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Фінансова діяльність комерційних банків та напрями її удосконалення 

Одним із найважливіших елементів інфраструктури економіки країни є 

комерційні банки. Вони відіграють вирішальну роль  у забезпеченні 

взаємозв’язку між виробниками продукції (продавцями) та її 

споживачами(покупцями), здійснюючи розрахунки між ними, залучають як 

плату тимчасові вільні кошти юридичних і фізичних осіб, надають кредитні 

ресурси в позику, виконують багато інших операцій та послуг [1].  

Фінансова діяльність банку  -  це  діяльність, яка спричиняє зміни розміру 

та складу власного і залученого/запозиченого капіталу банку [2]. 

Продуктом діяльності банків є, перш за все, формування платіжних 

коштів (грошової маси), а також різноманітні послуги у вигляді 

надання кредитів, гарантій, поруки, консультацій, управління майном тощо.  

Залежно від економічного змісту всі види діяльності комерційних банків 

прийнято поділяти на три групи: 

Пасивні операції комерційних банків – це операції з мобілізації ресурсів 

комерційного банку. За рахунок пасивних операцій формуються ресурси 

комерційного банку, які необхідні йому понад власний капітал для 

забезпечення нормальної діяльності, підтримання ліквідності на належному 

рівні та отримання запланованого доходу. За видами банківські ресурси 

поділяються на: власні, залучені, позичені операції. 

Активні операції комерційних банків – це операції, пов'язані з 

розміщенням банківських ресурсів у грошових і кредитних та інвестиційних 

портфелях. 

Поряд із традиційними банківськими операціями (кредитування, 

розрахунки) розвиваються нетрадиційні. Це в першу чергу банківські послуги, 

серед яких головне місце займають трастові, гарантійні, консультативні тощо, 
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що здійснюються банком за дорученням клієнта, за його рахунок та, як 

правило, від його імені. Банк за їх виконання отримує комісійну винагороду [1]. 

Формування ринкової фінансово-кредитної системи вимагає від банків 

підвищення ефективності діяльності, рівня надійності, 

конкурентоспроможності банківських інструментів та послуг на основі 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм 

господарювання й управління банківською діяльністю. 

Безсумнівною є  необхідність впровадження нових банківських послуг та 

поліпшення якості і збільшення кількості уже існуючих. Зокрема слід розвивати 

найперспективніші послуги: трастові, послуги зі збереження цінностей, 

консультаційні та інформаційні послуги зі створенням певної міжбанківської 

бази даних, гарантійні та посередницькі послуги, факторингові та лізингові 

операції та ін. При цьому надзвичайно важливо розвивати їх у напрямі 

Інтернет-банкінгу, необхідність якого викликана науково-технічним прогресом 

та реаліями сучасного розвитку суспільства [4]. 

Для банків України важливим завданням постає забезпечення свого 

стабільного розвитку для досягнення найвищих фінансових результатів.  

Особливо значущим е розвиток банківської системи за кордоном, тому 

що саме практика закордонних банків у розвинутих країнах визначає 

становлення сучасної вітчизняної банківської системи, наближає її до 

міжнародних стандартів, а отже, обумовлює вихід українських банків на 

світовий рівень, тобто і відновлення, зміцнення довіри з боку іноземних 

партнерів стосовно України [1]. 
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