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ВСТУП 
 

 

Навчальний посібник призначений у допомогу студентам усіх 

спеціальностей денної, заочної та денно-вечірньої форм навчання, які 

вивчають фінансові дисципліни.  

Банківська статистика є складовою частиною фінансової статистики. 

Зміст посібника охоплює більшу частину дисципліни «Фінансова 

статистика», яка викладається за вибором студентів. Навчальний посібник 

буде корисним при виконанні дипломних та магістерських робіт за 

спеціальністю «Фінанси». Посібник призначено для самостійної роботи 

студента у межах дисципліни «Фінансова статистика». Після ознайомлення 

з трьома першими розділами посібника рекомендується переглянути 

декілька джерел з переліку основної та додаткової літератури. 

Посібник містить розділи, пов’язані з розрахунками статистичних 

показників фінансової діяльності банківських установ; приклад 

статистичного прогнозування показників діяльності банка у майбутніх 

періодах в залежності від обраної фінансовою установою стратегії; 

перелік рекомендованої літератури, тримовний термінологічний словник. 

У першому розділі розглядається система фінансових показників, 

за якими Національний банк України здійснює оцінку діяльності 

комерційних банків. Статистично проаналізовані показники прибутковості 

та стійкості фінансової діяльності банку. Знайдені довірчі діапазони 

показників діяльності, що забезпечують функціонування банку у 

періоди економічного зростання та фінансової кризи. Розглянуті 

додаткові показники надійності, що дозволяють здійснити оцінку 

стійкості банку у передкризовий період. 

У другому розділі посібника наведено статистичний аналіз структури 

доходів банку. Виконана імовірнісна оцінка кожної складової доходів 

банку, запропоновані формули для оцінки цих складових. У третьому 

розділі посібника здійснено статистичний аналіз структури витрат 

банку. Наведена імовірнісна оцінка кожної складової витрат банку, 

запропоновані формули для оцінки цих складових. У обох розділах 

складові доходів та витрат, які є статистично незначущими враховуються 

за допомогою коефіцієнтів або пропорційно до статистично значущих 

складових. Статистично значущі складові доходів та витрат визначаються 

за імовірнісними залежностями між характеристиками фінансового 

стану банку та складовими доходів та витрат. Залежності побудовані 

на статистичних даних про фінансову діяльність баків першої групи 

або банківської системи в цілому. 
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У четвертому розділі посібника побудована економіко-математична 

модель фінансової діяльності банку, що спирається на імовірнісні 

залежності, що отримані у двох попередніх розділах. Сформовані на 

підставі нормативних показників Національного банку, розглянутих у 

першому розділі посібника, обмеження, які накладаються на модель 

фінансової діяльності банку. Економіко-математична модель віддзеркалює 

параметри банка осередненого по першій групі банків. Модель дозволяє 

здійснювати імовірнісну оцінку параметрів банку у майбутніх періодах 

часу.  

У п’ятому розділі посібника наведено приклад прогнозування 

результатів фінансової діяльності банку на підставі моделі, що 

розроблена в четвертому розділі посібника. В якості приклада для 

прогнозування прибутку банка обрано «УкрСиббанк» станом на до та 

після кризовий період.  

  


