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Фінансова діяльність комерційних банків і напрями її удосконалення
Головне завдання менеджменту - координувати рішення щодо активів і
пасивів усередині кожного окремого банку, максимально контролюючи об'єми,
структуру, доходи і витрати як по активних, так і по пасивних операціях банку.
Основною

метою

є

фінансово-економічний

аналіз

діяльності

комерційного банку й розробка на його основі пропозицій по вдосконалюванню
діяльності банку [1].
Аналіз фінансових результатів є основною складовою фінансового
аналізу комерційного банку і проводиться за такими показниками [2]:


показники фінансових результатів (динаміка й структура доходів і

видатків банку; динаміка показників прибутку; коефіцієнти рентабельності);


активи і пасиви.



бухгалтерський баланс;



звіт про фінансові результати;

Основним показником, який узагальнює результати діяльності і свідчить
про ефективність діяльності банку, є прибуток.
Прибуток - це фінансовий показник результативності діяльності банку.
Його величина залежить від трьох «глобальних» компонентів: доходів, видатків
і податків, сплачених до бюджету.
Визначення

кінцевого

фінансового

результату

діяльності

передбачає аналіз:


джерел прибутку;



доходів комерційного банку;



видатків банку: структурний аналіз, оцінка рівня видатків;

банку



абсолютного розміру прибутку та факторів, що на нього впливають;



фінансових

коефіцієнтів

прибутковості:

вивчення

динаміки

коефіцієнтів, оцінку коефіцієнтів з погляду їх нормативного рівня факторний
аналіз динаміки коефіцієнтів;


фінансовим результатом діяльності комерційного банку є прибуток,

який залежить переважно від співвідношення його доходів і видатків [2].
Суть збалансованої стратегії управління полягає в тому, що банки
розглядають свої портфелі активів і пасивів як єдине ціле, визначаючи роль
сукупного портфеля в отриманні високого прибутку при прийнятному рівні
ризику [4]. Загальне управління активами і пасивами дає банку інструментарій
для формування оптимальної структури балансу і створення захисту від
ризиків, викликаних значними коливаннями параметрів фінансових ринків.
Головна ідея збалансованої стратегії полягає в розумінні того, що і
доходи і витрати відносяться до обох сторін банківського балансу. При цьому
ціна кожної операції або послуги повинна перекрити витрати банку на її
надання. Зниження витрат банку завдяки управлінню пасивами так само
допомагає досягти цільового рівня прибутку, як і надходження від активних
операцій. Отже, традиційний погляд, згідно якому весь дохід банку генерують
активи

-

кредити

і

інвестиції,

поступився

місцем

ідеї

одночасного

скоординованого управління активами і пасивами [3].
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