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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах становлення та розвитку економіки
України важливе значення має банківська система, яка виступає рушійною
силою розвитку в усіх сферах. Одним з елементів підтримки банками суб’єктів
господарювання та споживчого попиту населення є питання доходів і витрат
банку. Сфера кредитування безпосередньо пов’язана з потребами розвитку
національного виробництва та економіки в цілому. Знаходячись у центрі
сучасного

грошово-фінансового

господарства,

обслуговуючи

інтереси

господарських суб’єктів, кредит опосередковує зв’язки між державою, банком,
товаровиробниками і населенням. Нині завдання відновлення виробничого
призначення кредиту стає одним із першочергових.
Питання обліку, аналізу, аудиту доходів і витрат банку, визначення
фінансових результатів є досить актуальним зараз в умовах жорсткої
конкуренції банківської системи в Україні, воно має велике значення для
становлення і нормального функціонування фінансової системи та економіки в
цілому, що говорить про актуальність теми дослідження.
Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад та
розробка науково-практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення
організації обліку, аналізу та аудиту доходів і витрат банку.
Виходячи з мети в роботі постають такі завдання:
 визначити економічну сутність доходів і витрат та їх вплив на фінансовий
стан банку;
 дослідити особливості обліку доходів і витрат банку, їх класифікацію та
види;
 систематизувати нормативно-правове забезпечення обліку доходів і
витрат банку згідно стандартів;
 розглянути організацію аудиту доходів і витрат комерційного банку;
 проаналізувати основні фінансово-економічні показники діяльності
комерційного банку «Альфа-Банк Україна»;

 виявити сучасні проблеми обліку доходів і витрат банківських установ та
окреслити напрями їх вирішення;
 розробити рекомендації щодо вдосконалення обліку, аналізу та аудиту
доходів і витрат для комерційного банку в сучасних умовах господарювання.
Об’єктом дослідження є процес організації обліку, аналізу та аудиту
доходів і витрат Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк Україна».
Предметом дослідження є теоретичні, методичні, організаційні аспекти
обліку, аналізу та аудиту доходів і витрат комерційного банку «Альфа-Банк
Україна».
Інформаційна база дослідження. В процесі написання випускної
кваліфікаційної роботи використовувалися нормативно-правові документи,
матеріали періодичних та спеціалізованих видань, статистичних щорічників,
дані Державної служби статистики України, законодавчі та нормативні акти,
що регулюють організацію обліку доходів, а також наказ про облікову політику
та фінансова звітність ПАТ «Альфа-Банк Україна».
В основу дослідження покладено такі

методи, як збір фактів

(спостереження, реєстрація, вимірювання), опис і аналіз фактів. Також
використані методи: порівняння, аналізу і синтезу – для виявлення спільних та
відмінних рис у наукових підходах до організації бухгалтерського обліку;
табличний та графічний для наочного зображення, індукцію, дедукцію,
узагальнення – при формуванні висновків.
Практичне значення одержаних результатів. Основні результати
дослідження спрямовані на вдосконалення методики й практики системи
обліку, аудиту доходів і витрат банку та підвищення ефективності його
діяльності.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в
розробці напрямів та шляхів удосконалення обліку на ПАТ «Альфа-Банк»,
покращенні методики проведення внутрішнього аналізу та контролю в
центральному

відділенні

та

філіях

банку,

що

сприяє

покращенню

функціонування структурних підрозділів банку, покращенню фінансових

показників діяльності, зростанню прибутковості, рентабельності та ліквідності,
а також розширенню діяльності в сучасних умовах господарювання.
Структура роботи. Випускна кваліфікаційна робота складається зі
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.
Основний зміст роботи викладено на 142
Робота містить 22 таблиць,

сторінках друкованого тексту.

8 рисунків, 2 додатків. Список використаних

джерел налічує 93 найменування поданих на 9 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі наведена актуальність теми магістерської роботи, встановлено
мету та завдання, предмет та об’єкт, теоретичні та методологічні джерела
інформації.
В першому розділі випускної кваліфікаційної роботи «Теоретичні
основи організації обліку доходів і витрат банку» розкрито сутність і
наведено трактування доходів і витрат банку, розглянуто класифікацію доходів
і витрат в науковій літературі; досліджено теоретичні основи доходів і витрат
банку їх аналіз та аудит; проведено огляд нормативно-правової бази, яка
регулює питання доходів і витрат банківських установ.
В першому розділі випускної кваліфікаційної роботи було розглянуто
економічну сутність та види доходів і витрат банку, нормативно-правове
забезпечення організації банківської діяльності в Україні та особливості
організації аналізу і аудиту діяльності комерційного банку.
Доходи банку - це загальна сума грошових коштів, що надходять до
банку в результаті здійснення активних операцій та надання інших банківських
послуг. Доходи банку мають бути достатніми не тільки для покриття
операційних витрат, а й для нарощення власного капіталу та виплати доходу
акціонерам, що в кінцевому підсумку підвищує авторитет банку та поліпшує
його конкурентну позицію на ринку (рис. 1).
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Рис. 1. Види банківських доходів
Витрати банку - це загальна сума грошових коштів, що витрачаються
банком у процесі здійснення діяльності щодо залучення коштів та інших видів
діяльності, які поділяються на банківські витрати, небанківські операційні
витрати та непередбачені витрати (рис. 2).
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Рис. 2. Види банківських витрат
Велика кількість науковців розглядали питання, що стосуються обліку
доходів і витрат. Науковцями та практиками по-різному трактується поняття
доходів, проте більшість трактує їх як збільшенням економічних вигод по
сукупності господарських операцій, що також так визначається у П(С)БО 15.
Також в першому розділі проведено аналіз нормативно-правової бази з

регулювання банківської системи в Україні, основним з яких є Закон України
«Про банки і банківську діяльність».
Також розглянуто особливості аналізу і аудиту доходів і витрат, що
безпосередньо впливають на діяльність банків. Створення ефективної системи
внутрішнього аудиту дозволить банкам вирішити безліч питань і проблем, що
виникають в господарській діяльності комерційного банку.
В другому розділі випускної кваліфікаційної роботи «Організація
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту доходів і витрат ПАТ «АльфаБанк» наводиться загальна характеристика та аналіз банківської галузі в
Україні, узагальнююча статутна характеристика ПАТ «Альфа-Банк Україна»,
аналіз основних фінансово-економічних показників банку; характеристика
системи бухгалтерського обліку банку; облік, аналіз та аудит доходів і витрат
ПАТ «Альфа-Банк Україна»; комплексний економічний аналіз та оцінка
ефективності діяльності банку.
На нинішньому етапі розвитку банківської системи одним із пріоритетних
завдань є забезпечення стабільного функціонування і розвитку комерційних
банків та банківської системи в цілому. У зв’язку з цим проблема ефективного
управління доходами і витратами як чинників фінансової стійкості банків
набуває особливого значення та здатність виживати у конкурентному
середовищі.
Альфа-Банк є одним із лідерів на українському ринку по наданню послуг
своїм клієнтам. Великий досвід і висококваліфікований персонал гарантують
клієнтам банку обслуговування найвищого рівня. Можна визначити такі
основні переваги Альфа-Банку: найбільш широка мережа відділень, гнучкість в
обслуговуванні та достатня кількість відділень.
Комерційні банки згруповані у чотири групи банків за критеріями НБУ на
2017 рік:
1) З часткою державних коштів у статутному капіталі – 7 банків, з них 3
банки з 100% статутного капіталу держави, серед них ПАТ «Ощадбанк», ПАТ
«Укрексімбанк», ПАТ «Укргазбанк».

2) Банки за участю іноземних банківських груп (19 банків).
3) Банківська група з активами понад 0,5% активів банківської системи
(13 банків).
4) Банківська група з активами менш ніж 0,5% активів банківської
системи (78 банків) (рис.3).

Рис. 3. Кількість комерційних банків (2017 рік)
При аналізі доходів ПАТ «Альфа-Банк Україна» також необхідно
враховувати, що з погляду оцінки якості дохідної бази банків не менш
значними, ніж високий рівень доходів, є стабільний та довготерміновий
характер їх отримання, що пояснюється специфікою банківської діяльності.
Стабільними доходами банку є ті, що залишаються практично постійними
протягом досить тривалого терміну і можуть легко прогнозуватися на
перспективу. Більша стабільність притаманна доходам від основної діяльності
банку. Але потенційно прибуткові операції банку мають, як правило,
підвищений

ризик.

Тому

відсутність

стабільності

доходів

відображає

ризикованість банківського бізнесу, зростання нестабільності доходів свідчить
про погіршення якості доходів.

Серед доходів ПАТ «Альфа-Банк Україна» найбільшу питому вагу займає
процентний дохід, що складає 69% у 2016 році та майже 61% у 2017 році. На
величину процентних доходів найбільше впливають надані кредити фізичним
особам. Решту доходів складають непроцентні доходи (30% у 2016 році, 39% у 2017 році). За видами інших доходів банку (непроцентних) найбільшу питому
вагу складають інші операційні доходи, що також мають тенденцію до
зростання питомої ваги в структурі доходів (у 2016 році – 12,5%, у 2017 році –
17,6%). Щодо динаміки окремих видів доходів, то всі види доходів також
мають тенденцію до зростання.
Найбільшу питому вагу мають витрати на утримання персоналу (44-47%),
витрати на утримання основних засобів (12-13%), витрати на оренду приміщень
для філій (5-7%) та відрахування до фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(6%). За останні 3 роки питома вага таких витрат змінювалась не значним
чином, що свідчить про постійність витрат.
На ПАТ «Альфа-Банк» проводиться незалежна аудиторська перевірка в
кінці кожного звітного року. Аудит проводить ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ
Аудит-фінанси» відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА).
ТОВ «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси» проводила аудит
господарської діяльності комерційного банку на основі даних звіту про
фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2017 року, звіту про прибутки і
збитки та інший сукупний дохід, звіту про рух грошових коштів та звіту про
зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток
до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових
політик.
Третій розділ випускної кваліфікаційної роботи «Шляхи удосконалення
обліку, аналізу та аудиту доходів і витрат банку» запропоновано напрями та
шляхи покращення фінансово-економічного стану банку та підвищення
ефективності його діяльності, удосконалення елементів облікової політики;
розглянуто перспективи фінансової та банківської діяльності в сучасних умовах
функціонування банківської системи в Україні.

В третьому розділі випускної кваліфікаційної роботи було надано
пропозиції щодо покращення фінансового стану банківської системи України
та

вдосконаленню

управління

та

організації

доходами

і

витратами

комерційного банку. Розглянуто заходи, щодо покращення організації
діяльності та обліку доходів банку.
В ході дослідження виявлено ряд слабких місць в організації роботи
банків та запропоновано удосконалити організацію роботи підприємства та
бухгалтерської

служби,

облікової

політики

та

управління

доходами,

покращення наданих послуг банку зацікавить нових клієнтів, що призведе до
збільшення доходів банку та економічних вигід.
Заходи, щодо удосконалення обліку доходів і витрат підприємства при
правильному застосуванні допоможуть збільшити доходи банків і зменшити
витрати, а також збільшать конкурентоспроможність, рентабельність та
ліквідність банку.
Розглядаючи фінансовий стан фінансової системи, ми бачимо, що зараз
здолана криза завдяки реформам. Банки все більше йдуть на зустріч своїм
клієнтам,

зокрема

«Альфа-Банк»

кредитує,

тих

хто

неофіційно

працевлаштований, зменшує відсотки для діючих клієнтів. Проте через
проблеми на заході, в Україні є складності в усіх галузях. Адже, велике
значення має політичний та економічний стан в державі, тому щоб
покращилася діяльність організацій, необхідно, щоб в першу чергу, Україна
мала певну стабільність.
Просування вперед, стійкий темп та якість реформ, а також надійна
реалізація, будуть мати вирішальне значення для перетворення зусиль реформ
на бажані економічні та фінансові результати. Особливо важливим буде відміна
відносної

ерозії

конкурентоспроможності,

підвищення

ефективності

державного сектору та покращення всієї економіки, щоб вивести банки на
вищий рівень, зростання доходів і зниження витрат та отримання прибутків
комерційних банків.

ВИСНОВКИ
В умовах становлення та розвитку економіки України важливе значення
має банківська система, яка виступає рушійною силою розвитку в усіх сферах.
У ході проведеного дослідження під час написання дипломної роботи можна
зробити такі висновки:
В роботі розглянуто економічну сутність та види доходів і витрат банку,
нормативно-правове забезпечення організації банківської діяльності в Україні
та особливості організації аналізу і аудиту діяльності комерційного банку.
Доходи банку - це загальна сума грошових коштів, що надходять до банку в
результаті здійснення активних операцій та надання інших банківських послуг.
Витрати банку - це загальна сума грошових коштів, що витрачаються банком у
процесі здійснення діяльності щодо залучення коштів та інших видів
діяльності, які поділяються на банківські витрати, небанківські операційні
витрати та непередбачені витрати.
Велика кількість науковців розглядали питання, що стосуються обліку
доходів і витрат. Науковцями та практиками по-різному трактується поняття
доходів, проте більшість трактує їх як збільшенням економічних вигод по
сукупності господарських операцій, що також так визначається у П(С)БО 15.
Також в першому розділі проведено аналіз нормативно-правової бази з
регулювання банківської системи в Україні, основним з яких є Закон України
«Про банки і банківську діяльність».
Розглянуто особливості аналізу і аудиту доходів і витрат, що
безпосередньо впливають на діяльність банків. Створення ефективної системи
внутрішнього аудиту дозволить банкам вирішити безліч питань і проблем, що
виникають в господарській діяльності комерційного банку.
Проведено дослідження банківської сфери в Україні. З кожним роком
кількість банків зменшується. На 1 березня 2018 року в Україні налічується 82
банки (з них 38 - з іноземним капіталом, частка якого за все становить 46,3%),
що на 14 одиниць менше ніж роком раніше (96 банків станом на 01.01.2017).

Загальні активи всіх банків складали 1 трильйон 336 мільярдів гривень, що на
6,37% більше ніж роком раніше (1,256 трлн грн на 01.01.2017). Банківська
система України вже четвертий рік поспіль є збитковою. У 2017 році, сукупно
усі банки в Україні зазнали збитків на 24,3 мільярда гривень, що, втім, є в 6,5
раза менше ніж роком раніше (159,3 млрд грн збитків у 2016 році).
Проведено аналіз фінансово-економічних показників діяльності «АльфаБанку» та в 2016 році мав збиток, за рахунок злиття з «Укрсоцбанком». Проте,
вже в 2017 році, ми бачимо позитивну тенденцію, адже у банка є всі умови для
ще більшого покращення діяльності у наступних періодах.
Від правильної оцінки та відображення доходів в обліку залежать
показники фінансового стану. Тому, на основі існуючих підходів до оцінки
доходів при їх надходженні на підприємство необхідно дотримуватися
принципу «об’єктивності». Облік доходів на ПАТ «Альфа-Банк» організовано
належним чином. Інформація про доходи відображається точно, своєчасно та
достовірно. Але є деякі аспекти на які необхідно звернути увагу підприємству
для покращення свого фінансово–майнового стану загалом та системи
бухгалтерського обліку зокрема.
Безумовно важливою складовою перевірки в банках є організація доходу
та методика їх аудиту, адже саме це дає можливість нам здійснювати контроль
за дотриманням чинного законодавства щодо операцій з доходами, встановити
правильність та повноту відображення в бухгалтерському обліку надходження
доходів, дослідити стан доходів банку, встановити правильність визнання
активів запасами згідно з П(С)БО 15 «Доходи» та перевірити дотримання
методів обліку доходів, які були обрані підприємством та зазначені у наказі про
облікову політику. Для того, щоб аудитор міг більш точно та у короткі строки
оцінити систему бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю на
підприємстві щодо виробничих доходу та з’ясувати, чи є будь–які порушення у
дотриманні положень наказу про облікову політику в частині відображення
доходів.

Альфа-Банк є одним із лідерів на українському ринку по наданню послуг
своїм клієнтам. Великий досвід і висококваліфікований персонал гарантують
клієнтам банку обслуговування найвищого рівня. Можна визначити такі
основні переваги Альфа-Банку: найбільш широка мережа відділень, гнучкість в
обслуговуванні, достатня кількість відділень.
При аналізі доходів ПАТ «Альфа-Банк Україна» також необхідно
враховувати, що з погляду оцінки якості дохідної бази банків не менш
значними, ніж високий рівень доходів, є стабільний та довготерміновий
характер їх отримання, що пояснюється специфікою банківської діяльності.
Оцінку фінансового–економічного стану можна об’єктивно здійснити
лише за допомогою комплексної системи показників, що детально й усебічно
характеризують фінансовий стан підприємства. Фінансово– економічний стан
підприємства є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових
відносин підприємства та визначається сукупністю виробничо–господарських
факторів і характеризується системою показників, які відображають наявність
фінансових ресурсів підприємства, їх розміщення і використання.
Для покращення ліквідності підприємства необхідно здійснити такі
заходи, які будуть спрямовані як на зменшення фінансових зобов’язань
підприємства, так і на збільшення грошових активів. Так як ринок є досить
конкурентним, то актуальним є питання оптимізації та активізації маркетингу,
щоб покращити просування своєї продукції, яка є конкурентоспроможною.
Розглядаючи фінансовий стан фінансової системи, ми бачимо, що зараз
здолана криза завдяки реформам. Банки все більше йдуть на зустріч своїм
клієнтам,
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працевлаштований, зменшує відсотки для діючих клієнтів. Проте через
проблеми на заході, в Україні є складності в усіх галузях. Адже, велике
значення має політичний та економічний стан в державі, тому щоб
покращилася діяльність організацій, необхідно, щоб в першу чергу, Україна
мала певну стабільність

Отже,

перелічені

напрями

удосконалення

обліку

доходів

банку

призведуть до значного підвищення результатів фінансово–економічної
діяльності. А питань обліково–аналітичного управління доходів потребують
подальших досліджень, адже є актуальним для більшості підприємств.
Аудиторські

докази

отримуються

за

допомогою

наступних

методів

внутрішнього аудиту: інвентаризація, перерахунок даних, підтвердження,
аналітичні процедури. Як можливі шляхи покращення методики аудиторської
перевірки виробничих запасів аналізованого підприємства необхідно скласти
приблизний план перевірки отримання доходів банку виходячи із технології
виробництва, напрямки таких робіт мають проводитись з метою оцінки
ефективності та продуктивності системи операцій із доходами, а також план
діагностики системи управління доходами при проведенні аудиту, що має
допомогти аудитору скласти думку про систему обліку доходів. Таким чином,
облік, аналізу та аудиту доходів на ПАТ «Альфа-Банк» забезпечує його успішне
функціонування, проте для подальшого її удосконалення необхідно адаптувати
її до особливостей галузі, в якій функціонує підприємство.
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Робота містить: 142 сторінок, 22 таблиць, 8 рисунків, список використаних
джерел 93 найменування, 2 додатків.
Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад та
розробка науково-практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення
організації обліку, аналізу та аудиту доходів і витрат банку.
Завдання роботи: визначити економічну сутність доходів і витрат та їх
вплив на фінансовий стан підприємства; дослідити особливості обліку доходів і
витрат банку, їх класифікацію та види; систематизувати нормативно-правове
забезпечення обліку доходів і витрат банку згідно стандартів; розглянути
організацію аудиту доходів і витрат банку; проаналізувати основні фінансовоекономічні показники банку; виявити сучасні проблеми обліку доходів і витрат
вітчизняних суб'єктів банківської діяльності та окреслити напрями їх
вирішення; розробити рекомендації щодо вдосконалення обліку та аудиту
доходів і витрат банку.
Об’єктом дослідження є організація обліку, аналізу та аудиту доходів і
витрат Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк Україна».
Предметом дослідження є теоретичні, методичні, організаційні аспекти
обліку, аудиту доходів і витрат банку.

У першому розділі наведено трактування доходів і витрат банку,
розглянуто класифікацію доходів і витрат в науковій літературі; досліджено
теоретичні основи доходів і витрат банку їх аналіз та аудит; проведено огляд
нормативно-правової бази, яка регулює питання доходів і витрат банку.
У другому розділі наводиться загальна характеристика банківської галузі
в Україні, узагальнююча статутна характеристика ПАТ «Альфа-Банк Україна»,
аналіз основних фінансово-економічних показників банку; характеристика
системи бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання; облік, аналіз та
аудит доходів і витрат ПАТ «Альфа-Банк Україна»; оцінка ефективності
діяльності банку.
У третьому розділі окреслюються шляхи покращення фінансовоекономічного стану банку та підвищення ефективності його діяльності,
оновлення деяких елементів облікової політики; розглянуто перспективи
загалом фінансової та банківської діяльності, зокрема.
За результатами дослідження сформульовані відповідні висновки.
Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності
підприємства.
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The purpose of the study is to substantiate theoretical and methodological
principles and to develop scientific and practical recommendations aimed at
improving the organization of accounting, analysis and audit of bank revenues and
costs.
Tasks of the work: to determine the economic essence of income and costs
and its impact on the financial condition of the enterprise; to study the features of the
bank's income account, their classification and types; to systematize the legal and
regulatory framework for accounting for bank revenues and costs in accordance with
the standards; consider organization of audit of enterprise income and costs; analyze
the main financial and economic indicators of the bank; to identify current problems
of accounting for incomes and costs of domestic business entities and outline
directions for their solution; to develop recommendations for improvement of
accounting and audit of revenues and costs for the investigated enterprise.
The object of the research is the organization of accounting, analysis and audit
of incomes and costs of the Public Joint-Stock Company «Alfa-Bank Ukraine».
The subject of the study is theoretical, methodological, organizational aspects
of accounting, audit of bank revenues and costs.

The first section deals with the interpretation of bank revenues and costs,
considers the classification of income and costs; theoretical basis of income and costs
of the bank, their analysis and audit; review of the regulatory framework governing
the income and costs issue of the bank.
The second section provides a general description of the financial industry in
Ukraine , a generalization of the characteristics of PJSC «Alfa-Bank Ukraine», an
analysis of the main financial and economic indicators of the bank; the characteristics
of the accounting system of the entity; accounting, analysis and audit of income and
costs of PJSC «Alfa-Bank Ukraine»; assessment of the bank's performance.
The third section outlines ways to improve the financial and economic
condition of the bank and increase its efficiency, update some elements of accounting
policies; the prospects of general financial and banking activity, in particular, are
considered.
According to the results of the study, the relevant conclusions are formulated.
The obtained results can be used in the practical activity of the enterprise.
KEYWORDS: INCOME, COSTS, ACCOUNTING, ANALYSIS, AUDIT,
BANK, INTERNAL AUDIT, CONTROL, ORGANIZATION OF ACCOUNT.

