світовою банківською 
наукою. У вітчизняній i російській економічній літера-
турі можна зустріти різноманітні системи оцінки, при-
бутковості.

Згідно з законодавством звіт про фінансовий ре-
зультат формується за такими статтями доходів і ви-
трат: процентні доходи та витрати, комісійні доходи та 
витрати, дивідендний дохід, чистий торгівельний дохід, 
витрати на персонал, витрати на резерв під сумнівну та 
безнадійну заборгованість, адміністративно-господарчі 
витрати, непередбачені доходи та витрати.

Для отримання інформації про те, яка зі статей до-
ходів має найвпливовіший результат, проведено аналіз 
фінансових звітів за 2008 – 2010 рр. і визначені три стат-
ті отриманого доходу АТ АСТРА БАНК, які наведено в 
табл. 1 [3].

Таблиця 1

Структура та розмір доходів АТ АСТРА БАНК, тис. грн

Комерцій-
ний банк

Процентні 
доходи

Комісійні 
доходи

Результат 
від торгівлі 
іноземною 

валютою

Роки

АТ АСТРА 
БАНК

2008 – 2010 2008 – 2010 2008 – 2010

193 539 48 864 13 959

За результатами можна зробити висновок, що біль-
шу частину доходів банк отримує саме від процентних до-
ходів. Незважаючи на світову фінансову кризу, яка спосте-
рігалася протягом жовтня 2008 – липня 2010 рр., кредит-
ний портфель складав 2138235 тис. грн. Дані кредитного 
портфеля а АТ АСТРА БАНК наведено в табл. 2 [3].

Щомісячно банк у зв’язку з кредитною угодою по-
винен отримувати від позичальника суми процентів за 
користування позичковими коштами протягом дії такої 
угоди. Під час кризи опинилися в тяжкому становищі 
різні сектори економіки: падіння ВВП і спад виробни-
цтва, інфляція та збільшення курсу іноземних валют 

до національної, адже за даними банківського нагляду 
Україна, частка активів в іноземній валюті української 
банківської системи збільшилася до 45,6% вже у 2007 
році. Прямі наслідки цих явищ призвели до зниження 
платоспроможності фізичних та юридичних осіб. Зви-
чайно, платежі заборгованостей за кредитами в такому 
стані швидко припинилися не тільки на початку кризи, 
але й зростали з її розвитком. Оскільки з часу настан-
ня кризи збільшилась прострочена заборгованість, яка 
стрімко зростала паралельно з розвитком економічного 
спаду та перетворювалась, за класифікацією інструкцій 
та положень. Вважаємо, що саме це поглибило падін-
ня фінансових результатів. Попри саме неповернення 
кредиту спричинило кризу в практиці кредитування, 
яке обумовлене особливостями положення НБУ щодо 
формування обов’язкових резервів під кредитну забор-
гованість. Основою ліквідності виступає для банка при-
бутковість від його діяльності [4].

Таблиця 2

Кредитний портфель банку за 2008 – 2010 рр.

Роки 2008 2009 2010

Розмір кредитного порт-
феля АТ АСТРА БАНК 834753 667744 635738

Слід зазначити, що в кризові роки різко зросли 
ціни на житло. Наприклад, ціни на однокімнатні квар-
тири досягли таких сум, що перевищували 60 тис. до-
ларів США в Харкові, але зараз їх можна придбати за 
20 – 30 тис. доларів США (залежно від площі). Це дає 
уявлення про те, якими великими були самі кредитні 
угоди та які суми не поверталися банкові під впливом 
кризи, але зараз клієнти банку можуть отримати іпоте-
ку і виплачувати кредит. Адже зараз є різновид угод та 
акції, які вигідні для покупців. Впродовж 2009 – 2010 рр. 
сума депозитів юридичних осіб склали 300874 тис. грн,  
а фізичних осіб – 337 406 тис. грн. Детальніше можна 
розглянути це в табл. 3 [3].

Таблиця 3

Депозити портфеля фізичних та юридичних осіб банку 
за 2009 – 2010 роки, тис. грн

Комерційний 
банк

Фізичні особи Юридичні особи

Роки

АТ АСТРА 
БАНК

2009 2010 2009 2010

93075 244331 235722 65152

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз фінансових результатів комер-

ційного банку під впливом фінансової кризи свідчить 
про те, що у цей період зафіксовано зниження отри-
мання комісійних доходів на фоні відсутності надання 
кредитів і зниження результатів від торгівлі іноземною 
валютою. За 2008 – 2010 роки склалася тяжка ситуація 
як для банків, так і для їх клієнтів. У цей час в країні по-
чалися великий рівень безробіття і затримка заробітних 
плат. На сучасному етапі для банківської системи дуже 
важливий процес оновлення кредитування, що задо-
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вольнить попит на позичкові ресурси суб’єктів госпо-
дарювання та врегулює ринок нерухомості, торгівель-
ний й інші ринки. Саме за таких умов особи фізичні та 
юридичні розпочнуть регулярно сплачувати кредити за 
заборгованість, тим самим збільшує рівень ліквідності і 
покращить фінансові результати.                   
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Несбалансированность доходных и расходных 
частей местных бюджетов предопределяет не-
обходимость местных органов власти по по-

иску дополнительных законных источников до ходных 
поступлений с целью финансирования социально-эко-
номических мероприятий на уровне административно-
территориальных образований.

В Украине рынок местных займов находится на 
этапе своего становления, не способствует формиро-
ванию дополнительных финансовых источников у ме-
ст ных органов власти, необходимых им для удовлетво-
рения социальных потребностей населения, развития 
экономического потенциала территорий.

В соответствии с Бюджетным кодексом в Украине 
существуют следующие ограничения на осуществления 
местных заимствований [1]: 

 Верховный совет АР Крым и городские советы 
могут осуществлять внутренние займы (кроме 
займов на покрытия временных кассовых раз-
рывов и займов из других бюджетов;

 внешние заимствования могут осуществлять 
городские советы городов, население которых 
составляет свыше 500 тыс. чел.;

 займы осуществляются только на определён-
ную цель и подлежат возврату;

 расходы на обслуживание долга местных бюд-
жетов не могут ежегодно превышать 10% рас-
ходов от общего фонда соответствующего 
местного бюджета на протяжение какого-либо 
бюджетного периода, в котором планируется 
обслуживать долг.

В украинской экономической литературе недоста-
точно проработаны теоретические и практические во-
просы, связанные с развитием рынка местных займов в 
условиях трансформации экономики Украины. Отдель-
ные аспекты данной проблематике освещены в работах 

известных учёных: Н. Я. Азарова [2], О. П. Кириленко 
[3], К. В. Павлюк [4], И. О. Луниной [5], Т. Г. Бондарук [6].

Целью статьи является исследования европейской 
практики организации системы местных займов для 
обеспечения построения эффективной системы мест-
ных займов в Украине. 

В отличие от Украины в большинстве высокораз-
витых экономических стран, таких, как США, Канада, 
Япония, местные займы в виде банковских кредитов и 
муниципальных облигаций занимают значимое место 
в доходных источниках местных органов власти и ис-
пользуются для финансирования комплекса социально-
экономических задач на местном уровне. 

В большинстве европейских стран, так же как в 
США и Японии, местным органам власти предоставля-
ется самостоятельность по привлечению финансовых 
ресурсов, с другой стороны, устанавливаются опреде-
ленные правила осуществления муниципальных заим-
ствований, привлечения кредитных ресурсов. 

В такой экономически развитой стране, как Фран-
ция [6, с. 119] местные органы власти могут осущест-
влять заимствования без получения одобрения со сто-
роны государства при условии соблюдения следующих 
требований: займы могут привлекаться только для фи-
нансирования инвестиций; выплата предыдущего долга 
и покрытие операционных расходов не могут финан-
сироваться выручкой от нового заимствования; обслу-
живание долга (процентов и основной суммы) должно 
быть заложено в бюджет, при этом должен быть соблю-
ден бюджетный баланс.

В Нидерландах [6, с. 119, 7, с. 85] благодаря законо-
дательно закреплённой системе гарантированной пла-
тежеспособности территориальных образований муни-
ципальные облигации имеют нулевой риск.

Рейтинг муниципальных облигаций и облигаций 
финансовых институтов, осуществляющих цен-
трализованные заимствования от имени муни-

ципалитетов для покрытия их капитальных расходов, 
имеют наивысшую категорию (Ааа и ААА) и приравни-
вается к международному кредитному рейтингу страны 
в целом. Такой же рейтинг имеют обязательства двух 
специализированных голландских банков, обслуживаю-
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