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УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
У статті розглянуті поняття «Капітал банку» і «Управління капіталом комерційного банку», визначені види капіталу

банку та методи управління ним, проаналізовано капітал ПАТ «ОТР bank» та основні аспекти управління ним в цьому
банку.
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управління.

ВСТУП
Банківський капітал — це основа основ діяльності будь-якого банку, оскільки процеси утво-

рення капіталу й надання позик перебувають у тісному взаємозв’язку. Тому розуміння економіч-
ного змісту банківського капіталу, значення проблем, пов’язаних із його формуванням і ефектив-
ним управлінням надзвичайно важливе, особливо для українських комерційних банків [1].

Проблеми формування, використання та управління банківським капіталом є актуальними.
Сьогодні вони є предметом і об’єктом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних учених-
економістів, а саме: І. Алексєєва, О. Барановського, О. Деркача, О. Дзюблюка, О. Кириченко,
А. Коробова, А. Кузнєцової, А. Литвинова, В. Міщенко, А. Мороза, С. Реверчука, Т. Смовженко,
Л. Федулової, А. Челенкова, О. Чернявського та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є вивчення теоретичних основ механізму управління капіталом комерційного

банку та розробка і внесення пропозицій щодо його удосконалення в умовах розбудови націо-
нальної економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Актуальною проблемою в сучасних умовах розвитку економіки є підтримка високого рівня

ліквідності і стійкості банківських установ. Тому доцільним є оцінка рівня адекватності банків-
ського капіталу та його здатності запобігати ризикам, а це, в свою чергу, потребує вибору найкра-
щої стратегії управління капіталом банку.

Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність», капітал банку — це залишкова
вартість активів банку після вирахування всіх його зобов’язань. Формування та капіталізація бан-
ку здійснюється шляхом грошових внесків. Статутний капітал банку не повинен формуватися з
непідтверджених джерел [1].

Управління капіталом банку є основним процесом, в межах якого банки планують та реалізу-
ють свої прибутки й контролюють ризики, які притаманні їхній діяльності.

Сам процес управління розпочинається із розробки стратегії та планування, які є основою
стабільної діяльності банку для мобілізації капіталу в умовах швидкоплинної ситуації на фінан-
совому ринку. При управлінні власним капіталом і його регулюванні, банк повинен слідкувати за
обсягом капіталу, щоб він був достатнім для виконання його основних функцій (захисної, опера-
тивної, регулюючої), забезпечення довіри вкладників і органів контролю. Тобто сума необхідного
капіталу залежить від ризику, який бере на себе банк. Якщо, наприклад, надання банком позик
пов’язане з великим ризиком, необхідне збільшення капітальних резервів. Звідси випливає ос-
новний принцип достатності: обсяг власного капіталу має відповідати обсягу активів з урахуван-
ням ступеню їх ризику [3].

Головна мета процесу управління банківським капіталом полягає в залученні та підтримці
достатнього обсягу капіталу для розширення діяльності й створення захисту від ризиків. Величи-
на капіталу визначає обсяги активних операцій банку, розмір депозитної бази, можливості запо-
зичення коштів на фінансових ринках, максимальні розміри кредитів, величину відкритої валют-
ної позиції та ряд інших важливих показників, які істотно впливають на діяльність банку.
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Модель управління капіталом являє собою сукупність елементів, які включають принципи і
методи управління, спрямовані на формування оптимальної величини і структури капіталу, ефек-
тивне його використання.

До принципів, на яких базується будь-яка така модель, слід віднести:
 рівень включеності в загальну систему управління;
 системний характер прийняття рішень;
 гнучкість, адаптивність і динамізм управління;
 множинність управлінських моделей;
 спрямованість на найважливіші завдання розвитку установи чи підприємства;
 правовий захист;
 оптимізація управління, при якій рентабельність власного капіталу стає основним критерієм

її ефективності [4].
Управління капіталом банку грунтується на стратегії і тактиці управління. Стратегію можна

представити у вигляді основного напрямку діяльності банку для досягнення поставлених цілей.
Стратегія управління капіталом не повинна суперечити загальній стратегії розвитку самого бан-
ку, оскільки є її складовою. Визначення стратегії управління капіталом необхідно здійснювати з
урахуванням особливостей його формування та використання, умов зовнішнього середовища, а
також цілей і напрямів діяльності банку. Отже, стратегія управління капіталом повинна бути орі-
єнтована на поліпшення основних показників, що характеризують ефективність формування і
функціонування капіталу, сприяти зміцненню фінансової стійкості.

Тактика управління передбачає використання конкретних методів і прийомів для досягнення
мети в конкретній ситуації, в певний момент часу.

У банківській практиці використовуються два методи управління капіталом:
 метод внутрішніх джерел поповнення капіталу;
 метод зовнішніх джерел поповнення капіталу.
За першим методом головним джерелом зростання капіталу є нерозподілений прибуток банку.

Реінвестування прибутку — найприйнятніша і порівняно дешева форма фінансування банку, який
прагне розширити свою діяльність. Такий підхід до нарощування капітальної бази дає змогу не
розширювати коло власників, а отже, зберегти існуючу систему контролю за діяльністю банку і
виключити зниження дохідності акцій внаслідок збільшення їх кількості в обігу.

Чистий прибуток банку, що залишився в його розпорядженні після виплати податків, може
бути спрямований на виконання двох основних завдань: 1) забезпечення певного рівня дивіденд-
них виплат акціонерам; 2) достатнє фінансування діяльності банку. Отже, дивідендна політика
банку справляє значний вплив на можливості розширення капітальної бази за рахунок внутрішніх
джерел [2].

На сьогоднішній день найпопулярнішим зовнішнім джерелом залучення капіталу є емісія зви-
чайних і привілейованих акцій. Як варіант організації випуску акцій може виступати IPO (initial
public offerings) — первинне публічне розміщення акцій на відкритому ринку (біржі), де їх може
«вільно купувати широке коло приватних та інституційних інвесторів». Перевагами цього спосо-
бу є можливість швидкого отримання значних грошових ресурсів, а також покращення позиції
банку щодо залучення коштів у майбутньому. Крім того, додаткова емісія може бути використана
з метою захисту від недружнього поглинання [5].

ПАТ «ОТР bank» управляє своїм капіталом шляхом максимального збільшення прибутків заці-
кавлених сторін через оптимізацію балансу боргових та дольових інструментів.

Банк здійснює моніторинг капіталу за допомогою коефіцієнтів, встановлених Базельською
угодою щодо компонентів капіталу 1988 року, та згідно вимог Національного банку України. Ви-
моги до капіталів банків встановлені Законом України «Про банки та банківську діяльність» як
спеціальні вимоги до капіталу банків, згідно яких НБУ здійснює контроль за дотриманням банка-
ми розміру, достатності та адекватності капіталу шляхом встановлення економічних нормативів
та нормативно-правового забезпечення здійснюваних банками операцій. Нормативи капіталу, які
включають мінімальний розмір регулятивного капіталу, норматив адекватності регулятивного
капіталу та норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів протягом 2012
року не порушувались.

Мета банку в управлінні капіталом полягає у забеспеченні:
 дотримання вимог до капіталу, встановлених Національним банком України;
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 спроможності банку стабільно функціонувати та розвиватися відповідно до затверджених
стратегічних планів;

 покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які бере на себе банк в процесі
діяльності;

 утримання достатньої капітальної бази на рівні, необхідному для забезпечення коефіцієнту
достатності капіталу у розмірі не менше ніж 8% згідно з Базельською Угодою.

Політика «ОТР bank» з управління капіталом полягає в визначенні ефективного рівня капіталу,
максимально збільшуючи довгострокову цінність для акціонерів, а саме, встановлення цілей та
директив з управління капіталом банку так, щоб оптимізувати вимогу акціонерів щодо прибутку
від їхніх інвестицій з урахуванням наступних обмежень:

 дотримання вимог до капіталу, які встановленні наглядовими органами;
 відповідність рівня капіталу вимогам інвесторів та рейтингових агентств з метою забезпе-

чення доступу банку до фінансування на міжнародні та внутрішні ринки капіталу [6].
Структура капіталу ПАТ «ОТР bank» складається з боргових інструментів, до яких входить

субординований борг, та капітал, який представлений акціонерним капіталом, резервами, нако-
пиченим прибутком, іншим додатковим капіталом.

У табл. 1 представлений аналіз регулятивних капітальних ресурсів ПАТ «ОТР bank» для цілей
визначення адекватності капіталу згідно з принципами, які застосовуються Базельським комітетом.

Кількісні показники, встановлені Базельським комітетом для забезпечення адекватності капі-
талу, вимагають від ПАТ «ОТР bank» підтримувати мінімальні суми та співвідношення загально-
го капіталу (8%) та капіталу 1 рівня (4%) до суми зважених активів.

Таблиця 1. Аналіз регулятивних капітальних ресурсів ПАТ «ОТР bank» за 2011-2012 роки *
Найменування статті 31 грудня 2012 року 31 грудня 2011 року

Рух капіталу 1 рівня:
Станом на початок року 2 433 698 2 582 646
Акціонерний капітал — —
Розкриті резерви 171 959 (148 948)
Станом на кінець року 2 605 657 2 433 698

Склад регулятивного капіталу:
Капітал 1 рівня:
Акціонерний капітал 2 888 308 2 888 308
Емісійний дохід 14 070 14 070
Розкриті резерви (296 721) (468 680)
Всього кваліфікованого
капіталу 1 рівня 2 605 657 2 433 698

Інший додатковий капітал 1 236 294 1 236 294
Субординований строковий
борг (обмежений 50%
капіталу 1 рівня)

751 342 1 062 643

Всього кваліфікованого
капіталу 2 рівня (обмежений
100% капіталу 1 рівня)

1 987 636 2 298 937

За вирахуванням: інвестицій в
асоційовані компанії (630) (1 669)

Всього регулятивного
капіталу 4 592 663 4 730 966

Коефіцієнти достатності
капіталу:
Капітал 1 рівня 17,1% 13,3%
Всього капіталу 30,2% 25,9%

* Складено авторами
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На нинішньому етапі розвитку економіки основною метою управління капіталом ПАТ «ОТР
bank» є рентабельність власного капіталу та забезпечення фінансової стійкості і безпеки в довго-
строковому періоді з урахуванням максимізації його ринкової вартості. Система управління капі-
талом у ПАТ «ОТР bank» включає в себе такі підсистеми:

 управління власним капіталом, сформованим як з внутрішніх, так і з зовнішніх джерел;
 управління запозиченим капіталом, залученими з використанням таких внутрішніх джерел

як внески учасників, випуск акцій та ін;
 організація роботи з позиковим капіталом (банківський, товарний кредити, емісія облігацій

тощо);
 оптимізація структури капіталу [6].
ВИСНОВКИ
Таким чином, управління капіталом передбачає пошук і прийняття рішень, які гарантують зада-

ну ефективність його використання, за допомогою впливу на величину, рентабельність власного
капіталу, структуру і джерела формування капіталу. При цьому механізм управління капіталом пе-
редбачає: визначення цілей і завдань управління, контроль над їх виконанням; розробку стратегії і
тактики управління капіталом; використання сучасних методів і моделей у процесі управління; своє-
часний аналіз ефективності використання капіталу та оптимізацію управління ним.

Надійність банку виступає якісною характеристикою його діяльності, що формується протягом
усього періоду функціонування. Критеріями надійності виступає не тільки достатній обсяг капіталу
банку, але й ефективність управління їм. Управління капіталом комерційного банку — це складний
багатофункціональний механізм, який потребує щоденного аналізу й удосконалення [5].

ПАТ «ОТР bank» управляє своїм капіталом шляхом максимального збільшення прибутків заці-
кавлених сторін через оптимізацію балансу боргових та дольових інструментів.

Банк здійснює моніторинг капіталу за допомогою коефіцієнтів, встановлених Базельською
угодою щодо компонентів капіталу 1988 року, та згідно вимог Національного банку України.

ПАТ «ОТР bank» у повному обсязі виконує вимоги до капіталу, встановлені зовні [6].
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