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Зростання агресивності зовнішнього середовища, динамічне не завжди прогнозоване ото-

чення, безліч директивних рішень і нових законодавчих актів в банківській галузі зумовлюють 
ідентифікацію та зміну цільових орієнтирів фінансових установ, розробку відповідних критері-
їв і заходів щодо їх досягнення, застосування новітніх ідей і технологій стратегічного управлін-
ня, які є вирішальними для банківського успіху.

Ключову та координуючу роль під час створення фінансової бази установи відіграє полі-
тика управління банківським капіталом, що зумовило актуальну потребу використання компле-
ксного підходу до стратегічного управління останнім.

Питання з досліджуваної проблематики в межах загальної теорії управління капіталом ба-
нку розглядалися в працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених [1…3]. Проведений огляд 
літературних джерел дозволяє стверджувати, що науковці не достатньо ґрунтовно розглядають 
стратегічне управління банківським капіталом, частіше пропонують окремі підходи, зокрема 
системний, процесний, цільовий, тощо, але не звертають уваги на можливість комплексного 
підходу. Світова практика показує, що більшість установ, зокрема небанківського характеру,
які досягли значних результатів в бізнесі, завдячують саме впровадженню системи комплексно-
го стратегічного управління [4, 5]. 

На сьогодні в Україні слід відзначити достатньо повільні темпи зростання капіталу банків 
відносно ВВП (на 4,79 % за останні 3 роки). Наведений факт показує тенденцію до слабкості 
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банківської системи щодо забезпечення достатності ресурсного потенціалу в частині власного 
капіталу і свідчить про ризикованість діяльності банків України. Тому сучасні динамічні умови 
потребують коректування та удосконалення підходів до ведення банківського бізнесу.

Усвідомлюючи поліаспектність предмета дослідження, в межах цієї статті слід звернути 
увагу на місце та роль комплексного підходу в стратегічному управлінні банківським капіта-
лом, визначити його принципи та особливості застосування в умовах динамічного оточуючо-
го середовища.

Концепція комплексного підходу до стратегічного управління банківським капіталом пе-
редбачає глибинне вивчення об’єкта дослідження з усіх боків, встановлення як можна більшої 
кількості його стратегічних властивостей, зв’язків, стосунків. Таким чином визначений підхід 
дозволяє врахувати множинність аспектів, збалансувати та поєднати їх у сукупності для вста-
новлення цілей розвитку банку.

Стратегічне управління банківським капіталом — це реалізація концепції управління, яка 
зумовлює формування бажаного економічного стану (структури) капіталу відповідно цілей та 
потенціалу розвитку банку, встановлює характер відносин між окремими ланками його внутрі-
шньої структури, враховує вплив середовища та визначає відповідність реальним можливостям 
формування досяжним шляхом істотної зміни якісних характеристик його розвитку. При цьому 
головна мета — це залучення і підтримка достатнього обсягу капіталу для розширення діяльності 
і створення захисту від ризиків, які бере на себе банк, прогнозування його величини з урахуван-
ням зростання обсягу балансових і позабалансових операцій, дотримання встановлених нормати-
вними актами пропорцій між різними елементами капіталу. Безумовно, це управління тісно 
пов’язане із прийняттям управлінських рішень, оскільки капітал завжди виступає необхідним ат-
рибутом діяльності кредитної установи — від моменту створення банку до його ліквідації або 
реорганізації. Тому налагоджений механізм стратегічного управління капіталом передбачає:

— чітку постановку цілей і завдань, а також контроль за їх дотриманням у плановому періоді;
— удосконалення методики визначення і аналізу ефективності використання всіх видів капіталу;
— розробку напрямків оптимізації процесу управління капіталом, а також їх аналізу 

і впровадження;
— розробку методики оперативного управління високоліквідними активами;
— розробку загальної стратегії управління капіталом;
— використання у процесі управління економічних методів і моделей, зокрема при аналізі 

і плануванні;
— орієнтацію на використання внутрішніх важелів впливу на процес управління капіталом.
Серед завдань управління банківським капіталом (БК) доцільно виділити:
— дотримання банком вимог щодо капіталізації згідно з встановленими нормативами;
— контроль за відповідністю розміру наявного і необхідного капіталу, що визначається 

обсягами проведених операцій, наданих послуг, прийнятим ризиком і стратегічними планами;
— використання можливостей нарощування капітальної бази за рахунок внутрішніх і зов-

нішніх джерел;
— отримання оптимального співвідношення між інвестиціями на розвиток банку і випла-

тою дивідендів акціонерам.
Зазначене і зумовлює впровадження підходу, який характеризує сукупність взаємо-

пов’язаних між собою організаційних, фінансово-економічних, соціальних, правових та ін. ас-
пектів управління банківським капіталом, тобто визначає комплексність у стратегічному 
управлінні, згідно з тлумаченням терміну “комплексності” як повноти, системності, взаємо-
пов’язаності [6]. 

Кожен з визначених аспектів зумовлює ефективність обраного стратегічного управління 
(рис. 1). На практиці, на жаль, деякі з перелічених аспектів відкладаються, що призводить до 
руйнування комплексного підходу в управлінні окремими структурними складовими капіталу.
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Рис. 1. Аспекти комплексності у стратегічному управлінні банківським капіталом 

Організаційний аспект визначає точність передбачення змін капіталу в банківському сере-
довищі, обумовлених процесом формування структурних складових, час адаптації до впливу 
зовнішнього середовища, конкурентоспроможність послуг, що впливають на стан структури 
капіталу (зокрема депозитного). 

Фінансово-економічний аспект передбачає досягнення певних економічних показників по-
тенціалу банку, зокрема з’ясування частки економічного капіталу [2], рівня доходності власно-
го капіталу та максимізацію (або оптимізацію) прибутку у визначений часовий інтервал (згідно 
з обраними критеріями оптимальності). 

Правовий аспект зумовлює відповідність управлінських рішень щодо банківського капіта-
лу нормативно-правовим параметрам (законодавчим), які регулюють стан відповідних структу-
рних складових.

Соціальний аспект корегує стратегічні альтернативи власників відповідного виду капіталу 
у перспективі та узгоджує їх з інтересами працівників банку.

Комплексність з точки зору комплексних систем передбачає такі концептуальні характе-
ристики [7]: 

— є в наявності певна кількість аспектів-елементів;
— певна кількість елементів потрібна, але цього не достатньо. Вони повинні вступати в

динамічні інтеракції, однією з властивостей яких є перенесення інформації (the transference of 
information); 

— в інтеракції будь-який елемент може впливати на інші і бути схильним до їх впливу. Ін-
теракція стає насиченою, якщо кількість різноспрямованих зв’язків елемента зростає. Елементи 
з меншими зв’язками можуть виконувати ті ж функції, що і елементи з великими.

— інформація в насичених інтеракціях передається, як правило, від найближчих сусідніх 
елементів. На всьому протязі передачі вплив інформації модифікується: він може посилювати-
ся, пригнічуватися або мінятися різними способами;

— у інтеракціях утворюються петлі, що набувають форми або позитивних (стимулюючих), 
або негативних (перешкоджаючих) зворотних зв’язків.

— зазвичай відкриті системи діють в умовах, далеких від рівноваги. Відбувається постій-
ний потік інформації для підтримки і виживання.
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Комплексний підхід в банківському стратегічному управлінні є вживаним, він може давати 
вагомі результати, тому що ідеально лягає на банківську ідеологію. Тому найбільш вагомою 
рисою стратегії управління повинно стати розширення контура управлінських рішень для 
отримання замкнутої, саморегулюючої системи, здатної гнучко та оперативно реагувати на змі-
ни у банківському бізнес-середовищі (рис. 2).  
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Рис. 2. Концептуальна схема комплексного підходу до стратегічного управління банківським капіталом 

Комплексний підхід до управління банківським капіталом — це узгоджена робоча струк-
тура, яка має діяти в банку і містити ефективні управлінські методи, у відповідності до визна-
чених стратегічних цілей, серед яких:

— збільшення доходу за акціями, тобто підвищення вартості банку для його акціонерів;
— підтримка достатнього рівня прибутковості (внутрішнє джерело поповнення власно-

го капіталу); 
— дотримання вимог щодо розміру власного капіталу;
— управління ризиками, включаючи контроль гепів.
При комплексному підході до стратегічного управління капіталом можна рекомендувати 

використовувати певні принципи, яких повинні дотримуватися банківські установи (рис. 3). 
Кожний з них має самостійне значення. Разом з тим вони доповнюють один одного, роз-

криваючи різні засоби комплексного підходу до стратегічного управління.
Комплексне управління банківським капіталом координуватиме певні засоби, які визнача-

ють добробут акціонерів і формують управління ризиками. Інвестори та менеджери банку по-
винні оцінити низку чинників, які впливають на стан банківського капіталу, серед яких ризик 
зміни відсоткових ставок (зокрема вплив на стан залученого капіталу), ризик деривативів (фі-
нансовий вплив), стан ліквідності (економічний вплив) тощо. Тому на найвищому стратегічно-
му рівні управління банківським капіталом і визначається як сукупність взаємопов’язаних ас-
пектів, таких як створення вартості банку для акціонерів, управління ризиками для визначенос-
ті певного рівня рентабельності, законодавчі обмеження, вартість позикового капіталу, управ-
ління відсотковим ризиком і ліквідністю.



ISSN 2076-2429 (print) Праці Одеського політехнічного університету, 2011. Вип. 2(36) ISSN 2223-3814 (on line)

ЕКОНОМІКА. УПРАВЛІННЯ 

294

П
ри
нц

ип
и
ко
мп

ле
кс
но
го

уп
ра
вл
ін
ня

БК

Мінімізації 
ризиків 

Задоволеності 
потреб клієнтів

Регламентації 

Спільності 

Спеціалізації 

Стратегічно 
орієнтованої 
творчості 

Прибутковості Виконання постійного аналізу фінансових ринків з метою мобілізації відносно 
дешевих залучених і запозичених ресурсів і їх якнайдорожчим розміщенням 

Потенційне оцінювання та управління банківськими ризиками (зокрема 
відсотковим)

Орієнтація на потреби клієнтів, щоб не лише зберегти наявну структуру 
клієнтури, а й залучити нових клієнтів та збільшити депозитний капітал 

Дотримання певних правил, положень, інструкцій, нормативів та інших 
нормативних документів, що регулюють стан структурних складових БК 

Стратегічне управління відбувається не за одним напрямком, а за їх 
сукупністю; стосується не одного компонента капіталу, а всієї структури 

Закріплення за кожним підрозділом певних функцій, робіт і операцій з
покладанням на них повної відповідальності за кінцеві результати їх діяльності 
в процесі стратегічного управління БК 

Досягнення двох взаємозалежних цілей: забезпечення творчого підходу при 
проектуванні і впровадженні передових прийомів стратегічного управління і
максимальне використання творчого потенціалу управлінських працівників у їх 
повсякденній діяльності 

Рис. 3. Принципи комплексного управління банківським капіталом 

З метою впровадження визначеного підходу на всіх рівнях слід створити комплексну спо-
луку, яка гарантуватиме узгоджену діяльність всіх підрозділів, спрямовану на досягнення зага-
льної мети. Неодмінно вже на цьому рівні необхідно враховувати підготовку стратегічно орієн-
тованого персоналу. Тобто слід перерозподілити людський капітал банку таким чином, щоб 
найбільш мобільними у стратегічному управлінні виявилися дві основні категорії персоналу:
стратеги (оцінюють перспективи розвитку галузі та внутрішніх банківських аспектів з погляду 
власних очікувань) і висококваліфікований персонал (продавці банківських послуг, економісти,
ІТ фахівці тощо). Врахування ними всіх аспектів (організаційних, фінансово-економічних, пра-
вових та ін.) сприятимуть найбільш ефективному використанню банківськими співробітниками 
своїх обов’язків у сукупному стратегічному управлінні.

Також всі аспекти комплексного підходу необхідно підтримувати наявністю достовірної 
інформації щодо банківського капіталу (як попередньої інформації, так і прогнозів розвитку). 
Сучасні технологічні засоби повинні допомогти розмістити її в зручному форматі (структуру-
вати відповідну звітність), що сприятиме оперативному контролю на всіх рівнях.

Отже, комплексне стратегічне управління банківським капіталом стосується практично 
всіх сфер фінансового управління банком. І його найважливішими елементами є політика у та-
ких напрямках:

— контроль за достатністю власного капіталу;
— визначення політики у сфері співвідношення власного і залученого капіталу;
— формування оптимальної структури балансу банку з метою отримання максималь-

ної дохідності;
— ризик-менеджмент.
Недостатня капіталізація завжди була однією з найгостріших проблем для українських ба-

нків [1, 8]. Істотний рівень капіталізації є запорукою сталого розвитку установи та здатності до 
кредитування національної економіки. Цей показник хвилює як власників капіталу, так і клієн-
тів, що довірили свої грошові ресурси фінансовій установі (домінування страхового аспекту). 
Тому контроль за достатністю власного капіталу забезпечує визначення його розміру. Його 
обов’язково необхідно проводити з урахуванням прогнозів щодо розвитку банку, запроваджен-
ня нових послуг, прийнятого рівня ризику за активними і пасивними операціями, регулювання 
банківської діяльності.
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Плани щодо збільшення капіталу банку повинні представляти альтернативні варіанти для 
вибору оптимального співвідношення власного і залученого капіталу, оскільки довгостроковий 
капітал є одним із найдорожчих джерел коштів. Стратегічні рішення у даному напрямку пови-
нні більш сміливо використовувати підходи залучення коштів на умовах субординованого бор-
гу. Такі кошти є достатньо вагомою складовою довгострокової ресурсної бази банківської сис-
теми. При нестабільній ситуації на фінансовому ринку нарощування капіталізації банків за ра-
хунок надання коштів на умовах субординованого боргу визначається як ключовий інструмент 
для іноземних власників. На початку 2010 р. субординований борг був залучений 104 банками,
а його обсяг склав 30,92 млрд грн, або 4 % від зобов’язань банківської системи на відповідну 
дату. Можливість збільшувати регулятивний капітал за рахунок субординованого боргу у ва-
люті дозволяє власникам банківських установ частково хеджувати странові та валютні ризики,
чого неможливо досягти при збільшенні капіталу першого рівня [9]. 

З метою отримання максимальної доходності, яка впливає на стан банківського капіталу,
потрібно обов’язково регулювати такі фінансові потоки, як одержання дивідендів за акціями,
виплату відсотків за залученими ресурсами всіх видів, чистий приплив (відплив) нових ресур-
сів (як власних, так і залучених). 

Ризик-менеджмент є важливим елементом управління капіталом банку, який дозволяє збі-
льшити вартість банківської установи [10]. По-перше, він значно знижує величину можливих 
витрат у результаті настання фінансової кризи за рахунок зменшення імовірності настання екс-
тремальних витрат. По-друге, зменшує суму податкових відрахувань за рахунок зменшення во-
латильності доходів.

Узагальнюючи викладене, слід підкреслити, що впровадження комплексного підходу до 
стратегічного управління банківським капіталом дозволить виміряти, локалізувати, і проконт-
ролювати всі сфери стратегічної політики кредитної установи щодо банківського капіталу та 
його складових в динамічній системі економічних і політичних умов. Це сформує підставу для 
прийняття доцільних, ініціативних і наступальних рішень.

В подальших дослідженнях комплексний підхід слід доповнити синергетичним, що зро-
бить стратегічне управління банківським капіталом більш інформативним та ємним при визна-
ченні механізмів взаємодії структурних складових.
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