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Для економіки України, яка офіційно проголосила та реалізує стратегію 

європейської інтеграції як головний пріоритет зовнішньої та внутрішньої 

політики на коротко- та довгострокову перспективу, основним завданням є 

підвищення стійкості та стабільності вітчизняного банківського сектора, який 

забезпечує фінансову рівновагу в країні та перехід до інноваційної моделі 

зростання національної економіки.  

За цих обставин особливого значення набуває розробка якісно нових 

інструментів реалізації ефективного фінансового менеджменту комерційного 

банку, спрямованих на пошук, створення і використання можливостей 

конкурентного середовища для забезпечення його функціонування та 

розвитку в умовах інтернаціоналізації банківської конкуренції.  

Проблемам фінансового менеджменту присвячено ряд публікацій 

зарубіжних авторів, таких як Р. Джозлін, Дж. Синки, Пітер С. Роуз,  

Д. Симонсон, Т. Кох, Е. Дола та ін. Існуючі дослідження, що належать цим 

вченим, присвячені аналізу організації фінансового управління діяльністю 

комерційних банків. 

У загальному підході сучасні концепції менеджменту можна звести до 

трьох видів (підходів): процесний, системний, ситуаційний [1, с. 92]. 

Вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають фінансовий менеджмент 

комерційного банку, приділяючи більшу увагу питанню ситуаційного 

управління. Його суть зводять до того, що все в банківській установі 

визначається конкретною ситуацією, для якої повинні бути знайдені методи 

управління, цілі, засоби і стиль роботи, упускаючи глобальні перспективи з 

урахуванням усіх можливих зовнішніх чинників. 

Складність та різноманітність застосування підходу перш за все 

визначається рівнем ієрархії поставленої задачі з фінансового управління 

комерційним банком відповідно до визначеної мети та швидкоплинністю 

чинників внутрішнього і зовнішнього середовищ, де функціонує банк. 

До найбільш відомих та розповсюджених підходів хочемо віднести: 
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– системний, який базується на структуруванні загальної задачі з 

управління банком на ряд окремих підзадач; 

– інтеграційний, що припускає, насамперед, дослідження взаємозв’язку 

між окремими підсистемами і компонентами системи визначеного управління 

банком, до яких, як правило, відносяться множина структурних підрозділів 

банку, напрямків його діяльності, клієнтська база; 

– маркетинговий, що передбачає орієнтацію системи управління на 

споживача, а саме залучення клієнтів до банківської установи та розширення 

спектра банківських послуг; 

– ситуаційний, який визначає придатність та доцільність застосування 

різних методів управління банком з погляду існуючих умов щодо його 

функціонування; 

– функціональний, який полягає в тому, що комплекс задач, що 

виникають у системі управління банком, розглядається як сукупність функцій, 

які потрібно виконати для досягнення ефективності загального розвитку 

банку; 

– процесний, що розглядає різноманітні функції управління банком як 

взаємозалежні; 

– нормативний, який дозволяє обґрунтувати та встановити окремі 

обмеження в системі управління банком. З цим підходом досить тісно також 

взаємопов’язаний адміністративний, за допомогою якого визначається 

регламент відповідної підсистеми управління та поведінковий, який визначає 

внутрішні аспекти організації управління з погляду існування та врахування в 

економічних системах людського фактора тощо [1; 3; 4; 5; 6]. 

Підводячи підсумок, відзначимо, що система фінансового менеджменту 

комерційного банку представлена взаємопов’язаними елементами: 

суб’єктами, об’єктами, метою, завданнями, функціями, принципами і 

механізмом реалізації поставлених завдань. 
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