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assumptions. However, the focus of professional behavior and code of conduct 
in the audit is moral decisions making which is simple and insignificant. Audit 
firm should confront with illegal activities considering auditing professional 
code of conduct. The firm also should abide by its legal obligations to protect 
the reputation of the recently conducted Research in the accountants and 
auditors professional code of conduct, concentrated on accretion understanding 
and acceptance of accepted professional ethics. Proved that professional ethics 
plays a significant role in the audit because of its quality depends on the 
evaluation of the reliability of the customer. Also important is the adherence to 
standards of professional ethics, to prevent distortion of information that is the 
basis for decisions on possible investment or crediting the client company audit 
services. The circle of subjects and their interests is analyzing during realization 
of audit. Their interests can be opposite. Audit practice in Ukraine, as in many 
other countries, is guided by professional ethical codes of conduct, in addition 
to statute. Basic principles of professional ethics are considering at the grant of 
audit services. The features of realization of this activity are investigational in 
domestic practice, the main factors influencing the formation of professional 
ethics.

Keyword: ethics, professional ethics, principles of professional ethics, 
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Анотація. У статті уточнено завдання та інформаційні джерела для 
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Актуальність теми дослідження. Найважливішою умовою 
ефективного функціонування ринкової економіки є наявність стабільного 
банківського сектора. Для ефективного управління банками необхідно 
проводити систематичний аналіз їх діяльності, який дозволяє сформувати 
вихідну базу для прийняття управлінських рішень на всіх рівнях 
управління.

Кредитування є однією з традиційних банківських операцій, яке має 
виняткове значення для банку, адже прибутки від їх здійснення не лише
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займають одну з провідних місць у структурі банківських доходів, а й 
багато в чому формують загальну стратегію розвитку установи, суб’єктів 
підприємницької діяльності та економіки держави в цілому.

Економічна криза в Україні змушує деякі банки згортати програми 
кредитування. Це пов’язано з тим, що банки не можуть компенсувати 
власні витрати на кредитування за рахунок одержаних доходів. До 
основних перешкод у розвитку кредитування українськими банками 
належать кризове становище економіки, значний обсяг проблемних 
кредитів, зниження довіри населення до банківської системи, 
нестабільність законодавчої бази та інші.

Постійний аналіз кредитного портфеля в системі управління банком 
дає змогу вибрати варіант раціонального розміщення ресурсів, напрями 
кредитної політики банку, знизити ризик за рахунок диверсифікації 
кредитних вкладень, прийняти рішення щодо доцільності надання позики 
клієнтам залежно від їх кредитоспроможності, галузевої належності, форм 
власності. Результати аналізу дають змогу приймати рішення про зміну 
напрямів та методів кредитування.

Проте в сучасних умовах методика аналізу кредитних операцій 
потребує уточнення, доповнення та інтерпретації з урахуванням 
трансформаційних процесів економіки країни та впливу факторів 
зовнішнього середовища. Подальшого вивчення потребує комплекс питань, 
пов’язаних з розробкою завдань для аналізу кредитних операцій та 
визначенням впливу якості інформаційного забезпечення на ефективність 
аналізу господарської діяльності банків, обґрунтованість прийняття 
управлінських рішень.

Метою дослідження є уточнення завдань та інформаційних джерел 
для формування ефективної організаційно-інформаційної моделі аналізу 
кредитних операцій банку.

Для досягнення поставленої мети запропоновані наступні завдання: 
розкрити економічну сутність кредитних операцій банку; уточнити 
завдання та інформаційні джерела для аналізу кредитних операцій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у 
розвиток теорії, методології й організації аналізу в банківській 
діяльності, і безпосередньо аналізу кредитних операцій банку внесли
0. В. Васюренко, К. О. Волохата [23], А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко,
1. М. Парасій-Вергуненко [22], О. П. Жарковська [28], Т. Д Косова [26] та 
інші.

Проте, обґрунтовані теоретичні аспекти та розроблені практичні 
рекомендації з аналізу кредитних операцій банку вказаних науковців не 
вирішують всіх проблемних питань даного напряму, що актуалізує 
необхідність систематизації наукових досліджень.

Виклад основного матеріалу. Для найповнішого вивчення 
особливостей аналізу кредитних операцій, важливе значення має розкриття 
їх економічної сутності.

Згідно з Законом України «Про банки і банківську діяльність» 
банківський кредит -  це будь-яке зобов’язання банку надати певну суму
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грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов’язання придбати право вимоги 
боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін 
на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на 
зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми [31.

Відповідно до Положення про порядок формування та використання 
банками України резервів для відшкодування можливих втрат за 
активними банківськими операціями, кредитна операція -  це вид активних 
банківських операцій, пов’язаних із розміщенням залучених банком 
коштів шляхом їх надання в тимчасове користування або прийняттям 
зобов’язань про надання коштів у тимчасове користування за певних умов, 
а також надання гарантій, поручительств, акредитивів, акцептів, авалів, 
розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, фінансового 
лізингу, видача кредитів у формі врахування векселів, у формі операцій 
репо, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін 
на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на 
зобов’язання щодо сплати процентів та інших зборів із такої суми 
(відстрочення платежу) [20].

Необхідною передумовою організації комплексного аналізу 
кредитних операцій банку є побудова організаційно-інформаційної моделі. 
Одним із блоків організаційно-інформаційної моделі аналізу кредитних 
операцій банку є визначення завдань аналізу.

На основі проведеного теоретичного узагальнення економічної 
літератури визначено, що трактування завдань та напрямів аналізу 
кредитних операцій є досить різноманітним.

Так, О. П. Жарковська до числа основних завдань аналізу кредитних 
операцій зараховує:

-  вивчення руху кредитів;
-  розподіл кредитів за секторами економіки;
-  оцінка забезпеченості позичок, погашення та повернення кредитів;
-  дохідність та строковість кредитного портфеля банку [28].
А. М Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій -  Вергуненко 

виокремлюють такі завдання аналізу кредитних операцій: визначення 
ступеня та типу концентрації ризику кредитного портфеля, його 
відповідності зовнішньому покриттю і достатності створених резервів 
покриття фактичних і потенційних збитків; оцінювання адекватності 
кредитного ризику сумі передбачуваного прибутку; визначення
кредитоспроможності позичальників з метою зниження кредитного ризику; 
визначення ефективності кредитних операцій, що дає змогу вибрати 
доцільний варіант розміщення ресурсів [22].

О. В. Васюренко, К. О. Волохата зазначають, що кредитна діяльність 
банку аналізується за такими напрямами: оцінка дотримання банком 
основних принципів кредитування, у тому числі перевірки 
кредитоспроможності позичальника та наявності забезпечення кредитів і 
виконання встановлених Національним банком України вимог щодо 
концентрації ризиків; вивчення руху кредитів; розподіл кредитів за 
секторами економіки, строками, економічними контрагентами, ступенем
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ризику; оцінка забезпеченості позик; оцінка якості аналізованих 
характеристик повернення наданих кредитів; аналіз якості кредитів, 
наданих банком (його кредитного портфеля) [23].

Т. Д. Косова [26] вважає, що аналізом кредитного портфеля 
передбачається: аналіз якості наданих кредитів; аналіз їх забезпечення; 
аналіз руху кредитів; аналіз очікуваних показників повернення боргу [26].

О. М. Левченко в процесі дослідження теоретико-прикладних 
аспектів аналізу кредитних операцій обґрунтовано доцільність розгляду 
кредитного портфеля за трьома напрямками, за якими систематизовані 
показники: аналіз динаміки та структури, аналіз якості кредитного 
портфеля, аналіз ефективності кредитних вкладень. За кожним напрямком 
виокремлено його складові, систематизовано існуючі аналітичні 
показники та доповнено їх склад новими, що різнобічно характеризують 
кредитну заборгованість [25].

На підставі систематизації поглядів науковців вважаємо за потрібне 
уточнити перелік завдань аналізу кредитних операцій банку (рис.1).

оцінка дотримання банком визначення
основних принципів кредитоспроможності

кредитування позичальників

виконання встановлених 
Національним банком 
України вимог щодо 
концентрації ризиків

1
Завдання аналізу 

кредитних операцій 
банку

аналіз якості кредитного 
портфеля

аналіз ефективності 
кредитних операцій1 г

аналіз динаміки та структури 
кредитного портфеля

Рис. 1. Завдання аналізу кредитних операцій банку

Відповідно до завдань, які підлягають вирішенню формується 
інформаційне забезпечення аналізу кредитних операцій.

У наш час інформаційна база економічного аналізу багатогранна, це і 
нормативна документація, і бухгалтерська, і маркетингова і т. і. Кожній задачі 
економічного аналізу кредитних операцій відповідає своя інформаційна база, 
що необхідно враховувати при здійсненні процедур економічного аналізу.

Основною проблемою інформаційного забезпечення аналізу кредитних 
операцій є відсутність чіткої зорієнтованості в його джерелах.

Л. М. Пісьмаченко, Л. В. Бабенко, І. В. Яковенко зазначають, що для 
проведення аналізу структури активних операцій банку, аналізу структури 
кредитного портфеля банку, аналізу структури залучених коштів банку, 
аналізу достатності капіталу, аналізу прибутків банку, аналізу впливу суми 
наданих кредитів і процентної ставки за кредит на суму отриманих 
відсотків, аналізу прибутку банку від кредитної діяльності, аналізу 
прибутковості банку з річного звіту використовуються дані бухгалтерського
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обліку, фінансової звітності, дані розрахунків управлінського обліку, які 
проводяться кожним банком за власною методикою [27].

Разом з тим, фінансовий бухгалтерський облік не має можливості 
забезпечити оперативною інформацією всіх керівників, відповідальних за 
конкретні сфери банківського бізнесу. За деякими дослідженнями 
інформаційних систем банків, до 40-50% інформації в інформаційному 
потоці є надмірною, і в той же час в обліку не вистачає близько 50% 
необхідної інформації для управління діяльністю [24].

Т. Д. Косова групує джерела інформації для проведення аналізу 
кредитних операцій: за джерелом нормативно-правової інформації; за звітною 
фінансовою інформацією; за звітною статистичною інформацією [26].

Таблиця 1
Джерела статистичної та фінансової інформації для аналізу 

кредитних операцій банку [17,14]

Джерела статистичної інформації для аналізу кредитних
операцій банку

Джерела фінансової 
інформації для аналізу 

кредитних операцій 
банку

1 2
форма № 1Д (щоденна) “Баланс банку”; 
форма № 10 (місячна) “Оборотно-сальдовий баланс 
банку”, форма № 302 (місячна) “Звіт про класифікацію 
кредитних операцій”;
форма № 310 Д (щоденна) “Звіт про суми і вартість 
кредитів (у процентах річних)”;
форма № 310 (місячна) “Звіт про суми і процентні ставки 
за наданими кредитами та залученими депозитами (за 
класифікаціями контрагентів і рахунків)”; 
форма № 321 (місячна) “Звіт про кредити та процентні 
ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів 
кредитів та контрагентів)”; 
форма № 503 (місячна) “Звіт про залучення та 
обслуговування кредиту за договором з нерезидентом”; 
форма № 504 (місячна) “Прогноз операцій з одержання та 
обслуговування кредиту за договором з нерезидентом”; 
форма № 526 (квартальна) “Інформація про залучені 
грошові кошти та надані кредити небанківськими 
фінансовими установами, що отримали генеральну 
ліцензію Національного банку України на здійснення 
валютних операцій”;
форма № 604 (місячна) “Звіт про формування резерву для 
відшкодування можливих втрат за кредитними 
операціями”;
форма № 613 (місячна) “Звіт про концентрацію ризиків за 
активними операціями банку з контрагентами та 
пов’язаними з банком особами”;

Звіт про фінансовий 
стан (Баланс);
-  Звіт про прибутки і 
збитки та інший 
сукупний дохід (Звіт 
про фінансові 
результати);
-  примітки до 
фінансових звітів: 
Примітка 4. Принципи 
облікової політики; 
Примітка 8. Кошти в 
інших банках; 
Примітка 9. Кредити 
та заборгованість 
клієнтів; Примітка 19. 
Кошти банків; 
Примітка 23. Інші 
залучені кошти; 
Примітка 30. Аналіз 
активів та зобов’язань 
за строками їх 
погашення;
Примітка 31. 
Процентні доходи та 
витрати;
Примітка 41.
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Продовження табл. 1
1 2

форма № 618 (декадна -  на 1, 11, 21 число) “Звіт про Управління
залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені фінансовими
від інших банків”; ризиками

форма № 631 (декадна -  на 1, 11, 21 число) “Звіт про 
структуру активів та пасивів за строками”; 
форма № 655 (місячна) “Звіт про кількість кредитних 
договорів та обсяги заборгованості за ними”; 
форма № 3-ПБ (квартальна) “Інформація про 
міждержавний рух капіталів у формі портфельних 
інвестицій та фінансового лізингу” ; 
форма № 612 (квартальна) “Звіт про дотримання вимог
щодо достатності регулятивного капіталу та економічних 
нормативів банківською групою та її підгрупами”

Джерелами нормативно-правової інформації для аналізу кредитних 
операцій банку є: Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ 
[1], Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІУ [2], Закон України 
«Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ [3], Закон 
України «Про заставу» від 02.10.1992 р. за № 2654-ХІІ [4], Закон України 
«Про іпотеку» від 05.06.2003 р. № 898-ІУ [5], Закон України «Про іпотечне 
кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні 
сертифікати» від 19.06.2003 р. № 979 -  ІУ [6], Закон України «Про обіг 
векселів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2374-ІІІ [7], Закон України «Про 
фінансовий лізинг» від 16.12.1997 р. № 723/97-ВР [8], Закон України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 
12.07.2001р. № 2664-ІІІ [9], Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, 
вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резерву під 
кредитні ризики в банках України, затверджена постановою Правління НБУ 
від 27.12.2007 р. № 481 [10], Інструкція про безготівкові розрахунки в 
Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 
21.01.2004 р. № 22 [11], Інструкція про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку банків України, затверджена постановою Правління 
НБУ від 17.06.2004 р. № 280 [12], Інструкція про складання та 
оприлюднення фінансової звітності банків України, затверджена
постановою Правління НБУ від 24.10.2011 р. № 373 [14], Правила 
бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені 
постановою Правління НБУ від 18.06.2003 р. № 255 [16], Положення про 
порядок формування та використання банками України резервів для 
відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, 
затверджене постановою Правління НБУ від 25.01.2012 р. № 23 [20], 
Правила надання банками України інформації споживачу про умови
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кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджені постановою Правління 
НБУ від 10.05.2007 р. № 168 [21], Правила організації статистичної звітності, 
що подається до Національного банку України, затверджені постановою 
Правління НБУ від 01.03.2016 р. № 129 [17], Інструкція про порядок 
регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління 
НБУ від 28.08.2001 р. № 368 [13], Положення про порядок регулювання 
діяльності банківських груп, затверджене постановою Правління НБУ від 
20.06.2012 р. № 254 [19], Методичні рекомендації щодо порядку складання 
приміток до фінансової звітності банків України, затверджені постановою 
Правління НБУ від 29.12.2015 р. № 965 [15].

Джерелами для аналізу кредитних операцій банку також можуть бути: 
внутрішньо-нормативна база банку (Кредитна політика; Положення про 
кредитний підрозділ; Положення про визначення фінансового стану 
позичальника; Положення про окремі кредитні операції / продукти 
(овердрафт, тощо); Порядок взаємодії підрозділів банку при наданні 
кредиту, його моніторингу; тарифи і протоколи Тарифного комітету; 
порядок застосування ефективної ставки відсотка; Положення про 
Кредитний комітет та його склад; Протоколи засідань кредитного комітету 
та ін.); кредитні справи; кредитні договори, договори застави, поруки; 
книга реєстрації кредитних угод; журнали реєстрації відкритих рахунків; 
технологічні картки операційних процедур; виписки з особових рахунків 
клієнтів; документи дня (платіжні документи, касові документи, 
розпорядження щодо надання кредиту, закриття рахунків, позабалансові 
ордери); відомості про нарахування відсотків; відомості з нарахування 
резервів; звіти про перевірки банку (податковими органами, зовнішніми 
аудиторами, службою внутрішнього аудиту); прогнозно-фінансова
документація; маркетингова інформація та інша інформація.

На основі проведеного дослідження дійшли висновків:
1) всі дослідження науковців є надзвичайно актуальними і доповнюють 

один одного, але відсутність єдиного підходу до визначення завдань 
кредитних операцій банку потребує подальшого вивчення і обґрунтування;

2) дотримання такої складової організаційно-інформаційної моделі 
аналізу, як інформаційне забезпечення, та правильне її наповнення, забезпечить 
адекватне та достовірне проведення аналізу кредитних операцій.
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ЗАДАЧИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ КАК СОСТАВ
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АНАЛИЗА КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА

Аннотация. В статье уточнены  задачи и инф ормационны е 
источники для формирования эф ф ективной организационно
инф ормационной м одели анализа кредитны х операций банка.
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OBJECTIVES AND INFORMATION SOURCES AS COMPONENTS OF
ORGANIZATIONAL - INFORMATION MODEL OF THE CREDIT

OPERATIONS OF BANKS

Annotation. The article specifies the tasks and inform ation sources for the 
form ation o f  effective organizational and inform ation m odel o f  the analysis o f  
credit operations o f  the bank.

Keywords: credit operations, task  analysis, inform ation sources o f  
analysis.
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