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ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕНТНОГО ПРИБУТКУ БАНКА
Головна мета банківського менеджменту полягає в максимізації вартості
акціонерного капіталу банку, яка залежить від чистого прибутку та рівня
ризику, який у свою чергу залежить від максимізації процентного прибутку.
За ступенем реагування на зміну ринкового рівня відсотка розрізняють
фіксовані

і

плаваючі

відсоткові

ставки.

Фіксовані

процентні

ставки

встановлюються на весь період користування позиковими ресурсами без
одностороннього права перегляду їх рівня. Плаваючі процентні ставки - це
ставки по середньо-і довгостроковими позиками. Система процентних ставок
включає облікову ставку центрального банку, ставки грошового ринку,
депозитні ставки за залученими ресурсів, процентні ставки за кредитами і
багато інших.
При визначенні рівня процентної ставки по активних операціях в кожній
конкретній угоді комерційний банк враховує:
1. рівень базової процентної ставки;
2. премію за ризик.
Зазвичай рівень процентних ставок міжбанківського грошово-кредитного
ринку за інших рівних умов вище рівня депозитних ставок, але нижче рівня
ставок по активних операціях [1].
Ґрунтуючись на факторному аналізі прибутковості комерційного банку,
можна виявити фактори, що зменшують його прибутковість. До них
відносяться: сплачені відсотки за депозитами, платежі до бюджету, резерви для
списання кредитів.

Але у банківській практиці застосовуються різні методи нарахування
відсотків. За методом визначення розміру основного боргу (бази нарахування
відсотків)

розрізняють

прості

і

складні

відсотки.

Прості

відсотки

використовуються при короткостроковому кредитуванні. Складні відсотки
можуть використовуватися при середньо-і довгострокових операціях. Способи
нарахування відсотків визначаються характером вимірювання кількості днів
користування позичкою і тривалістю року в днях (тимчасової бази для
розрахунку відсотків). Тривалість позики може визначатися точно або
наближено. Відсотки на залучені та розміщені кошти нараховуються банком на
залишок заборгованості за основним боргом на початок операційного дня .
Нараховані відсотки підлягають відображенню в бухгалтерському обліку банку
не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього робочого дня звітного
місяця.
Віднесення сум нарахованих відсотків на доходи і витрати кредитної
установи здійснюється касовим методом, тобто на дату фактичного отримання
або сплати нарахованих відсотків. Якщо в договорі прямо не визначено спосіб
нарахування відсотків, то їх нарахування здійснюється за формулою простих
відсотків з використанням фіксованої процентної ставки [2].
Резерви зростання прибутковості банку слід шукати у підвищенні
використання активів і зниженні витрат банку. З точки зору прибутковості при
визначенні оптимальної структури операцій банки повинні орієнтуватисяна
крупних корпоративних клієнтів, малий роздрібний бізнес та домашні
господартсва.
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