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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стабільність банківської системи є одним із ключо�

вих факторів стабільності всієї економічної та соціаль�
ної системи країни. Через специфіку банківської діяль�
ності, банк як установа, наражається на багато ризиків,
управління якими є запорукою не лише ефективної
діяльності, але й стійкості до негараздів різного роду.

Одним із методів управління як окремими ризика�
ми банку, так і сукупним ризиком банку є резервуван�
ня. Формування та використання резервів в бухгалтерсь�
кому обліку створює захист від ризиків через відобра�
ження можливого або вже зазнаного рівня останніх у
вартості активів. Тому економічний аналіз резервів є
необхідною складовою аналізу банківської діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Аналізу банківської діяльності присвячено чимала

кількість посібників, підручників та статей у науковій
періодиці, авторство яких належить відомим вітчизня�
ним та зарубіжним науковцям, зокрема А.М. Гераси�
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мовичу, І.М. Парасій�Вергуненко, В.М. Кочетковій,
Л.О. Примостці [2; 7; 8].

Тут частково аналізуються резерви очікуваних або
зазнаних збитків за кредитами та цінними паперами.
Але, тут ці резерви є ключовим елементом при оцінці
якості, а деяких випадках ще ефективності кредитної
діяльності банку. В аналізі капіталу інколи розглядають
окремо резервний капітал, який частково збігається із
загальними резервами. Але, як правило, вчені обмежу�
ються аналізом динаміки резервного капіталу.

Сукупні резерви для цілей аналізу розглядаються в
основному в дисертаціях вітчизняних дослідників та
дослідників ближнього зарубіжжя, зокрема Белозерце�
вої І.Б. [3], Дячек С.М. [4], Ісаєнко О.М. [6], Романо�
вої С.В. [10], Русієвої І.Б. [11].

Особливістю аналізу резервів у дисертаціях є те, що
кожен дослідник вкладає власне тлумачення у сутність
резервів. Це створює різний склад резервів, як об'єктів
аналізу, що в кінцевому підсумку впливає на показники
необхідні для аналізу резервів.
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ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Вважаємо, що доцільно поглибити вже існуючі ме�
тоди аналізу виокремивши резерви в окремий напрям
економічного аналізу. Слід також врахувати специфіку
діяльності банку, що вплине на методику аналізу. Крім
того, враховуючи перехід від МСБО №39 "Фінансові
інструменти: визнання та оцінка" до МСФЗ 9 "Фінансові
інструменти", змінюється підхід до резервування. У
зв'язку з цим, вважаємо за необхідне перегляд методи�
ки обчислення або трактування деяких вже існуючих та
застосовуваних показників

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є удосконалення та поглиблення ме�

тодики аналізу резервів банку. З цією метою слід роз�
глянути вже існуючі методики аналізу резервів та зміни,
що відбулися в нормативному забезпеченні формуван�
ня резервів і які мають значення для аналізу. На основі
отриманої інформації запропонувати показники, які
дозволяють здійснити якісний аналіз з урахуванням
змін, що відбулися, та за напрямами, які до цього де�
тально не розглядалися.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економічний аналіз є основою ефективного управ�

ління банком та вихідною базою для прийняття управ�
лінських рішень. З позиції комерційного банку завдан�
нями аналізу резервів є визначення на скільки якісно
резерви дозволяють мінімізувати ризики; як резерви
впливають на фінансову стійкість банку; аналіз струк�
тури резервів та причин їх виникнення; контроль за дот�
риманням вимог контролюючих органів щодо форму�
вання та використання резервів.

Для клієнтів банку резерви, а особливо резерви під
кредити, завжди були індикатором якості активів. Ра�
зом з тим, у сучасних умовах при переході до форму�
вання резервів за моделлю очікуваних збитків, резерви
не завжди є індикатором якості, але й індикатором
можливості створювати резерви суттєвого розміру за
рахунок витрат. Для розуміння того, власне що означа�
ють суттєві або навпаки несуттєві обсяги резервів і
здійснюється аналіз.

Аналіз резервів здійснюється на декількох рівнях:
на рівні банку, на рівні окремих агрегованими об'єктів
обліку, на рівнях окремих портфелів активів та рівні
окремих активів. Вважаємо, що для початку слід роз�
глянути показники аналізу резервів за окремими агре�
гованими групами активів, тобто за резервами очікува�
них або зазнаних збитків, резервами переоцінки та за�
гальними резервами.

Розуміємо, що резерви очікуваних або зазнаних
збитків формуються під велику кількість активів, які
різняться за своєю методикою розрахунку, а також спе�
цифікою самих активів. Відповідно, деякі з показників
слід адаптувати до особливостей оцінки та управління
активами, а деякі з показників є актуальними лише для
аналізу резервів. Розглянемо показники для аналізу
резервів очікуваних або зазнаних збитків та резервів
уцінки на прикладі кредитів (табл. 1). Аналіз кредитів є
одним з найбільш розроблених напрямів аналізу активів,
що пов'язано із їх провідною роллю в отриманні при�
бутку та їх суттєвою часткою в структурі активів.

Частка резервів у сукупній вартості кредитів є показ�
ником, який виділяють у більшості підручників з аналізу не
лише банківської діяльності, але й аналізі інших комерцій�
них підприємств, де кредити замінюються на дебіторську
заборгованість. Назва цього показника варіюється від кое�
фіцієнту забезпеченості витрат за рахунок резервів [2, с. 471]
до коефіцієнту захищеності від кредитного ризику [8, с. 549].
Вважаємо, що найбільш вдалим є назва "коефіцієнт покрит�
тя позик резервами", що за своєю математичною сутністю
є часткою резервів у сукупній вартості кредитів.

Слід врахувати, що за МСФЗ 9, резерв формується
як за активами за якими вже визнано зменшення корис�
ності, так і за такими активами, за якими немає факту
зменшення корисності [1]. Таким чином, за активами,
де немає факту зменшення корисності формують резер�
ви очікуваних збитків. А за кредитами, де визнано змен�
шення корисності, резерв формується як на суму непо�
вернених частин активу, так і на суми очікувань щодо
майбутніх грошових потоків. Тут резерв є резервом очі�
куваних і зазнаних збитків (рис. 1).

Якщо розглядати відношення відповідних резервів
до відповідних кредитів, то трактування дійсно змі�
нюється. Для активів, за якими немає факту зменшення

Таблиця 1. Показники стану резервів очікуваних або зазнаних збитків
та уцінки на звітну дату (на прикладі кредитів)

Джерело: * запропоновано автором.
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корисності, це коефіцієнт обачливого покриття кредитів
резервами, оскільки фактично ніяких збитків немає. А
резерви створені на основі передбачень, а в багатьох
випадках на основі ретроспективної інформації щодо
збитковості аналогічних кредитів. За активами, за яки�
ми є зменшення корисності, це коефіцієнт покриття
збитків від позик резервами.

Для управлінського аналізу, вважаємо також до�
цільним розрахунок частки резервів сформованих як під
активи зі зменшенням корисності, так і без зменшення
корисності. Тобто розрахунок структури, яка частина
резервів сформована саме через вже визнаний факт
зменшення корисності, а яка саме через необхідність
завчасного резервування.

У методиці аналізу кредитів часто використовуєть�
ся такий показник як коефіцієнт забезпеченості позик,
що розраховується як співвідношення вартості забез�
печення та сукупної заборгованості по кредитам [7, с.
93; 2, с. 149]. Для резервів забезпечення є тією величи�
ною, що дозволяє не формувати резерв. Тобто, якщо з
формули розрахунку резерву власне забрати саму суму
кредиту, то вийде сума резерву, яку немає необхідності
формувати через наявність застави: формула 1.

 (1),

де k
п.кр.р.р.

 — коефіцієнт покриття кредитного ризи�
ку резрвами;

 PD — ймовірність дефолту, кредитний ризик;
 к

л.
 — коефіцієнт ліквідності.

Друга частина перетвореної формули це частка кре�
дитів, яка мала б резервуватися, але не резервується
через наявність забезпечення.

Важливим показником, що можливо знайти в бага�
тьох джерелах є коефіцієнт покриття збитків за пози�
ками, що характеризує рівень покриття сформованих
резервів кредити, які знаходяться в групі дефолту, тоб�
то визнані як такі, що не будуть повернені, які є підста�
ви списувати за рахунок резервів.

Слід зазначити, що показники, які розглядалися на
прикладі кредитів, цілком справедливо застосовувати і
для інших активів, під які формуються резерви очікува�
них або зазнаних збитків. Звичайно, що необхідність об�
числення таких показників пропорційна обсягам активів
та їх участю в отриманні доходів. Єдиним показником,
що не можливо застосувати для аналізу резервів очіку�
ваних або зазнаних збитків деяких активів є показник
покриття активів забезпеченням. Це пояснюється наяв�
ністю забезпечення лише для кредитів та інколи цінних
паперів.

Єдиний показник, що включений у таблицю 1, про
який ще не йшла мова, це показник повноти формуван�
ня резервів. Оскільки всі резерви так чи інакше вплива�
ють на прибуток, як правило, зменшуючи його, форму�
вання резервів завжди є дилемою. З одного боку, фор�

Рис. 1. Взаємозв'язок зменшення корисності активів та назви резервів
Джерело: сформовано автором.

Джерело: сформовано автором.

Рис. 2. Умови достатності та повноти формування резервів банку
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мування резервів дає вищий рівень захисту від ризиків,
а з іншого боку — це витрати та зменшення прибутків.
Тому сума розрахованих резервів часто не збігається із
відображеною в обліку.

Показник повноти формування резервів доцільно
розраховувати як за окремими видами активів, так і за
агрегованими групами. При цьому існують як норма�
тивні обмеження, так і власне внутрішні норми повноти
формування резервів (рис. 2). Під зовнішнім умовами до�
статності формування резервів маємо на увазі умови, що
регламентуються контролюючими органами або прави�
лами та стандартами бухгалтерського обліку. Для ре�
зервів переоцінки, це умова необхідності здійснення пе�
реоцінки. Якщо справедлива вартість відрізняється від
балансової більше ніж на 10%, то слід здійснювати пе�
реоцінку. Відповідно, якщо справедлива вартість
відрізняється від балансової менше ніж на 10%, то ре�
зерви сформовані на достатньому рівні. Для загальних
резервів такою законодавчою умовою є вимога мати
резерв, що дорівнює 25% регулятивного капіталу.

Для резервів очікуваних або зазнаних збитків такою
умовою вважаємо взаємозв'язок резервів розрахованих
за МСФЗ 9 та кредитними ризиками розрахованими По�
ложенням про визначення банками України розміру
кредитного ризику за активними банківськими опера�
ціями № 351 [9]. При переважанні сум кредитного ри�
зику, розрахованих за вітчизняною Інструкцією, регу�
лятивний капітал слід зменшити на різницю, що вважає�
мо негативним фактором і неприпустимою умовою не�
доформування резервів.

Внутрішні умови — це умови, які встановлює кожна
окрема установа. Разом з тим, вважаємо, що є умови,
які необхідні для виконання всім установам виходячи із
потреб ведення прибуткової діяльності. Для резервів пе�
реоцінки, це можливість дооцінки активів в межах умо�
ви достатності, що дозволяє збільшити вартість активів
та інший сукупний дохід. Обсяг загальних резервів не
обмежується законодавчими умовами. Вважаємо, що
формування загального резерву в більшій мірі ніж пе�
редбачено зовнішніми нормами, цілком допустимо. При
цьому норма загального резерву змінюється в залеж�
ності від фази економічного циклу та цілей акціонерів
та власне самого банку.

Списання резервів є операцією із використання ре�
зервів, які також слід аналізувати. В цьому руслі до�
цільно використовувати показники ступеня використан�
ня резерву, ступеня використання резерву під збиткові

позики, коефіцієнт фактичної збитковості кредитів
(табл. 2). Останній показник відрізняється від коефі�
цієнту покриття збитків за позиками тим, що списання
є фактом визнання неможливості повернути заборго�
ваність на цей момент. При цьому рівень списань
відрізняється від кредитів класифікованих у найгіршу
групу якості. Списувати можливо всі кредити, навіть,
ті, які є якісними. І навпаки, деякі із відверто неякісних
активів можливо повернути через реалізацію забезпе�
чення чи модифікацію умов кредитування.

Зміна сум резервів за період виникає не лише через
формування та використання резервів, але й через опе�
рації з коректування сум резервів. Коректування відбу�
вається як у сторону збільшення, так і в бік зменшення
резервів. Причинами коректувань�зменшень є або
збільшення корисності активів, тобто відновлення
якості кредитів, а також власне скорочення сум окре�
мих кредитних портфелів. Причинами зростань резервів
є протилежні до вище згаданих дії. В управлінському
обліку зарубіжних країн часто використовують понят�
тя "дохід від відновлення корисності". Тобто рух ре�
зервів за період розглядають не сукупно, агрегуючи усі
результати змін на одному синтетичному рахунку, як у
вітчизняному обліку, а окремо: статті зростання резер�
вів та статті зниження резервів. В аналізі пропонуємо
застосовувати показники, які дозволяють виокремити
вплив окремих факторів на кінцеві суми резервів на ра�
хунках витрат. В економічному аналізі співвідношення
витрат або доходів до сум активів розглядається як вит�
рати або доходи на 1 гривню активів. Вважаємо цей по�
казник буде корисним при аналізі резервів (табл. 3).

Вважаємо, що для цілей аналізу також є корисним
співвідношення витрат направлених на формування ре�
зервів до доходів, що виникли в результаті відновлення
корисності за окремими активами або групами активів.
В економічній літературі співвідношення витрат до до�
ходів називається коефіцієнтом дієздатності і його нор�
мативне значення має становити не більше 0,95 [7, с. 140].
В аналізі резервів пряма калька назви не буде доречною.
При цьому значення показника вище одиниці не озна�
чає обов'язково погіршення якості кредитного портфе�
лю, бо зростання витрат на формування резервів може
бути логічним при збільшенні кредитів.

У більшості досліджень аналіз загальних резервів
полягає в обчисленні частки загальних резервів у регу�
лятивному та власному капіталі [3; 10]. І це цілком дос�
тупимо і достатньо. З урахуванням останніх змін на полі

Таблиця 2. Показники використання резервів очікуваних або зазнаних збитків та уцінки (на прикладі кредитів)

Таблиця 3. Показники руху резервів очікуваних або зазнаних збитків та уцінки (на прикладі кредитів)

Джерело: запропоновано автором.
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регулювання банківської діяльності [5], зазначимо про
зміну в майбутньому в структурі загальних резервів та
фондів банку. Відповідно пропонуємо формулу резер�
ву відповідно до регулятивних змін (табл. 4).

Найбільш цікавим вважаємо аналіз сукупного впли�
ву резервів. Резерви, що формуються в обліку банків
мають взаємозв'язки різного роду, створюючи додат�
ковий буфер, що не створено іншими резервами. Так, у
статті І.М. Парасій�Вергуненко та О.М. Левченко, в
аналізі кредитів розглядається коефіцієнт захищеності
кредитів не лише через формування очікуваних або заз�
наних збитків, але й інших резервів банку [8, с. 549].

Як вже зазначалося, в дисертаціях використовують�
ся показники резервного забезпечення [4] та резервно�

го навантаження [11]. Вважаємо, що найкращим чином
цей показник обчислюватиметься як сукупність всіх ре�
зервів, що створюються на випадок втрати активів, до
активів банку. Це дозволяє зрозуміти, яка частина
активів піддається негативному впливу ризиків і з дея�
кою вірогідністю буде втрачена. Оскільки суму резервів,
що уречевлюють негативний вплив на активи, можемо
порахувати двома способами, то в таблиці 5, наведено
два варіанти розрахунку показника негативного резер�
вного навантаження. В знаменнику показника вказано
про необхідність збільшення активів на суми деяких із
резервів. Це пов'язано із тим, що в балансі банку активи
відображаються в чистому вигляді зменшенні на суму
резервів, тоді як для розрахунку даних необхідно вра�

Таблиця 4. Показники аналізу загальних резервів

Джерело: * запропоновано автором.

Таблиця 5. Аналіз сумарного впливу резервів

Джерело: * запропоновано автором.
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ховувати вартість до зменшення резервів. Якщо аналіз
проводиться власне установою, яка має доступ до за�
лишків на рахунках, то розрахунок слід адаптувати
відповідно до вихідних даних виходячи з логіки розра�
хунку.

 Показник резервного навантаження дозволяє зро�
зуміти як суми дооцінок впливають на вартість активів у
порівнянні із показником негативного резервного наван�
таження. Іншими словами показник резервного наван�
таження оцінює результати впливу ризиків, які не підда�
ються банківському контролю. Оскільки ризик може
спрацювати в обидві сторони, тобто як збільшити, так і
зменшити актив, маємо оцінити саме сукупний вплив.

Враховуючи, що резерви обліковуються протягом
всього терміну обліку активів, під які вони створюють�
ся, а в випадку загальних резервів прив'язки до строків
повернення активів не має, слід також розраховувати
показники відволікання ресурсів саме за певний звітний
період. Найпростіше це зробити через розрахунок зміни
резервів за період. При розрахунку відволікання при�
бутків на формування резервів, слід спиратися саме на
прибуток, що залишився після розподілу. Це необхідно
через те, що формування загальних резервів та фондів
банку здійснюється після затвердження прибутку та
його розподілу акціонерами. Це означає, що зміна за�
гального резерву та фондів банку, що належить до од�
ного звітного періоду, фактично виникає в обліку лише
у наступному періоду. Звідси і різниці в обчисленні змін
загальних резервів та фондів банку у порівнянні із зміна�
ми інших резервів.

ВИСНОВКИ
Аналіз резервів банку здійснюється на різних рівнях

укрупнення резервів та відповідних активів. Ступінь
деталізації залежить від факторів суттєвості та необхі�
дності проведеного аналізу. В статті наведено показни�
ки, які актуальні при аналізі окремих груп резервів в
розрізі таких напрямів, як аналізу стану, руху та вико�
ристання резервів. Аналіз сумарного впливу резервів
банку дозволяє оцінити взаємозв'язок резервів із вар�
тістю активів та прибутку банку. Запропоновані показ�
ники дають можливість глибше проаналізувати якість
активів з урахуванням створених резервів, а також зро�
зуміти на скільки вплив ризиків змінює вартість активів
та пасивів банку. Ця інформація вважаємо буде корис�
ною при прийнятті управлінських тактичних та страте�
гічних рішень.

Аналіз достатності та повноти формування резервів
залежить від як зовнішніх нормативних вимог, так і роз�
роблених в середині банку інструкцій. При цьому аналіз
резервів в більшості випадків нерозривно пов'язаний із
аналізом відповідних активів. У випадку аналізу сукуп�
них резервів банку — це можуть бути або прибутки, або
активи банку, або сукупні ризики.
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