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УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ:  
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Комерційні банки є ключовим компонентом для підтримки бізнес-середовища. Саме тому 

в статті узагальнено підходи до управління доходами комерційного банку задля забезпе-
чення реальних конкурентних переваг установи на ринку банківських послуг. Автором сис-
тематизовано основні характеристики процесу управління доходами комерційного банку. У 
статті запропоновано систему управління доходами комерційного банку та здійснено по-
рівняння підходів до управління доходами банку. Це дало змогу виділити резерви підвищення 
ефективності діяльності.

Ключові слова: доходи, управління доходами, система управління, рівень доходності, ре-
зерви підвищення ефективності.

Коммерческие банки являются ключевым компонентом для поддержки бизнес-среды. 
Именно поэтому в статье обобщены подходы к управлению доходами коммерческого банка 
для обеспечения реальных конкурентных преимуществ учреждения на рынке банковских 
услуг. Автором систематизированы основные характеристики процесса управления дохо-
дами коммерческого банка. В статье предложена система управления доходами коммерче-
ского банка и проведено сравнение подходов к управлению доходами банка. Это позволило 
выделить резервы повышения эффективности деятельности.

Ключевые слова: доходы, управление доходами, система управления, уровень доходно-
сти, резервы повышения эффективности.

Commercial banks are a key component for supporting the business environment. That is why 
the article generalizes approaches to managing the income of a commercial bank in order to ensure 
the real competitive advantages of an institution in the banking market. The author systematizes 
the main characteristics of the process of managing the income of a commercial bank. The article 
proposes a system for managing the income of a commercial bank and compares approaches to 
managing bank revenues. This made it possible to allocate reserves for improving the efficiency of 
the activity.

Keywords: income, income management, management system, level of profitability, reserves of 
efficiency increase.

Постановка проблеми. Проблеми управлін-
ня доходною базою комерційного банку Украї-
ни належать до актуальних, оскільки банківські 
установи характеризуються високим ступенем 
залежності від макроекономічного розвитку, а 
їхній прибуток значною мірою визначається си-
туацією на фінансовому ринку. Ще однією осо-
бливістю є те, що успіх банківських установ та-
кож залежить від їхньої здатності передбачати 
та уникати ризиків, а також можливості покрива-
ти втрати, спричинені виникненням ризиків. При 
цьому комерційні банки є ключовим компонен-
том, який підтримує бізнес-середовище через 
послуги та пропоновані продукти, будучи осно-
вним кредитором у сучасній економіці. А осно-

вною метою комерційного банку є прибутковість 
або максимізація прибутку. 

Саме тому як у теорії, так і в практиці необ-
хідно приділяти посилену увагу проблемам 
комплексного управління доходами банку, реа-
лізація заходів якого має забезпечувати ефек-
тивне використання всіх наявних ресурсів бан-
ку з найменшими витратами для нього. Тому 
проблематика створення ефективної системи 
управління доходами, а також визначення ді-
євих підходів з метою забезпечення реальних 
конкурентних переваг банку на ринку банків-
ських послуг є досить актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем управління доходами 
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Таблиця 1
Характеристики процесу управління доходами комерційного банку

Характеристики / Автори Герасимович А. Лисянська О. Криклій О. Дзюблюк О.
Михайлюк Р.

розроблення та прийняття 
управлінських рішень +

планування, аналіз та контроль за 
доходами банку +

виявлення ефективних напрямів 
розміщення ресурсів +

сукупність методів та
інструментів управління +

Джерело: складено автором із джерел [5–7]

було присвячено роботи вітчизняних і закор-
донних учених. Так, О.М. Гуцалюк [1, с. 113] 
провела детальний аналіз компонентного 
складу оцінювання фінансового потенціалу та 
дохідності банківських установ. Н.Г. Метелен-
ко та М.В. Хацер [2, с. 69], наголошують на іс-
нуванні кризисних явищ у банківській системі, 
таких як поява та нарощення банківської па-
ніки, знецінення банківських активів, ресурсне 
голодування, зменшення обсягів банківського 
кредитування, натиск на золотовалютні ре-
зерви та банкрутство банківських установ. 
І.В. Ховрак наголошує на необхідності віднов-
лення довіри до вітчизняних банків [3, c. 4], що 
є необхідною умовою підвищення стійкості та 
дохідності банківських установ. Усі ці фактори 
посилюють необхідність пошуку шляхів підви-
щення дохідності банківської діяльності в су-
часних умовах.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є узагальнення підходів 
до управління доходами комерційного банку 
задля забезпечення реальних конкурентних 
переваг установи на ринку банківських послуг. 
Методологічною основою дослідження є діа-
лектичний метод пізнання та системний підхід. 
У процесі дослідження використовувалися такі 
загальнонаукові методи і прийоми, як наукова 
абстракція, аналіз і синтез, методи групування, 
порівняння та інші.

Виклад основного матеріалу. Дохідність 
банку є показником успішності його роботи й од-
ним із важливих факторів залучення нових ак-
ціонерів і зміцнення довіри клієнтів. Комерційні 
банки є ключовим компонентом, що підтримує 
бізнес-середовище через послуги та пропоно-
вані продукти, будучи основним кредитором у 
сучасній економіці. Розглянемо сутність, про-
яви та особливості процесу управління дохода-
ми комерційного банку (табл. 1).

Розглянувши тлумачення вчених щодо 
управління доходами комерційного банку, мо-
жемо дійти висновку, що управління доходами – 
це процес розроблення й прийняття управлін-
ських рішень на основі планування, аналізу та 
контролю за доходами банку, що спрямовані на 
досягнення їх оптимальної структури шляхом 
виявлення ефективних напрямів розміщення 
ресурсів банку. При цьому основними напря-
мами та головною метою управління доходами, 
виходячи з визначення цього терміна, є їх опти-
мізація або максимізація (рис. 1).

Аналізуючи рис. 1, можемо дійти висновку, 
що напрями управління доходами комерційно-
го банку включають у себе управління та опти-
мізацію бізнес-процесами. Приділяючи увагу 
ризикованості, вибір конкретних активних опе-
рацій залежить від загальної стратегії банку та 
його схильності до ризику. Тому буде доцільно 
виділити підходи управління доходами банку та 
стратегії на основі аналізу наукових праць ві-
тчизняних учених, що зображені у табл. 2. 

Розглянувши підходи до управління дохода-
ми банку, які зображені в табл. 2, можемо дійти 
висновку, що доцільніше використовувати на 
стадії розвитку агресивний підхід, який забез-
печить зростання власного капіталу. Консер-
вативний підхід краще використовувати банку, 
для якого зміна відсоткових ставок не вплине 
на результати діяльності. Поміркований під-
хід слід використовувати для стабілізування 
діяльності банку, який на ринку більше трьох 
років. Таким чином, серед розглянутих підхо-
дів до управління доходами банку найбільш 
ефективним є консервативний підхід. Цей під-
хід дасть змогу збільшити прибутковість банку 
високими темпами.

Проте реалізація будь-якого з перелічених 
підходів повинна враховувати сучасні реалії 
розвитку ринку банківських послуг, такі як по-
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Таблиця 2
Підходи до управління доходами банку

Підходи до 
управління Сутність підходу Стратегія банку Особливості 

застосування

Консервативний 
підхід

Орієнтація банку на операції з 
обмеженим, але високонадій-

ним і стабільним доходом

Максимізація діапазону про-
центних ставок шляхом ско-

рочення процентної ставки за 
залученими коштами

Застосовується за умови 
стабільної зовнішньої 

ситуації, низький рівень 
інновацій

Агресивний підхід

Пріоритетна орієнтація на 
максимізацію прибуткових 

операцій, незважаючи на рівень 
ризику

Мінімізація діапазону процент-
них ставок шляхом викорис-
тання завищених процентних 

ставок за залученими коштами

Високий рівень ризи-
кованості, потребує 

детальних розрахунків 
та прогнозів

Поміркований 
підхід

Диверсифікація операцій, тобто 
раціональне співвідношення 

між високоприбутковими та на-
дійними операціями

Доцільність гнучкого маніпулю-
вання процентними ставками 
за різними видами ресурсів з 

урахуванням строків та обсягів 
залучення

Широкий асортиментний 
ряд дає змогу залучити 

ширше коло клієнтів, по-
требує значних ресурсів 

на маркетинг
Джерело: складено автором з джерел [8-10]

ширення електронних послуг [11, c. 16]. Ці по-
слуги змінюють механізми формування витрат 
на банківські продукти та послуги, а також да-
ють змогу розширювати горизонти банківської 
дохідності. 

У світовій банківській практиці для оцінки 
рівня дохідності банку використовується сис-
тема коефіцієнтів: коефіцієнти процентної 

маржі; рівнів непроцентного доходу, співвід-
ношення процентної і непроцентною маржі, 
стабільних доходів на гривню активів, частки 
дивідендів у доходах, коефіцієнти спреда, по-
казників прибутковості активів і власного капі-
талу. При цьому оцінка рівня дохідності банку 
на основі фінансових коефіцієнтів ґрунтується 
на прийомах:

Рис. 1. Система управління доходами комерційного банку
 

Система управління доходами банку 

Суб’єкт 

Комплекс підрозділів, що беруть 
участь в управлінні доходами 

банку 

Об’єкт 

Процеси, пов’язані з 
формуванням, використанням і 

розподілом прибутку банку 

Інструменти  

Фінанси, маркетинг, планування, 
регулювання, аналіз та 

контроль 

Забезпечення  

Нормативно-правове, програмне, 
інформаційне, техніко-
технологічне, кадрове 

Напрями управління 

Оптимізація  

Проведення банківського 
моніторингу, планування доходів 

та управління тарифною 
політикою 

Максимізація   

Збільшення питомої ваги 
дохідних активів, збільшення 
групи активів, що приносять 

процентний дохід 
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– порівняння фактичного значення фінансо-
вого коефіцієнта та стандартів банку;

– оцінка відповідності рівня коефіцієнта сві-
товим стандартам;

– аналіз динаміки коефіцієнта.
Під час оцінки рівня дохідності банку беруть-

ся до уваги не тільки кількісні показники рівня 
доходів, але і стабільність джерел доходу, а та-
кож ступінь ризику. Ризик визначається за на-
явністю достатніх резервів для покриття збитків 
за активними операціями, адекватністю влас-
ного капіталу, якістю портфеля активів.

З метою реалізації поточного регулювання 
доходами банківська установа більшу увага 
приділяє плануванню (короткостроковому) і 
контролю; виявленню кількісних цілей і термінів 
їх досягнення; моніторингу досягнутих змін; ак-
тивній політиці ціноутворення. 

Також варто враховувати, що на величину 
доходів комерційних банків можуть вплива-
ти безліч факторів, як зовнішніх (зміни курсів 
іноземних валют, зміни Національним банком 
України процентної ставки рефінансування та 
розміру обов'язкових резервів, зміни подат-
кового законодавства, зміни прибутковості за 
державними цінними паперами, стан міжна-
родних фондових і валютних ринків, загальні 
кризові ситуації в країні, конкуренція на ринку 
банківських послуг), так і внутрішніх (здатність 
керівництва банку управляти активами і паси-
вами, тобто рівень ефективності банківського 
менеджменту). Саме тому управління дохода-
ми банку необхідно здійснювати на всіх рівнях: 
вищому (комерційний банк загалом) та мікро-
рівні (рівень окремих підрозділів чи банківських 
продуктів та послуг). 

Важливим є постійний моніторинг та вияв-
лення резервів підвищення ефективності діяль-
ності, що дасть можливість спрогнозувати змі-
ну дохідності діяльності банку. Серед резервів 
варто виділити такі: збільшення розміру активів 
банку за допомогою розширення кола й обсягу 
виконуваних прибуткових операцій і збільшення 
власного капіталу; розширення клієнтської бази 
за рахунок надійних позичальників; зменшення 
ризиків, пов’язаних із кредитною політикою, за 
рахунок підвищення якості активів банку; скоро-
чення неприбуткових операцій.

Висновок. Отже, дохід комерційного банку 
є внутрішнім джерелом його розвитку. Саме 
тому управління доходами є важливою складо-
вою частиною банківського менеджменту, мета 
якого полягає в максимізації прибутку за допус-

тимого рівня ризиків і забезпечення ліквідності 
балансу. Встановлено, що управління дохода-
ми комерційного банку є процесом розроблен-
ня і прийняття управлінських рішень на основі 
планування, аналізу та контролю за доходами 
банківської установи, що спрямовані на досяг-
нення їх оптимальної структури шляхом ви-
явлення ефективних напрямів розміщення ре-
сурсів банку. Розглянуті підходи до управління 
та оцінки дохідності комерційних банків дадуть 
змогу аналізувати і виявляти резерви підвищен-
ня ефективності діяльності, прогнозувати зміну 
дохідності діяльності банку. Подальші дослі-
дження будуть спрямовані на вивчення різно-
манітних факторів, що впливають на дохідність 
діяльності комерційних банків.
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COMMERCIAL BANK’S INCOME MANAGEMENT:  
NATURE AND CHARACTERISTICS

Commercial banks are a key component for supporting the business environment. The bank’s prof-
itability is an indicator of the success of its work and is one of the important factors in attracting new 
shareholders and strengthening the confidence of clients. That is why the article generalizes approaches 
to managing the income of a commercial bank in order to ensure the real competitive advantages of an 
institution in the banking market.

The methodological basis of the study is a dialectic method of cognition and a systematic approach. 
In the process of research, the author uses general scientific methods and techniques (scientific abstrac-
tion, analysis and synthesis, methods of grouping, comparisons, etc.).

The revenue management is an important part of banking management, whose purpose is to max-
imize profits at an acceptable level of risk and provide liquidity balance. The author systematizes the 
main characteristics of the process of managing the income of a commercial bank. The article proposes 
a system for managing the income of a commercial bank and compares approaches to managing bank 
revenues. This made it possible to allocate reserves for improving the efficiency of the activity. Among the 
reserves, the author highlights the following: an increase in the size of the bank’s assets by expanding the 
circle and volume of executed profitable operations and increasing equity; expansion of the client base at 
the expense of reliable borrowers; reducing the risks associated with credit policy by improving the quality 
of the bank’s assets; reduction of unprofitable operations.


