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ВСТУП
Актуальність теми. Прискорений

економічний

розвиток

країни

як

необхідна умова інтеграції у світове співтовариство ставить перед державою
певні вимоги. Успішність реформування економіки України, спрямованого на
створення високоефективного ринкового господарства, значною мірою залежить
від розвитку банківської системи, оскільки саме банки опосередковують рух
капіталів, забезпечуючи перелив коштів між секторами економіки. Водночас
здатність вітчизняних банків повною мірою вирішувати стратегічні завдання
економічного зростання України залежить від рівня їхньої капіталізації.
Управління власним капіталом банку пов'язана з багатогранним значенням
капіталу в фінансових установах:
- це, по-перше, страховий фонд платоспроможності та фінансової стійкості
при виникненні тимчасових „касових‖ розривів у надходженні та витратах
залучених коштів клієнтів банку;
- це, по-друге, залучений капітал акціонерів банку, який повинен приносити
щорічні дивіденди на рівні, не меншому альтернативної ефективності вкладення
коштів в інший бізнес;
- це, по-третє, джерело формування основних фондів та територіальної
інфраструктури банку. Тому питання щодо вивчення сутності та процесу
управління власним капіталом банку, яка власне проявляється

через його

основні функції (захисна; забезпечення оперативної діяльності; регулятивна), є
безперечно актуальним в діяльності банку.
Необхідна умова успішної банківської діяльності – достатній за обсягом й
адекватний здійснюваним активним операціям власний капітал.
Основні засади забезпечення банків власним капіталом і його роль у
формуванні фінансових ресурсів досліджували такі зарубіжні вчені: Е. Гіл, Р.
Коттер, Т. Кох, П. Роуз, Е. Рід, Дж. Сінкі, Д. Полфреман, Ю. Бабичева,
Казак, В. Кисельов, В.І. Колесников, О.І. Лаврушин та ін.

А.

Серед вітчизняних науковців, які займаються дослідженням проблем,
пов’язаних з формуванням власного капіталу банків і підвищенням рівня
капіталізації банківської системи, на особливу увагу заслуговують праці

Г.

Азаренкової, М. Алексеєнко, З. Васильченко, О. Васюренко, А. Вожжова,

І.

Гуцала, Я. Грудзевича, О. Дзюблюка, О. Заруби, Л. Костирко, А. Мороза,

М.

Савлука, С. Юрія та ін.
Необхідність

удосконалення

теоретичних

положень

та

підвищення

ефективності організації та управління власним капіталом вітчизняними банками
зумовили вибір теми дослідження, його актуальність і практичне значення.
Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розробка методичних
рекомендацій щодо удосконалення процесу організації та управління власним
капіталом банку для його подальшого ефективного функціонування.
Реалізація цієї мети зумовила необхідність визначення та вирішення таких
завдань:
- уточнити економічний зміст поняття «власний капітал банку»;
- дослідити систему управління власним капіталом;
- розглянути політику формування власного капіталу;
- вивчити організаційно – економічну характеристику банку;
- проаналізувати структуру балансу банку;
- розглянути систему управління власним капіталом ПАТ «Приватбанк»;
- проаналізувавши систему охорони праці банку;
- оптимізувати систему управління власним капіталом;
- розробити організаційну модель управління капіталізацією банку;
- зробити відповідні висновки та пропозиції.
Об'єктом дослідження виступає господарська діяльність комерційного
банку ПАТ «Приватбанк».
Предметом

дослідження

є

сукупність

теоретичних,

методичних

і

практичних аспектів організації та управління власним капіталом банку.
Досягнення поставленої мети, передбачає застосування загальнонаукових та
емпіричних прийомів економічної науки, що ґрунтуються на системному

підході. Крім цього, у процесі роботи застосовувались такі методи досліджень,
як структурно-логічний і семантичний аналіз (при визначенні сутності
теоретичних понять управління власним капіталом), вибірки, узагальнення,
порівняння, групування, методи графічного зображення даних (при оцінюванні
показників діяльності банку), методи економіко-математичного моделювання
(при здійсненні аналізу власного капіталу).
Теоретичною основою та методологічною базою проведеного у роботі
дослідження, є наукові праці провідних вітчизняних і закордонних учених в
області фінансового менеджменту, банківської справи. Правове поле роботи
забезпечили законодавчі та нормативні документи з питань регулювання
банківської діяльності. У ході дослідження, аналізу й узагальнення отриманих
результатів, використано дані бухгалтерської і статистичної звітності, результати
анкетного обстеження експертів.
Наукова новизна одержаних результатів. До найбільш вагомих результатів,
що характеризують наукову новизну магістерської роботи, належать:
вперше одержано:
- на основі системного підходу визначено суть, функції, складові власного
капіталу банку та суть поняття організації та управління власним капіталом
банку, який пропонується розуміти як процес у банківській діяльності, об’єктом
впливу виступає власний капітал, де

відбувається формування оптимальної

структури його пасивів за допомогою використання певних методів з
урахуванням мети створення та місця банку на ринку банківських послуг.
Метою

управління

власним

капіталом

банку

є

отримання

прибутку,

гарантування фінансової стійкості, ліквідності й забезпечення довіри до
установи банку;
- розроблено організаційну модель управління капіталізацією банку

як

складового елемента фінансового механізму банку з метою створення
сприятливих умов для його стійкого розвитку в умовах сучасної економіки.
удосконалено:

- теоретичні підходи до тлумачення власного капіталу банку, який слід
розуміти як власні і прирівняні до них кошти, котрими володіє, користується та
розпоряджається банк для забезпечення ефективної банківської діяльності.
Такий підхід, на противагу іншим, дає змогу зосередити увагу не лише на
джерелах формування та призначенні власного капіталу банку, а й враховує його
юридичну суть;
- процес управління власним капіталом банку за допомогою методів
економічного аналізу, що дають: визначення його достатності по відношенню до
власного профілю ризику та формування його оптимальної структури; надання
Правлінню об'єктивної інформації про обсяг ризиків, на які наражається банк;
оцінки ефективності роботи бізнес-підрозділів з урахуванням ризиків;
- процес прийняття управлінських рішень щодо капіталізації банку,
виділивши з показників, що характеризують відхилення стану банку від
запланованих, можна здійснювати оперативне управління як самим показником
власного капіталу, так і діапазоном його можливих значень задля забезпечення
достатнього рівня капіталізації;
дістало подальший розвиток:
- визначення функцій власного капіталу банку, а саме виділена оціночна
функція, яка відображає здатність власного капіталу виступати одним з
найважливіших показників діяльності банку;
- розробка організаційного механізму управління капіталізацією банку, які
сприятимуть досягнення максимального кінцевого ефекту з мінімальними
ресурсними витратами.
Практичне значення одержаних результатів. Наукові положення, розроблені
у магістерському дослідженні, ґрунтуються на сучасних теоретичних підходах
до визначення ролі власного капіталу в системі фінансових ресурсів банку.
Оцінку фінансового стану та аналіз системи управління власним капіталом банку
проведено на основі річних фінансових звітнів та статистичної бази НБУ, що
дало змогу виявити певні недоліки та сформулювати практичні рекомендації

щодо удосконалення процесу управління власним капіталом та

підвищення

рівня капіталізації банку, які полягають у таких положеннях:
1) обґрунтування доцільності розроблення організаційної моделі управління
капіталізацією банку як складового елемента фінансового механізму банку з
метою створення сприятливих умов для його стійкого розвитку в сучасних
умовах розвитку економіки;
2) складення

пропозицій

щодо

необхідності

впровадження

внутрішньобанківської системи аналізу та управління ризиками, яка відповідає
стратегії розвитку банку;
3) обґрунтування впливу інформаційної відкритості на формування довіри до
банку.
Гіпотеза: слід очікувати, що ефективне управління власним каптілом банку
тісно пов’язаний з формуванням оптимального фінансового механізму банку.
Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки і
результати магістерської роботи отримали схвальну оцінку на науковопрактичних конференціях, зокрема: Х-та ювілейна Всеукраїнська інтернетконференція «Наукова думка сучасності і майбутнього» (м. Дніпро, 5 - 13 квітня
2017 року); XIII-та Всеукраїнська інтернет-конференція «Наукова думка
сучасності і майбутнього» (м. Дніпро, 29 вересня - 6 жовтня 2017 року).
Основні положення і результати дослідження висвітлені у 2 наукових
працях у збірниках тез доповідей науково-практичних конференцій.
Структура та обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу,
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний
обсяг роботи: 130 сторінок основного тексту, у тому числі 39 ілюстрацій, з них
11 таблиць, 18 формул та 10 рисунків. Список використаних джерел складає 113
найменувань на 10 сторінках, а також 7 додатків на 7 сторінках.

ВИСНОВКИ

Основний результат магістерськой роботи полягає у розробці теоретичних
положень, методичних основ і практичних рекомендацій щодо удосконалення
фінансового механізму управління власним капіталом банку. Зміст основних
висновків і рекомендацій полягає у такому.
1. Теоретико-методологічною основою дослідження суті організації та
управління власним капіталом є осмислення основних понять, а саме: «власний
капітал», «власний капітал банку», «управління власним капіталом банку».
Отже, власний капітал банку – це складова капіталу банку, що є сукупністю
грошових коштів, матеріальних та нематеріальних цінностей, які виражені у
грошовій формі, сформовані за рахунок коштів власників і перебувають у
власності банку, а також відповідають певним вимогам та використовуються в
процесі банківської діяльності з метою отримання прибутку, гарантування
фінансової стійкості, ліквідності й забезпечення довіри до установи банку.
Глибше сутність власного капіталу банку розкривається у виконуваних ним
функціях: захисній, оперативній і регулюючій, які мають визначальний вплив на
формування його частки у сукупних банківських пасивах.
Беручі до уваги сутність терміну «власний капітал банку» можна дати
визначення поняттю «управління власним капіталам банку» - це процес у
банківській діяльності, об’єктом впливу виступає власний капітал, де
відбувається формування оптимальної структури його пасивів за допомогою
використання певних методів з урахуванням мети створення та місця банку на
ринку банківських послуг.
2. Управління власним капіталом банку передбачає такі етапи.
2.1. Формування статутного фонду банку;
2.2. Розподіл прибутку і формування фондів банку;
2.3. Підтримання власного капіталу на рівні, достатньому для здійснення
місії банку.
Основними методами управління є:

- метод внутрішніх джерел поповнення капіталу;
- метод зовнішніх джерел поповнення капіталу.
3. Політика формування власного капіталу банку являє собою частину
загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає в забезпечення
необхідного рівня самофінансування - забезпечення необхідного розміру
капіталу.
4. ПАТ КБ «Приватбанк» – найбільший універсальний міжрегіональний
Банк України, орієнтований перш за все на платіжні операції для населення і
юридичних осіб усіх форм власності. Організаційно-економічна характеристика
ПАТ КБ «Приватбанк» заснована на корпоративних принципах та повністю
відповідає

сучасним

міжнародним

стандартам,

зокрема

Принципам

корпоративного управління Організації ї економічного співробітництва та
розвитку, принципам Базельського комітету з банківського нагляду щодо
удосконалення

корпоративного

управління

в

банківських

установах

та

найкращим світовим практикам. При цьому менеджмент банку керується
внутрішньобанківськими документами, що визначають основні напрямки
корпоративного управління.
5. Проаналізувавши фінансово – економічний стан ПАТ «Приватбанк», ми
прийшли до висновку, що загальний стан банку оцінюється як стабільний і він
здатний повернути гроші вкладникам, але

власний капітал банку відчутно

зменшився і з’явився накопичений дефіцит що потребує докапіталізацію. В ході
проведеного аналізу річної звітності, балансу, даних Національного банку
України та фінансової звітності банку були отримані дані за всіма аспектами
діяльності банку.Аналіз фінансової стійкості дала змогу визначити негативне
значення

рентабельності

власного

капіталу

банку

і

потребує

певну

докапіталізацію.
6. Банк здійснює управління власним капіталом слідкуючи та постійно
здійснюючи оцінки рівня адекватності банківського капіталу та його здатності
запобігати ризикам. Головною метою стратегічного управління капіталу банку є
залучення та підтримка на достатньому рівні капітальної бази з метою

розширення діяльності й створення захисту від ризиків, які супроводжують
банківську установу в процесі діяльності, прогнозування майбутнього обсягу
капіталу

з

урахуванням

усіх

можливих

факторів

впливу,

дотримання

законодавчо визначених нормативів співвідношення між різними складовими
капіталу.
7. Проаналізувавши систему охорони праці банку можна зробити висновок,
що в даному питанні банк виконує вимоги чинного законодавства. Кожен
працівник банку отримує необхідну інформацію з приводу охорони праці.
Діяльність банку в системі охорони праці можна оцінити на «відмінно».
Пропозицією, щодо удосконалення стану охорони праці у відділенні, буде
призначення однієї відповідальної особи у кожному відділені банку, створити
служби з охорони праці, також надати працівникам перерви для відпочинку від
роботи з клієнтами, від постійної роботи з комп’ютерами та забезпечення
неодноманітної, цікавої роботи, проводити неформальні навчання з питань
охорони праці, тощо.
8. Капітал - економічна категорія, що відображує систему відносин між
банком та його контрагентами з приводу внутрішньої оцінки потреби та
формування певної суми власного капіталу для покриття можливих збитків за
ризиками, які переймає на себе банк у процесі своєї діяльності з метою
одержання прибутку, забезпечення конкурентоспроможності та фінансової
стійкості.
Для удосконалення процесу управління власним капіталом банку ми
пропонуємо

впровадити

системи

аналізу

власного

капіталу

банку

з

використанням концепції економічного аналізу.
Метою впровадження системи аналізу власного капіталу банку на основі
економічного капіталу є: визначення його достатності по відношенню до
власного профілю ризику та формування його оптимальної структури; надання
Правлінню об'єктивної інформації про обсяг ризиків, на які наражається банк;
оцінки ефективності роботи бізнес-підрозділів з урахуванням ризиків.

9.

Для

удосконалити

покращення
процес

фінансового

прийняття

менеджменту

управлінських

банку

рішень

та

пропонуємо
розробити

організаційну модель управління капіталізації банку. Створення такої системи
повинно спиратися на наявний досвід, ресурси і організаційну структуру,
зацікавленості в збільшенні капітальної бази банку. До створення такої системи
або окремих її елементів необхідно підходити з позицій досягнення
максимального кінцевого ефекту з мінімальними ресурсними витратами.
10. Автоматизація фінансового планування у банку. Впровадження
технології фінансового планування у ПАТ КБ «ПриватБанк» супроводжується
вирішенням таких завдань:
10.1. Впровадження в банку єдиної бюджетної моделі з метою створення
єдиної структури бюджетних планів, цілісної структури центрів фінансової
відповідальності (ЦФВ), єдиного переліку банківських продуктів та послуг, а
також загального регламенту фінансового планування.
10.2. Створення цілісної і уніфікованої технології підготовки управлінської
звітності. Всі управлінські звіти з планування повинні виходити з єдиного
спеціалізованого інформаційного середовища – системи «Контур Корпорація.
Фінансове управління».
Крім цього, практична користь для керівництва ПАТ КБ «ПриватБанк»
полягатиме у тому, що зменшиться роль людського фактору у процесі
планування, істотно покращиться якість планових показників, що, у свою чергу,
підвищить довіру правління банку до «цифр», збільшить відповідальність
працівників за підготовку планів і виконання планових завдань, полегшить
контроль за виконанням бюджету.
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