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У статті узагальнено теоретико-методичні засади статистичного аналізу доходів і витрат банків-
ської установи; обґрунтовано доцільність проведення статистичного аналізу доходів та витрат банку 
на базі даних бухгалтерського обліку для співставлення наявної статистичної інформації; зроблено по-
рівняння складових частин характеристик доходів і витрат за сутнісним змістом, розглянуто підходи до 
класифікації доходів і витрат за планом рахунків бухгалтерського обліку, за видами діяльності банку, за 
активами та зобов’язаннями, за видами банківських операцій; наведено перелік методів статистичного 
аналізу доходів і витрат банківської установи та розглянуто особливості їх застосування; узагальне-
но перелік статистичних показників для аналізу доходів і витрат; проведено їх групування за типами  
показників.

Ключові слова: статистичний аналіз, доходи, витрати, бухгалтерський облік, класифікація, методи 
аналізу, статистичний показник.

В статье обобщены теоретико-методические основы статистического анализа доходов и расходов 
банковского учреждения; обоснована целесообразность проведения статистического анализа доходов и 
расходов банка на базе данных бухгалтерского учета для сопоставления имеющейся статистической 
информации; сделано сравнение составляющих характеристик доходов и расходов по сущностному со-
держанию, рассмотрены подходы к классификации доходов и расходов по плану счетов бухгалтерского 
учета, по видам деятельности банка, по активам и обязательствам, по видам банковских операций; 
приведен перечень методов статистического анализа доходов и расходов банковского учреждения и рас-
смотрены особенности их применения; обобщен перечень статистических показателей для анализа до-
ходов и расходов; проведена их группировка по типам показателей.

Ключевые слова: статистический анализ, доходы, расходы, бухгалтерский учет, классификация, ме-
тоды анализа, статистический показатель.

In the period of the crisis and the loss of the economic situation, the management of the bank, investors, state 
organizations, clients, and international organizations will require a qualitative statistical analysis of income and 
expenses of the bank. The need for such an analysis is caused by controlling the process of formation of the bank’s 
financial result. The purpose of the article is to generalize the theoretical and methodological principles of statisti-
cal analysis of income and expenses of a banking institution. The article the expediency of conducting a statistical 
analysis of income and expenses of the bank on the basis of accounting data is substantiated. This is necessary 
to compare statistical information when analyzing income and expenses. The definitions of the terms “income” and 
“expenses” are analyzed. A comparison of the component characteristics of income and expenses on the essential 
content is made. Approaches to the classification of income and expenses are considered: by the chart of accounts, 
by types of bank activities, by assets and liabilities, by types of banking operations. The list of methods of statistical 
analysis of income and expenses of a banking institution is given: time series analysis, structural analysis, factor 
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analysis, correlation-regression analysis, cluster analysis, comparative analysis, and graphical method. A brief de-
scription of each method of statistical analysis is given. Peculiarities of application of these methods and possible 
combinations of methods are considered. The list of statistical indicators for the analysis of incomes and expenses 
is generalized. They are grouped by types of indicators: absolute indicators, ratios, rates, averages, coefficients, 
indicators of time series, indicators of variation, and qualitative indicators of expert assessments. It is emphasized 
that the depth of the study of the processes of income and expenses of the bank is determined by the purpose of 
the study and the range of significant tasks that have practical and theoretical significance for the disclosure of the 
content of processes and relationships between factors.

Key words: statistical analysis, income, expenses, accounting, classification, methods of analysis, statistical 
indicator.

Постановка проблеми. Комерційний банк, 
як і будь-який інший суб’єкт господарювання, 
здійснює свою діяльність на власний ризик 
задля отримання прибутку. Чинники форму-
вання прибутку для подальшого ефективного 
управління можна виявити перш за все на базі 
інформації щодо доходів і витрат.

Банки щоденно накопичують детальну ста-
тистику щодо своїх операцій. Дані про обороти 
та залишки на рахунках щомісячно подаються 
до Національного банку України (далі – НБУ) [1], 
який оприлюднює оборотно-сальдові баланси 
за кожною банківською установою на своєму 
сайті [2]. Це дає змогу не лише власникам і 
керівництву досліджувати тенденції змін у бан-
ківській діяльності та виявляти резерви для 
досягнення її вищої результативності. Всі заці-
кавлені особи (інвестори, державні органи, клі-
єнти, міжнародні установи) можуть аналізувати 
процеси формування фінансових результатів 
банку на основі даних наглядової статистики 
НБУ. Необхідність виявлення факторів прибут-
ковості банку існує завжди, проте в періоди криз 
і погіршення економічної ситуації проблема 
якісного статистичного аналізу доходів і витрат 
набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Багато наукових праць присвячено управ-
лінню прибутковістю банку щодо аналізу та 
планування доходів і витрат. Серед вітчизня-
них учених, що займались цим питанням, слід 
відзначити С.Є. Борисову [3], Л.В. Діденко [4], 
О.В. Добровольську [5], О.Г. Кирик [6], О.А. Кри-
клій [7], К.Л. Ларіонову [8], Ю.П. Макаренко [9; 
10], Є.А. Ящука [11]. Методичні підходи до ста-
тичного аналізу банківської діяльності розгля-
даються І.В. Бєловою [12], А.В. Головачем [13], 
О.С. Доценко [14]. Якщо у наукових роботах з 
банківського менеджменту [3–11] для аналізу 
доходів і витрат застосовуються окремі ста-
тистичні методи, то в працях з банківської ста-
тистики [12; 13] аналізуються лише певні види 
доходів і витрат, але їх комплексний аналіз не 
здійснюється.

Постановка завдання. Метою статті є уза-
гальнення теоретико-методичних засад ста-
тистичного аналізу доходів і витрат банківської 
установи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Банківські установи ведуть облік доходів і вит-

рат, а Національний банк оприлюднює відповідні 
статистичні дані згідно з Правилами бухгалтер-
ського обліку доходів і витрат банків України 
(далі – Правила бухгалтерського обліку) [15]. 
Для співставлення статистичної інформації під 
час аналізу доходів і витрат доцільно використо-
вувати переважно бухгалтерські дані. Правила 
бухгалтерського обліку визначають терміни 
«дохід» як «збільшення економічних вигід про-
тягом звітного періоду у формі надходжень чи 
поліпшення активів або зменшення зобов’язань, 
результатом чого є збільшення власного капі-
талу, за винятком збільшення, пов’язаного з 
внесками учасників», а «витрати» – «змен-
шення економічних вигід протягом облікового 
періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів 
або у вигляді виникнення зобов’язань, резуль-
татом чого є зменшення власного капіталу, за 
винятком зменшення, пов’язаного з виплатами 
учасникам» [15]. Порівняння складових частин 
двох термінів «доходи» та «витрати» представ-
лено на рис. 1.

Таким чином, проведене порівняння скла-
дових частин характеристик доходів і витрат  
(рис. 1) показує їх протилежність за сутнісним 
змістом.

Банк обліковує доходи й витрати за прин-
ципом нарахування на рахунках класів 6 та 
7 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків 
України [16]. Відповідно до нього, доходи поді-
ляються на процентні, комісійні, результат від 
переоцінки та від операцій купівлі-продажу, інші 
операційні доходи, інші доходи, повернення 
списаних активів, а витрати – на процентні, 
комісійні, інші операційні витрати, загальні адмі-
ністративні витрати, інші витрати відрахування 
в резерви, податок на прибуток. Наведена кла-
сифікація використовується НБУ для агрегу-
вання статистичних даних доходів і витрат за 
банківським сектором [2].

Доходи та витрати додатково можна групу-
вати за видами діяльності (операційна, фінан-
сова та інвестиційна), відносити до певних видів 
активів чи зобов’язань (кредитів, депозитів, цін-
них паперів тощо) або певних видів операцій 
(платіжні, кредитні, депозитні, валютно-обмінні, 
лізингові, факторингові, операції з готівкою, 
банківськими металами, платіжними картками, 
міжбанківські тощо). Доходи та витрати за необ-
хідності доречно додатково класифікувати за 
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складовими частинами нижчого рівня. Напри-
клад, доходи від кредитів можна структурувати 
за кредитами, наданими фізичним та юридич-
ним особам, кредитами за рівнем ризику, стро-
ками або напрямами кредитування. Схематично 
підходи до класифікації доходів і витрат банку 
наведені на рис. 2.

Класифікації, наведені на рис. 2, є прикла-
дами розподілу доходів і витрат на групи. На 
практиці банківська установа чи інша зацікав-
лена в аналізі особа може здійснювати гру-
пування доходів і витрат іншим чином, дот-
римуючись принципу цілісності та єдності 
класифікаційних категорій.

Відомо, що доходи та витрати в абсолютному 
вимірі є інтервальними показниками, тобто 

показниками, отриманими за певний період 
часу. У зв’язку з цим об’єктом статистичного 
аналізу доходів і витрат слід вважати процес 
формування фінансового результату, розкладе-
ний на такі два підпроцеси: отримання доходів 
і здійснення витрат. Для аналізу вищезазначе-
них банківських процесів застосовується широ-
кий спектр статистичних методів, сутність яких 
стисло представлена в табл. 1.

Для застосування методів статистичного ана-
лізу, наведених у табл. 1, щодо доходів і витрат 
банківської установи слід навести декілька 
зауважень. Для побудови часових рядів (рядів 
динаміки) доходів і витрат важливо вибирати 
однакові за тривалістю періоди (день, декада, 
місяць, квартал, рік).

Рис. 1. Порівняння складових частин понять «доходи» та «витрати»
 

Збільшення економічних 
вигід за рахунок: 

- або надходжень чи 
поліпшення активів 

- або зменшення зобов’язань 

Зменшення економічних вигід 
за рахунок: 

- або вибуття чи амортизації 
активів 

- або виникнення чи 
збільшення зобов’язань 

Результат витрат – зменшення 
власного капіталу (крім 
зменшення, пов’язаного  
з виплатами учасникам) 

Результат доходів – 
збільшення власного капіталу 
(крім збільшення, пов’язаного 

зі внесками учасників) 

Поняття «витрати» Поняття «доходи» 

Таблиця 1
Методи статистичного аналізу

Метод аналізу Сутність методу

Аналіз часових рядів
Аналіз зміни процесу чи розвитку явища у часі для виявлення тенденцій 
і закономірностей, зокрема аналіз інтенсивності розвитку, коливань, 
виділення тренду, циклічної і сезонної складової частини динамічного ряду 
показників

Структурний аналіз Аналіз питомої ваги складових елементів у сукупності, пропорційності 
розподілу, концентрації, локалізації

Факторний аналіз Виявлення основних факторних ознак та вимірювання сили їх впливу на 
результативну ознаку

Кореляційно-регресійний 
аналіз Виявлення та встановлення форми зв’язків між досліджуваними ознаками

Кластерний аналіз Упорядкування об’єктів у схожі (порівняно однорідні) групи за декількома 
ознаками

Порівняльний аналіз Порівняння властивостей і характеристик декількох явищ або процесів на 
базі абсолютних чи відносних показників

Графічний метод Візуальний аналіз статистичних показників, розташованих на графіках, 
діаграмах тощо
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Структурний аналіз може бути проведений 
або для всієї суми доходів, або для всієї суми 
витрат за окремим типом класифікації (рис. 2), 
або для певної групи доходів чи витрат, а також 
як вимірювання питомої ваги банківської уста-
нови у доходах чи витратах банківського сек-
тору. Інформативними будуть представлення 
цих показників у динаміці та обчислення тен-
денцій структурних змін. Такий аналіз є комбіна-
цією двох методів, а саме структурного аналізу 
та аналізу часових рядів.

Факторний та кореляційно-регресійний ана-
ліз найчастіше здійснюється для виявлення 
факторів, що впливають на фінансовий резуль-
тат банку, та оцінювання сили впливу. Ці види 
аналізу використовуються задля побудови 
прогнозів, бізнес-планування, розроблення та 
обґрунтування управлінських рішень. Оціню-
вання зв’язку проводиться найчастіше між кіль-
кісними ознаками, зокрема:

– між фінансовим результатом і доходами, 
активами, витратами, зобов’язаннями;

– між обсягом процентних доходів та рівнем 
кредитного ризику [17, с. 15];

– між процентними витратами та обсягом 
депозитів, процентними ставками за депози-
тами [13, с. 36];

– між процентними доходами та обсягом 
кредитів і процентними ставками за кредитами 
[7, с. 134–135];

– між комісійними доходами та кількістю 
клієнтів, середньою сумою операцій на одного 
клієнта, середньою комісією за одну операцію 
[7, с. 102].

Аналіз зв’язку між атрибутивними ознаками 
є необхідним, якщо фактори представлені якіс-
ними показниками, «оцінку яких можуть зробити 
лише експерти» [18, с. 8].

Кластерний аналіз є допоміжним для вияв-
лення факторів впливу на розмір доходів і 
витрат банку. Зокрема, можна проаналізувати 
кредитний або депозитний портфель і розпо-
ділити кредитні або депозитні договори за рів-
нем доходів чи витрат. Це дасть змогу виявити 
додаткові фактори дохідності або збитковості 
операцій.

Порівняльний аналіз проводиться головним 
чином для співставлення:

– «дзеркальних» показників (процентні до- 
ходи та витрати, доходи та витрати від операцій 
з валютою, доходи та витрати від операцій з цін-
ними паперами) [7, с. 103];

– показників банківської установи та анало-
гічних показників конкурентів;

Рис. 2. Підходи до класифікації доходів і витрат банку
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паперами 
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– планових і звітних показників банку;
– показників структурних підрозділів (напри-

клад, філій банку) [7, с. 100].
Графічний метод супроводжує всі методи 

аналізу. Представлення (візуалізація) статис-
тичних даних у вигляді діаграм, гістограм, гра-
фіків, шкал, рейтингів, просторових карт, часо-
вих трендів, зв’язків покращує та прискорює 
процес інтерпретації статистичної інформації, 
унаочнює сутність досліджуваних процесів і 
явищ [19, с. 308].

Під час комплексного поглибленого аналізу 
доходів та витрат банку завжди використову-
ється значний набір показників. Групування 
статистичних показників для аналізу доходів 
і витрат банку за типами (абсолютні, відносні, 
середні, варіації якісні, показники рядів дина-
міки) наведено в табл. 2.

Перелік первинних і вихідних показників ана-
лізу, глибина статистичного вивчення особливос-

тей отримання доходів і здійснення витрат під 
час формування банком фінансових результатів 
залежать від цілей статистичного дослідження 
та кола суттєвих питань, які мають практичне та 
теоретичне значення для розкриття змісту дослі-
джуваних процесів та зв’язків між факторами.

Висновки. Отже, у статті проведено узагаль-
нення теоретико-методичних засад статистич-
ного аналізу доходів і витрат банківської уста-
нови, а саме підходів до класифікацій доходів і 
витрат, набору можливих статистичних показни-
ків для аналізу та методів статистичного аналізу 
та їх особливостей. Для отримання об’єктивних 
результатів статистичних досліджень у цьому 
напрямі, які б давали можливості обґрунтова-
ного прогнозування та прийняття ефективних 
управлінських рішень, первинні статистичні дані 
мають бути якісними, а їх обробка – науково 
вивіреною. Ці питання можуть стати предметом 
подальших наукових розвідок.
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Таблиця 2
Статистичні показники для аналізу доходів і витрат банку

Тип показнику Приклади показників для аналізу доходів і витрат банку
Абсолютні 
показники

Суми доходів, витрат, суми банківських операцій, суми активів і пасивів, кількість 
операцій, договорів, цінних паперів, клієнтів, співробітників банку

Співвідношення Питома вага виду доходів, витрат у загальному обсязі, співвідношення між доходами 
та витратами, плановими та фактичними показниками, активами і зобов’язаннями

Ставки Відсоткові ставки, вартість комісії за одну банківську операцію або у відсотках від 
суми операції, ставки податків

Середні 
показники
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Коефіцієнти
Чистий спред, чиста процентна маржа, непроцентна маржа, показники рента-
бельності, дохідності, витратності, агрегатні індекси, загальні індекси середніх 
величин 

Показники рядів 
динаміки

Приріст, темп зростання, темп приросту, середні рівні динамічного ряду абсолютних 
показників, співвідношень, ставок, середніх показників, коефіцієнтів

Показники 
варіації

Розмах варіації, середнє квадратичне відхилення, дисперсія абсолютних показників, 
співвідношень, ставок, середніх показників, коефіцієнтів 

Якісні показники Експертні оцінки факторів впливу на рівень доходів і витрат банку
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