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ВСТУП
Функціонування сучасної економіки будь-якої країни неможливо
уявити без ефективної банківської системи. Банки різних рівнів глибоко
проникають у сферу виробництва й активно впливають на економічні та
соціальні процеси, тому з ними постійно стикаються всі члени суспільства.
Банкiвський менеджмент – це наука про надiйнi та ефективнi системи
управлiння всiма процесами й вiдносинами, якi характеризують дiяльнiсть
банку. Збiльшення прибутковостi та зниження ризику є двома основними
напрямками банкiвського менеджменту. Пiд процесами та вiдносинами
розумiють усю сукупнiсть фiнансових, економiчних, органiзацiйних i
соцiальних сфер банкiвської дiяльностi.
Банківський менеджмент в сучасних умовах є однією з
найдинамічніших сфер економіки. Технологічна революція, стрімка
інфляція, посилення конкурентної боротьби та процеси регулювання
банківської діяльності зумовили формування значно агресивніших
стратегій у банківському менеджменті, які супроводжуються підвищеною
ризикованістю. Через те, що враховувати фактори ризику та керувати ними
стає значно складніше, погіршується структура активів, знижується
ефективність операцій і, зрештою, може виникнути кризова ситуація. Тому
пошук і дослідження адекватних методів виявлення та управління ризиками перетворюється на складну проблему, яку необхідно вирішувати
керівництву кожного банку. Перед менеджментом постає завдання мінімізувати ризики, забезпечуючи достатні прибутки для збереження коштів
вкладників та підтримки життєдіяльності банку.
Вітчизняна банківська система за темпами розвитку та просування в
напрямку інтеграції в міжнародну банківську справу значно випереджає
виробничу сферу.
Докорінна зміна принципів та методів обліку, запровадження низки
нових операцій таких, як: форвардні, ф’ючерсні, опціонні, розширення
можливостей банків завдяки організації біржової торгівлі, використання
високотехнологічних засобів комунікацій − усе це потребує підготовки
кваліфікованих фахівців, які досконало володіють сучасною методологією
управління банку. Підходи до розв’язання цього завдання розглянуто у
пропонованому навчальному посібнику.
Дисципліна «Банківський менеджмент» орієнтована на опанування
студентами сучасних методів управління фінансовими аспектами
діяльності банку.
Мета її вивчення − підготовка спеціалістів такого рівня, які добре
володітимуть основними положеннями, методами і прийомами управління
в банку в умовах розвитку і формування фінансових ринків.
Основні завдання вивчення дисципліни:
– довести до студентів розуміння суті, цілей і провідних засад
менеджменту в банку;
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– ознайомити студентів із можливостями організаційної побудови
системи управління банком;
– визначити роль планування в системі управління та ознайомити із
методологією процесу стратегічного та оперативного планування в банку;
– сформувати у студентів системний підхід до управління ризиками та
прибутковістю, активами, зобов’язаннями, капіталом та позабалансовою
діяльністю банку;
– навчити студентів правильного застосування методичного
інструментарію управління фінансами в комерційному банку;
– виховати здатність до творчого пошуку в напрямі удосконалення
систем та процесів управління фінансовими аспектами банківської
діяльності.
У результаті вивчення дисципліни «Банківський менеджмент»
студенти мають отримати глибокі знання з управління комерційним
банком за умов ринкової економіки, зрозуміти зміст управління активами і
пасивами банку як у розрізі формування окремих комбінацій у структурі
балансу, так і в процесі управління ризиками, ліквідністю і прибутковістю,
одержати навички самостійного творчого осмислення і прийняття оптимальних управлінських рішень, що забезпечують максимізацію прибутку і
ринкової вартості банку.
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Тема 1 ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД КУРСУ
1.1 Предмет та завдання курсу.
1.2 Історiя розвитку банкiвської справи.
1.3 Економiчна характеристика банку.

1.1 Предмет та завдання курсу
Комерційний банк − це фінансовий інститут, який пропонує широкий
спектр послуг із кредитування, заощадження коштів та проведення
платежів. Банк виконує різноманітні фінансові функції щодо будь-якого
підприємства в економіці, а також є провідником монетарної політики
держави. Загалом банки зберігають та розпоряджаються суспільним
капіталом, а отже, мають нести відповідальність перед власниками за
збереження грошових коштів. Специфічною особливістю банківської
діяльності є те, що банки працюють здебільшого з чужими грошима, які
тимчасово акумульовані на їхніх рахунках. Тому надійність окремого
банку та банківської системи загалом розглядається як необхідна умова
їхньої діяльності.
Проте банки − це не благодійні організації, і головною метою їхньої
діяльності є одержання прибутків від надання фінансових послуг та
здійснення банківських операцій. Прибутковість є головним показником
ефективності роботи будь-якого банку, а рівень надійності визначається
розміром сукупного ризику, на який наражається конкретний банк. Саме ці
категорії − прибуток і ризик − розглядаються як основні критерії
оцінювання рівня банківського менеджменту.
Банківський менеджмент − це наука про надійні та ефективні системи
управління всіма процесами та відносинами, які характеризують діяльність
банку. Збільшення прибутковості та зниження ризику є двома основними
напрямками банківського менеджменту. Під процесами та відносинами
розуміють усю сукупність фінансових, економічних, організаційних І
соціальних сфер банківської діяльності.
Об’єктом управління є комерційний банк разом з усіма аспектами
банківської діяльності у взаємозв’язку з політико-правовим та соціальноекономічним середовищем.
У поняття «комерційний банк» вкладається широкий зміст, тому
об’єкти управління та дослідження конкретизуються так: капітал; залучені
та запозичені ресурси; активи; фінансовий інструментарій; методологія;
організаційні структури; банківські продукти; персонал; інформаційні
потоки; внутрішньобанківські операції; матеріально-технічна база; облік і
звітність; фінансові результати і податки; безпека; зв’язки з громадськістю
тощо.
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Суб’єкт управління − це відповідальна особа або група осіб, які мають
право приймати управлінські рішення і несуть відповідальність за
ефективність здійснюваного процесу управління банком.
У комерційному банку суб’єктами управління є члени Правління банку,
члени Ради директорів банку, особи, які обіймають керівні посади
(керівництво), команда менеджерів, які безпосередньо здійснюють процес
управління. Усіх суб’єктів управління часто об’єднують під однією
назвою ‒ менеджмент (керівний склад) банку.
Банківський менеджмент, як і кожна наука, базується на певних
принципах і спрямований на виконання конкретних функцій за допомогою
інструментарію з метою досягнення поставлених цілей.
Менеджмент характеризується принципами, які є спільними для всіх
сфер діяльності:
– спрямованість дій суб’єкта управління на досягнення конкретних
цілей;
– єдність мети, результату та засобів його досягнення;
– комплексність процесу управління, який охоплює планування,
регулювання та контроль;
– єдність стратегічного (перспективного) і тактичного (поточного)
планування для забезпечення безперервності відповідного процесу;
– контроль за прийнятими управлінськими рішеннями як
найважливіший фактор їхньої реалізації;
– матеріальне і моральне стимулювання творчої активності, успіхів і
досягнень всього колективу та кожного його члена зокрема;
– гнучкість організаційної структури управління, яка дає змогу
вирішувати функціональні та управлінські завдання.
Згідно з класичною теорією управління виокремлюють чотири
основні функції менеджменту:
– аналіз інформаційних потоків − охоплює всю сукупність чинників,
які визначають умови функціонування банку в поточному періоді та в
майбутньому. Доцільно досліджувати вплив чинників, які згруповані за
середовищем їхнього виникнення на зовнішні щодо банку та
внутрішньобанківські. Результатом аналітичної роботи має стати якісна
інформація, на підставі якої здійснювалися б інші функції менеджменту;
– планування − розглядається як центральна ланка всього процесу
управління банком і головна функція менеджменту. Але фактично
планування ще не посіло належного місця в управлінні переважною
більшістю банків;
– регулювання − процес оперативного управління, тобто прийняття
поточних управлінських рішень;
– контроль − перевірка виконання прийнятих управлінських рішень і
забезпечує можливість безперервного здійснення процесу управління
банком. Необхідною умовою ефективності контролюючої функції є
доцільне та виправдане поєднання різних видів контролю.
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Інструментарій банківського менеджменту охоплює сукупність
методів, прийомів, засобів та форм досягнення цілей і виконання завдань,
що поставлені перед банківською установою.
Методи управління − це засоби впливу на об’єкт управління з метою
досягнення певних цілей. Методи управління поділяють на економічні,
адміністративні, соціально-психологічні, правові.
Організаційні форми побудови банку діляться на функціональні й
адаптивні, до яких належать проектні, матричні структури та
конгломерати.
У процесі управління банком вдаються до різних засобів впливу на
об’єкт управління, вибір яких залежить від специфіки тієї чи іншої сфери
банківської діяльності. Одним із головних засобів управління є відсоткові
ставки (як за депозитами, так і за кредитами), а також: валютні курси;
рівень дохідності цінних паперів; способи видачі та погашення кредитів;
рівень обслуговування клієнтів; реклама тощо.
Вибір конкретних інструментів банківського менеджменту насамперед
визначається тими цілями, які формулюються у процесі управління. Цілі та
завдання, яких прагне досягти банк, зумовлюють формування стратегії,
тактики та визначають ефективність менеджменту. Визначення головної
мети не виключає існування множини інших цілей та завдань у різних
сферах управління банком.
Згідно з економічною теорією пріоритетне завдання менеджменту
полягає у максимізації ринкової вартості фірми, а ринкова ціна акцій
вважається найліпшим показником результативності роботи. Банки не є
винятком із цього правила, оскільки більшість комерційних банків
належать до акціонерних, і їхні власники зацікавлені в зростанні вартості
акціонерного капіталу та відповідних доходів.
Вартість акціонерного капіталу залежить від двох основних чинників:
– чистого прибутку;
– рівня ризику банківських операцій.
Вартість акцій банку зростатиме, якщо очікується підвищення
дивідендних виплат у майбутньому, або знижується рівень ризику, що
його бере на себе банк. Менеджери можуть працювати, маючи на меті
збільшити майбутні доходи банку чи знизити ризикованість операцій або
поєднати виконання обох завдань, щоб підвищити вартість акцій банку.
Головна мета діяльності банківської установи,
комерційного підприємства, полягає в одержанні
перелік завдань, що постають перед банківським
потребують ефективного вирішення, набагато ширший,
прибутків.

як і будь-якого
прибутків. Але
менеджментом і
ніж максимізація

Завдання банківського менеджменту:
– забезпечення прибуткової діяльності;
– задоволення потреб клієнтів у структурі та якості пропонованих
банком послуг;
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ків;

– наявність адекватних систем контролю за рівнем банківських ризи– створення ефективної організаційної структури банку;
– організація роботи систем контролю, аудиту, безпеки, інформацій-

них та інших систем, що забезпечують життєдіяльність банку;
– створення умов для набору кваліфікованих співробітників та повної
реалізації їхніх потенційних можливостей;
– створення систем підготовки, перепідготовки та розстановки кадрів;
– забезпечення умов для здійснення сильного та послідовного
управління банком;
– створення умов для підвищення культури співробітників, наявність
спільних цінностей, забезпечення морального клімату в колективі.
Однією з необхідних ознак добре керованого банку є відповідність його
діяльності нормативним вимогам органів банківського нагляду та
законодавству країни. Але цього недостатньо. Якість банківського
менеджменту визначається сукупністю таких чинників, як: стиль керівництва, методи подолання конкуренції, розмір і структура банку,
ефективність застосовуваних методів управління, лідерство і компетентність у визначенні політики, стратегії та управлінських функцій. Часто
банківські аналітики вважають блискучі характеристики керівного складу
банку ознаками чіткого, високоефективного управління. Наявність
кваліфікованого керівництва хоч і дуже важливий чинник, але він не має
розглядатися як єдиний критерій для визначення якості управління.
Ефективність процесу управління залежить від здатності передбачати
майбутнє, мислити на перспективу й пильно контролювати ризики.
Визначальними є також якість підготовки й рівень професіоналізму,
компетентності всього персоналу банку. Крім того, успіх цієї справи
неможливий без пріоритету загальнолюдських цінностей у системі
цінностей банку. Як бачимо, більшість перерахованих ознак не підлягає
кількісному вимірюванню і належить до групи якісних характеристик
банківського менеджменту. Банківський менеджмент нерідко розглядають
як мистецтво, що не піддається точному визначенню, а втілюється на
практиці і підпорядковується власним законам. Адже управлінські рішення
часто базуються на інтуїції, сприйнятті та очікуванні змін параметрів
ринку, передбаченні руху фінансових показників. Оскільки банківська
діяльність тісно пов’язана зі станом фінансових ринків, а основною їхньою
характеристикою є мінливість, то результат управління банком істотно
визначається умінням передбачати ці зміни і відповідно реагувати та
координувати діяльність.
У сучасному світі активно переоцінюються цінності, і дедалі більше
людей доходять висновку, що гроші є аж ніяк не єдиним і головним показником у системі загальнолюдських цінностей. Акціонери та клієнти
банку починають цікавитися напрямками використання їхніх грошей. Вони
стають не байдужі до того, з яких джерел та якими засобами одержано
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прибуток. Банки, які проголошують і здійснюють програми охорони
навколишнього середовища, житлового будівництва, соціальні програми,
такі як кредитування малого бізнесу, користуються все ширшою
підтримкою населення. Але й за таких умов банк не перетворюється на
благодійну організацію. Розумне поєднання власних та суспільних
інтересів допомагає банку поліпшити свій імідж, залучити ширше коло
клієнтів, а отже, підвищити прибутки. І навпаки, банки, які кредитують
гральний бізнес, виробництво зброї, наркотиків, шкідливі для
навколишнього середовища підприємства тощо, можуть втратити клієнтів
навіть за вищого рівня прибутковості.
Банківський менеджмент за напрямками діяльності поділяють на
фінансовий та організаційний. Перша сфера охоплює питання, пов’язані з
управлінням фінансовими процесами, що перебувають у компетенції
банку. Другий напрямок діяльності стосується проблем організації і
управління колективом, створення організаційних структур та систем
забезпечення діяльності банку.
Фінансовий менеджмент банку здійснює управління:
– активами і зобов’язаннями;
– капіталом;
– банківськими ризиками;
– прибутковістю;
– ліквідністю та резервами;
– процесом планування.
Організаційний менеджмент банку здійснює:
– організацію систем контролю;
– організацію систем безпеки банку;
– управління кадровим потенціалом;
– управління інформаційними технологіями.
Докладному розгляду та вивченню змісту й методології реалізації
означених напрямків банківського менеджменту присвячені спеціальні
розділи цього посібника. Такі сфери, як організація систем контролю,
систем безпеки та управління інформаційними технологіями мають певну
специфіку і потребують спеціального вивчення й відповідного рівня
підготовки: знання правових та юридичних основ здійснення банківської
діяльності, комп’ютерної грамотності, методики проведення аудиту та
ревізії банку тощо. Тому ці питання віднесено до окремих навчальних
дисциплін.
Організація систем контролю має на меті забезпечення стійкої та
надійної роботи банку, що відповідала б нормам чинного законодавства.
Менеджмент має забезпечити впровадження таких систем контролю, як
внутрішній аудит, внутрішньобанківській контроль, системи аналізу якості
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активів та контролю за рівнем загального ризику, а також систем контролю
за діяльністю персоналу банку, що показували б, якою мірою працівники
виконують свої обов’язки та наскільки їхні дії відповідають законодавству.
Процес управління інформаційними технологіями полягає у доборі
програмного й технічного забезпечення, яке б відповідало потребам і
можливостям банку та його клієнтів. Інформаційні технології мають
підтримувати процес управління банком, але не випереджати його
розвиток. Інакше технології, які не адекватні потребам банку, лише
збільшують витрати і не приносять очікуваної віддачі. Технології – це
лише інструмент, хоча й дуже важливий, і вони не мають перетворюватися
на самоціль. Тому банківський менеджмент має визначити необхідний
рівень автоматизації та дібрати відповідну технологічну систему,
програмне й технічне забезпечення з урахуванням послідовності
виконання програм та їхньої здатності до технологічного здійснення
банківських операцій.
Організація ефективних систем безпеки включає створення надійного
захисту конфіденційності інформації, у тому числі стосовно даних про
клієнтів банку та забезпечення фізичної охорони активів. Оснащення
безпечних сховищ, перевезення готівкових коштів, ведення записів,
документування, комп’ютерний доступ, охорона – усі ці питання мають
вирішуватися менеджментом банку. Одним з напрямків організації систем
безпеки є юридичний захист, який передбачає перевірку контрактів на
предмет юридичних наслідків для банку а також контроль за складом
власників (акціонерів) банку та правом володіння контрольним пакетом
акцій. За відсутності чи недосконалості систем безпеки право власності на
банківську установу може перейти до інших осіб, які придбають певну
кількість акцій, що перебувають в обігу на ринку.
1.2 Історiя розвитку банкiвської справи
Розвиток ринкових відносин та процес товарообміну зумовлюють
використання грошей як загального еквіваленту. Виникає потреба в
реалізації всіх функцій грошей, необхідність десь їх зберігати,
розмінювати, обмінювати гроші однієї країни на гроші іншої, пересилати, а
в подальшому − десь позичити, щоб вчасно здійснити певні розрахунки чи
розширити свою справу. Такий процес об’єктивно зумовив зародження і
розвиток банківської справи.
Перші банкіри – міняйли, з’явилися ще у Стародавньому Вавилоні, які
не тільки здійснювали «валютні» операції, обмінюючи гроші однієї
держави на гроші іншої, а й приймали вклади під відсотки та надавали
позики під письмові зобов’язання й застави.
Значний розвиток банківської справи відбувся у Стародавній Греції, де
навіть великі багаті храми приймали вклади та надавали позики під
проценти.
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У Римській імперії фінансові інститути використовували такі
удосконалені форми грошового обігу, як акредитиви та платежі за
переказом по банківських книгах.
Після падіння Риму, в епоху Раннього середньовіччя банківська
діяльність практично припинилась, що було зумовлено зниженням
активності товарообміну в результаті розвитку натуральних господарств і
розквітом феодальних форм господарювання.
Розвиток суспільства, виробничих і торговельних відносин між
людьми та державами у ХІІ‒ХІІІ ст. відродили професію міняйла, а вже в
ХІV‒ХV ст. банкіри стали великою силою. Від таких банкірських домів, як
Медічі в Італії, залежними були королі та імператори.
У ХVІ‒ХVІІ ст. виникають «жиро-банки», що в основному
здійснювали розрахункові операції. Вони ставили перед собою завдання
впорядкування та спрощення грошового обігу. Кредитування не було
їхньою основною функцією. Кредитними посередниками залишалися
приватні банкіри.
У 1694 р. виник перший акціонерний банк, який надавав комерційні
кредити в сучасному розумінні цього слова − Англійський банк, який також
мав право випуску банкнот. На аналогічних засадах здійснення операцій,
які ґрунтувалися на випуску банкнот, утворилася ціла низка акціонерних
банків.
Уже в ХІХ ст. розвиток банківської діяльності пішов шляхом
створення великих акціонерних фінансових структур, діяльність яких
ґрунтувалася не на емісії банкнот, а на вкладах та наданні кредитів.
На території України грошовий обіг з’явився ще за скіфів, велась
активна внутрішня та зовнішня торгівля, що, відповідно, зумовило появу
зачатків банківської справи.
За часів Київської Русі була розвинута активна торгівля з багатьма
державами Європи та Азії, великі київські князі карбували власні гроші.
Археологія відкрила нам багато монет того часу, найвідоміші з них –
золотники Володимира Великого та срібляники Ярослава Мудрого.
У ХVІІ‒ХХ ст. банківська справа в Україні була дуже тісно пов’язана з
її розвитком у Росії, хоча ці процеси відбувались із певним запізненням.
Першим банком, з якого починається історія банків у Російській імперії,
був Державний Позиковий банк, заснований в 1754 р. Цей банк надавав
кредити під заставу маєтків. В Україні такі кредити почали надавати лише
з 1783 р. За часів Катерини II були введені в обіг паперові гроші, що
обмінювалися на мідні монети. Для зручності обміну було створено в
1769 р. у Петербурзі та Москві Асигнаційний банк, який у 1781 р. відкрив
свої відділення у Києві, Ніжині, Харкові, а в 1782 р. ‒ у Херсоні.
У 1802 р. у Росії створено Міністерство фінансів, яке для покриття
витрат, пов’язаних із війнами кінця XVIII − початку XIX ст., випустило
перші облігації державної позики. Воно ж здійснювало контроль над
фінансовими операціями та управлінням фінансовою системою держави.
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Фінансові операції за межами імперії російський уряд здійснював через
придворних банкірів, власників сімейних банкірських домів.
Кредитна система в Україні була започаткована в 1839 р. створенням
Державного комерційного банку. У 1860 р., у зв’язку із заснуванням у Росії
Державного банку, в Україні, на базі комерційних банків, були створені
Київська, Харківська і Одеська контори та Полтавське відділення
Державного банку Російської імперії. На баланс цих установ із рахунків
комерційних банків були передані векселі, позики під товари та процентні
папери під золотий запас. Кошти установ Держбанку складалися з
капіталів банку, вкладів, поточних рахунків та вартості казни.
Поряд із Державним банком існували банки комерційного та
іпотечного кредиту. У 1871 р. створено філію Петербурзького міжнародного комерційного банку, Харківський торговий та Катеринославський
комерційний банки з філіями у Полтаві. У 1879 р. відкрито Одеський
дисконтний банк, який здійснював облік векселів. Його філії були у
Миколаєві та Кишиневі. У 1889 р. – Одеський Купецький банк. Значну
роль відігравали філії, засновані у 1885 р., Державного Дворянського
земельного та Селянського поземельного банків. У 1912 р. у Києві
відкрито представництва Волзько-Камського та Петербурзького обліковопозикового банків, а в 1913 р. ‒ Російського банку для зовнішньої торгівлі.
У зв’язку із забороною надання поточних кредитів казенними банками
наприкінці XIX ст. у Росії була створена комісія з розробки статуту
кредитних товариств. У 1914 р. в Україні було 450 таких товариств, які
проіснували до 20-х років XX ст.
На початку XX ст. в Україні працювали 3 контори Державного банку
Росії та 19 його філій, Руський торговельно-промисловий, Петербурзький
банк зовнішньої торгівлі: Московський купецький, Об’єднаний
московський, Варшавський комерційний банки та відділення «Об’єднаного»
комерційного банку. Не меншу роль відігравали Київський приватний комерційний банк (клієнтами якого були найбільші цукрозаводчики України),
Київський земельний банк, Харківський земельний банк. Існувало
4 ломбарди, 57 міських громадських банків, комерційні та іпотечні банки із
розгалуженою мережею філій, ощадні каси, земські каси, 112 казначейств.
В Україні діяли «Облікові дома» − це кредитні установи, які здійснювали
короткострокові кредитні операції та облік векселів. У Києві значні
кредитні операції проводилися на Контрактовому ярмарку.
За недовгого існування України як незалежної держави у 1917‒1919 рр.
(Українська Народна республіка під проводом Центральної Ради,
Гетьманщина, Директорія) здійснювалися певні цілеспрямовані заходи
щодо створення власної грошової та банківської систем.
У грудні 1917 р. Київську контору Державного банку Росії перетворено
на Український Державний банк, а 6 січня 1918 р. були випущені в обіг
Державні кредитові білети УНР на загальну суму 5,5 млн крб. 1 березня
1918 р. Центральна Рада прийняла закон про впровадження нової власної
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валюти − гривні. У травні були здійснені заходи щодо випуску українських
платіжних засобів та підписані угоди з деякими країнами Європи про
одержання позик на вигідних для України умовах.
На початку серпня 1918 р. Радою Міністрів було ухвалено статут
Державного банку України, а 23 серпня засновано Державний Земельний
банк. Діяльність, що була розпочата Центральною Радою зі складання
державного бюджету України на 1918 р., продовжувалася урядом гетьмана
Скоропадського, Директорією, але бурхливі події того часу заважали
роботі, тому проект бюджету України було затверджено тільки у другій
половині грудня 1918 р. як «виконавчий кошторис», тобто як звіт про державні прибутки та видатки.
У січні 1919 р. Рада Міністрів Директорії УНР затвердила розроблений
тимчасово виконуючим обов’язки Міністра фінансів В. Маргосом план
фінансової політики України, який передбачав, що гривня чи карбованець
стануть єдиним засобом платежу у державі, інші гроші підлягали обміну, а
згодом втрачали свою вартість, передбачалося також карбування
українських монет. Та цим планам не судилося справдитися. П’ятого
лютого уряд України було евакуйовано з Києва, а наприкінці 1920 р. він
опинився у вигнанні.
Із січня 1923 року в Україні почався радянський період, за якого істотні
зміни відбулися і в банківській системі: робітничо-селянським урядом всі
приватні кредитні установи було націоналізовано. У жовтні 1921 р. у
Харкові були засновані: Всеукраїнська контора Державного банку, а в
липні 1922 р. − Всеукраїнський кооперативний банк; у січні 1923 р. –
Всеукраїнська контора торгово-промислового банку, а в Києві відкрито
їхні філії. У 1923 р. засновано Київський сільгоспбанк, а в 1924 р. відкрито
Київську філію Всеросійського комерційного банку зовнішньої торгівлі та
Київський місцевий комунальний банк.
12 червня 1929 р. Центральним виконавчим Комітетом та Радою
Народного Господарства СРСР було затверджено перший статут Держбанку
СРСР, де визначалося, що філіями Держбанку є республіканські, крайові
(обласні) контори, контори в окремих торгово-промислових центрах,
відділення, агентства, каси.
За кредитною реформою 1930‒1932 рр. замість контор та філій
галузевих банків було засновано контори спеціалізованих банків довгострокових вкладів: Промбанк, Сільгоспбанк, Цекомбанк, Всекомбанк, який у
1936 р. перетворений у Торгбанк. У цьому ж році, в Україні, було ліквідовано Всеукраїнську контору Держбанку, а всі обласні контори безпосередньо підпорядковувалися Москві. Лише в 1948 р. на прохання уряду
України було створено апарат Уповноваженого Державного банку в
Україні, який виконував обов’язки центрального банку, не маючи права
емісії грошей без дозволу Москви.
У 1955 р. було створено Українську республіканську контору
Держбанку та республіканські контори Промбанку, Сільгоспбанку,
Торгбанку (останній ліквідовано в 1957 р.).
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У квітні 1959 р. банківська система була реорганізована: Сільгоспбанк,
Цекомбанк, комунальні банки, Промбудбанк були ліквідовані (відповідно
ліквідовані й ці республіканські контори в Україні). В Україні були
створені контори Держбанку, Будбанку та відділення Зовнішекономбанку
СРСР. На території України Держбанк СРСР став єдиним центром
розрахунків, єдиним емісійним та касовим центром, ці ж самі функції мала
республіканська контора в Україні, але емісія грошей та видача кредитів
здійснювалася лише з дозволу Москви, і ця система функціонувала до
1987 р., коли була здійснена чергова реорганізація діючих банків та організовано спеціалізовані Держбанк СРСР, Промбудбанк СРСР, Агропромбанк
СРСР, Жилсоцбанк СРСР та Ощадбанк СРСР з відповідними конторами у
республіках, з управліннями в автономних республіках, краях, областях та,
за необхідності, з відділеннями в окремих містах та районах
Розпад Радянського Союзу, прийняття Верховною Радою України
в липні 1991 р. Декларації про державний суверенітет та проголошення в
серпні 1991 р. України незалежною демократичною державою відкрили
нову сторінку в розвитку власної банківської системи. 20 березня 1991 р.
Верховною Радою України був прийнятий Закон «Про банки та банківську
діяльність», за яким на базі Української республіканської контори
Державного банку СРСР створено Національний банк України. З перших
днів його діяльність спрямована на зміцнення державності України, він
проводить єдину державну політику у сфері грошового обігу,
кредитування та забезпечення стабільності національної грошової одиниці.
Декларація про державний суверенітет та Закон «Про економічну
самостійність Української РСР», які законодавчо закріпили за нашою
державою право самостійного формування власної банківської системи,
заклали фундамент створення нових комерційних банків. За 1989‒1991 рр.
було зареєстровано біля двох десятків українських банків.
У процесі формування сучасної банківської системи України
можна виділити чотири етапи.
Перший етап: 1991‒1992 рр. − це процеси перереєстрації та реорганізації.
Із жовтня 1991 р. Національний банк починає перереєстрацію комерційних банків України, що були зареєстровані ще Держбанком СРСР.
У цей же період галузевий капітал, тобто частка капіталу, вкладеного у
комерційні банки різними державними установами, поступово витісняється
ринковим капіталом спільних та малих підприємств, акціонерних товариств.
Державні банки «Промінвестбанк», «Агропромбанк», «Укрсоцбанк»
акціонуються, а точніше приватизуються персоналом цих банків та
великими клієнтами.
Другий етап: 1992‒1993 рр. − виникнення банків «нової хвилі».
На цьому етапі з різних бюджетних та позабюджетних фондів
та диверсифікації пасивів діючих банків виникає низка комерційних банків
таких, як: «Аваль», «Інко» (отримує самостійність від Москви),
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«Відродження», «Трансбанк» та інші. У комерційних банках спостерігалося
подальше зменшення частки «міністерського» капіталу, що було
спричинено Постановою Кабінету Міністрів «Про передачу міністерських
пакетів акцій на управління до Міністерства фінансів України». Цією
Постановою передбачалося, що Міністерство фінансів України буде
одержувачем дивідендів по акціях, що належать іншим міністерствам.
Зрозуміло, що це не влаштовувало власників акцій і вони поспішили
вилучити свої кошти із комерційних банків та інших акціонерних товариств.
У цей же час спостерігалося масове народження дрібних «кишенькових» банків. Протягом року їх було зареєстровано більше сотні, значна
частина з них мала приватний капітал, але цей капітал був надто мізерним,
щоб забезпечити ліквідність банку. Ці банки непогано заробляли на
гіперінфляції 1992‒1994 рр., використовуючи цей зовнішній незалежний
від них фактор. На кінець 1992 р. в Україні у реєстрі НБУ зафіксовано
133 банки, ліквідовано 3 банки. На кінець 1993 р. у книзі реєстрації вже
213 банків, ліквідовано протягом цього року ще 6 банків.
Третій етап: 1994‒1996 рр. − це етап банкрутства.
Активізація роботи Національного банку України з побудови чіткої
системи регулювання діяльності комерційних банків збіглася з періодом
призупинення інфляційних процесів, які були основним джерелом
безбідного існування цілої низки комерційних банків. Ці банки не були
готові до більш жорсткого контролю з боку НБУ, до зміни кон’юнктури
фінансового ринку, до централізованого управління банківською
системою, що поставило їх на межу банкрутства.
Багато банків у цей період було ліквідовано: у 1994 р. стали
банкрутами та ліквідовано 11 банків; 1995 р. − 20 банків банкрутів, серед
яких були найбільші комерційні банки – «Інко», «Відродження»,
«Економбанк», «Лісбанк»; у 1996 р. прямими банкрутами стали 45 банків,
а ще 60 опинилися у стані прихованого банкрутства.
Процес масового банкрутства комерційних банків вніс ускладнення у
функціонування не тільки банківської системи, а й позначився на всій
економічній системі, була підірвана довіра до банківської системи у
вкладників.
Для цього періоду характерні й інші процеси, які істотно впливали на
структуру банківської системи України. Так, на кредитно-фінансовому
ринку України починають працювати іноземні банки та їхні представнитва
(всього їх було зареєстровано 14). З’являються 5 нових українських
комерційних банків. Важливим моментом функціонування банківської
системи цього періоду була зміна складу акціонерів, зміна власників
багатьох комерційних банків та окремих філій шляхом продажу та
перепродажу. Таких змін зазнали близько 70 банків.
Четвертий етап: 1996‒1998 рр. − стабілізація та впровадження
національної валюти − гривні.
Для цього етапу є характерною боротьба Національного банку з
інфляційними процесами, створення сприятливих умов для проведення
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грошової реформи і введення в обіг національної грошової одиниці –
гривні. Також у цей період посилився контроль за діяльністю комерційних
банків із боку НБУ.
У роки незалежності України було не тільки реформовано, але й
створено нову банківську систему:
– створені основи дворівневої банківської системи, валютного ринку
та ринку цінних паперів;
– здійснено перший етап реформування грошової системи держави з
введенням проміжної валюти ‒ українського карбованця, що становило
основу для проведення грошової реформи і введення національної
грошової одиниці ‒ гривні;
– створено національну платіжну систему із запровадженням нових
прогресивних технологій перерахування коштів на основі електронних
платежів, що дозволило досягти світового рівня обробки інформації у
сфері міжбанківських розрахунків, значно підвищити їхню надійність, дало
можливість максимально обмежити ризик появи фальшивих грошей в
обігу та скоротити до мінімуму термін проходження платежів;
– введено у дію Банкнотно-монетний двір та фабрику банкнотного
паперу, що дало можливість створити потужності для друкування банкнот
та карбування монет;
– розпочато реформування бухгалтерського обліку та звітності у банках;
– напрацьовано нормативну базу для здійснення монетарної політики
та банківського нагляду;
– діяльність Національного банку України, його монетарна політика
негативно позначилися на подоланні гіперінфляції, керованості
інфляційних процесів.
Тривала економічна, фінансова та платіжна кризи, гальмування
процесу ринкових перетворень економіки інвестиційного процесу,
серйозні недоліки у діяльності комерційних банків у сфері кредитування,
розрахунків, порушення багатьма з них економічних нормативів,
невпорядкованість та нестабільність нормативно-правового регулювання,
недосконалість податкового та фінансового законодавства викликають
необхідність поглиблення банківської реформи.
Було проведено фінансову реорганізацію банків, більш дієвим став
контроль за їхньою діяльністю і виконанням умов функціонування з боку
НБУ. Однак залишається значним системний ризик унаслідок надмірної
відкритості банківської системи для слабких підприємств та неякісного
менеджменту. Не вдається повністю задовольнити потреби приватного
сектору, який сьогодні активно зростає. Очевидно, що без прискорення
банківських реформ суб’єктам господарювання буде важко одержати
доступ до необхідних інвестиційних коштів. Крім того, їм бракуватиме
інших (крім кредитних) банківських послуг високої якості.
Не вирішені остаточно питання діяльності фінансово-кредитних
установ, інституціонального розвитку банківської системи, стандартів
бухгалтерського обліку та аудиту, банківської таємниці та захисту інтересів
клієнтів.
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Висока вартість фінансового посередництва, обмеженість кількості
послуг, відсутність відповідної для країн із ринковою економікою
фінансової структури, стимулів заощаджувати та розміщувати позичкові
фонди, низька життєздатність фінансових інститутів (приховані банкрути),
повільний прогрес у галузі створення стабільного ефективного
банківського нагляду доповнюють те коло проблем, вирішення яких треба
передбачити у державній програмі реформування та розвитку банківської
системи України.
В основу розробки програми реформування та розвитку банківської
системи в Україні покладені такі принципи:
– макроекономічна політика має бути спрямована на забезпечення
стабільних умов для підприємницької діяльності.
– життєздатність (платоспроможність) фінансових інститутів має бути
більш прозорою і забезпеченою.
– подальше сприяння розбудові фінансової інфраструктури, яка
охоплює інформаційні системи, правову систему та систему банківського
нагляду.
– необхідно створити умови для зменшення витрат на фінансове
посередництво.
Основні напрямки реформування банківської системи України на
сьогодні:
– Забезпечення розбудови банківської системи, здатної ефективно та
адекватно діяти в умовах ринкової економіки.
– Удосконалення системи нагляду та контролю за діяльністю
комерційних банків.
– Установлення клімату довіри до банківської системи з боку
юридичних та фізичних осіб.
– Створення умов для підтримання стабільності національної грошової
одиниці – гривні.
– Посилення мобілізації заощаджень населення та підприємницьких
структур за рахунок створення ефективної системи страхування вкладів.
– Ефективне використання фінансових інструментів для поліпшення
грошово-кредитного регулювання на основі ринкової конкуренції та
пріоритетності розвитку, а не за рахунок директивного розподілу кредитів.
– Розв’язання проблеми неплатежів і запобігання їхньому виникненню.
– Подальше вдосконалення та підвищення ефективності платіжної
системи.
В Україні сформована дворівнева банківська система на чолі з
Національним банком України.
Банки і банківська система − це звичайні економічні процеси як
позитивні, так і негативні, тому і значення їхнє для суспільства досить
велике.
Банк − це особлива організаційна одиниця бізнесу, сферою діяльності
якої є операції з позиковим капіталом.
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Банківська діяльність − набір посередницьких операцій на грошовому
ринку, виконання яких дозволено тільки під особливим наглядом держави
спеціальним інститутам, які називаються банками. Іншим фінансовим
посередникам займатися цією діяльністю заборонено.
У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (березень
1991 р.) банком названо будь-яку установу, що виконує функції
кредитування, касового й розрахункового обслуговування народного
господарства та здійснює інші банківські операції, передбачені цим
Законом.
Аналіз багатовікової світової історії банківської справи та механізму
функціонування грошового ринку дає підстави віднести до банківської
діяльності комплекс з трьох посередницьких операцій:
• приймати грошові вклади від клієнтів;
• надавати клієнтам позики і створювати платіжні засоби;
• здійснювати розрахунки між клієнтами.
Виконання цього комплексу операцій можна вважати визначальною
економічною ознакою банку взагалі − як центрального, так і комерційного.
Указані операції є базовими, вони створюють первинну сферу банківської
діяльності.
Банк в економічному розумінні − це фінансовий посередник, який
виконує комплекс базових операцій грошового ринку: мобілізацію коштів,
надання їх в позики, здійснення розрахунків між економічними
суб’єктами.
У своїй діяльності фінансові посередники, крім базових, можуть
виконувати й багато інших, не базових, але потрібних для грошового
ринку операцій. Такі банки прийнято називати універсальними.
Універсальні банки − банки, що виконують усі базові та будь-які інші
операції на грошовому ринку.
Спеціальні банки − банки, що виконують лише частину базових
операцій на грошовому ринку.
Якщо ж посередник грошового ринку не виконує жодної з базових
операцій, тобто позбавлений ознак банку, його вносять до небанківських
фінансових інститутів (діяльність яких не пов’язана з базовими
операціями грошового ринку). В Україні такими інститутами є: страхові,
трастові, фінансові, інвестиційні компанії, пенсійні фонди тощо.
Виконуючи базові операції, банки беруть участь у створенні депозитів,
а отже, у зміні маси грошей в обігу. Це визначає особливу відповідальність
кожного банку за стан економіки: будь-яка зміна грошей може
спричинити порушення ринкової рівноваги.
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1.3 Економічна характеристика банку
Комерційні банки (КБ) можна розглядати у двох аспектах − широкому
та вузькому.
У широкому розумінні комерційний банк − це будь-який банк, що
функціонує на другому рівні банківської системи. Таке трактування
характерне для банківського законодавства України.
У вузькому розумінні комерційний банк − це банк, який виконує
повний набір базових банківських операцій та єдиною метою має
одержання максимального прибутку.
Світова практика виробила два принципи побудови комерційних банків:
– принцип сегментування, коли банківська діяльність обмежена певним видом операцій чи сектором грошового ринку;
– принцип універсальності, коли будь-які обмеження на діяльність
банків на грошовому ринку знімаються.
За набором операцій та послуг, що надаються, комерційні банки
поділяють на:
1. Універсальні – вони виконують широке коло операцій, охоплюють
багато секторів грошового ринку та галузей економіки.
2. Спеціалізовані – вони виконують тільки окремі операції на ринку чи
функціонують у вузькому секторі ринку.
Виділяють окремі операції:
• функціональна спеціалізація – іпотечні, інвестиційні;
• галузева чи секторна спеціалізація – ощадні, сільськогосподарські,
інноваційні.
В Україні за набором операцій, що виконуються, переважну кількість
банків можна віднести до категорії універсальних.
Статус спеціалізованих в Україні зберегли Ощадбанк та Ексімбанк.
Усі універсальні банки можна об’єднати в 3 групи: комерційні, ощадні,
кооперативні (табл. 1.1).
Таблиця 1.1 – Класифікація банків

Види банків
Комерційні

Правова форма
Акціонерні
товариства,
приватні

Клієнтура
Юридичні особи
(акціонерні компанії,
приватні фірми, державні
підприємства та
організації)

Ощадні

Державні,
муніципальні

Переважно фізичні особи.
Юридичні особи малого,
середнього бізнесу

Кооперативні

Товариства
(кредитні
товариства,
кооперативні
банки)

Переважно фізичні особи.
Юридичні особи малого,
середнього бізнесу
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Цілі діяльності
Максимальний
прибуток
Максимальний
прибуток; сприяння
вирішенню соціальних
завдань
Максимальний прибуток.
Вирішення соціальних
завдань власників та
колективу банку

В Україні мережа ощадних інститутів представлена одним банком −
Ощадним банком.
Кредитні товариства − посередники грошового ринку, які створені на
кооперативних засадах і зорієнтовані переважно на обслуговування своїх
членів. Розвиток є повільним, оскільки гальмується розвиток малого й
середнього бізнесу, недостатній розвиток фондового ринку тощо. Основою
формування капіталу таких товариств є пайові внески і депозитні вклади
членів.
Спеціалізовані банки займаються вузьким колом банківських операцій,
де потрібні особливі технічні прийоми та спеціальні знання.
Види спеціалізованих банків:
– іпотечні банки − займаються довгостроковим кредитуванням
житлового будівництва під заклад земельних ділянок (іпотеки), іншими
довгостроковими позиками під заклад нерухомості.
Іпотека − борговий інструмент, за допомогою якого позичальник
передає кредитору своє нерухоме майно в заставу під довгострокову
позичку. На період користування позикою майно залишається в
користуванні позичальника. Якщо позика не повертається, майно
переходить у власність кредитора;
– будівельні ощадні банки (каси) − займаються довгостроковим
кредитуванням житлового будівництва. Необхідні ресурси формують за
рахунок цільових внесків і вкладів самих забудовників;
– інвестиційні банки (компанії) − займаються мобілізацією
довгострокового залученого капіталу шляхом випуску власних боргових
зобов’язань та розміщенням його в цінні папери корпорацій і держави.
Головне призначення цих банків − диверсифікація ризиків, пов’язаних з
вкладенням коштів у довгострокові цінні папери.
Механізм: банк купує один чи декілька видів цінних паперів різних
елементів і створює з них особливий фонд, який управляється окремо від
власного капіталу банку. На суму цього фонду банк реалізує власні
зобов’язання, які можуть мати форму сертифікатів чи паїв фонду.
Звичайно, вони випускаються малої вартості і тому доступні широким
верствам населення.
Доходи у вигляді дивідендів, процентів, курсового прибутку
(створюється внаслідок підвищення ринкової ціни цінних паперів),
зростання цін на земельні ділянки та іншу нерухомість тощо;
– банки підтримки − створюються державою чи за участі держави для
фінансування цільових програм, які вимагають особливої підтримки,
наприклад, у сільському господарстві, реструктуризації промисловості,
розвитку інфраструктури, сприянні житловому будівництву, наприклад,
у Німеччині − це Банк відбудови, у Лондоні − Європейський банк
реконструкцій і розвитку.
На території України розпочав свою діяльність Європейський банк
реконструкції та розвитку, який у 1995‒1996 рр. через комерційні банки
України видав перші кредити.
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Банки одержують кошти від держави у формі державних позик,
зовнішніх позик, безплатної допомоги з-за кордону;
– гарантійні банки − займаються поручительством. Такі банки беруть
на себе зобов’язання погашати за певних умов борги підприємств.
– розрахункові (клірингові) банки (палати) − є членом розрахункової
(клірингової) палати, надає банківські послуги − розрахунки за відкритими
у ньому рахунками, супровід важливих комерційних проектів, придбання і
реалізація цінних паперів тощо.
Питання для самостійного контролю
1. Основна мета та завдання менеджменту банківської діяльності.
2. Необхідні та достатні ознаки добре керованого банку.
3. Як ви розумієте суть комерційного банку?
4. Назвіть основні функції Центрального банку України.
5. Охарактеризуйте основні функції комерційних банків.
6. Назвіть визначальні ознаки системи комерційних банків України.
7. Назвіть основні напрямки діяльності банківського менеджменту.
8. Які функції виконує фінансовий менеджмент банку?
9. Які елементи містить інструментарій банківського менеджменту?
10. У чому полягає провідне завдання фінансового менеджменту?
11. Чи можуть вкладники банку безпосередньо впливати на
менеджмент банку?
Тестові завдання для самостійного контролю
1. Об’єктом управління банківського менеджменту є:
1) банківські операції;
2) активні банківські операції;
3) комерційний банк;
4) каптал банку.
2. Головною метою діяльності банківської установи є:
1) задоволення потреб суб’єктів господарювання у фінансових
ресурсах;
2) отримання прибутку;
3) отримання маржі;
4) вирішення соціальних проблем.
3. Фінансовий менеджмент банку здійснює управління:
1) організацією систем безпеки банку;
2) кадровим потенціалом;
3) інформаційними технологіями;
4) прибутковістю.
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4. Організаційний менеджмент банку не здійснює управління:
1) організацією систем безпеки банку;
2) капіталом;
3) ліквідністю;
4) прибутковістю.
5. Перший акціонерний банк, який надавав комерційні кредити у
сучасному розумінні цього слова, виник у:
1) 1754 р. в Німеччині;
2) 1694 р. в Англії;
3) 1694 р. у Франції;
4) 1754 р. в Росії.
6. Державний Позиковий банк, заснований в 1754 р.:
1) здійснював друк грошей;
2) здійснював увесь спектр банківських послуг;
3) надавав кредити за наявності поручителів;
4) надавав кредити під заставу маєтків.
7. Етап масового банкрутства комерційних банків в
формування сучасної банківської системи України припадав на:
1) 1991‒1993 рр.;
2) 1992‒1993 рр.;
3) 1994‒1996 рр.;
4) 1996‒1998 рр.

процесі

8. Універсальні банки – це банки, які:
1) функціонують на другому рівні банківської системи;
2) виконують усі базові та будь-які інші операції на грошовому
ринку;
3) займаються довгостроковим кредитуванням житлового
будівництва під заклад земельних ділянок;
4) виконують певну частину базових операцій.
9. Інвестиційні банки – це банки, які:
1) займаються довгостроковим кредитуванням житлового
будівництва;
2) виконують усі базові та будь-які інші операції на грошовому
ринку;
3) займаються довгостроковим кредитуванням житлового будівництва під заклад земельних ділянок;
4) займаються мобілізацією довгострокового позичкового капіталу шляхом випуску власних боргових зобов’язань та розміщенням його в цінні папери корпорацій і держави.
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10. Іпотечні банки – це банки, які:
1) займаються довгостроковим кредитуванням житлового
будівництва;
2) виконують усі базові та будь-які інші операції на грошовому
ринку;
3) займаються довгостроковим кредитуванням житлового будівництва під заклад земельних ділянок;
4) займаються мобілізацією довгострокового позичкового капіталу шляхом випуску власних боргових зобов’язань та розміщенням його в цінні папери корпорацій і держави.
11. Банки-гаранти – це банки, які:
1) займаються поручительством;
2) виконують всі базові та будь-які інші операції на грошовому
ринку;
3) займаються довгостроковим кредитуванням житлового
будівництва під заклад земельних ділянок;
4) займаються мобілізацією довгострокового позичкового
капіталу шляхом випуску власних боргових зобов’язань та
розміщенням його в цінні папери корпорацій і держави.
Тема 2 СИСТЕМА БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
2.1 Менеджмент сучасного комерційного банку.
2.2 Особливості управління банком в сучасних умовах.
2.3 Організація банківської діяльності.
2.1 Менеджмент сучасного комерційного банку
Менеджмент (вiд англ. management − управлiння, адмiнiстрацiя) як
наука виникла у США наприкiнцi XIX ст. Вiдповiдно до сучасних пiдходiв,
менеджмент – це:
– процес управлiння матерiальними та людськими ресурсами, який
забезпечує їхню iнтеграцiю та найефективнiше використання для
досягнення поставлених цiлей;
– група осiб, якi, згiдно з чинним законодавством, беруть на себе
зобов’язання щодо управлiння корпоративним бiзнесом та власнiстю
фiрми.
Отже, менеджмент узагальнено можна визначити як систему
економiчного управлiння пiдприємством в умовах ринкової економiки, що
містить сукупнiсть принципiв, методiв, форм i прийомiв управлiння та
спрямована на вибiр оптимального одержання найвищих економiчних
результатiв (табл. 2.1).
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Таблиця 2.1 – Принципи й елементи менеджменту
Принципи

Елементи

Ясна i чiтка стратегiя фiрми i свобода
пошуку в її межах

Визначення цiлей i завдань фiрми

Створення системи збору спецiалiзованої
iнформацiї, зовнiшнiх зв’язкiв, обмiну
персоналом; активний пошук нових iдей

Виявлення найбiльш ефективних

Створення системи оцiнювання i
реалiзацiї нових iдей

Впровадження на практицi
управлiнських рiшень

Iнтеграцiя особистих iнтересiв i

Аналiз одержаних результатiв

способiв досягнення цих цiлей

цiлей пошуку
Коректування ранiше прийнятих
рiшень, їх оптимiзацiя
Навчання та пiдготовка кадрiв

Банкiвське управлiння – це, свого роду, самоуправлiння, яке
здiйснюється не зi сторони зовнiшнього середовища, а самим суб’єктом,
виходячи iз власних мiркувань, оцiнок i iнтересiв банку. Водночас,
управлiння зі сторони зовнiшнього середовища i самоуправлiння варто
розглядати як процеси, якi перебувають у тiсному взаємозв’язку.
Таким чином, банкiвський менеджмент – це управлiння всiма
процесами, якi характеризують дiяльнiсть банку, всiма його вiдносинами
(фiнансовими, економiчними, трудовими, технiко-технологiчними,
органiзацiйними, правовими, соцiальними та iн.).
Основнi елементи банкiвського менеджменту:
– суб’єкт управлiння (керувальна система) – пiдроздiли банку i
вiдповiдальнi посадовi особи, якi мають право приймати управлiнськi
рiшення i несуть вiдповiдальнiсть за ефективнiсть здiйснюваного процесу;
– об’єкт управлiння (керована система) – це вiдносини банку із
суб’єктами економiки, а також вiдносини пiдроздiлiв i керiвних осiб
всерединi банку.
Основнi об’єкти банкiвського менеджменту:
 залучення ресурсiв;
 розмiщення ресурсiв;
 власний капiтал;
 продуктовий ряд;
 маркетинг;
 органiзацiйнi структури;
 персонал i праця;
 iнформацiйнi потоки;
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внутрiшньобанкiвськi вiдносини;
матерiально-технiчна база;
фiнансовий iнструментарiй;
облiк i звiтнiсть;
фiнансовi результати;
безпека;
зв’язки з громадськiстю;
iншi (сегмент, який може заповнити банк на власний розсуд).

Важливу роль вiдiграє середовище, тобто сукупнiсть вiдносин
усерединi банку, а також iз зовнiшнiм свiтом (внутрiшнi й зовнішні
фактори).
З огляду на те, що до ендогенних факторiв управлiння належать
технологiя, структура, персонал, мета i завдання банку, то ефективне
функцiонування банку в обов’язковому порядку має базуватися на
науковому аналiзi цього середовища: тенденцiй розвитку колективу, якостi
ранiше обраної стратегiї розвитку, оперативного управлiння i контролю
тощо.
Ефективний менеджмент банку неможливий без дослiдження i
врахування факторiв зовнiшнього середовища.
Традицiйно зовнiшнє середовище органiзацiї подiляють на середовище
прямого впливу (постачальники, споживачi, конкуренти, закони i
законодавчi органи, профспiлки) та середовище непрямого впливу (стан
економiки, полiтичнi, соцiально-культурнi фактори, мiжнароднi подiї,
науково-технiчний прогрес).
Сучасний комерцiйний банк – це складна система, яка має
забезпечити оптимальне поєднання iнтересiв своїх акцiонерiв, що
полягають у максимальнiй вiддачi вкладеного капiталу, клiєнтiв, якi мають
попит на послуги банку, а також усього суспiльства, зацiкавленого в
стабiлiзацiї економiки загалом i грошово-кредитної системи зокрема.
Базовi принципи функцiонування i розвитку комерцiйних банкiв:
1. Принцип iнновацiйної вiдповiдальностi й вiдкритостi.
2. Принцип загальноекономiчної стiйкостi.
3. Принцип партнерства з клiєнтами.
4. Принцип реiнженiрингу технологiчного устрою.
5. Принцип розвитку iнтелектуального потенцiалу.
6. Принцип управлiння людським капiталом.
За напрямами дiяльностi банкiвський менеджмент подiляють на
фiнансовий i органiзацiйний. Данi вiдображенi на рис. 2.1.
Таким чином, фiнансовий менеджмент у банку – це система
управлiння його грошовими потоками, яка охоплює визначення
перспективних i поточних цiлей банку стратегiчне й тактичне планування,
монiторинг поточної дiяльностi й аналiз досягнутих результатiв.
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Рисунок 2.1 – Види банкiвського менеджменту
Суть тiєї чи iншої категорiї вiдображається в її функцiях, якi
розглядаються з точки зору роботи банкiвського менеджера:
1. Функцiї фiнансового менеджменту:
– аналiз iнформацiї;
– планування;
– регулювання;
– контроль.
2. Функцiї органiзацiйного менеджменту:
– органiзацiя;
– планування;
– мотивацiя;
– контроль.
Результатом аналiтичної роботи має стати якiсна iнформацiя, на
пiдставi якої здiйснювалися б iншi функції менеджменту.
За допомогою органiзацiйних заходiв усi процеси, якi вiдбуваються в
банку, регулюються через велику кiлькiсть взаємоузгоджувальних правил
структурування та протiкання процесiв.
Функцiя планування ‒ процес визначення цiлей банку на майбутнє i
розробка шляхiв їхнього досягнення.
Функцiя регулювання (оперативне управлiння) − це процес прийняття i
обґрунтування поточних управлiнських рiшень, визначення механiзмiв
його впровадження.
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Мотивацiя полягає в тому, щоб усi члени органiзацiї виконували
роботу вiдповiдно з делегованими їм завданнями i керуючись планом.
Контроль для банкiв має особливе значення, оскiльки вони зберiгають
великi обсяги чужих грошей i цiнних паперiв, а також управляють ними.
Вищеназванi функцiї проявляються в єдностi та взаємозв’язку i накладають
безпосереднiй вiдбиток на характер дiяльностi функціональних служб банку
та обов’язки менеджерiв.
Отже, менеджери банку мають вирiшувати протирiччя у досягненнi
взаємовиключних цiлей: одержання максимального прибутку, з однiєї
сторони, за умови збереження лiквiдностi й платоспроможностi, з другої, –
«магiчний трикутник» цiлей банку, який зображено на рис. 2.2.

Рисунок 2.2 – «Магiчний трикутник» цiлей банку
Головною метою банкiвського менеджменту є забезпечення прибутковостi дiяльностi банку шляхом рацiональної органiзацiї виробничого
процесу, включаючи управлiння банком i розвиток технiко-технологiчної
бази, а також ефективне використання кадрового потенцiалу при
одночасному пiдвищеннi квалiфiкацiї, творчої активностi та лояльностi
кожного працiвника.
У процесi досягнення головної мети банкiвський менеджмент
спрямований на досягнення таких завдань:
1. Завдання щодо визначення стратегiї банкiвської дiяльностi.
2. Завдання щодо визначення органiзацiйної дiяльностi банку.
3. Завдання щодо визначення полiтики діяльності банку.
4. Завдання щодо розробки адекватних систем контролю за рівнем
банкiвських ризикiв.
5. Завдання щодо мотивацiї дiяльностi.
6. Завдання щодо контролю за діяльністю банку.
Основне завдання управлiння фiнансами в банку – через комплексне
управлiння активами й пасивами максимiзувати вартiсть банку, яка
характеризується прибутковiстю i ризикованiстю операцiй, що їх здiйснює
банк.
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Цiлi банку можна показати у виглядi iєрархiї, зображеної на рис. 2.3.

Збільшення
частки банку
на будь-якому
сегменті
ринку

Рисунок 2.3 – Iєрархiя цiлей банку
Визначення цiлей дiяльностi банку на найближчу i подальшу
перспективу – це основне у менеджментi. Управлiння шляхом постановки
цiлей здiйснюється з урахуванням оцiнки потенцiйних можливостей банку
i забезпечення їх вiдповiдними ресурсами.
2.2 Особливостi управлiння банком в сучасних умовах
Питання банкiвського менеджменту в Українi належать до найменш
розроблених. Поки що кожний банкiр органiзовує менеджмент у своєму
банку, спираючись не на систему загальноприйнятих цiнностей i уявлень,
а лише на своє iндивiдуальне сприйняття дiйсностi. Це пояснюється тим,
що в українському суспiльствi поки що вiдсутнi перевiренi досвiдом
ринковi традицiї, цiннiснi орiєнтири, критерії «ринкової цивілізації».
Суспiльство ще має виробити концепцiю системи управлiння, яка б стала
адекватною умовам нашої країни, у тому числi й стосовно банкiв.
Водночас необхiдно зазначити, що розвиток фiнансових ринкiв в
цiлому i ринку банкiвських послуг зокрема, а, вiдповiдно, й управлiння
банками надзвичайно утрудненi тим, що кредитнi органiзацiї знаходяться в
центрi багатьох важко прогнозованих i нерiдко взаємовиключних процесiв.
У результатi управлiння банкiвським бiзнесом зiштовхнулось iз цiлим
комплексом завдань, вирiшення яких потребує зокрема:
– адекватного
оцінювання
тенденцiй
i
характеру
змiни
макросередовища банкiвської дiяльностi (реальне виробництво, ринок
реального капiталу, доходи населення, фiнансовi ринки, законодавча i
нормативна регламентацiя банкiвської дiяльностi та ін.);
– обґрунтування рацiональних способiв адаптацiї системи управлiння
банку до постiйних змiн умов його дiяльностi;
30

– ефективної модернiзацiї (реiнженiрингу) банкiвського бiзнесу з
метою подолання таких негативних явищ, як нехтування довгостроковими
i середньостроковими програмами освоєння нових банкiвських технологiй,
порушення економiчних iнтересiв вкладникiв та iнших кредиторiв,
концентрацiя ресурсiв на спекулятивних угодах i незначний масштаб
кредитування реального сектору економiки.
Можна видiлити також такi причини, якi спонукають банкiрiв поновому оцiнити необхiднiсть у фiнансовому менеджментi в банку:
- необхiднiсть розробки обґрунтованої концепцiї розвитку банку, яка
базується на комплексному пiдходi до аналiзу активiв i пасивiв,
внутрiшнього й зовнiшнього середовища, що дозволяє проводити
дiагностику i прогнозування банкiвської дiяльностi загалом;
- вiдсутнiсть повноцiнних систем iнформацiйного забезпечення
процесу управлiння чи єдиного iнформацiйно-аналiтичного простору банку,
органiзацiя якого сприятиме ефективному прийняттю рiшень керiвництвом;
- недостатня розвиненiсть горизонтальних структурних зв’язкiв мiж
пiдроздiлами банкiв (так i мiж банками), що призводить до прийняття
неузгоджених i часто неефективних рiшень.
2.3 Органiзацiя банкiвської дiяльностi
Успiшне управлiння дiяльнiстю банку можливе лише в межах
ефективної органiзацiйної структури.
Будь-яка органiзацiя ‒ колектив iндивiдуумiв, що об’єдналися для
досягнення спiльної мети, якої не можна добитися наодинцi. Пiд органiзацiєю банкiвської дiяльностi варто розумiти структурне упорядкування
такого пiдприємства як кредитна установа. Iншими словами, через
органiзацiю банкiвської дiяльностi координується взаємозв’язок мiж:
- людськими ресурсами;
- матерiальними ресурсами;
- iнформацiєю в межах поточної виробничої дiяльностi.
Метою органiзацiї банкiвської дiяльностi є забезпечення стабiльного
порядку дiяльностi банку: рацiоналiзацiї управлiння банком, пiдвищення
якостi банкiвських продуктiв та продуктивностi працi банкiвських
службовцiв, забезпечення прибутковостi банку.
Ефективна органiзацiя передбачає правильний розподiл функцiй i
завдань мiж пiдроздiлами банку i врегулювання трудових процесiв, якi
сприятимуть досягненню виробничих цiлей банку. Для того, щоб це
забезпечити, органiзацiя банкiвської дiяльностi має здiйснюватися
вiдповiдно з певними критерiями (органiзацiйними принципами) (рис. 2.4).
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Рисунок 2.4 – Принципи органiзацiйного процесу
У загальнiй органiзацiйнiй структурi банку можна видiлити такi
системи управлiння:
- лiнiйнi системи;
- система штабних лiнiй.
Лiнiйнi системи утворюють вiддiли, що виконують лiнiйнi функцiї.
Лiнiйнi функцiї делегуються iз вищих поверхiв iєрархiї на нижчi, що
створює неперервний ланцюг команд, якi пов’язують один рiвень з iншим.
Лiнiйнi пiдроздiли займаються переважно виконанням операцiйної роботи.
Лiнiйнi системи бувають однолiнiйнi i багатолiнiйнi. В однолiнiйних
системах нижчестоячий пiдроздiл одержує вказiвки тiльки вiд однiєї
вищестоячої iнстанцiї. Перевагою такої системи є чiткiсть вiдносин
пiдлеглостi, недолiком – вiдносно тривале прийняття рiшень, а також
можливе перевантаження вищих i середнiх iнстанцiй. Зразок однолінійної
системи вiдображено на рис. 2.5.

Рисунок 2.5 – Однолiнiйнi системи
Багатолiнiйнi системи характеризуються тим, що незважаючи на
пiдпорядкованiсть вiддiлiв однiй iнстанцiї, водночас вони можуть
одержувати спецiальнi вказiвки вiд iнших iнстанцiй i звiтуватись перед
ними. Перевагою багатолiнiйних систем є те, що вдається значно скоротити
процес прийняття рiшень i значно його покращити завдяки пiдключенню
вiдповiдних професiоналiв. Недолiком є можливiсть виникнення конфлiктiв
через те, що спецiальнi професiйнi компетенцiї наданi рiзним iнстанцiям.
Зразок побудови багатолінійної системи вiдображено на рис. 2.6.
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Рисунок 2.6 – Багатолiнiйнi системи
Систему штабних лiнiй утворюють вiддiли, що виконують штабнi
функцiї. Штабнi вiддiли не мають нiяких вiдносин з iншими
органiзацiйними пiдроздiлами банку i лише здiйснюють обмежене коло
розпорядчих функцiй (планування, консультування, спостереження). Зразок
побудови системи штабних ліній наведено на рис. 2.7.

Рисунок 2.7 – Система штабних лiнiй
Структура розподiлу функцiй характеризує вiдносини мiж
органiзацiйними пiдроздiлами банку на основi спецiальної диференцiацiї й
розподiлу завдань мiж цими пiдроздiлами. Iншими словами, структура
розподiлу функцiй вiдповiдає на питання про те, хто i за що вiдповiдає.
Основнi види органiзацiйних структур можна згрупувати так, як це
показано на рис. 2.8.

Рисунок 2.8 – Види органiзацiйних структур банку
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Головним керiвним органом управлiння будь-якого банку є загальнi
збори акцiонерiв (учасникiв). Вони приймають найважливiшi рiшення:
- затверджують статут;
- вибирають раду банку чи раду директорiв;
- затверджують баланси i звiти;
- визначають напрямки полiтики i цiлi банку тощо.
Вищий орган банку реалiзує свої завдання та функцiї безпосередньо
через виконавчi та контрольнi органи, якi повнiстю йому пiдзвiтнi.
Виконавчим органом акцiонерного банку є правлiння, а пайового –
дирекцiя. Правлiння банку (дирекцiя) вирiшують усi питання його
дiяльностi, якi не належать до переважної компетенцiї зборiв акцiонерiв
(учасникiв). Роботою правлiння керує голова правлiння, а дирекцiї –
генеральний директор, якi обираються чи призначаються згiдно зi статутом
банку.
Органiзацiйна структура банку має бути динамiчною i видозмiнюватися
пiд впливом факторiв, якi показанi на рис. 2.9.

Рисунок 2.9 – Фактори, що впливають на змiни
в органiзацiйнiй структурi банку
Схема можливої органiзацiйної структури вiтчизняних комерцiйних
банкiв наведена на рис. 2.10.
За рiшенням зборiв акцiонерiв (учасникiв) створюється спостережний
орган з метою загального керiвництва роботою банку i контролю за роботою правлiння та ревiзiйної комiсiї. Таким органом є рада банку
(спостережна рада), яка захищає iнтереси акцiонерiв у перервi мiж
проведенням загальних зборiв. Основнi функції ради:
- визначення стратегiчних цiлей банку i формування полiтики;
- добiр людей на керiвнi посади.
Також у банку створюються декiлька постiйних комiтетiв, куди входять
члени ради директорiв i спецiалiсти банку. Комiтети збираються щотижня
для розгляду поточних справ. У великому банку створюються, як правило,
такi комiтети: адмiнiстративний, облiково-позиковий, комiтет з довiрчої
дiяльностi, тарифний, ревiзiйний.
Контроль за дiяльнiстю правлiння (дирекцiї) банку здiйснює ревiзiйна
комiсiя, склад якої затверджується загальними зборами акцiонерiв
(учасникiв).
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Рисунок 2.10 – Органiзацiйна структура банку
Органiзацiйна структура банку охоплює функцiональнi служби та
пiдроздiли, кожен з яких виконує певнi операцiї, має свої права та
обов’язки.
Питання для самостійного контролю
1. У якій організаційно-правовій формі можуть створюватися банки в
Україні?
2. Назвіть найвищий орган управління банку.
3. Назвіть особливості побудови організаційної структури банку за
бюрократичним принципом.
4. Охарактеризуйте функціональну структуру управління банком.
5. Охарактеризуйте дивізійну структуру управління банком.
6. З якою метою створюються в банку адаптивні організаційні
структури?
7. Назвіть різновиди адаптивних організаційних структур.
8. Які підрозділи банку називають штабними, а які – лінійними?
9. Охарактеризуйте основні та допоміжні принципи організаційного
процесу банківської діяльності.
10. Які переваги і недоліки централізованої моделі управління?
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Тестові завдання для самостійного контролю
1. Cуб’єктом управління банківського менеджменту є :
1) активні банківські операції;
2) головний бухгалтер;
3) сплата податків;
4) працівник операційного відділу.
2. До ендогенних факторів банківського менеджменту належить:
1) постачальники;
2) кредитори;
3) персонал;
4) інфляція.
3. Які з перерахованих факторів
належать до середовища прямого впливу?
1) постачальники;
2) інфляція;
3) науково-технічний прогрес;
4) міжнародні події.

банківського

менеджменту

4. Які з перерахованих факторів банківського
належать до середовища непрямого впливу?
1) постачальники;
2) вкладники;
3) науково-технічний прогрес;
4) конкуренти.

менеджменту

5. Які з перерахованих функцій не є функцією організаційного
менеджменту?
1) мотивація;
2) планування;
3) організація;
4) аналіз.
6. Процес прийняття та обґрунтування поточних управлiнських
рiшень, визначення механiзмiв його впровадження – це функція:
1) регулювання;
2) мотивації;
3) планування;
4) контролю.
7. Основним завданням управлiння фiнансами в банку є:
1) зменшити рівень ризику банківських операцій;
2) збільшити прибутковість;
3) максимізувати вартість банку;
4) дотримання нормативів НБУ.
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8. За якої організаційної структури управління нижчий пiдроздiл
одержує вказiвки тiльки вiд однiєї вищої інстанції?
1) багатолінійної;
2) однолінійної;
3) системи штабних ліній;
4) централізованої.
9. Як називається організаційна структура управління, наведена на
рис. 2.11?
1) багатолінійна;
2) однолінійна
3) система штабних ліній;
4) централізована.

Рисунок 2.11 – Організаційна структура комерційного банку
10. Як називається організаційна структура управління, наведена на
рис. 2.12?
1) багатолінійна;
2) однолінійна
3) система штабних ліній;
4) централізована.

Рисунок 2.12 – Організаційна структура комерційного банку
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Тема 3 ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1 Основні компоненти банківського плану.
3.2 Етапи стратегічного планування в банку.
3.3 Тактичне та фiнансове планування банку.
3.1 Основні компоненти банківського плану
Фундаментальною основою будь-якого управлінського процесу і
основною функцією банківського менеджменту є планування, у процесі
якого виробляється політика, що й визначає дії на перспективу.
На рис. 3.1 показано місце планування в системі функцій управління
банком.

Рисунок 3.1 – Концепція управлінського процесу
Результатом процесу планування є створення плану як документа, що
регламентує i спрямовує подальший розвиток банку.
Основнi компоненти банкiвського плану:
1. Детальне вiдображення стратегiчних завдань, що постають перед
банком.
2. Повна характеристика банкiвської установи – її цiлi, завдання, стан
зовнiшнього середовища та можливiсть впливу на зовнiшнi чинники.
3. Визначення конкретних значень низки фiнансових показникiв та
опис якiсних характеристик, що не мають кiлькiсних параметрiв.
4. Точний i чiткий опис шляхiв вирiшення поставлених завдань та
вiдповiдальностi за отримання результатiв.
5. Визначення проблемних зон як реальних, так i потенцiйних, а також
у сферi пiдвищеного ризику.
6. Чiткий опис ролi та мiсця банку в майбутньому; розробка заходiв,
якi необхiднi для пiдтримання його платоспроможностi, надiйностi та
конкурентоспроможностi.
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Планування – це процес встановлення цiлей банку на майбутнє i
визначення шляхiв їхнього досягнення. Система планування у банку має
спiввiдноситися з умовами роботи банку, його органiзацiйною структурою,
ступенем децентралiзацiї керiвництва, географiчною розмежованiстю або
концентрованiстю, складнiстю продуктiв та стилем управлiння. Процес
планування – визначення меж для розробки кiлькiсних та якiсних завдань,
що стоять перед банком загалом та перед кожним його пiдроздiлом зокрема
(табл. 3.1).
Таблиця 3.1 – Завдання й елементи системи планування банкiвської
дiяльностi
Основнi завдання планування
Елементи планування
Визначення перспектив та майбутнього
Iнформацiйна система
профiлю банку
Визначення та характеристика сегментів ринку,
Методологiчний
що їх має намiр обслуговувати банк
апарат
Визначення обсягiв ресурсiв, необхiдних для
Планово-аналiтична
досягнення цiлей
служба
Розробка видiв послуг, фiнансових продуктiв
та технологiй, завдяки впровадженню яких банк
може одержати бажанi результати
Визначення цiльових рiвнiв прибутковостi
банку
Створення ефективних систем контролю за
виконанням планiв
Планування – це багаторiвнева дiяльнiсть, тому воно здiйснюється як
на рiвнi банку, так i на рiвнi його окремих пiдроздiлiв, фiлiй i вiддiлень.
Можна видiлити такi рiвнi планування:
- банк у цiлому;
- рiвень пiдроздiлiв;
- функцiонально-операцiйний (рiвень ринкового сегменту).
Видiлення трьох рiвнiв планування є дещо умовним, оскiльки
плани, якi розробляються на рiвнi пiдроздiлiв, уже орiєнтованi на
розробку стратегiї щодо операцiй, здiйснюваних тiєю чи iншою
структурною одиницею банку. Крiм того, цi банки мають розгалужену
мережу пiдроздiлiв. У цьому разi логiчно говорити лише про планування
на рiвнi операцiй.
Кожному рiвню банкiвського планування властиве своє коло питань:
1. Стратегiчне планування.
2. Тактичне планування.
3. Фiнансове планування.
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3.2 Етапи стратегiчного планування в банку
Стратегiчне планування виробляє iдеї, концепцiї, завдання, пiдходи.
Тактичне планування – це визначення заходiв i завдань щодо виконання
стратегiї.
Стратегiчне й тактичне планування покликане презентувати керiвництву
та спiвробiтникам банку глобальне бачення кiнцевих цiлей їхньої дiяльностi.
Фiнансове планування й розробка бюджетiв переводить стратегiї та
завдання, напрацьованi на перших двох рiвнях, у конкретнi оперативнi
фiнансовi показники.
Доцiльно зазначити, що процес планування не можна розглядати як
просту послiдовнiсть дiй. З метою адаптацiї плану до умов ринку управлiнський персонал банку має постiйно звертатися до того чи iншого його
етапу i за необхiдностi здiйснити корекцiю планових завдань, показникiв i
заходiв.
У наш час надзвичайний iнтерес викликає концепцiя стратегiчного
планування банкiвської дiяльностi, оскiльки така форма планування
ефективна при високому рiвнi нестабiльностi.
Стратегiчне планування – це управлiнський процес пiдтримки
спiввiдношення мiж цiлями банку i наявними ресурсами в умовах
постiйних змiн у ринковому середовищi й правилах державного
регулювання. Основною метою стратегiчного планування є розробка,
впровадження i розвиток таких нових напрямкiв банкiвської дiяльностi, якi
забезпечили б зростання доходiв банку i, як наслiдок, збiльшення ринкової
вартостi кредитної органiзацiї.
Процес стратегiчного управлiння й планування можна показати так
(табл. 3.2).
Стратегiчний (ситуацiйний) аналiз має обов’язково стосуватися, з
одного боку, питань стану оточуючого середовища, у якому функцiонує
банк (зовнiшнiй аналiз), а з іншого ‒ дати характеристику внутрiшньому
потенцiалу органiзацiї (внутрiшнiй аналiз) для того, щоб розробленi
стратегiї базувалися на реально iснуючих потребах ринку i клiєнтах банку
та його фiнансових можливостях.
Вплив зовнiшнiх факторiв на банкiвську дiяльнiсть надалi розглядається як небезпеки i можливостi, що їх являє собою ринок в процесi
SWOT-аналiзу.
Основнi висновки, зробленi в процесi проведення внутрiшнього
аналiзу, варто вiдобразити у списку сильних i слабких сторiн банку для
подальшого їхнього використання в процесi SWOT-аналiзу.
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Таблиця 3.2 – Процес стратегiчного планування
Рiвнi управлiння

Банк в цiлому
Пiдроздiл
(маркетинг)
Функцiональнооперацiйний

Перiод часу
Середньострокове
планування
2‒3 роки

Дострокове
планування
3‒5 рокiв
Орiєнтири
дiяльностi i мiсiя
банкiв

Стратегiчнi цiлi i
завдання

Короткострокове
планування
1 рiк
Затвердження
стратегiчних планiв,
формування фондiв
розвитку

Положення, якi
Програми дiяльностi Розробка плану дiй i
мiстять напрямки
пiдроздiлiв
бюджету
й сфери дiяльностi
Сфери i напрямки
Регламенти й
функцiональної
Плани й бюджети
програми
дiяльностi

Завдання аналiзу сильних i слабких сторiн, загроз i можливостей
(SWOT-аналiзу), який здiйснюється на основi зовнiшнього та внутрiшнього
аналiзiв, – визначення впливу найбiльш iстотних загроз i можливостей
ринку на сильнi й слабкi сторони дiяльностi банку. Вiн має показати, якi
негативнi зовнiшнi фактори можуть перешкодити досягнути конкурентної
переваги банку на тих чи iншi напрямках діяльності, якi можливостi ринку
на цьому етапi дозволяють змiнити ранiше слабкi позицiї банку.
На основi висновкiв, зроблених у процесi ситуацiйного аналiзу, банк
розробляє стратегiю свого розвитку.
Другий етап стратегiчного планування передбачає визначення
генерального завдання – мiсiї. Мiсiя банку як головна стратегiя чи
концепцiя розвитку – це загальнобанкiвська фiлософiя, єдиний напрямок
дiяльностi, те, чим банк хоче стати в майбутньому i чого прагне. Етап
визначення мiсiї, фактично, має передувати початку дiяльностi кредитної
органiзацiї: засновники при її створеннi повиннi чiтко визначити як цiлi у
сфері завоювання ринку, так i методи управлiння (ресурсами, персоналом),
що дозволяють їх реалiзувати.
Визначення мiсiї здiйснюється, як правило, на рiвнi ради директорiв.
Тут обговорються конкретнi кiлькiснi показники, а не лише тип банкiвської
установи та її цiлi. Насамперед звертається увага на формування кола
клiєнтiв i на їхні потреби.
Пiсля того, як засновники банку повiдомляють про його мiсiю, дуже
важливо не лише довести її до вiдома всього персоналу, але й коняретизувати для окремих функцiональних пiдроздiлiв (центрiв прибутковостi).
На основi мiсiї розробляються меморандуми про кредитну та iнвестицiйну
полiтику банку, принциповi документи з питань цiноутворення на
банкiвськi продукти i послуги, про управлiння персоналом та iн.
На третьому етапi розробки банкiвської стратегiї, виходячи iз визначених генеральних завдань, менеджери мають сформулювати стратегічні цiлi
на плановий перiод. Цiлi конкретизують продекларовану мiсiю банку i
повиннi вiдповiдати таким вимогам:
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- орiєнтацiя в часi;
- конкретнiсть;
- вимiрюванiсть.
Стратегiчнi цiлi вiдповiдно до наведеного вище перелiку:
- несуперечливiсть;
- досяжнiсть;
- взаємодоповненiсть.
На четвертому етапi стратегiчного планування здiйснюється розробка
стратегiй банку. Вони мають забезпечити створення пакета «узгоджених
мiж собою програм, спрямованих на забезпечення довгострокових
конкурентних переваг банку».
Стратегiя банку – це концептуальна основа дiяльностi, яка визначає
його прiоритетнi цiлi, завдання i шляхи їхнього досягнення та вiдрiзняє
банки вiд конкурентiв. Вона слугує орiєнтиром для прийняття ключових
рiшень, якi стосуються майбутнiх ринкiв, продуктiв, органiзацiйної
структури, прибутковостi i профiлю ризикiв для керiвникiв банку на всiх
рiвнях його дiяльностi. Доцiльно вiдзначити чисельнiсть стратегiй, якi
розробляються на рiзних рiвнях управлiння. Зокрема, необхідно
виокремити генеральну стратегiю (мiсiю) банку вiд базових стратегiй
розвитку банку як конкретних видiв та напрямкiв його дiяльностi.
Враховуючи, що базових стратегiй може бути стiльки, скiльки дозволяє
його макро- i мiкросередовище, доцiльним є видiлення основних класiв
цих стратегiй, серед яких головними є – маркетинговi, управлiння
активами i пасивами, розвиток органiзацiйної структури i управлiння
персоналом.
Стратегiя маркетингу є ключовою при визначеннi стратегiй поведiнки
в iнших сферах управлiння дiяльнiстю банку, оскiльки всi вони мають
основне завдання – змiцнити позицiї банку на фiнансових ринках. Така
стратегiя передбачає вибiр шляхiв, якi дозволяють банку вирiшити
завдання просування своїх продуктiв i послуг на ринку i завоювання стабiльної i надiйної клiєнтури. На основi SWOT-аналiзу на кожному iз
видiлених у процесi аналiзу ринкових сегментах керiвництво банку має
вибрати одну iз наведених в табл. 3.3 стратегiй поведiнки.
Отже, у результатi розробки стратегiї маркетингу у банку має з’явитися
певна програма дiяльностi всiх його пiдроздiлiв, яка визначатиме новi
продукти i послуги, якi банк надаватиме клiєнтам, а також змiни, що
необхідно внести банкову в старi напрямки діяльності: як встановлюватимуться цiни на цi продукти i послуги, якi найбiльш оптимальнi форми
доведення їх до споживача, як їх рекламувати та iн.
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Таблиця 3.3 – Стратегiї поведiнки банку на ринку
Ринки
Старi
Новi
Товари
Старий
Стратегiя проникнення
Стратегiя розвитку ринку
на ринок
Новий
Стратегiя розвитку
Стратегiя диверсифiкацiї
продукту
При розробцi стратегiї ризикiв необхiдно:
- визначити максимально допустимий, на думку засновникiв i
менеджерiв банку, рiвень для кожного окремого виду ризикiв;
- оцiнити величину реалiзованих ризикiв у попередньому перiодi i
спрогнозувати ймовiрнiсть реалiзацiї рiзних ризикiв у плановому перiодi;
- визначити обмеження (лiмiти), яких банк має дотримуватися в
процесi своєї дiяльностi для того, щоб рiвень ризику його операцiй не
перевищував допустимий (лiмiт дорiвнює вiдношенню обсягу допустимих
збиткiв до ймовiрностi реалiзацiї ризику в плановому перiодi);
- створити такий механiзм управлiння банком, який би забезпечив
постiйний контроль за поточним рiвнем ризикiв дотримання лiмiтiв;
- прийняти план заходiв, якi банк має здiйснити для нейтралiзацiї
наслiдкiв при реалiзацiї рiзних видiв ризикiв.
Розробка стратегiй управлiння персоналом i розвитку органiзацiйної
структури базується на результатах ситуацiйного аналiзу, якi показують її
вiдповiднiсть поставленим завданням.
Якщо аналiз виявив недолiки органiзацiйної структури, то перш нiж
розробити нову стратегiю доцільно:
- визначити бажаний рiвень централiзацiї прийняття управлiнських
рiшень делегування повноважень;
- видiлити самостiйнi бiзнес-одиницi (центри прибутковостi)
банкiвської органiзацiї i розробити систему координацiї їхньої
дiяльностi через систему планування, делегування повноважень,
систему контролю й через унiфiкацiю облiкових i аналiтичних
технологiй;
- включити в органiзацiйну структуру систему контролю,
завданням якої є забезпечення керiвниками всiх рiвнiв можливостi
здiйснення монiторингу виконання планових показникiв з
прив’язкою до конкретних виконавцiв з пiдроздiлiв.
Пiсля розробки стратегiй банку в рiзних сферах його дiяльностi
необхiдно поставити конкретнi завдання з їхньої реалiзацiї перед
конкретними виконавцями та скласти план узгоджених дiй всiх пiдроздiлiв
банку. Саме такий план має перевести вибранi i обґрунтованi в процесi
стратегiчного планування цiлi i стратегiї в практичне русло. Вiн має
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сформулювати конкретнi завдання кожного пiдроздiлу i функцiональної
служби банку. План дiй має розроблятися для кожного позначеного при
фор мулюваннi стратегiї сегменту ринку i вiдповiдних йому продуктiв.
У планi дiй мають вiдображатися такi основнi моменти:
- завдання, розписанi за пiдроздiлами i вiдповiдними виконавцями;
- строки виконання завдань;
- звiтнi та iншi якiснi контрольнi показники: документи, iнструктивнi
та методичнi матерiали;
- кiлькiснi контрольнi показники;
- етапи контролю i значення контрольних показникiв на цi моменти.
Зазначенi оперативнi завдання мають переоцiнюватися не рiдше одного
разу в квартал i, за необхiдностi, переглядатися.
3.3 Тактичне та фiнансове планування банку
Тактичне планування орiєнтоване на виконання певного завдання. Цi
завдання, як правило, носять короткостроковий характер i є пiдтримкою
стратегiчного плану. У тактичному планi описуються способи розв’язання
завдань i досягнення цiлей у кожнiй функцiональнiй сферi дiяльностi банку.
Стратегiя i тактика управлiння банком потребує наявностi бiзнесплану. Бiзнес-план покликаний уточнити одержаний на першому рiвнi
планування стратегiчний план i на цiй основi розробити конкретний
фiнансовий проект його реалiзацiї в межах поточного етапу стратегiчного
планування (як правило, в межах одного року).
Бiзнес-план має бути основою управлiння як окремими продуктами та
видами дiяльностi, так i банком загалом. Бiзнес-план – це документ, що
охоплює всi основнi види дiяльностi банку, його комерцiйнi, виробничi та
соцiальнi потреби. Доцiльно його складати з розбиттям за кварталами.
Структура бiзнес-плану наведена на рис. 3.2.

Рисунок 3.2 – Структура бiзнес-плану
Розробка бiзнес-плану охоплює такi етапи:
- аналiз ситуацiї в регiонi (економiчної, демографiчної, конкурентної);
- аналiз позицiї банку на регiональному фiнансовому ринку;
- формулювання ринкових i внутрiшнiх завдань банку на рiк i планування
контрольних показникiв бiзнес-плану;
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- коректування рiшень i стратегiчних програм пiд впливом змiн
зовнiшнього середовища.
Початковi етапи бiзнес-планування повторюють, по сутi, етапи складання стратегiчного плану. Завершальнi етапи спрямовані на розробку
тактики i одержання фiнансового плану, основою якого є плановий баланс i
план доходiв, витрат i формування прибутку банку. На цих етапах
здiйснюється пiдбiр кiлькiсних характеристик дiяльностi банку, якi
дозволяють йому заробити прибуток, необхiдний для реалiзацiї програм
розвитку i виплати дивiдендiв акцiонерам банку. Якщо реальнi варiанти
розвитку, якi дали б змогу одержати необхiдний фiнансовий результат, не
будуть знайденi, банк переглядає розробленi ранiше стратегiї i план
заходiв, орiєнтуючись на наявний внутрiшнiй потенцiал органiзацiї
(банку).
Результатом фiнансового планування є:
- фiнансова модель i план банкiвських операцiй;
- бюджет банку i бюджети його структурних пiдроздiлiв;
- розрахунок прогнозних показникiв.
У фiнансовiй моделi та планi банкiвських операцiй задаються плановi
обсяги операцiй, доходiв i видаткiв по них, що в остаточному пiдсумку дає
змогу побудувати плановi показники для балансу i звiту про прибутки i
збитки, якi є надiйним засобом контролю за показниками дiяльностi банку
в наступному роцi.
У бюджетi банку передбачаються витрати капiталу, новi програми або
проекти, плановi видатки i фiнансовi результати дiяльностi на наступний
фiнансовий рiк як загалом для банку, так i для окремих пiдроздiлiв.
Бюджетування – це процес планування майбутнiх доходiв i видаткiв
банку (окремих пiдроздiлiв – бiзнес-центрiв) та оформлення його
результатiв у виглядi системи бюджетiв.
Головна мета бюджетування полягає у фiнансовому управлiннi
дiяльнiстю персоналу, пiдроздiлiв i банкiвської установи загалом. У банку
формується система бiзнес-центрiв (центрiв комерцiї) – основних осередкiв
фiнансової вiдповiдальностi, генерують доходи i витрати.
Види бiзнес-центрiв банку:
- корпоративний (обслуговування юридичних осiб),
- мiжбанкiвський (операцiї з банками),
- iндивiдуальний (обслуговування громади),
- iнвестицiйний (робота з цiнними паперами),
- регiональний (робота вiддiлень i фiлiй).
Казначейство оперативно здійснює управління ресурсами та
лiквiднiстю банку.
Найскладнiшою проблемою бюджетування залишається розробка
методологiї оцiнювання ефективностi дiяльностi центрiв прибутковостi
банку, яка має бути справедливою i водночас стимулювати досягнення його
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стратегiчних цiлей. Основне питання – перерозподiл доходiв, що їх
отримує структурний пiдроздiл, мiж усiма бiзнес-одиницями, якi беруть
участь у наданнi послуги або створеннi банкiвського продукту.
Ключовим компонентом внутрiшнього госпрозрахунку є трансфернi
цiноутворення, що визначають ефективнiсть дiяльностi рiзних пiдроздiлiв
банку. Водночас, це також iнструмент управлiння активами i пасивами.
Бюджет i план банкiвських операцiй мiстять повний перелiк базових
показникiв на плановий перiод i є основою для розрахунку прогнозних
форм фiнансової звiтностi, обов’язкових та оцiнних нормативiв, показникiв
ефективностi роботи банку. Розрахунок таких показникiв необхiдний для
оцiнювання дотримання банком нормативних вимог органiв регулювання i
внутрiшнiх управлiнських нормативiв.
Прогнознi показники мiстять:
- прогнозний баланс i звiт про фiнансовi результати;
- прогноз дотримання нормативiв НБУ;
- прогнозний розрахунок системи внутрiшнiх (розроблених банком
самостiйно) показникiв платоспроможностi, лiквiдностi й
ефективностi роботи банку.
Розрахунок прогнозних показникiв дає змогу побачити дiяльнiсть
банку в перспективi, а також оцiнити, чи не спричинять поставленi
завдання порушення вимог контролюючих органiв i внутрiшнiх вимог
банку.
Питання для самостійного контролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

У чому суть стратегiчного планування в банку?
У чому суть оперативного планування в банку?
У чому суть ситуацiйного аналiзу в банку?
Що таке SWOT-аналiз? Назвiть елементи SWOT-аналiзу.
Що таке мiсiя банку? Якi вимоги висуваються для її формування?
У чому суть поняття «корпоративне бачення» банку?
Що таке стратегiчна цiль банку? Назвiть вимоги до формулювання
стратегiчних цiлей банку.
Визначити рiзницю мiж мiсiєю та стратегiчною цiллю банку.
У чому полягає оперативне планування в банку?
Назвiть основнi елементи та етапи складання бiзнес-плану в
комерцiйному банку.
Що є результатом фiнансового планування у банку?
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Тестові завдання для самостійного контролю
1. Результатом процесу планування є:
1) детальне вiдображення стратегiчних завдань;
2) установлення цiлей банку на майбутнє;
3) створення плану як документа;
4) визначення проблемних зон.
2. Планування – це:
1) визначення заходiв i завдань щодо виконання стратегiї;
2) процес встановлення цiлей банку на майбутнє i визначення
шляхiв їх досягнення;
3) управлiнський процес пiдтримки спiввiдношення мiж цiлями
банку i наявними ресурсами;
4) визначення проблемних зон.
3. Який вид планування виробляє ідеї, завдання, підходи?
1) будь-який вид планування;
2) фінансове планування;
3) тактичне планування;
4) стратегічне планування.
4. Оберіть правильну послідовність виконання видів планування:
1) стратегічне → тактичне → фінансове;
2) стратегічне → фінансове → тактичне;
3) тактичне → фінансове → стратегічне;
4) можливою є будь-яка послідовність.
5. Основною метою стратегічного планування є:
1) визначення проблемних зон;
2) ефективне фiнансове управлiння дiяльнiстю персоналу,
пiдроздiлiв i банкiвської установи загалом;
3) розробка, упровадження i розвиток таких нових напрямкiв
банкiвської дiяльностi, якi забезпечили б збiльшення ринкової
вартостi;
4) процес встановлення цiлей банку на майбутнє i визначення
шляхiв їхнього досягнення.
6. Основною метою бюджетування є:
1) визначення проблемних зон;
2) фінансове управлiння дiяльнiстю персоналу i банкiвської
установи;
3) розробка, упровадження й розвиток таких нових напрямкiв
дiяльностi, якi забезпечили б збiльшення ринкової вартостi;
4) процес установлення цiлей банку на майбутнє i визначення
шляхiв їхнього досягнення.
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Тема 4 МЕТОДИ УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ БАНКУ
4.1 Види та функцiї банкiвського капiталу.
4.2 Способи оцiнювання власного капiталу банку.
4.3 Управлiння власним капiталом банку.
4.1 Види та функцiї банкiвського капiталу
Одним iз важливих напрямкiв банкiвського менеджменту є оцiнювання
власного капiталу банку, визначення вiдповiдностi капiталу темпам
розвитку активiв i нормативним вимогам органiв регулювання.
Неправильне оцiнювання реальної величини капiталу може призвести
до негативних наслiдкiв у дiяльностi банку. З одного боку, необґрунтоване
завищення величин капiталу призводить до викривлення iнформацiї i
вводить в оману не лише контролюючi органи, але й вкладникiв,
акцiонерiв, iнвесторiв, що може завдати значних втрат. З iншого боку,
неправильне визначення величини банкiвського капiталу та його штучне
заниження дає протилежний ефект – звужується дiапазон активних
операцiй, знижуються його доходи.
Власний капiтал у банкiвськiй дiяльностi має дещо iнше призначення,
анiж в iнших сферах пiдприємництва. Це чiтко простежується через
функцiї, якi виконує власний капiтал банку.
1. Функцiя фiнансування (оперативна). Довгострокове фiнансування:
- створення i органiзацiя банку без власного капiталу не
можливi;
- основнi фонди повиннi покриватися власним капiталом.
2. Функцiя гарантiї (захисна). Забезпечення можливих збиткiв,
наприклад, у зв’язку з:
- неповерненням кредитiв ‒ курсових збиткiв при торгiвлi
цiнними паперами;
- ризиком змiни вiдсоткових ставок;
- захистам iнтересiв вкладникiв.
3. Регулююча:
- через фiксацiю розмiру власного капiталу регулювальнi органи
впливають на дiяльнiсть банку;
- обмеження ризику кредитних, валютних та iнших
банківських угод.
В умовах капiталiзацiї основною метою банку є одержання прибутку.
Однак в умовах нестабiльної економiчної ситуацiї, яка склалася в Українi,
не менш важливим результатом можна вважати стабiльний поступовий
розвиток банку. Враховуючи це, первинною функцiєю капiталу в умовах
вiтчизняної економiки є захисна функцiя. Тобто капiтал українських банкiв
має, передусiм, сприяти зниженню ризику вiд проведення операцiй на
ринку. Багатофункцiональне призначення власного капiталу робить його
неоднорiдним за своїм складом. Данi вiдображенi на рис. 4.1.
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Рисунок 4.1 – Види банкiвського капiталу
Отже, власний капiтал банку – це сукупнiсть коштiв, внесених
засновниками та iншими акцiонерами, i якi зростають у результатi
ефективної банкiвської дiяльностi в процесi капiталiзацiї прибутку.
4.2 Способи оцiнювання власного капiталу банку
У процесi управлiння капiталом банку важливе значення має метод
обчислення (оцiнювання) величини капiталу.
У зв’язку з тим, що капiтал є одним iз найважливiших компонентiв
систем оцiнювання фiнансового стану банку, для органiв регулювання i для
самих банкiв завжди актуальним є питання: скiльки капiталу має містити
банк, щоб забезпечити захист вiд фiнансових ризикiв i водночас приносити
акцiонерам нормальний прибуток. Високий левередж банкiв дає їм
можливiсть одержати бiльший чистий прибуток у розрахунку на одиницю
власного капiталу. Однак високий левередж свiдчить про значний ризик,
який бере на себе банк, оскiльки на кожну одиницю капiталу припадає
бiльша сума фiнансових зобов’язань.
У банкiвськiй практицi використовуються декiлька способiв
визначення вартостi власного капiталу комерцiйного банку (табл. 4.1).
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Регулятивний капiтал
(за вимогами органiв
регулювання)

За ринковою
вартiстю

За бухгалтерською
(балансовою)
вартiстю

Таблиця 4.1 – Способи оцiнювання власного капiталу комерцiйних
банкiв
Умовне
Спосіб Формула розрахунку
Характеристика способу
позначення
БВК – балансова Величина капiталу є
вартiсть капiталу, поганим iндикатором
достатностi капiталу,
БВА – балансова оскiльки внаслiдок змiни
БВК = БВА − БВЗ вартiсть активiв, мiкро- i макроекономiчної
ситуацiї справжня вартiсть
БВЗ – балансова активiв i зобов’язань
вартiсть
вiдхиляється вiд початкової
зобов’язань
балансової вартостi
РВК – ринкова
вартiсть капiталу, Ринкова оцiнка капiталу
РВА – ринкова вiдображає реальний стан
вартiсть активiв, банку в кожний даний
РВЗ – ринкова момент
РВК = РВА − РВЗ, вартiсть
зобов’язань
РВЗ = ПКВВА × ЧВА банку,
ПКВВА – поточна
курсова вартiсть
випущених акцiй,
ЧВА – число
випущених акцiй
РК –
Дає уяву про реальну
регулятивний
величину капiталу,
капiтал,
орiєнтованого на можливi
АК – акцiонерний втрати за ризиковими
капiтал,
активами або активами, що
мають змiнну вартiсть.
РК = АК + Р +НРП + Р – резерви,
НРП –
Регулятивний капiтал є
+ СОЗ + I
нерозподiлений
основою для контролю за
прибуток,
виконанням економiчних
СОЗ –
нормативiв
субординованi
зобов’язання,
I – iнше

Методологiчною основою для розрахунку адекватностi власного
капiталу є напрацювання Базельської конвенцiї про капiтал i директиви
про банкiвську дiяльнiсть Європейського Союзу. Згiдно з ними
адекватнiсть власного капiталу оцiнюється за допомогою таких
показникiв:
- мiнiмальний абсолютний розмiр власних коштiв банкiвських
установ (статичний аспект);
- визначення достатностi власного капiталу щодо угод, яким
притаманнi ризики (динамiчний аспект).
50

Перевiрка того, чи вистачає комерцiйному банку власних коштiв для
покриття банкiвських ризикiв має бути вiдносно комплексною. У межах
цiєї перевiрки виділяють такі етапи:
- оцiнювання забезпеченості банку власним капiталом (розрахунок
елементiв власних коштiв);
- зважування активiв на предмет банкiвських ризикiв;
- обчислення достатностi капiталу щодо покриття цих ризикiв.
Саме регулятивний капiтал є основою при визначеннi забезпечення банку власними коштами як у мiжнароднiй, так i у вiтчизнянiй практицi.
Склад капiталу банку за методикою Базельського мiжнародного
комiтету з питань банкiвського нагляду:
1. Основний капiтал (чи капiтал першого рангу).
1.1. Постiйний акцiонерний капiтал – вартiсть визначається за
номiнальною вартiстю звичайних акцiй, випущених банком i повнiстю
оплачених (дохiд, який вони приносять, залежить вiд рiшення ради
директорiв щодо виплати дивiдендiв), а також вартості привiлейованих
безстрокових акцiй iз некумулятивними i ненагромаджуваними дивiдендами.
1.2. Публiкованi резерви:
- засновницький прибуток (надлишок, емiсiйнi рiзницi, ажiо) –
рiзниця мiж фактичною цiною купiвлi акцiй, придбаних на ринку, i
номiнальною вартiстю акцiй;
- нерозподiлений прибуток – чистий прибуток, не виплачений у
формi дивiдендiв i залишений банком для iнвестицiйних цiлей;
- резерви, що формуються з чистого прибутку (фонди на покриття
загальних банкiвських ризикiв), – створюються iз коштiв, якi банк
видiляє для покриття ризикiв загалом; цi кошти, залишенi на
непередбаченi витрати, використовуються для виплати дивiдендiв,
якi ще не оголошенi, кошти для майбутнього вилучення з обороту
акцiй або для погашення зобов’язань.
2. Додатковий капiтал (капiтал другого рангу).
2.1. Загальнi резерви на випадок невиплат за позиками – це прихованi
резерви, якi створюються для покриття збиткiв за кредитами, тобто не
пов’язанi з конкретними активами чи їхніми групами, не вiдображають
скорочення вартостi конкретних активiв i створюються для вiдшкодування
неiдентифiкованих на сьогодні збиткiв. Цi резерви не повиннi перевищувати
1,25 % суми активiв, зважених на ризик.
2.2. Резерви переоцiнювання активiв включаються в капiтал лише за
умови зваженого оцiнювання вартостi даних активiв iз урахуванням всiх
можливих коливань i ймовiрностей їхнього обов’язкового продажу:
- офiцiйна ревальвацiя (чи переоцiнювання вартостi основних
засобiв) – проводиться перiодично у деяких країнах вiдповiдно до
51

законодавчо встановлених коефiцiєнтiв з метою вiдображення
змiни ринкової вартостi цих статей балансу;
- приховане переоцiнювання цiнних паперiв – з’являється при
довгостроковому володiннi цiнними паперами, вiдображеними у
балансi за початковою вартiстю їхнього придбання, яка є нижчою
вiд їхньої поточної ринкової вартостi.
2.3. «Гiбриднi» iнструменти типу залученого боргу – це фiнансовi
iнструменти, якi поєднують в собi характеристики капiталу i боргу. Кожен
iз таких iнструментiв має ряд особливостей, якi впливають на його
спроможнiсть виконувати функцiї капiталу. Однак, якщо цi iнструменти є
аналогiєю акцiонерного капiталу, особливо, якщо вони поглинають збитки,
коли банк продовжує функцiонувати, тодi вони можуть включатися у
додатковий капiтал.
2.4. Довгостроковi субординованi борговi зобов’язання (строком не
менше 5 рокiв) – довгостроковий залучений капiтал, вкладений зовнiшнiми
iнвесторами, зобов’язання банку перед якими є за важливiстю другими
порiвняно з його зобов’язаннями перед вкладниками, але першими
порiвняно iз зобов’язаннями перед акцiонерами.
3. Сукупний капiтал-брутто дорiвнює сумi основного та додаткового
капiталу.
4. Вiдрахування з:
- основного капiталу (вартiсть нематерiальних активiв) – тобто,
умовна вартiсть дiлових зв’язкiв, дiлова репутацiя, престиж,
досвiд, стiйка клiєнтура банку;
- сукупного капiталу-брутто – уникнення багаторазового облiку
одних i тих же капiтальних ресурсiв рiзними членами банкiвської
групи.
5. Сукупний капiтал-нетто, який дорiвнює рiзницi мiж сукупним
капiталом-брутто та вiдрахуваннями з основного i сукупного капiталубрутто.
Склад капiталу вiтчизняних комерцiйних банкiв:
1. Основний капiтал (чи капiтал першого рангу).
1.1. Статутний капiтал – вiн визначається за номiнальною вартiстю
звичайних i привiлейованих акцiй чи паїв, випущених банком.
1.2. Емiсiйнi рiзницi (АЖIО) – рiзниця мiж фактичною цiною купiвлi
акцiй, яка склалася на ринку, i номiнальною вартiстю акцiй.
1.3. Резервнi фонди – резерви, якi утворенi з прибутку банку для
попереднiх витрат.
1.4. Прибутки минулих рокiв – чистий прибуток, не виплачений у
формi дивiдендiв i залишений банком для iнвестицiйних цiлей.
1.5. Прибуток минулого року, що очiкує затвердження, – вiдображено
прибуток до його розподiлу за результатами зборiв акцiонерiв.
2. Додатковий капiтал (капiтал другого рангу).
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2.1. Загальнi резерви – резерви пiд певнi ризики банку (на випадок
непередбачених збиткiв).
2.2. Результати переоцiнювання основних засобiв – спецiальнi фонди
банку в частинi переоцiнювання основних засобiв.
2.3. Результати поточного року – це є рiзниця мiж доходами i витратами
банку, тобто прибуток поточного року.
2.4. Довгостроковий субординований борг – довгостроковий
залучений капiтал, вкладений зовнiшнiми iнвесторами в банк на строк не
менше 5 рокiв.
3. Сукупний капiтал-брутто дорiвнює сумi основного та додаткового
капiталу.
4. Вiдрахування вiд:
• основного капiталу:
– вартiсть нематерiальних активiв (гудвiл);
– власнi акцiї банку в портфелi на продаж, викупленi в акцiонерiв;
– капiтальнi вкладення в нематерiальнi активи;
– збитки минулих рокiв;
– збитки минулого року, що очiкують затвердження.
• сукупного капiталу-брутто:
– iнвестицiї в консолiдованi банкiвськi й фiнансовi фiлiї;
– взаємне володiння з iншими банками фiнансовими iнструментами, якi належать до капiталу.
5. Сукупний капiтал-нетто, не вiдкоригований на основнi засоби (К1),
дорiвнює рiзницi сукупного капiталу-брутто та вiдрахуваннь з основного
та сукупного капiталу-брутто.
Наступний важливий крок при забезпеченнi банку капiталом – це
зважування активiв на предмет ризику. У банкiвськiй практицi
розрiзняють ризики двох груп. Насамперед, це ризики неплатоспроможностi, їх у зарубiжнiй практицi зараховують у «No Trading Book».
Щоб зменшити ризик за такими операцiями, Базельський комiтет
запропонував показник достатностi банкiвського капiталу, який
розраховується за формулою:

=
К

БК
× 100%,
А

(4.1)

де К – коефiцiєнт Кука,
БК – банкiвський капiтал,
А – зваженi на предмет ризику активи.
Значення показника має становити не менше 8 %.
Отже, при розрахунку цього показника банк зважує свої активи на
предмет ризику. До ризикованих активiв належать:
- балансовi активи;
- позабалансовi активи;
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- iнновацiйнi позабалансовi операцiї: своп-угоди, угоди на строк,
операцiї з опцiонами. Тобто ризики неплатоспроможностi, якi виникають з
операцiй iз фiнансовими деривативами i якi не беруться до уваги при
розрахунку iнших ринкових ризикiв.
За зважування активiв на кредитний ризик визначаються коефiцiєнти
ризикованостi (0, 10, 20, 50, 100 %), у тому числi для позабалансових
активiв ( 20, 50, 100 %).
У 1996 р. Базельський комiтет розробив рекомендацiї щодо введення
додаткових вимог до власного капiталу у зв’язку з ринковими ризиками.
Ринковий ризик – це ризик виникнення збиткiв за балансовими та
позабалансовими позицiями, який виникає за рахунок змiни рiвня
ринкових цiн. До цієї категорії належать: процентний ризик, ризик змiни
ринкової вартостi акцiй, ризик валютної позицiї i ризик, пов’язаний iз
товарними операцiями.
Для оцiнювання ризику короткострокової ринкової позицiї банкам
дозволялось використовувати один iз двох альтернативних пiдходiв:
- стандартну методику оцiнювання ризику можливих втрат вiд змiни
процентних ставок i курсiв цiнних паперiв, яка рекомендувалась
Комiтетом;
- оцiнювання ризику на основi власних моделей, розроблене
аналiтичними службами окремих банкiв.
Угода Базельського комiтету передбачає три рiвнi регулювання
достатностi капiталу:
- нова версiя методики розрахунку коефiцiєнта достатностi капiталу;
- iнтенсивна система нагляду за достатнiстю капiталу;
- дотримання ринкової дисциплiни.
Зважування активiв на предмет кредитного ризику передбачає
використання двох рiзних пiдходiв: стандартного i з урахуванням
кредитних рейтингiв позичальникiв, установлених банками. Другий пiдхiд
буде застосовуватися лише до найбiльш розвинених банкiв, якi мають
комплекснi системи оцiнювання i мiнiмiзацiї кредитного ризику. Таким
чином, банкам буде дозволено використовувати власнi рейтинговi оцiнки
позичальника, а в перспективi – i кiлькiсну оцiнку ймовiрностi втрат для
визначення коефiцiєнта достатностi банку. Стандартний пiдхiд передбачає
змiну коефiцiєнтiв ризику залежно вiд установленого рейтинговим
агентством кредитного рейтингу позичальника, який визнають органи
регулювання.
4.3 Управлiння власним капiталом банку
Головна мета процесу управлiння банкiвським капiталом полягає в
залученнi та пiдтримцi достатнього обсягу капiталу для розширення
дiяльностi й створення захисту вiд ризикiв. Адекватнiсть власного капiталу
банку залежить вiд обсягiв i якостi його активних операцiй, полiтики
диверсифiкацiї сфер дiяльностi, суми ризикiв, якi несе банк.
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Управлiння власним капiталом включає такi складовi:
- управлiння мобiлiзацiєю капiталу – здiйснення комерцiйними
банками оптимiзацiї мобiлiзацiї та структуризацiї власних коштiв, яка
орiєнтована на мiнiмiзацiю витрат. Данi вiдображенi на рис. 4.2;
- управлiння використанням капiталу – здійснення управлiння
потребою у власних коштах через розподiл останнiх мiж окремими
вiддiлами банку.

Рисунок 4.2 – Джерела збiльшення банкiвського капiталу
При збiльшеннi капiталу за рахунок нерозподiленого прибутку основне
завдання менеджменту полягає у визначеннi оптимального спiввiдношення
мiж величиною прибутку, що спрямовується на поповнення капiталу, та
розмiром дивiдендних виплат акцiонерам банку.
Тобто, можливiсть капiталiзацiї прибутку значною мiрою залежить вiд
такого iнструменту, як дивiдендна полiтика. Отож, що бiльша частина
прибутку виплачуватиметься у формi дивiдендiв, то меншу його частку
буде капiталiзовано. Занадто низька частка дивiдендiв може призвести до
зменшення курсової ринкової вартостi акцiй банку. Це припущення
пiдтверджується даними дослiджень американського економiста Г. Кiна,
який виявив таку закономiрнiсть: пiсля публiчного повiдомлення про
зниження дивiдендiв вартiсть банкiвських акцiй, як правило, протягом
тижня падає. Отже, для банку важливо виробити стабiльну дивiдендну
полiтику, яка передбачає виплату дивiдендiв на вiдносно постiйному рiвнi.
Проблема оптимального рiвня дивiдендної ставки є особливо актуальною в умовах економiчної нестабiльностi. Високий рiвень дивiдендiв може
свiдчити як про успiшну фiнансову дiяльнiсть банку, так i про ймовірність
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його банкрутства, оскiльки саме пiд час iнтенсивного вiдпливу коштiв
iз банку встановлюються (з рекламною метою) високi дивiденди. Тому
необхiдно, щоб банки економiчно обґрунтовували рiвень дивiдендної
ставки.
Таким чином, перед банком постає завдання: розподiлити власний
капiтал мiж комерцiйними вiддiлами так, щоб одержати найвищий
прибуток, що можна зробити такими методами:
- за наявнiстю (якщо банк планує на наступний рiк певне зростання
угод, то кожний вiддiл одержує мiнiмальний обсяг власного капiталу на
рiвнi поточного року);
- за обсягами (передусiм, банкiвських операцiй);
- за рентабельнiстю власного капiталу (за прибутковiстю кожного
вiддiлу).
Питання для самостійного контролю
1. У чому полягає суть та основне завдання капiталу банку?
2. Якi методи оцiнювання вартостi банкiвського капiталу вам вiдомi?
3. У чому полягає суть новiтнiх пiдходiв до визначення адекватностi
банкiвського капiталу?
4. Якi основнi вимоги НБУ до визначення достатностi банкiвського
капiталу?
5. У чому полягає необхiднiсть нарощування капiталу для банку?
6. Зазначте внутрiшнi джерела нарощування банкiвського капiталу.
7. Укажiть переваги використання внутрiшнiх джерел формування
капiталу банку, з погляду банкiвського менеджменту.
8. У чому полягає суть поняття «оптимальна дивiдендна полiтика»?
9. Який пiдхiд до здiйснення дивiдендної полiтики найбiльш
поширений на сучасному етапi?
10. Зазначте зовнiшнi джерела формування (нарощування) банкiвського
капiталу.
11. Яким чином банк нарощує свiй капiтал за рахунок змiн у структурi
балансу?
12. Як здiйснюється поповнення власних коштiв банку через метод
«непрямого ефекту фiнансування»?
Тестові завдання для самостійного контролю
1. Власний капітал комерційного банку за організаційно-правовою
формою діяльності поділяють на:
1) іноземний, національний;
2) акціонерний, пайовий;
3) державний, акціонерний;
4) державний, приватний.
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2. Регулятивний капітал визначається як:
1) поточна курсова вартiсть випущених акцій помножена на
число випущених акцiй;
2) активи, зважені на ступінь ризику за мінусом зобовязань;
3) сума регулятивного капiталу, акціонерного капiталу, резервів,
нерозподiленого прибутку, субординованих зобов’язань та
іншого;
4) різниця між регулятивним капiталом, акціонерним капiталом,
резервами, нерозподiленим прибутком та субординованими
зобов’язаннями.
3. Який капітал є основою за визначення забезпеченості банку
власними коштами?
1) регулятивний;
2) балансовий;
3) ринковий;
4) субординований.
4. Яка
капіталу?
1)
2)
3)
4)
5. Яка
капіталу?
1)
2)
3)
4)

із зазначених складових капіталу належить до основного
резерви на випадок невиплат за позиками;
нерозподілений прибуток;
довгострокові субординовані зобов’язання;
офіційна ревальвація.
із зазначених складових капіталу не належить до основного
засновницький прибуток;
резерви, що формуються із чистого прибутку;
акціонерний капітал;
довгострокові субординовані зобов’язання.

6. Рiзниця мiж фактичною цiною купiвлi акцiй, яка склалася на ринку,
i номiнальною вартiстю акцій, – це:
1) Маржа;
2) АЖІО;
3) Еквайринг;
4) АВАЛЬ.
7. Відповідно до складових капіталу вітчизняних банків результати
поточного року належать до :
1) капіталу першого рангу;
2) капіталу-нетто;
3) капіталу-брутто;
4) капіталу другого рангу.
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8. Відповідно до складових капіталу вітчизняних банків прибуток
минулого року, що очікує затвердження, належить до :
1) капіталу першого рангу;
2) капіталу-нетто;
3) капіталу-брутто;
4) капіталу другого рангу.
9. Коефіцієнт Кука визначається як :
1) відношення балансового капіталу до активів, зважених на
ризик;
2) відношення капіталу до активів;
3) добуток балансового капіталу та активів, зважених на ризик;
4) сума ризикових активів.
10. До якого джерела мобілізації банківського капіталу належить
злиття банків:
1) методу непрямого ефекту;
2) змін у структурі балансу;
3) за рахунок власних джерел;
4) за рахунок залучених джерел.
Тема 5 МЕНЕДЖМЕНТ ПАСИВIВ БАНКУ
5.1 Ресурсна база комерцiйного банку.
5.2 Методи управлiння ресурсами банку.
5.1 Ресурсна база комерцiйного банку
У комерцiйних банках управлiння пасивами вiдiграє важливу роль у
врiвноваженнi ризикiв i цiлей прибутковостi. Адже важливо, щоб менеджери банку знали процентну еластичнiсть кожної позицiї пасивiв i могли
передбачити потенцiйний вiдтiк депозитiв, який може викликати кризу
лiквiдностi.
Банкiвськi пасиви – це ресурси банку, якi є частиною фiнансового
ринку та означають сукупнiсть виведених iз кругобiгу грошових коштiв
економiчних суб’єктiв, що мобiлiзуються на умовах виникнення
зобов’язань власностi та зобов’язань боргу для подальшого розмiщення
серед контрагентiв, якi вiдчувають тимчасову потребу в них.
На запропонованiй нижче схемi показано лише першоряднi (чи
основнi) складовi ресурсної бази (рис. 5.1).
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Рисунок 5.1 – Ресурсна база комерцiйного банку
Окрiм цього, iснують похiднi (правовi невизначенi) форми мобiлiзацiї
банкiвських ресурсiв (табл. 5.1).
Таблиця 5.1 – Система мобiлiзацiї банкiвських ресурсiв
Джерела
фінансування

Форма мобілізації

Вклади. Випуск
Зовнiшнє
боргових цiнних
фiнансування
паперiв. Мiжбанкiвськi
кредити
Випуск цiнних паперiв,
якi належать до капiталу.
Вiдкрите
Покрите
самофiнансування
самофiнансування
(прибуток, резерви)

Правовi
невизначенi
форми
мобiлiзацiї
банкiвських ресурсiв
Фiнансування через
перегрупування
банкiвських активiв.
Фiнансування через
погашення кредитiв

Переважну частину банкiвських пасивiв становлять зобов’язання
банку.
Зобов’язання – це вимоги до активiв банку, за якими вiн має сплатити
певнi суми коштiв у майбутньому.
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5.2 Методи управлiння ресурсами банку
Полiтика банку, що спрямована на формування ресурсiв, визначення
їхніх джерел та комбiнацiю цих джерел у пасивi балансу, в економiчнiй
лiтературi носить назву управлiння пасивами. Тобто це вибiр найбiльш
рацiональної структури ресурсного забезпечення банку.
У процесi реалiзацiї полiтики банку рекомендується визначити систему
цiлей, якi вiн прагне досягти. Для досягнення цiлей мобiлiзацiї ресурсiв
банки пропонують своїм клiєнтам певнi послуги для залучення коштiв
(iнструментарiй ресурсного потенцiалу).
Основнi цiлi мобiлiзацiї ресурсiв банку:
1. Цiлi, орiєнтованi на прибутковiсть.
2. Цiлi, орiєнтованi на дотримання вимог регулювальних органiв:
- узгодження мобiлiзацiї ресурсiв iз їхнім використанням;
- мiнiмiзацiя обов’язкових резервiв;
- дотримання нормативiв про достатнiсть банкiвського капiталу.
3. Цiлi лiквiдностi:
- мiнiмiзацiя ризикiв;
- прагнення до максимальних залишкiв на банкiвських рахунках;
- постiйне виконання претензiй до виплат з вкладних послуг;
- створення лiквiдних резервiв.
4. Цiлi, орiєнтованi на ринок:
- репутацiя банку;
- надання послуг з мобiлiзацiї ресурсiв.
5. Цiлi, орiєнтованi на обсяг:
- пiдвищення обсягiв мобiлiзацiї банкiвських ресурсiв;
- прагнення до максимальної частки на ринку.
6. Цiлi, орiєнтованi на адаптацiю:
- гнучкiсть;
- пiдлягання чужому впливу.
7. Цiлi, орiєнтованi на мiнiмiзацiю витрат:
- мiнiмiзацiя витрат на залучення банкiвських ресурсiв;
- мiнiмiзацiя ризику перегрупування;
- мiнiмiзацiя ризику змiни процентних ставок;
- мiнiмiзацiя валютного ризику.
Банк має також враховувати фактори, якi впливають на залучення
ресурсiв. Їх можна об’єднати у три групи.
Перша група факторiв – неконтрольованi. Їхній вплив банк не може
попередити чи змiнити i враховує як заданi величини. Серед таких
позасистемних факторiв доцiльно видiлити макроекономiчнi, стан
фiнансового ринку, нормативи регулювальних органiв.
До другої групи факторiв – частково контрольованих, вплив яких на
мобiлiзацiю ресурсiв банк може частково змiнити. До них належить
поведiнка клiєнтiв, конкурентiв i власникiв.
Третя група факторiв – це внутрiшньосистемнi. До них належать
ендогеннi величини впливу, якi є контрольованi, тобто їхній вплив банк
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може змiнити так, щоб узгодити обсяг мобiлiзованих ресурсiв згiдно з
поставленими цiлями. При цьому серед такої групи факторiв варто
видiлити потенцiйнi фактори i параметри дiяльностi.
Для визначення якостi елементiв ресурсної бази варто розробити
критерiї прийняття рiшень. До них належать: ступiнь врахування ресурсiв
у банкiвських нормативах, витрати на мiнiмальнi резерви, прибутковiсть,
стабiльнiсть, змiна процентних ставок, ступiнь впливовостi банку на
мобiлiзацiю ресурсiв.
У процесi формування пасивiв менеджмент банку має враховувати два
повних параметри управлiння – вартiсть залучених коштiв та їхній обсяг.
Для забезпечення бажаної структури, обсягiв та рiвня витрат за
депозитними зобов’язаннями використовуються цiновi й нецiновi методи
управлiння.
Суть цiнових методiв полягає у використаннi вiдсоткової ставки за
депозитами як головного важеля в конкурентнiй боротьбi за вiльнi грошовi
кошти фiзичних i юридичних осiб. Пiдвищення пропонованої банком
ставки дозволяє залучити додатковi ресурси. I навпаки, банк,
перенасичений ресурсами, але обмежений небагатьма прибутковими
напрямками їхнього розмiщення, зберiгає або навiть зменшує депозитнi
ставки. У практицi роботи українських банкiв перевага надається цiновим
методам управлiння, оскiльки депозитнi ставки не пiдлягають
регулюванню i встановлюються менеджментом банку самостiйно залежно
вiд потреби в залучених коштах.
До основних методiв встановлення процентних ставок за
депозитами належать:
1. «Витрати плюс прибуток».
2. «Умовне» цiноутворення (залежно вiд мiнiмального залишку на
рахунку).
3. Цiноутворення, спрямоване на залучення клiєнтiв з бiльш високими
доходами.
4. Цiноутворення, яке залежить вiд багатьох факторiв, у тому числi вiд
взаємовiдносин iз клiєнтами.
5. Встановлення вiдсоткiв i проникнення на ринок.
6. Цiноутворення на основi ринкових процентних ставок.
Нецiновi методи управлiння залученими коштами банку базуються
на використаннi рiзноманiтних прийомiв заохочення клiєнтiв, якi прямо не
пов’язанi зi змiною рiвня депозитних ставок. Нецiновi методи управлiння
базуються на маркетингових дослiдженнях того сектору ринку, який
обслуговується банком, вивченнi потреб клiєнтури, розробцi нових
фiнансових iнструментiв та операцiй, що пропонуються клiєнтам.
Процес управлiння недепозитними ресурсами має певнi особливостi,
виходячи з яких менеджери банку формують стратегiю управлiння
ресурсами, а саме:
- гнучкiсть управлiння: у кожний момент часу можна чiтко визначити,
скiльки i на який перiод необхiдно банку запозичити коштiв. Потреба в
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недепозитних джерелах розраховується як рiзниця мiж вихiдними та
вхiдними грошовими потоками банку, з урахуванням як реальних, так i
очiкуваних значень;
- висока чутливiсть до змiн ринкової вiдсоткової ставки: позики
здебiльшого надаються пiд плаваючу процентну ставку або на короткi
перiоди;
- короткостроковий характер операцiй запозичення: найпопулярнiшими є одноденнi позики та зi строками погашення до двох тижнiв;
- неможливiсть застосування цiнових методiв управлiння, оскiльки
ставку за позикою встановлює кредитор.
Визначення конкретного джерела фiнансування має проводитись на
основi врахування таких факторiв:
- фактора витрат;
- податкового фактора;
- балансового фактора;
- ринкового фактора.
Особливе значення має фактор витрат, оскiльки вибiр мiж
iнструментами мобiлiзацiї коштiв неможливий без аналiзу видаткiв, якi
понесе банк при їхньому використаннi. По-перше, врахування факторiв
витрат дає змогу зробити висновок про доцiльнiсть мобiлiзацiї, адже
знаючи вартiсть ресурсiв, їх можна зiставити iз нормою прибутку вiд
використання ресурсiв. По-друге, прогнозуючи витрати на мобiлiзацiю з
того чи iншого джерела, управлiнцi банку можуть вибрати оптимальний
варiант.
Загальнi витрати на мобiлiзацiю коштiв складаються з прямих та
прихованих витрат. Для пiдрахунку прямих витрат зручно скористатися
формулою:
ПВБ = (К + ВО + ВВ + ВС) + (1 − ОР),

(5.1)

де ПВБ – прямi витрати;
К – плата за ресурси;
ВО – операцiйнi витрати;
ВВ – витрати на викуп iнструментiв;
ВС – витрати на страхування;
ОР – обов’язковi резерви.
Прихованi витрати виникають у результатi змiн у пасивах комерцiйних
банкiв та вимог органiв регулювання, наприклад, коли зростання окремих
статей викликає необхiднiсть нарощення iнших. Так, рiст депозитiв
спричиняє збiльшення капiталу, а значить, появу додаткових витрат.
Згiдно з методикою Р. Уотсона, якщо в аналiзi джерела фiнансування
банком використовується не один, а група факторiв, то прихованими
витратами в аналiзi можна знехтувати, визначивши середньозважений
показник прямих витрат по усiй групi джерел залучення коштiв. Така
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методика визначення вартостi залучення ресурсiв доволi розповсюджена i
носить назву методу загального фонду коштiв.
Альтернативою методу загального фонду коштiв є метод додаткових
витрат, суть якого полягає в тому, що при визначеннi цiни на ресурси
потрiбно керуватися не середньозваженими, а додатковими витратами. Для
визначення додаткових витрат пропонується така формула:
ДВ = НС × Кнс − СС + Ксс,

(5.2)

де ДВ – додатковi витрати;
НС – нова ставка;
Кнс – кошти, отриманi за новою ставкою;
СС – стара ставка;
Ксс – кошти, отриманi за старою ставкою.
Знаючи змiну сукупних витрат, управлiнцi банку можуть визначити
норму додаткових витрат на залучення ресурсiв i зiставити її з розмiром
прогнозованих доходiв:
НДВ =

ЗСВ
,
ДОК

(5.3)

де НДВ – норма додаткових витрат;
ЗСВ – змiна сукупних витрат;
ДОК – додатково отриманi кошти.
Метод додаткових витрат дає змогу керiвникам банку визначати
оптимальнi процентнi ставки, а також стежити за межами розширення
ресурсної бази. Коли нарощення ресурсiв переходить межу, за якою
вiдбувається зниження прибутку, банку варто або припинити нарощення
пасивiв, або перейти до бiльш вигiдних джерел фiнансування чи об’єктiв
вкладення коштiв.
Оцiнювання загальних витрат на залучення ресурсiв комерцiйним
банком не буде повним без урахування податкового фактора. Податковi
знижки заохочують фiнансування потреб банку за рахунок пiдвищення
заборгованостi на противагу нарощенню власного капiталу.
Однак, як свiдчить практика, податковий фактор не є вирiшальним при
розв’язаннi дилеми про джерело фiнансування: за рахунок заборгованостi
чи капiталiзацiї. У подiбних випадках бiльше значення має стан балансу
комерцiйного банку.
Банку вигiдно фiнансувати свої потреби за рахунок заборгованостi.
Залучаючи кошти таким чином, банк отримує податкову знижку, пiдвищує
показник прибутковостi акцiї. Саме тому акцiонери надають перевагу
збiльшенню заборгованостi перед порiвняно дорогими методами
нарощення капiталу.
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Органи регулювання, навпаки, вважають, що перевантаженiсть банку
заборгованiстю знижує його платоспроможнiсть та лiквiднiсть.
Перед керiвництвом банку постає проблема вибору такої структури
пасивiв, яка б дозволила забезпечити максимальну прибутковiсть при
мiнiмальному ризику. В економiчнiй теорiї така практика носить назву
оптимальної структури капiталу.
У мiжнароднiй практицi в процесi вибору джерел фiнансування
найчастiше використовується показник «ступеня залежностi», який є
спiввiдношенням власного капiталу i зобов’язань та показник «процентне
забезпечення», який показує, у скiльки разiв доходи корпорацiї
перевищують виплати за боргами. Низьке значення останнього показника
мiстить небезпеку для лiквiдностi комерцiйного банку, особливо в перiод
економiчного спаду.
Ринковий фактор вiдiграє важливе значення при виборi джерел
фiнансування комерцiйного банку. Його врахування передбачає аналiз стану
фiнансового ринку та прогнозування його розвитку.
Питання для самостійного контролю
1. Зазначте сутнiсть термiна «управлiння пасивами» у широкому
розумiннi.
2. Назвiть цiновi й нецiновi методи управлiння банкiвськими пасивами.
3. Якi фактори мають враховуватись менеджерами банку при залученнi
ресурсiв?
4. У чому суть балансового фактора, який враховується при залученнi
ресурсiв банку?
5. У чому суть ринкового фактора, який враховується при залученнi
ресурсiв банку?
6. Чи впливають змiни у структурi ресурсiв на вартiсть капiталу банку?
7. Що є вирiшальним фактором при мобiлiзацiї банком додаткових
ресурсiв?
8. Якi джерела мобiлiзацiї ресурсiв є найбiльш вигiдними для банку з
фiнансової точки зору?
9. З яких елементiв складаються загальнi витрати банку на залучення
ресурсiв?
10. Яку назву має метод визначення вартостi банкiвських ресурсiв, за
яким визначають точку беззбитковостi («мертву точку») банку?
11. Якi недолiки притаманнi визначенню вартостi банкiвських ресурсiв
за методом загального фонду коштiв?
12. У чому суть способу визначення вартостi банкiвських ресурсiв,
вiдомого як «метод додаткових витрат»?
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Тестові завдання для самостійного контролю
1. Які із зазначених ресурсів належать до депозитних?
1) позики НБУ;
2) банківські векселі;
3) рахунки НАУ;
4) нерозподілений прибуток.
2. Які із зазначених ресурсів належать до недепозитних?
1) банківські векселі;
2) позики НБУ;
3) ощадні депозити;
4) нерозподілений прибуток.
3. Які із зазначених ресурсів вважають перекупленими?
1) депозитні сертифікати;
2) позики НБУ;
3) депозити до запитання;
4) нерозподілений прибуток.
4. До неконтрольованих факторів, які впливають на залучення ресурсів
комерційного банку належать:
1) прибутковість;
2) поведінка конкурентів;
3) поведінка клієнтів;
4) нормативи регулюючих органів.
5. Установлення відсоткової ставки за депозитами залежно вiд
мiнiмального залишку на рахунку отримало назву:
1) «витрати плюс прибуток»;
2) цiноутворення на основi ринкових процентних ставок;
3) «умовне» ціноутворення;
4) цiноутворення, спрямоване на залучення клiєнтiв з бiльш
високими доходами.
6. Чи можна знехтувати прихованими витратами за визначення
загальних витрат на мобiлiзацiю коштів, згiдно з методикою Р. Уотсона?
1) ні в якому разі;
2) можна на них не звертати увагу;
3) так, якщо в аналiзi джерела фiнансування банком
використовується група факторiв;
4) така методика не досліджує це питання.
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7. Оптимальна структура капіталу передбачає формування такої
його структури, за якої забезпечується?
1) максимізація прибутку;
2) мінімізація ризику;
3) правильними є варіанти 1) та 2);
4) зростання ринкової вартості.
8. Фактори, які впливають на залучення ресурсів, поділяють на?
1) максимізація прибутку;
2) мінімізація ризику;
3) правильними є варіанти 1) та 2);
4) зростання ринкової вартості.
Тема 6 МЕНЕДЖМЕНТ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ
6.1 Структура банкiвських активiв.
6.2 Кредитний портфель банку.
6.3 Управлiння портфелем цiнних паперiв.
6.1 Структура банкiвських активiв
Актив – це той чи iнший об’єкт, який контролюється банком та
вiдповiдає принаймнi однiй з наведених нижче вимог:
- дає дохiд;
- може бути обмiнений на iнший об’єкт, який дає дохiд.
Структуру банкiвських активiв можна подати у виглядi табл. 6.1.
Таблиця 6.1– Структура банкiвських активiв

Активи
Первиннi резерви

Вториннi резерви

-

Їхній склад
Банкноти i монети в касi банку
Платiжнi документи в процесi iнкасування
Кошти на кореспондентських рахунках у центральному банку
Кошти на кореспондентських рахунках у комерцiйних банках
Обов’язковi мiнiмальнi резерви

- Вкладення в державнi короткостроковi цiннi папери
- Вкладення в корпоративнi короткостроковi лiквiднi цiннi
папери
- Мiжбанкiвськi кредити термiном до 7 днiв

Дохiднi активи

- Позики
- Довгостроковi iнвестицiї у цiннi папери

Вкладення в основнi
засоби (недохiднi
активи)
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Таким чином, первиннi резерви є малодохiдним видом активiв, i
керiвництво банку з метою максимiзацiї прибутку прагне до зниження
їхньої частки в структурi активiв. Проте це зниження можливе лише до
певного рiвня, оскiльки готiвкових коштiв у касi банку має бути достатньо
для розмiну грошей, видачi вкладiв тощо.
Вториннi резерви – це група активiв банку, якi в достатньо короткий
термiн можуть бути трансформованi у первиннi резерви i використанi для
виконання поточних платежiв за зобов’язаннями банку. Основне їхнє
призначення – бути джерелом поповнення первинних резервів, а також
забезпечувати поповнення первинних резервiв i одержання прибутку.
Вкладення в основнi засоби – це найдовгостроковiшi активи банку, без
яких неможливе нормальне функцiонування фiнансово-кредитної установи.
Ця група активiв не дає безпосередньо нiякого прибутку, проте без них
неможлива нiяка органiзацiя роботи з моменту створення.
Найбiльшу частку в активах комерцiйного банку становлять, як
правило, дохiднi активи – позики та довгостроковi iнвестицiї у цiннi
папери. Цi двi групи активiв мають нижчий ступiнь лiквiдностi, проте для
забезпечення рентабельної роботи керiвництво банку прагне до збiльшення
питомої ваги цих груп в активах банку.
Кредити становлять близько 50 % всiх активiв банку i забезпечують 2/3
всiх доходiв. Вони є найбiльш прибутковою, але й найбiльш ризиковою
частиною банкiвських активiв.
6.2 Кредитний портфель банку
Кредитний портфель – це сукупнiсть усiх позик, наданих банком iз
метою одержання прибутку. У структурi балансу кредитний портфель
розглядається як єдине цiле та складова частина активiв банку, котра має
свiй рiвень дохiдностi i вiдповiдний рiвень ризику. Дохiднiсть i ризик –
основнi параметри управлiння кредитним портфелем банку.
Якiсть i склад кредитного портфеля iстотно залежать вiд органiзацiї
кредитної роботи в банку. Органiзацiйна структура кредитної функцiї у
кожному конкретному банку має свої особливостi, що визначаються
розмiрами, можливостями банку, а також потребами клiєнтури.
Основною метою кредитування юридичних i фiзичних осiб є надання
прибуткових позик iз мiнiмальним ризиком. Керiвництву необхiдно
намiтити конкретнi галузi чи ринки, у яких у працiвникiв кредитних
пiдроздiлiв є досвiд роботи. Двоєдине завдання банку – обсяг i якiсть
послуг – повинно бути збалансованим з вимогами, якi висуваються до
лiквiдностi, капiталу, запланованої норми прибутку.
Найзагальнiшу органiзацiйну структуру кредитної функцiї унаочнює
рис. 6.1.
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Рисунок 6.1 – Органiзацiйна структура кредитної функцiї банку
Процес кредитування в банку базується на спроможностi керiвництва
банку й працiвникiв кредитного пiдроздiлу знаходити правильне
спiввiдношення мiж ризиком i прибутком.
Процес кредитування включає три функцiї:
1. Освоєння ринку i кредитний аналiз:
1.1. Маркетингове дослiдження. Реклама, зв’язки з громадськiстю.
Програми вiдвiдування клiєнтiв працiвниками банку.
1.2. Одержання формального звернення за позикою. Одержання
фiнансової звiтностi, рiшення про необхiднiсть кредиту, звiту про кредитнi
операцiї.
1.3. Оцiнювання наданого забезпечення (гарантiї).
2. Виконання кредиту та управлiння ним:
2.1. Кредитний комiтет розглядає пропозицiю/рекомендацiю. Приймається рiшення прийняти позику до виконання чи вiдмовитися вiд її надання.
2.2. Обумовлюються умови позики. Складається кредитний договiр.
Готується документацiя для забезпечення.
2.3. Позичальник пiдписує договiр, передає забезпечення, одержує
кошти.
2.4. Розмiщення матерiалiв в картотеку банку.
2.5. Обробка платежiв за позикою, одержання перiодичної фiнансової
звiтностi, вiдвiдування позичальника.
3. Перевiрка кредиту:
3.1. Вивчення позикової документацiї. Спостереження за виконанням
кредитного договору.
3.2. Позитивнi i негативнi умови позики.
3.3. Обговорення з позичальником порушення платежiв чи iнших
труднощiв. Вжиття заходiв для подолання труднощiв. Змiна умов
кредитування.
3.4. Залучення додаткового капiталу, забезпечення гарантiй.
3.5. Погашення позики.
Одним iз головних завдань, що постають перед менеджментом банку у
сферi кредитування, є розробка кредитної полiтики банку. Кредитна
полiтика має охоплювати найважливiшi елементи i принципи органiзацiї
кредитної роботи в банку, якi необхiдно зафiксувати у письмовому виглядi i
затвердити на засiданнях Кредитного комiтету та Комiтету кредитного
нагляду. Кредитна полiтика банку є основним документом, яким необхiдно
керуватися при формуваннi кредитного портфеля.
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Формуючи кредитний портфель, менеджер банку, звичайно, керується
правилом – видавати тi кредити, якi приносять максимальнi доходи за
iнших однакових умов. Дохiднiсть кредитної операцiї визначається рiвнем
вiдсоткової ставки за цим кредитом, тривалiстю перiоду надання кредиту
та прийнятою системою нарахування вiдсоткових платежiв.
У свiтовiй банкiвськiй практицi застосовується кiлька основних
методiв установлення ставки за кредитом:
1. Метод «вартiсть плюс».
Метод враховує вартiсть залучених коштiв та всi витрати банку,
пов’язанi з наданням кредиту. Вiдсоткова ставка за кредитом охоплює:
- вартiсть залучення банкiвських ресурсiв;
- операцiйнi витрати, пов’язанi з процесом кредитування;
- премiю за ризик невиконання зобов’язань клiєнтом;
- премiю за ризик, пов’язаний зi строком кредитування;
- бажаний рiвень прибутковостi кредиту, який забезпечує достатнi
виплати акцiонерам банку.
Недолiком методу є iгнорування ринкових чинникiв, таких як попит i
пропозицiя, стан кредитного ринку, конкуренцiя, а також припущення, що
банк точно може обчислити свої витрати в розрахунку на кожний кредит.
2. Метод «надбавки».
Полягає у визначеннi кредитної ставки як суми вiдсоткових витрат
залучення коштiв на грошовому ринку та надбавки. Надбавка містить
премiю за кредитний ризик та прибуток банку.
Перевагою методу є те, що банки пропонують кредити великим
корпорацiям на короткi термiни за низькими ставками (нижчi за праймставку). I досить значнi суми таких кредитiв дозволяють банкам
одержувати прибутки навiть за мiнiмального рiвня вiдсоткiв.
3. Метод «базова ставка плюс».
Кредитна ставка визначається як сума базової ставки i кредитного
спреда. За базовi приймаються:
- ставка пропозицiї мiжбанкiвського регiонального ринку;
- ставка першокласного позичальника;
- ставки мiжнародних ринкiв (LIBOR, FIBOR та iн.).
Кредитний спред містить премiю за ризик невиконання зобов’язань
клiєнтом та премiю за строк надання кредиту, що вiдображає ризик
тривалостi перiоду кредитування.
Перевагами методу є простота, необов’язковiсть точного врахування
витрат за кожним кредитом, зручнiшi застосування в умовах установлення
плаваючих ставок за кредитом, урахування впливу конкуренцiї.
4. Метод «аналiзу дохiдностi клiєнта».
Метод базується на врахуваннi всiх взаємостосункiв iз конкретним
клiєнтом. Цей метод потребує точного облiку всiх доходiв i витрат,
пов’язаних iз кожним клiєнтом, i застосовується, насамперед, для
кредитування великих компанiй, якi мають постiйнi зв’язки з банком.
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Визначення цiни кредиту за таким методом має на метi зниження
кредитної ставки нижче вiд загальноприйнятого рiвня для заохочення
найвигiднiших клiєнтiв.
Такий пiдхiд корисний для виявлення найприбутковiших клiєнтiв i
видiв банкiвських послуг та операцiй. Недолiком методу є його складнiсть,
громiздкiсть, необхiднiсть розробки докладної звiтностi за доходами та
витратами обслуговування кожного клiєнта.
Крiм методiв визначення кредитної ставки, вартiсть кредиту залежить i
вiд обраної системи встановлення та нарахування вiдсоткiв за позикою.
Вiдсотковi ставки за кредитами можуть бути фiксованi, якщо вони
визначаються в момент видачi кредиту i залишаються незмiнними
протягом всього перiоду кредитування, або плаваючими, тобто такими, що
переглядаються перiодично зi змiною базової ставки.
У банкiвськiй практицi використовуються три основнi системи
нарахування вiдсоткiв:
- американська – база 360 днiв i 30 днiв у кожному мiсяцi;
- англiйська – база 365 (366) днiв (фактична) i фактична кiлькiсть днiв
у кожному мiсяцi;
- європейська – база 360 днiв та фактична кiлькiсть днiв у кожному
мiсяцi.
Вкладення коштiв у цiннi папери за значимiстю та розмiрами займають
друге мiсце серед активних операцiй банку пiсля кредитування.
6.3 Управлiння портфелем цiнних паперiв
Усi цiннi папери доцiльно подiлити, з погляду тривалостi перiоду обiгу,
на основнi класи:
1. Iнструменти грошового ринку, до яких належать цiннi папери з
перiодом обiгу до року i якi характеризуються низькою дохiднiстю,
низьким ризиком i високою лiквiднiстю.
2. Iнструменти ринку капiталiв, якi мають строк погашення понад рiк
i характеризуються вищою дохiднiстю та пiдвищеною ризикованiстю,
лiквiднiсть залежить вiд особливостей ринку.
Лише вкладення в iнструменти ринку капiталiв можуть бути вiднесенi
до iнвестицiй.
У банкiвськiй практицi видiляють два основнi пiдходи до управлiння
портфелем цiнних паперiв, якi називають активною та пасивною
iнвестицiйною полiтикою. Данi вiдображенi на рис. 6.2.
З погляду завдань, що постають перед менеджментом під час
формування банкiвського портфеля цiнних паперiв, видiляють кiлька типiв
портфелiв:
1. Портфель росту, орiєнтований на придбання цiнних паперiв, ринкова
вартiсть яких швидко зростає. У складі такого портфеля ‒ акцiї,
приватизацiйнi папери, iншi цiннi папери з невизначеним прибутком.
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2. Портфель доходу слугує для утримання високих поточних надходжень, його ринкова вартiсть зростає повiльно. Формується здебiльшого з
ощадних сертифiкатiв, облiгацiй, казначейських зобов’язань.
3. Портфель ризикового капiталу ‒ формування такого портфеля має на
метi отримання надприбуткiв за рахунок придбання акцiй, приватизацiйних
паперiв, векселiв у момент, коли вони рiзко недооцiненi на ринку. До складу
можуть входити деривативи, операцiї з якими проводяться з метою
одержання спекулятивних прибуткiв.
4. Збалансований портфель, має на метi досягнення кiлькох цiлей:
нарощування капiталу, отримання високого доходу, пiдтримка лiквiдностi.
До складу такого портфеля можуть входити цiннi папери зi швидко
зростаючою ринковою вартiстю, високоприбутковi цiннi папери,
безризиковi та високолiквiднi цiннi папери.
5. Спецiалiзований портфель, формується з огляду не на загальний
цiльовий критерiй, а за такими окремими критерiями, як: вид цiнних
паперiв, галузева чи регiональна належнiсть, вид ризику, перiод обiгу
тощо.

Рисунок 6.2 – Пiдходи до управлiння портфелем цiнних паперiв
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У такому процесi банку необхiдно насамперед проаналiзувати
спiввiдношення таких основних характеристик цiнного паперу, як
дохiднiсть та рiвень ризику.
Дохiднiсть цiнних паперiв залежить вiд двох чинникiв:
- очiкуваної норми дохiдностi;
- норм та правил оподаткування доходiв вiд операцiй з цiнними
паперами.
Ризик цiнних паперiв неоднорiдний за своїм змiстом, тому вiн має
визначатися як сукупнiсть основних ризикiв, на якi наражається iнвестор
під час придбання та зберiгання цiнних паперiв, а саме:
- рiвень лiквiдностi цiнних паперiв;
- ризик дострокового погашення;
- iнфляцiйний ризик;
- вiдсотковий, дiловий та кредитний ризик;
- ризик, пов’язаний з тривалiстю обiгу цiнного паперу.
Очiкувана норма дохiдностi цiнного паперу складається з двох
частин:
- вiдсоткових виплат, які обiцяє емiтент;
- iмовiрних капiтальних приростiв (збиткiв) унаслiдок змiни ринкової
вартостi цiнного паперу.
Очiкувана норма дохiдностi обчислюється за формулою:
n

P=∑
i =1

Si
H
+
,
i
(1 + d ) (1 + d ) n

(6.1)

де Р – поточна ринкова вартiсть цiнного паперу;
n – кiлькiсть перiодiв, протягом яких цiнний папiр приносить дохiд;
H – номiнальна вартiсть цiнного паперу;
d – дохiднiсть цiнного паперу до моменту погашення;
Si – очiкуваний потiк вiдсоткових виплат за цiнним папером в i-й
перiод.
У зарубiжнiй банкiвськiй практицi широко використовується низка
фiнансових нововведень, якi дозволяють частково вирiшувати проблеми
подолання розриву мiж банкiвськими фондами. До них належать:
сек’юритизацiя активiв, продаж позик i випуск кредитних гарантiй, якi
захищають потребу клiєнтiв у кредитах (позабалансовi операцiї).
При сек’юритизацiї банк вiдкладає частину таких дохiдних активiв, як
iпотечнi чи споживчi позики, i продає випущенi пiд них цiннi папери
(фiнансовi вимоги) на вiдкритому ринку. З оплатою цих активiв
(наприклад, коли боржники оплачують основну суму боргу i нарахованi
вiдсотки) потiк доходу направляється до суб’єктiв, якi в цей час тримають
цiннi папери. Iншими словами, банкiвськi позики трансформуються у цiннi
папери, якi вiльно продаються на фондовому ринку.
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Банк повертає грошовi кошти, витраченi на придбання активiв, i
використовує новi кошти для надання нових позик i для покриття
операцiйних витрат. По сутi, сек’юритизацiя – це процес перетворення
нелiквiдних позик у лiквiднi активи. Крiм цього, банк може одержувати
додатковий прибуток у виглядi комiсiйних за обслуговування пакетiв
активiв.
Банки можуть використовувати позики не лише для забезпечення
випущених цiнних паперiв, як джерело формування нових коштiв, проте й
для продажу їх новим власникам. Бiльшiсть позик у сучасних умовах
продається у формi участi в позиках чи вигляді дрiбнення позик. Згідно з
угодою про участь у позиках банк продає частину великої позики свого
клiєнта одному чи декiльком кредиторам на строк, що дорівнює строку
погашення цiєї позики. Таким чином продаж завершиться, коли позика
буде погашена.
Основною перевагою продажу позик є те, що за умови продажу
низькоприбуткових активiв звiльняється мiсце для високоприбуткових
активiв, коли на ринку вiдбувається пiдвищення вiдсоткової ставки.
Одержаний при цьому прибуток використовується на фiнансування iнших
джерел доходiв банку i для конвертацiї першопочатково нелiквiдних
активiв у лiквiднi. Крiм цього, продаж позик сповiльнює зростання
банкiвських активiв, що допомагає менеджерам банку досягти кращого
балансу мiж зростанням банкiвського капiталу i ризиком, пов’язаним iз
кредитуванням.
В останнi роки швидко розвивається ринок фiнансових гарантiй, якi
використовуються для змiцнення репутацiї позичальника з допомогою
страхування кредитiв вiд неплатежiв за позиками для зниження його
фiнансових затрат. Найбiльш поширеною формою фiнансових гарантiй у
закордоннiй банкiвськiй практицi є гарантiйний кредитний лист, який є
позабалансовим зобов’язанням банку, що його випускає. Такий банк за
плату згоден гарантувати кредит свого клiєнта чи виконання умов
контракту, укладеного мiж клiєнтом банку i третьою стороною.
Питання для самостійного контролю
1. Визначити суть поняття «управлiння активами» у широкому
розумiннi.
2. У чому суть поняття «вториннi резерви» банку?
3. Якi активи належать до «вторинних резервiв» банку?
4. Дайте характеристику основних груп банкiвських активiв з точки
зору їхньої лiквiдностi.
5. Охарактеризуйте органiзацiйну структуру кредитування та назвiть
функцiї її складових.
6. Дайте характеристику процесу банкiвського кредитування.
7. Охарактеризуйте спосiб цiноутворення банкiвського кредиту,
вiдомого як «базова ставка плюс».
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8. Охарактеризуйте спосiб цiноутворення банкiвського кредиту,
вiдомого як «вартiсть плюс».
9. Охарактеризуйте спосiб цiноутворення банкiвського кредиту,
вiдомого як «вартiсть‒вигiднiсть».
10. Дайте характеристику рiзних iнвестицiйних стратегiй банку.
11. У чому суть сек’юритизацiї?
12. Зазначте причини розширення позабалансових операцiй банку.
Тестові завдання для самостійного контролю
1. Які із зазначених банківських активів належать до доходних?
1) кошти на кореспондентських рахунках у комерційних банках;
2) міжбанківські кредити терміном до 7 днів;
3) кредити населенню та організаціям;
4) банкноти і монети в касі.
2. Які із зазначених банківських активів належать до вторинних
резервів?
1) кошти на кореспондентських рахунках у комерційних банках;
2) міжбанківські кредити терміном до 7 днів;
3) кредити населенню та організаціям;
4) банкноти і монети в касі.
3. До якого виду банківського активу належать інвестиції в цінні
папери?
1) вторинні резерви;
2) доходні активи;
3) недоходні активи;
4) не є активом.
4. До якого виду банківського активу належать вкладення в державні
короткострокові цінні папери?
1) вторинні резерви;
2) доходні активи;
3) недоходні активи;
4) не є активом.
5. Найдовгостроковiшi активи банку, без яких неможливе нормальне
функцiонування фiнансово-кредитної установи, – це:
1) первинні резерви;
2) вторинні резерви;
3) доходні активи;
4) недоходні активи.
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6. Що із зазначеного є складовою функції виконання кредиту та
управління ним?
1) розмiщення матерiалiв у картотеку банку;
2) одержання формального звернення за позикою;
3) залучення додаткового капiталу, забезпечення гарантiй;
4) одержання позики.
7. Який метод установлення ставки за кредитом враховує вартiсть
залучених коштiв та всi витрати банку, пов’язанi з наданням кредиту?
1) надбавки;
2) аналіз доходності клієнта;
3) базова ставка плюс;
4) вартість плюс.
8. Згідно з яким методом ставка за кредитом визначається як сума
базової ставки i кредитного спреда?
1) надбавки;
2) аналіз доходності клієнта;
3) базова ставка плюс;
4) вартість плюс.
9. Згідно з якою системою нарахування відсотків за основу в році
приймається 360 днів, а кількість днів у кожному місяці береться
фактична?
1) американською;
2) англійською;
3) європейською;
4) французькою.
10. Вклад у розмірі 1000 грн покладено на депозит 10.03 та запитано
15.06. Ставка депозиту – 10 % річних?, в році 365 днів. Скільки
становитимуть нарахові відсотки за європейським методом їхнього
нарахування:
1) 26,94 грн;
2) 26,39 грн;
3) 26,58 грн;
4) 26,03 грн.
11. Який портфель цінних паперів комерційного банку формується
здебiльшого з ощадних сертифiкатiв, облiгацiй, казначейських
зобов’язань?
1) росту;
2) доходу;
3) збалансований;
4) спеціалізований.
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Тема 7 УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ I ПАСИВАМИ БАНКУ
7.1 Пiдходи до управлiння активами i пасивами банку.
7.2 Методи управлiння активами i пасивами.
7.3 Iнтегральнi показники управлiння активами i пасивами.
7.1 Пiдходи до управлiння активами i пасивами банку
Проблема грамотного управлiння активами i пасивами (УАП) у
вiтчизняних комерцiйних банках є однiєю iз центральних у теорiї
фiнансового менеджменту.
Управлiння активами i пасивами – це загальна концепцiя, яка полягає
у скоординованому управлiннi фiнансовими потоками банку, у процесi
якого шляхом узгодження управлiнських рiшень та забезпечення певних
пропорцiй мiж активними i пасивними операцiями досягається декiлька
цiлей, таких як:
- пiдвищення прибутку;
- зниження ризикiв;
- аналiз i контроль за лiквiднiстю;
- управлiння спредом та iншi.
Ретроспективно прийнято розрiзняти такi пiдходи до управлiння
банком: через активи; через пасиви; через управлiння активами i пасивами
(табл. 7.1).
Iнтегрований пiдхiд до УАП стосується практично всiх сфер
фiнансового управлiння банком: стратегiчного планування, оперативного
управлiння, у тому числi аналiзу i контролю, управлiння прибутком i
ризиками, формування фiнансового iнструментарiю.
Iнтегрований пiдхiд до управлiння активами i пасивами дає змогу
вирiшити проблему оптимiзацiї спiввiдношення мiж прибутковiстю i
ризиком. У ходi вирiшення дилеми «прибуток‒ризик» видiляють двi
основнi моделi управлiння, якi формалiзують обрану стратегiю поведiнки
на ринку. Данi вiдображенi на рис. 7.1.

Рисунок 7.1 – Стратегiї та моделi управлiння активами i пасивами банку
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Таблиця 7.1 – Змiст пiдходiв до управлiння активами i пасивами

Пiдходи
Управлiння
активами
(до 1960-х рр.)

Сутнiсть
Сфера прийняття рiшень
керiвництвом стосувалась лише
розмiщення активiв i якими мають
бути їхні умови

Управлiння
пасивами
(1960-1970 рр.)

Встановлено контроль над
джерелами залучення коштiв банку,
що дало змогу реструктурувати
баланс у напрямi оптимiзацiї витрат
за залученими коштами, а в
пiдсумку збiльшити прибуток i
капiтал. Управлiння через пасиви не
виключає параллельного управлiння
активами, однак данi пiдходи
розмежованi i застосовуються
автономно
Спрямований на реалiзацiю
системного пiдходу до управлiння
банком через узгодження всiх
напрямкiв фiнансової дiяльностi,
зокрема таких, як формування
оптимального ресурсного
потенцiалу, спiввiдношення
прибутковостi i ризикованостi,
управлiння лiквiднiстю тощо

Iнтегрований
пiдхiд до
управлiння
активами i
пасивами
(з 1980-х рр.)

Недолiки
Не дозволяє максимiзувати
прибуток, оскiльки банк
вiдмовляється вiд управлiння
залученими коштами i значна
частина активiв банку має
знаходитися у
високолiквiднiй формi для
пiдтримки достатнього рiвня
лiквiдностi
Кошти залучаються
банком без урахування
ефективностi рiзних
напрямiв їхнього
розмiщення

Перша модель дає змогу отримати оптимальний прибуток, хоча при
цьому iснує загроза збиткiв. Тобто, дiяльнiсть супроводжується
пiдвищеним ризиком; друга модель працює на те, щоб до мiнiмуму знизити
ризики та стабiлiзувати прибутки.
7.2 Методи управлiння активами i пасивами
У процесi реалiзацiї будь-якої iз стратегiй управлiння активами i
пасивами використовуються двi групи методiв, які вiдображенi на рис. 7.2.

Рисунок 7.2 – Методи управлiння активами i пасивами
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Методи управлiння структурою балансу досить громiздкi, важко
реалiзовуються в практичнiй дiяльностi та потребують значного часу i
витрат. На вiдмiну вiд них, методи, що передбачають проведення
позабалансових операцiй з метою управлiння, характеризуються як зручнi,
гнучкi i мобiльнi, вони дають змогу швидко i рацiонально реструктурувати
баланс вiдповiдно до кон’юнктури ринку.
За допомогою методу структурного балансування портфелiв активiв
i пасивiв за строками i сумами банк фiксує спред i нейтралiзує змiни
процентних ставок. При цьому збалансована стратегiя передбачає
встановлення повної вiдповiдностi мiж сумами та термiнами залучення i
розмiщення коштiв. Така стратегiя не максимiзує, а стабiлiзує прибуток,
мiнiмiзуючи процентний ризик. Незбалансована стратегiя надає потенцiйнi
можливостi одержання пiдвищених прибуткiв за рахунок змiни процентних
ставок. Згiдно з незбалансованою стратегiєю управлiння, строки залучення
пасивiв мають бути меншими строкiв їхнього розмiщення, якщо прогноз
свiдчить про майбутнє зниження процентних ставок i навпаки.
До найбiльш популярних методiв управлiння структурою балансу, який
використовують сьогоднi банки, є управлiння дисбалансами (управлiння
гепом) (табл. 7.2).
Таблиця 7.2 – Взаємозв’язок змiни загального рiвня процентних ставок
i рентабельностi банку
Розрив
Ринковi процентнi ставки
Прибуток
Позитивний
Зростають
Зростає
Позитивний
Падають
Падає
Вiд’ємний
Зростають
Падає
Вiд’ємний
Падають
Зростає
Послiдовнiсть геп-менеджменту охоплює такi етапи:
1. Визначення горизонту планування ризику змiни процентних ставок:
- до 7 днiв, 7‒31 днiв – короткостроковi активи i пасиви;
- 32‒92, 93‒183 – середньостроковi активи i пасиви;
- 84‒365, бiльше 365 – довгостроковi активи i пасиви.
2. Розбиття активiв i пасивiв банку на 2 категорiї:
- чутливi до змiн процентних ставок (АЧП\ПЧП);
- нечутливi до змiн процентних ставок.
3. Кiлькiсне визначення гепу дорiвнює рiзницi мiж активами i пасивами
до змiн процентних ставок:
- АЧП > ПЧП, то геп додатний;
- АЧП < ПЧП, то геп вiд’ємний;
- АЧП = ПЧП, то геп нульовий.
4. Контроль за ризиком змiни процентних ставок:
- наступальна стратегiя – змiна структури активiв i пасивiв банку з
метою отримання вигоди вiд прогнозованої змiни процентних
ставок;
- оборонна стратегiя – збалансування обсягiв АЧП i ПЧП у межах
планового горизонту.
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Дюрацiя – це розрахунок середньозваженого строку погашення за
активами i пасивами банку. Для розрахунку дюрацiї портфеля потрiбно:
- визначити середньозважений строк погашення для кожного
фiнансового iнструменту;
- зважити кожний розрахунковий показник за ринковою вартiстю;
- знайти суму всiх здобутих показникiв, яка й становитиме
середньозважений строк погашення портфеля загалом.
Пiдiбравши склад i структуру портфелiв так, щоб середнiй термін
погашення портфеля активiв приблизно збiгався iз середнiм строком
погашення портфеля зобов’язань, банк може захиститися вiд негативного
впливу ризику змiни процентних ставок. Вартiсть активiв має
перевищувати вартiсть зобов’язань на розмiр капiталу.
Методику «геп» доцiльно використовувати на коротку перспективу, а за
допомогою методики дюрацiї варто здiйснювати вiдбiр iз декiлькох
найкращих варiантів залучення i розмiщення банкiвських ресурсiв.
Таким чином, концепцiя УАП дає змогу сформувати оптимальну
структуру балансу та захиститися вiд ризикiв, спричинених значними
коливаннями параметрiв фiнансових ринкiв. При цьому баланс
розглядається на тiльки як звiтна форма, а й як генератор доходiв i витрат
банку, тобто як об’єкт активного управлiння, параметрами якого є
прибутковiсть i рiвень ризику.
7.3 Iнтегральнi показники управлiння активами i пасивами
Активний пiдхiд до управлiння балансом передбачає формування
спецiального аналiтичного iнструментарiю та введення iнтегральних
показникiв, якi характеризують спiввiдношення активiв i зобов’язань за
обсягами i строками. Данi вiдображенi на рис. 7.3.
Упровадження методiв УАП в банку здiйснюється спецiальним
комiтетом при радi директорiв – Комiтетом з управлiння активами i
пасивами (КУАП – ALCO), який безпосередньо пiдпорядковується
правлiнню банку. Його повноваження визначено положенням про КУАП та
деталiзовано у правилах, положеннях i процедурах, затверджених
правлiнням банку. До складу Комiтету з управлiння активами i пасивами
входять голова правлiння, заступники, якi вiдповiдають за управлiння
активно-пасивними операцiями, керiвники вiдповiдних пiдроздiлiв.
Основнi завдання КУАП:
- визначення стратегiї банку, розгляд i затвердження стратегiчного та
оперативного планiв, бюджетiв, змiн до них, участь у розробцi
полiтики;
- аналiз тенденцiй ринку щодо процентних ставок, встановлення
процентних ставок за наданими та залученими кредитами;
- оцiнювання тенденцiй основних показникiв дiяльностi: прибутку,
прибутковостi активiв, прибутковостi капiталу, чистої процентної
маржi, спреду тощо;
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-

аналiз вкладень та ресурсiв iз метою диверсифiкацiї зобов’язань,
запобiгання надмiрнiй концентрацiї активiв, розгляд вiдповiдних
положень i лiмiтiв;
оцiнювання загальнобанкiвської позицiї щодо прийнятих ризиків;
розподiл коштiв на основi зваженого ризику, вибiр засобiв
хеджування;
пiдготовка висновкiв для правлiння банку; директив та наказiв
пiдпорядкованим пiдроздiлам.

Рисунок 7.3 – Iнтегральнi показники управлiння активами i пасивами
КУАП має містити у своєму розпорядженнi такi документи:
- Звiт про чутливiсть балансу до змiни процентних ставок.
- Графiк строкiв погашення активiв i пасивiв, чутливих до змiн
процентних ставок.
- Управлiнську звiтнiсть з лiквiдностi.
- Звiтнiсть за проблемними активами.
- Економiчну звiтнiсть.
- Звiтнiсть за процентними ставками
Казначейство (або департамент активних i пасивних операцiй) банку
займається фiнансовими операцiями на вiдкритих ринках – ринку грошей,
ринку капiталiв, ринку деривативiв. Казначейство бере участь у
формуваннi зовнiшньої та внутрiшньої цiнової полiтики банку через
систему трансфертного цiноутворення воно впливає на ефективнiсть
стратегiї управлiння активами i пасивами, водночас виявляючи
високорентабельнi чи, навпаки, збитковi банкiвськi продукти.
Органiзацiйно казначейство є вiдносно автономною структурою, що
проводить фiнансовi операцiї як iз власної iнiцiативи, так i за дорученням
iнших пiдроздiлiв банку.
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Питання для самостійного контролю
1. У чому суть поняття «управлiння активами-пасивами у банкiвському менеджментi»?
2. Назвiть принципи управлiння фiнансовими потоками банку.
3. Якi активи та пасиви є чутливими до змiн у процентних ставках?
4. Зазначте переваги та недолiки збалансованої стратегiї управлiння
активами‒пасивами.
5. Назвiть й охарактеризуйте методи управлiння активами i пасивами
банку.
6. Охарактеризуйте поняття «дисбаланс».
7. Охарактеризуйте поняття «кумулятивний дисбаланс».
8. Як вплине пiдвищення/зниження ринкових процентних ставок на
доходи банку за умови наявностi у нього позитивного/негативного
дисбалансу?
9. Назвiть абсолютнi та вiдноснi показники прибутковостi банку.
10. Що означає абревiатура ALCO?
11. Назвiть функцiї та порядок дiяльностi ALCO?
12. Назвiть функцiї казначейства банку у процесi управлiння
активами-пасивами.
Тестові завдання для самостійного контролю
1. За якої моделі управління комерційний банк вибирає таку стратегію
поведінки на ринку як хеджування?
1) максимізація прибутку;
2) мінімізація ризику;
3) управління гепом;
4) за будь-якої моделі.
2. У який часовий період комерційні банки використовували такий
підхід як управління активами ?
1) 1970‒1980 рр.;
2) 1960‒1970 рр.;
3) до 1960 р.;
4) з 1980 р. і до сьогодні.
3. Який із зазначених методів УАП не належить до методів управління
структурою балансу?
1) геп-менеджмент;
2) дюрація;
3) валютний метчинг;
4) хеджування.
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4. Який із зазначених методів УАП належить до методів, що
передбачають проведення позабалансових операцiй?
1) страхування;
2) управління ліквідністю;
3) арбітраж з контрольованим ризиком;
4) хеджування.
5. Якщо пасиви, чутливi до змiн процентних ставок, більші за активи,
чутливi до змiн процентних ставок, то?
1) геп додатний;
2) геп від’ємний;
3) варто впровадити метчинг;
4) високий рівень ризику.
6. Розрахунок середньозваженого строку погашення за активами i
пасивами банку – це:
1) дюрація;
2) геп;
3) валютний метчинг;
4) КУАП.
7. Балансування портфелів активів i пасивів банку за сумами – це:
1) дюрація;
2) геп;
3) валютний метчинг;
4) КУАП.
8. Який із зазначених інтегральних показників управлiння активами i
пасивами належить до показників прибутковості?
1) дюрація;
2) геп;
3) імунізація балансу;
4) спред.
Тема 8 УПРАВЛIННЯ ЛIКВIДНIСТЮ БАНКУ
8.1 Поняття банкiвської лiквiдностi.
8.2 Методи (принципи) управлiння банкiвською лiквiднiстю.
8.3 Методи оцiнювання потреби банку в лiквiдних коштах.
8.1 Поняття банкiвської лiквiдностi
Ефективне управлiння лiквiднiстю є однiєю з найважливiших проблем
у дiяльностi кожного банку i фундаментальною основою фiнансового
менеджменту у будь-якiй кредитнiй установi. Особливо актуальна вона для
українських банкiв, адже об’єктивнi економiчнi умови, нестабiльна
ресурсна база, обмежений кредитно-iнвестицiйний ринок надзвичайно
ускладнюють завдання ефективного управлiння лiквiднiстю.
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На основi аналiзу iснуючих теорiй управлiння лiквiднiстю i реальної
банкiвської практики видiляють альтернативнi пiдходи до пiдтримки
лiквiдностi банку: менеджери мають накопичувати необхiдний обсяг
коштiв або знаходити їх на фiнансових ринках.
Термiн «лiквiднiсть» (вiд латинського liquidus – рiдкий, текучий) у
буквальному розумiннi слова означає легкiсть реалiзацiї, продаж,
перетворення матерiальних цiнностей у грошовi кошти. Iснує чимало
означень банкiвської лiквiдностi (рис. 8.1).

Рисунок 8.1 – Поняття банкiвської лiквiдностi
Загалом суть проблеми лiквiдностi полягає в тому, що попит на лiквiднi
засоби рiдко дорiвнює їх пропозицiї в будь-який момент часу. Тому банк
має справу або з дефiцитом лiквiдних коштiв або з їх надлишком (рис. 8.2).

Рисунок 8.2 – Визначення наявностi лiквiдних засобiв у банку
Функцiї управлiння банкiвською лiквiднiстю:
1. Задоволення попиту на кредити.
2. Задоволення вимог вкладникiв щодо вилучення депозитiв.
3. Оптимiзацiя сукупного прибутку банку.
4. Обмеження вартостi залучених на ринку ресурсiв.
5. Невтрата коштiв за рахунок неприбуткового продажу активiв.
6. Демонстрацiя ринку надiйностi банку.
Принципи управлiння банкiвською лiквiднiстю зведенi у табл. 8.1.
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Таблиця 8.1 – Принципи управлiння банкiвською лiквiднiстю банку
Назва принципу

Прiоритетнiсть лiквiдностi

Постiйнiсть аналiзу
потреби в лiквiдних коштах

Планування та
прогнозування дiй банку
Взаємозв’язок ризику
лiквiдностi з iншими
сферами дiяльностi

Суть
Менеджери з управлiння лiквiднiстю мають
контролювати дiяльнiсть усiх пiдроздiлiв банку,
вiдповiдальних за мобiлiзацiю i розмiщення коштiв на
фiнансових ринках, i координувати свою дiяльнiсть з
роботою цих пiдроздiлiв
З метою уникнення як дефiциту, так i профiциту
лiквiдностi менеджери мають аналiзувати потребу в
лiквiдних коштах та приймати рiшення щодо їхнього
розмiщення
У разi виникнення незбалансованої лiквiдностi й
кризових ситуацiй менеджери мають заздалегiдь
передбачити можливiсть зняття найбiльшими клiєнтами
банку коштiв iз своїх рахункiв, або, навпаки, значного
припливу грошових коштiв на рахунки клiєнтiв
Залучення i розмiщення коштiв, управлiння ризиком
вiдсоткових ставок

8.2 Методи (принципи) управлiння банкiвською лiквiднiстю
З метою забезпечення ефективного управління ліквідністю банків
Базельським комітетом з питань банківського нагляду прийнята низка
документів щодо ризику ліквідності, а саме:
- «Базельські принципи ефективного банківського нагляду»; «Краща
практика менеджменту ліквідності в банківських організаціях» (2000 р.);
- «Опора 3 Базель II (Ринкова дисципліна)» щодо збільшення
публічного розкриття інформації про наявність ліквідності в банку (2003 р.);
- «Принципи належного управління і нагляду за ризиком ліквідності»
(2008 р.);
- «Базель ІІІ: Міжнародні підходи до вимірювання ризику ліквідності,
стандартів і моніторингу» (грудень 2010 р.);
- «Принципи агрегування ризиків і надання звітності по ризикам»
(січень 2013 р.);
- «Базель ІІІ: показник покриття ліквідності та інструменти
моніторингу ризику ліквідності» (січень 2013 р.);
- «Базель III: Показник чистого стабільного фондування» (2014 р.).
Базельським комітетом упроваджена нова концепція толерантності до
ризику ліквідності (схильності до ризику), що передбачає управління
ліквідністю не як «запасом», а як «грошовим потоком», що базується на
прогнозі руху грошових потоків. Особливий наголос робиться на
забезпеченні управління ліквідністю на щоденній основі та підтриманні
внутрішньоденної ліквідності банків в умовах активного впровадження
банками онлайн-банкінгу.
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Відповідно до Базельських принципів ефективного банківського
нагляду, 2006 р. (Принцип 24. Ризик ліквідності), від банків вимагається
впровадження стратегії управління ліквідністю, що має враховувати
профіль ризику банку, ринкові та макроекономічні умови, а також
включати розумні (обережні, консервативні) політику та процедури щодо
виявлення, вимірювання, оцінки, моніторингу, звітування, контролю або
зменшення ризиків ліквідності в межах визначених часових інтервалів.
Натомість орган нагляду має вимагати від банків наявність планів на
випадок виникнення непередбачуваних обставин для вирішення проблем з
ліквідністю.
З розвитком фiнансових ринкiв розвивались рiзнi теорiї управлiння
банкiвською лiквiднiстю:
1. Теорiя комерцiйних позик – банк зберiгає свою лiквiднiсть до того
часу, поки його активи знаходяться у короткострокових позиках.
Недолiком цієї теорiї є те, що не враховуються потреби в кредитах
економiки, що розвивається.
2. Теорiя перемiщення активiв, основні положення якої охоплють те,
що активи банкiв мають легко реалiзовуватися:
- можливiсть рефiнансування кредитiв у центральному банку;
- високолiквiднi застави (наприклад, цiннi папери);
- урядовi цiннi папери та iн.
Основним недолiком теорiї є те, що в умовах кризи лiквiднi активи
можуть знецiнюватися через рiзке падiння котувань фондового ринку.
Високолiквiднi активи мають низьку дохiднiсть.
3. Теорiя очiкуваного доходу – грошовi потоки банку (процентнi
виплати за кредитами) необхiдно планувати на основi аналiзу майбутнiх
доходiв позичальника (амортизацiйнi кредити i диференцiйованi за
строками iнвестицiйнi портфелi).
До недолiкiв теорiї вiдносять те, що не завжди можна контролювати
всi грошовi потоки позичальника. Форс-мажорнi обставини i системна
криза можуть порушити грошовi потоки позичальника. Можливiсть
залучення коштiв залежить вiд репутацiї банку.
4. Теорiя управлiння пасивами – основою є те, що вiдбувається
купiвля активiв на ринку для забезпечення лiквiдностi (перш за все МБК).
Основним недолiком є те, що можливiсть залучення коштiв залежить
вiд репутацiї банку.
I хоча їм притаманнi певнi недолiки, однак залежно вiд ситуацiї
запропонованi цими теорiями пiдходи використовуються в реальнiй
практицi та дозволяють регулювати лiквiднiсть i платоспроможнiсть банку.
При плануваннi й аналiзi лiквiдностi корисною та ефективною
виявляється концепцiя фiнансових потокiв, коли операцiї банку
розглядають як рух грошових коштiв у виглядi надходжень та вибуття, що
постiйно вiдбувається в процесi роботi установи. На вiдмiну вiд балансу,
який вiдображає вартiсть активiв, зобов’язань i капiталу в конкретний
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момент часу, у звiтi про фiнансовi потоки (звiт про джерела та
використання коштiв) вiдображаються фiнансовi потоки за певний перiод.
Банкiвський менеджмент зможе успiшно вирiшити проблему
управлiння лiквiднiстю лише тодi, коли вiн буде готовий реагувати на
змiну зовнiшнiх i внутрiшнiх факторiв (рис. 8.3).

Рисунок 8.3 – Фактори, якi впливають на лiквiднiсть банку
У практицi банки використовують збалансовану стратегiю управлiння
лiквiднiстю, оскiльки вона дозволяє одночасно враховувати сильнi сторони
стратегiї управлiння активами i управлiння пасивами, нiвелюючи їхні
негативнi наслiдки.
Для реалiзацiї вибраної в процесi перспективного планування стратегiї
управлiння лiквiднiстю менеджери банку використовують рiзнi методи
(рис. 8.4).

Рисунок 8.4 – Методи управлiння лiквiднiстю банку
З огляду на винятково важливу роль ліквідності в життєдіяльності
банку та підтримці рівноваги банківської системи в цілому в багатьох
країнах органами банківського нагляду та законодавством передбачено
встановлення норм ліквідності. Банки зобов’язані підтримувати показники
ліквідності не нижчими від певного рівня (норми), що визначається з
урахуванням нагромадженого досвіду та конкретних економічних умов у
країні.
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Такий метод спрямований, насамперед, на здійснення контролюючої
функції за станом ліквідності комерційних банків, але іноді спонукає
керівництво банків до послаблення уваги до цієї проблеми і сприйняття її
не як власної, а такої, що може бути вирішена через втручання
центрального банку і надання стабілізаційних кредитів. Як показує
зарубіжний і вітчизняний досвід, така позиція є глибоко помилковою і
призводить, здебільшого, до трагічних наслідків, коли банк перестає
існувати. Після втрати ліквідності відновити репутацію банку та довіру до
нього з боку клієнтів майже неможливо.
Централізований підхід до регулювання банківської ліквідності
використовується Національним банком України через встановлення
обов’язкових нормативів.
Нормативи ліквідності – економічні нормативи, які встановлює
Національний банк України з метою контролю за станом ліквідності банків:
миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та короткострокової
ліквідності (Н6).
Норматив миттєвої ліквідності (Н4) визначається як співвідношення
високоліквідних активів до поточних зобов’язань банку.
Н4 =

Ккр + К
× 100%,
Рз + Пз

(8.1)

де Н4 – норматив миттєвої ліквідності;
Ккр – сума коштів на коррахунках;
К – сума коштів у касі;
Рз – розрахункові зобов’язання;
Пз – поточні зобов’язання.
Він характеризує мінімальний обсяг високоліквідних активів,
необхідний для забезпечення виконання поточних зобов’язань протягом
одного операційного дня. Нормативне значення коефіцієнта Н4 має бути
не менше 20 %.
Норматив поточної ліквідності (Н5) визначається як співвідношення
активів з кінцевим строком погашення до 31 дня до зобов’язань банку з
кінцевим строком погашення до 31 дня. Цей норматив характеризує
мінімально необхідний обсяг активів банку для забезпечення виконання
поточного обсягу зобов’язань протягом одного календарного місяця.
Нормативне значення коефіцієнта Н5 має бути не менше 40 %.
Н5 =

А
× 100%,
З

(8.2)

де А – активи з кінцевим строком погашення до 31 дня;
З – зобов’язання банку з кінцевим строком погашення до 31 дня.
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Норматив короткострокової ліквідності (Н6) визначається як
співвідношення ліквідних активів до зобов’язань з кінцевим строком
погашення до одного року. Він визначає мінімально необхідний обсяг
активів для забезпечення виконання своїх зобов’язань протягом одного
року. Нормативне значення коефіцієнта Н6 має бути не менше 60 %.
У деяких країнах, наприклад у США, не існує обов’язкових нормативів
ліквідності, і банки самостійно вирішують цю проблему. Але органи
банківського нагляду постійно здійснюють контроль за станом ліквідності
і оцінюють якість управління нею під час перевірок на місцях за
рейтинговою системою «CAMEL», де ліквідність розглядається як один з
найважливіших показників діяльності.
8.3 Методи оцiнювання потреби банку в лiквiдних коштах
Iз рiзними методами управлiння лiквiднiстю тiсно пов’язанi також
пiдходи до оцiнювання потреб у лiквiдних коштах. Адже ці потреби мають
постiйно аналiзуватись для уникнення як надлишкiв, так i дефiциту.
Методи оцiнювання потреби банку в лiквiдних коштах
класифiкуються таким чином:
1. Метод структури коштiв, суть якого полягає у тому, що:
- здійснюється розподiл джерел коштiв банку на категорiї, в основi
яких має бути оцiнка можливостi їхньої втрати для банку;
- за кожним iз джерел встановлюються вимоги збереження фiксованої
частки ресурсiв у лiквiднiй формi;
- розподiляються кошти з кожного джерела на фiнансування
вiдповiдних активiв.
Недолiком методу є те, що прогнозування лiквiдностi здiйснюється без
врахування строкiв завершення конкретних депозитiв i кредитiв банку,
тому визначення резервiв лiквiдностi може бути як надлишковим, так i
недостатнiм при проведеннi поточних платежiв.
2. Метод коефiцiєнтiв, який полягає у тому, що органи банкiвського
нагляду встановлюють нормативи лiквiдностi, додержувати яких
зобов’язаний кожний банк. Використовується менеджерами банку для
аналiзу тенденцiй змiни лiквiдностi та у процесi порiвняльного аналiзу, що
дозволяє приймати обґрунтованi управлiнськi рiшення.
Недолiком методу є те, що нормативнi коефiцiєнти лiквiдностi
вiдображають стан лiквiдностi банку на певну конкретну дату, однак
протягом певного перiоду можуть бути значнi розриви в лiквiдностi, що
ставить пiд загрозу виконання зобов’язань перед вкладниками та iншими
кредиторами на випадок несприятливої кон’юнктури.
3. Метод об’єднання джерел i використання коштiв – полягає у
зiставленнi загальної потреби у лiквiдних засобах iз наявними джерелами
їх надходження, якi перебувають у розпорядженнi банку. Основнi етапи
застосування методу фондового пулу:
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- визначення планового перiоду для оцiнювання лiквiдностi;
- прогнозування обсягiв кредитiв i депозитiв для обраного перiоду;
- обчислення очiкуваної динамiки змiни обсягiв лiквiдних коштiв
протягом планового перiоду;
- оцiнювання нетто-лiквiдної позицiї банку протягом планового
перiоду;
- складання плану дiй у разi виникнення дефiциту або позитивного
сальдо лiквiдностi.
Цей метод доцiльно застосовувати лише тодi, коли ресурсна база банку
достатньо однорiдна, а можливостi використання недепозитних джерел
поповнення лiквiдних коштiв обмеженi.
Першi два методи бiльше орiєнтованi на управлiння миттєвою
лiквiднiстю банку, оскiльки показують поточну потребу в лiквiдних
активах, але не дозволяють оцiнити наскiльки сильно вона змiниться у
майбутньому, коли банк виконуватиме певнi зобов’язання перед клiєнтами i
клiєнти перед ним. Останнiй метод дозволяє прогнозувати динамiку
надлишку/нестачi лiквiдностi на досить тривалий горизонт планування i є
найбiльш ефективним засобом пiдтримки рiшень по управлiнню
лiквiднiстю.
Позицiя банку на ринку банкiвських послуг може бути ефективним
iндикатором стану його лiквiдностi. Про наявнiсть у банку значних
проблем з лiквiднiстю свідчить:
- втрата банком клiєнтiв або сплата надто високих вiдсотків за
депозитами;
- продаж активів банку на невигiдних умовах;
- банк не надає кредити платоспроможним позичальникам,
- банк погоджується на будь-якi пропозицiї щодо залучення мiжбанкiвських кредитiв.
Управлiння рiвнем лiквiдностi банку потребує негайного прийняття
рiшень, якi мають важливий довгостроковий вплив на його прибутковiсть.
При цьому одним iз основних напрямкiв такого управлiння є менеджмент
грошової позицiї банку, спрямованої на пiдтримку необхiдного рiвня
обов’язкових резервiв.
Створення системи обов’язкового резервування як iнструменту
регулювання лiквiдностi – одна з суперечливих проблем у банкiвськiй
дiяльностi. З одного боку, механiзм резервування знижує загальний ризик
банкiвської системи i є необхiдним елементом макроекономiчного
регулювання грошової маси. З iншого боку, система резервних вимог є
досить дорогою з погляду втрачених можливостей банку з одержання
доходiв.
Отже, основне завдання менеджменту грошової позицiї банку полягає
у пiдтриманні передбачених законодавством резервiв на такому рiвнi, щоб
не допустити їх надлишку чи дефiциту, оскiльки надлишковi резерви не
приносять процентних доходiв (i тому знижують можливостi одержання
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прибутку), а дефiцит резервiв тягне за собою видатки, пов’язанi iз
застосуванням штрафних санкцiй, руйнує налагоджену роботу банку,
негативно впливаючи на її ефективнiсть.
Iншими словами, вирiшення проблеми «надлишок резервiв – дефiцит
резервiв» або здатнiсть банку формувати адекватнi обов’язковi резерви
(першої черги) у випадку можливого дефiциту платiжних ресурсiв та
резерви власного капiталу (другої черги) для вiдшкодування
невиправданого ризику активних операцiй, зокрема для покриття збиткiв,
пов’язане з вирiшенням проблеми «прибутковiсть ‒ лiквiднiсть». Воно
обумовлюється тим, що нормативний показник лiквiдностi (Н5 > 20%),
який визначає грошову позицiю українських банкiв, є обернено
пропорцiйним їх рентабельностi (прибутковостi).
Питання для самостійного контролю
1. Розтлумачте поняття лiквiдностi банку.
2. Розкрийте поняття лiквiдної позицiї банку.
3. Що означає поняття «розрив лiквiдностi»?
4. Визначте види розриву лiквiдностi.
5. Назвiть причини нестачi лiквiдностi у банку.
6. Охарактеризуйте «теорiю комерцiйних позик», зупинившись на її
недолiках.
7. Охарактеризуйте «теорiю перемiщення активiв», зупинившись на її
перевагах i недолiках.
8. Охарактеризуйте «теорiю очiкуваного доходу», зупинившись на її
перевагах i недолiках.
9. У чому полягають недолiки використання коефiцiєнтного методу
для оцiнювання потреби банку у лiквiдних коштах?
10. Охарактеризуйте спосiб оцiнювання потреби банку у лiквiдних
коштах, вiдомий як «метод джерел i напрямiв використання коштiв».
11. Охарактеризуйте спосiб оцiнювання потреби банку у лiквiдних
коштах, вiдомий як «метод структури коштiв».
12. Розкрийте суть управлiння лiквiдною позицiєю шляхом управлiння
обов’язковими резервами.
Тестові завдання для самостійного контролю
1. Ліквідність банківських активів означає:
1) спроможність банку розпоряджатися своїми активами;
2) можливість реалізації активів з метою перетворення їх на
грошові кошти;
3) збалансованість окремих статей активу балансу банку;
4) збалансованість статей активу та пасиву балансу банку за
строками.
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2. Який з названих нижче факторів впливу на ліквідність банку є
найбільш важливим?
1) наявність у банку значної частини позичкових коштів, що
потребують негайного повернення;
2) чутливість банку до змін процентних ставок;
3) терміновість активів, тобто строк, на який вони розміщені;
4) рівень інфляції.
3. Що таке ліквідність комерційного банку?
1) здатність банку будь-коли сплачувати свої зобов’язання перед
вкладниками в грошовій формі за їхніми вимогами;
2) достатність капіталу;
3) здатність банку задовольняти кредитні заявки клієнтів;
4) все вище зазначене.
4. Скільки на сьогодні існує нормативів ліквідності НБУ?
1) 1;
2) 2;
3) 3;
4) 4.
5. Для покриття збитків від яких операцій банк створює резерви?
1) активно-пасивних;
2) активних;
3) пасивних;
4) позабалансових.
6. Який принцип ліквідності забезпечує необхідність аналiзування
потреби в лiквiдних коштах та прийняття рiшення щодо їхнього
розмiщення з метою уникнення як дефiциту, так i профiциту лiквiдностi?
1) постійність аналізу потреби в ліквідних коштах;
2) пріоритетність ліквідності;
3) прогнозування та планування дій банку;
4) взаємозв’язок ризику лiквiдностi з iншими сферами дiяльностi.
7. Згідно з якою теорією управління банківською ліквідністю банк
зберiгає свою лiквiднiсть до того часу, поки його активи знаходяться у
короткострокових позиках?
1) переміщення активів;
2) очікуваного доходу;
3) комерційних позик;
4) управління пасивами.
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8. Згідно з якою теорією управління банківською ліквідністю грошовi
потоки банку необхiдно планувати на основi аналiзу майбутнiх доходiв
позичальника?
1) переміщення активів;
2) очікуваного доходу;
3) комерційних позик;
4) управління пасивами.
9. Основою якої теорії управління банківською ліквідністю є те, що
вiдбувається купiвля активiв на ринку для забезпечення лiквiдностi?
1) переміщення активів;
2) очікуваного доходу;
3) комерційних позик;
4) управління пасивами.
10. Основою якої теорії управління банківською ліквідністю є те, що
вiдбувається купiвля активiв на ринку для забезпечення лiквiдностi?
1) переміщення активів;
2) очікуваного доходу;
3) комерційних позик;
4) управління пасивами.
11. Який норматив ліквідності характеризує мінімально необхідний
обсяг активів банку для забезпечення виконання поточного обсягу
зобов’язань протягом одного календарного місяця?
1) миттєвої ліквідності;
2) поточної ліквідності;
3) короткострокової ліквідності;
4) довгострокової ліквідності.
12. Який норматив ліквідності характеризує мінімальний обсяг
високоліквідних активів, необхідний для забезпечення виконання поточних
зобов’язань протягом одного операційного дня?
1) миттєвої ліквідності;
2) поточної ліквідності;
3) короткострокової ліквідності;
4) довгострокової ліквідності.
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Тема 9 УПРАВЛIННЯ БАНКIВСЬКИМИ РИЗИКАМИ
9.1 Класифiкацiя банкiвських ризикiв.
9.2 Управлiння окремими видами банкiвських ризикiв.
9.1 Класифiкацiя банкiвських ризикiв
Умiння розумно ризикувати – один iз елементiв культури
пiдприємництва загалом, а у банкiвськiй дiяльностi особливо.
Ризики в банкiвськiй дiяльностi – це загроза невиконання
управлiнських планiв щодо ресурсної та дохiдної частини операцiй, тобто
це ймовiрнiсть того, що вiдбудеться подiя, яка негативно вiдобразиться на
прибутку чи капiталi банку.
Управлiння ризиками – це проведення заходiв, спрямованих на
мiнiмiзацiю вiдповiдних ризикiв i пошук оптимального спiввiдношення
мiж дохiднiстю i ризиком. Вiдповiдно заходи містять оцiнювання, прогноз
i страхування вiдповiдного ризику.
Вiдправним документом, який використовується останнiм часом
вiтчизняними i зарубiжними дослiдниками для побудови системи
банкiвських ризикiв, є Консультативний лист з питань банкiвського
регулювання. Запропонований Базельським комiтетом перерахунок ризикiв
можна об’єднати у три групи. Данi вiдображнi на рис. 9.1.

Рисунок 9.1 – Класифiкацiя банкiвських ризикiв
Системи управлiння ризиками дають змогу керiвництву банку виявити,
локалiзувати, вимiряти й проконтролювати той чи iнший вид ризику, i
таким чином мiнiмiзувати його вплив.
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Основнi етапи управлiння банкiвськими ризиками:
1. Локалiзацiя ризику (його виявлення i класифiкацiя).
2. Пошук джерел iнформацiї для оцiнювання рiвня ризику.
3. Вибiр критерiїв та методiв для оцiнювання ймовірності практичної
реалiзацiї ризику.
4. Визначення гранично допустимого рiвня ризику.
5. Визначення видаткiв на прогнозований перiод.
6. Визначення напрямку i сум необхiдних (доцiльних) iнвестицiй.
7. Розроблення та вживання заходiв щодо мiнiмiзацiї ризикiв.
8. Аналiз результатiв, досягнутих в управлiннi ризиком, i, за
необхiдностi, корегування попереднiх етапiв схеми управлiння ризиками.
Комерцiйнi банки мають здiйснювати планування банкiвських ризикiв.
Для реалiзацiї цього процесу необхiднi чiткiсть стратегiї розвитку банку,
реальний бiзнес-план, високий рiвень координацiї пiдроздiлiв.
Етапи планування банкiвських ризикiв:
1. Побудова бiзнес-плану банку, визначення напрямкiв i результатiв
дiяльностi.
2. Визначення полiтики у сфері ризикiв i «межi втрат».
3. Розрахунок ризикiв за видiленими напрямками дiяльностi й
зiставлення iз запланованою «межею втрат».
4. Коригування бiзнес-плану.
Основнi методи управлiння банкiвськими ризиками наведенi на рис. 9.2.

Рисунок 9.2 – Методи управлiння банкiвськими ризиками
9.2 Управлiння окремими видами банкiвських ризикiв
Кредитний ризик – імовiрнiсть майбутнiх збиткiв банку, викликаних
частковим або повним дефолтом боржника за своїми зобов’язаннями.
Вiдповiдно, управлiння кредитним ризиком базується на виявленнi причин неможливостi чи небажання виконувати зобов’язання i на визначеннi
методiв зниження ризикiв.
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Послiдовнiсть управлiння кредитним ризиком:
1. Iдентифiкацiя кредитного ризику: виявлення ризику в рiзних
операцiях та створення портфелiв ризику.
2. Якiсне та кiлькiсне оцiнювання ризику: розробка методик
розрахунку рiвнiв ризику на основi виявлення причин неможливостi чи
небажання повертати залученi кошти та визначення методiв зниження
ризику.
3. Планування ризику як складової частини стратегiї банку.
4. Лiмiтування ризику.
5. Створення системи процедур, спрямованих на пiдтримку
запланованого рiвня ризику.
Методи, якi доцiльно використовувати з метою зниження кредитного
ризику, можна подiлити на зовнiшнi та внутрiшнi. Методи зниження
кредитного ризику наведенi на рис. 9.3.

Рисунок 9.3 – Методи зниження кредитного ризику
Таким чином, управлiння кредитними ризиками передбачає створення
механiзму iдентифiкацiї факторiв ризику, аналiзу i розрахунку їхньої
величини, монiторингу поточного стану позичальникiв i контролю угоди.
Цей механiзм базується на розподiлi повноважень i вiдповiдальностi мiж
пiдроздiлами i колегiальними органами управлiння банку рис. 9.4.

Рисунок 9.4 – Розподiл повноважень мiж пiдроздiлами
i колегiальними органами управлiння банку
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Важливим аспектом проблеми менеджменту кредитного ризику є
вирiшення проблеми авторизацiї кредиту, тобто того, яким чином у банку
приймається рiшення про безпосереднє надання кредиту.
Ще один спосiб захисту вiд кредитного ризику – продаж кредитiв.
Банк, виходячи з проведеного ним оцiнювання кредитного портфеля, може
продати певну частину наданих кредитiв iншим iнвесторам. Однiєю з
поширених у деяких країнах форм продажу банками своїх вкладень є так
звана сек’юритизацiя кредитiв. При її здiйсненнi банк пропонує для
продажу не самi кредити, а цiннi папери, якi були випущенi пiд кредити.
У мiру того як позичальники сплачують данi активи (повертають суму
боргу та нарахованi вiдсотки), потiк доходiв спрямовується до власникiв
цiнних паперiв.
Ризик незбалансованої лiквiдностi – це ризик втрат, обумовлений
можливим невиконанням банком своїх зобов’язань, i полягає в тому, що у
певний перiод часу при нестачi коштiв необхiдно буде термiново
фiнансувати деякi активи або за рахунок продажу iнших активiв, або за
рахунок придбання додаткових ресурсiв у несприятливих ринкових
умовах.
Управлiння ризиком лiквiдностi здiйснюється на основi балансових
даних i iнформацiї про фактори, якi впливають на рiвень лiквiдностi. До
них належать зовнiшнi: економiчна ситуацiя в країнi, розвиток фiнансових
ринкiв i внутрiшнi: величина власного капiталу банку, якiсть активiв i
пасивiв, збалансованiсть активiв i пасивiв за строками i сумами, репутацiя
банку.
Iснують рiзнi методи управлiння ризиком лiквiдностi:
- визначення нетто-лiквiдної позицiї банку;
- управлiння активами, пасивами, активами i пасивами одночасно
(структурною лiквiднiстю);
- метод показникiв лiквiдностi.
Банки, як правило, використовують в своїй дiяльностi з управлiння
ризиком лiквiдностi поєднання рiзних методiв.
Управлiння ризиком лiквiдностi передбачає створення механiзму
контролю i прийняття рiшень, що дозволяє уникнути дефiциту чи
надлишку лiквiдностi, лiквiдовує «розриви» лiквiдностi i вiдхилення (якщо
такi iснують) фактичних показникiв вiд нормативних, дозволяє подолати
кризу лiквiдностi у разі її виникнення. Механiзм контролю i прийняття
рiшень з управлiння лiквiднiстю передбачає розподiл повноважень i
вiдповiдальностi мiж пiдроздiлами i колегiальними органами управлiння
банку.
Казначейство банку аналiзує лiквiднiсть банку i має певнi
повноваження (у межах установлених лiмiтiв) з прийняття рiшень щодо
залучення (розмiщення) лiквiдних коштiв на фiнансовому ринку в процесi
управлiння лiквiдною позицiєю банку.
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Департамент ризикiв формує висновок, який мiстить iдентифiкацiю
факторiв ризикiв лiквiдностi, аналiз стану поточної, середньострокової i
довгострокової лiквiдностi банку, пропозицiї щодо її оптимiзацiї;
контролює виконання встановлених показникiв – нормативiв лiквiдностi, а
також вiдповiднiсть процедур i дiй пiдроздiлiв полiтицi банку з управлiння
лiквiднiстю.
Комiтет з управлiння активами i пасивами на основi наведених
матерiалiв затверджує полiтику управлiння лiквiднiстю банку, приймає
рiшення з управлiння лiквiдною позицiєю банку у випадку розривiв
лiквiдностi й вiдхилення фактичних показникiв вiд нормативних, а також
рiшення щодо залучення/розмiщення значних сум лiквiдних коштiв на
фiнансових ринках.
Значну частину в системi ризикiв банкiвської дiяльностi становлять
ринковi ризики. Ринковi ризики – це можливiсть негативної змiни вартостi
активiв банку в результатi коливань валютних курсiв, процентних ставок,
цiн на активи i пасиви. Вони вимiрюються змiнами у вартостi вiдкритих
позицiй банку чи змiнами дохiдностi. Ринковi ризики охоплюють:
- валютний ризик – імовiрнiсть настання негативної змiни вартостi
активiв у зв’язку зi змiнами курсу однiєї валюти вiдносно iншої;
- ризик позицiї (вiдсотковий ризик i ризик змiни курсу цiнних паперiв) –
імовiрнi показники можливих збиткiв, якi є результатом змiни процентних
ставок i вартостi активiв зi змiною курсiв цiнних паперiв.
Управлiння ринковими ризиками передбачає створення механiзму
iдентифiкацiї факторiв ризику, аналiзу й розрахунку їх величини, монiторингу стану банку i контролю за лiмiтами.
Департамент ризикiв, використовуючи рiзнi методики оцiнювання
ринкових ризикiв, наприклад, gap-аналiз (аналiз процентної i строкової
структури активiв i пасивiв i «розривiв» лiквiдностi), Value-at-Risk (VaR ‒
вартiсна оцiнка ризику, яка визначається як частина банкiвського портфеля,
що може бути втрачена за певний перiод часу володiння з певною
ймовiрнiстю), iмiтацiї повного перелiку можливих результатiв погiршення
ринкової ситуацiї, включаючи найгiрший, та iншi, готує пропозицiї
колегiальному органу управлiння банку щодо розмiру лiмiтiв, якi
обмежують прийняття банком ринкових ризикiв, i контролює їхнього
виконання. Органом колегiального управлiння є, як правило, Комiтет
управлiння активами i пасивами чи комiтет управлiння ризиками та iншi.
Комiтет управлiння активами i пасивами встановлює лiмiти вiдкритої
позицiї по кожному фiнансовому iнструменту, лiмiти VAR, результативнi та
iншi лiмiти, а також може затверджувати способи хеджування фiнансових
угод.
Методи управлiння ринковими ризиками наведенi в табл. 9.1.
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Таблиця 9.1 – Методи управлiння ринковими ризиками
Ризики
Процентний
ризик (ризик
змiни
процентних
ставок)

Курсовий
ризик
на
ринку цiнних
паперiв

Валютний
ризик

Заходи щодо їхнього запобiгання
- прогноз поведiнки ринкiв (превентивна аналiтика);
- вiдповiднiсть природи процентних ставок залучення i
розмiщення;
- установлення процентних коридорiв;
- управлiння розривом (GAP) для утримання ризику в ме- жах
загальної полiтики банку;
- розподiл ризику мiж позичальником i банком;
- диверсифiкацiя позичальникiв;
- укладання строкових угод;
- процентнi ф’ючерснi контракти;
- процентнi опцiони;
- процентнi свопи
- монiторинг ринку цiнних паперiв;
- безпосередня участь в управлiннi пiдприємством ‒ емiтентом
цiнних паперiв, акцiї чи облiгацiї якого мiстяться в портфелi
цiнних паперiв банку;
- диверсифiкацiя iнвестицiйного портфеля;
- встановлення лiмiтiв для iнструментiв, якими торгує банк;
- ф’ючерснi контракти на купiвлю-продаж цiнних паперiв
(хеджування);
- фондовi опцiони
- прогнозування динамiки валютного курсу;
- управлiння вiдкритою валютною позицiєю;
- робота з рiзними валютами (диверсифiкацiя ризику);
- встановлення персональних лiмiтiв вiдкритої позицiї на дилерiв;
- розподiл валютного ризику шляхом укладання угод типу форвард,
своп, опцiон (хеджування);
- аналiз i прогнозування мiжнародних валютних ризикiв

У мiжнароднiй банкiвськiй практицi найпоширенiшим пiдходом до
управлiння цiновими ризиками є хеджування. Пiд хеджуванням (вiд англ.
hedge ‒ захищатися вiд можливих втрат, обмежовуватися) розумiють
дiяльнiсть, яка спрямована на створення захисту вiд можливих втрат у
майбутньому.
У широкому розумiннi хеджуванням вважають будь-якi дiї, що
застосовуються з метою мiнiмiзацiї чи уникнення ризикiв, пов’язаних зi
змiною цiни активу протягом певного перiоду.
У вузькому (i частiше вживаному) розумiннi пiд хеджуванням мають
на увазi тiльки проведення операцiй iз фiнансовими iнструментами
строкового ринку з метою компенсацiї можливих втрат за балансовою
позицiєю внаслiдок несприятливих змiн у цiнi активу, що облiковується за
цiєю позицiєю.
Позабалансова позицiя утворюється внаслiдок укладання фiнансових
угод, механiзм дiї яких дозволяє мiнiмiзувати цiновi ризики. Такими
угодами є похiднi фiнансовi iнструменти або деривативи, вартiсть яких є
похiдною вiд вартостi базового активу (валюта, цiннi папери).
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Операцiї з деривативами проводяться на строковому ринку (якщо
перiод вiд дати укладання угоди до дати її виконання становить понад
2 робочих днi, то угоду називають строковою, а ринок – строковим чи
форвардним). На строковому ринку угоди укладаються за форвардною
цiною, яка вiдбиває очiкування щодо майбутнiх змiн у цiнi базового активу.
Строковими контрактами передбачається також визначення i контрактної
цiни, за якою вiдбувається реальна операцiя в майбутньому. Це дозволяє
обом учасникам стати незалежними вiд коливань ринкових цiн протягом
перiоду вiд дати укладання угоди до дати її виконання.
На строковому ринку здiйснюються як операцiї хеджування, так i
операцiї спекулятивного характеру. Операцiя з деривативами класифiкується як хеджування, коли банк має балансову позицiю, за якою iснує
ризик фiнансових втрат через змiну ринкових цiн, а мiж цiною базового
активу, що облiковується за цією балансовою позицiєю, i цiною деривативу
iснує залежнiсть, яка дає змогу iстотно знизити загальний цiновий ризик.
Якщо сума i строки позабалансової позицiї збiгаються з вiдповiдними
параметрами балансової позицiї, то це дозволяє компенсувати втрати за
однiєю з цих позицiй прибутками за iншою.
У мiжнароднiй практицi найпоширенiшими видами деривативiв є
форварднi та ф’ючерснi контракти, опцiони i своп-контракти, а
найпопулярнiшими видами базових фiнансових iнструментiв – валюта,
грошовi кошти у формi кредитiв i депозитiв, цiннi папери i фондовi
iндекси.
З метою захисту вiд можливих втрат у майбутньому поряд iз
операцiями хеджування на строкових фiнансових ринках проводяться
операцiї страхування.
На мiжнародних фiнансових ринках пiд страхуванням (вiд
англiйського слова insurance) розумiють дiяльнiсть, пов’язану з
вiдшкодуванням можливих втрат, якi бере на себе спецiалiзована
органiзацiя – страхова компанiя за деяку наперед виплачену суму
(страхову премiю).
У фiнансовiй дiяльностi страхування може застосовуватись до
кредитного ризику, ризику банкрутства, тодi як хеджування мiнiмiзує
виключно цiновi ризики. Серед фiнансових iнструментiв строкового
ринку тiльки опцiони за механiзмом дiї вiдповiдають змiсту операцiй
страхування, оскiльки базуються на попереднiй виплатi опцiонної премiї та
передбачають компенсацiю фiнансових втрат у разi несприятливої змiни
цiни активу.
Таким чином, в умовах загальної тенденцiї зниження дохiдностi
практично всiх фiнансових iнструментiв, i, як наслiдок, зниження
рентабельностi роботи банку, контроль за ризиками стає для банкiвських
установ одним iз основних джерел пiдтримки його рентабельностi на
вiдповiдному рiвнi. Ефективним способом подолання чи мiнiмiзацiї
ризикiв є їхнє регулювання. Кожний компонент банкiвських ризикiв
вимагає конкретної полiтики i характеристики параметрiв. Таку полiтику i
параметри ризикiв має розробляти фiнансово-аналiтична служба банку.
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Метою полiтики, яку проводить фiнансово-аналiтична служба, є
органiзацiя чiткого процесу з ефективного управлiння банкiвськими
ризиками через жорстке встановлення обмежень, лiмiтних параметрiв для
кожного типу ризикiв, дотримання яких для всiх пiдроздiлiв банку є
обов’язковим.
Основнi функцiї фiнансово-аналiтичної служби банку:
- стратегiчне i середньострокове фiнансове планування (складання i
виконання бюджетiв);
- оперативне управлiння активами i пасивами;
- формування лiмiтної полiтики банку;
- створення єдиного iнформацiйно-аналiтичного простору банку.
Питання для самостійного контролю
1. Якi основнi види ризикiв притаманнi банкiвськiй дiяльностi?
2. У чому полягає управлiння банкiвськими ризиками?
3. Охарактеризуйте етапи управлiння банкiвськими ризиками.
4. Розкрийте методи управлiння кредитними ризиками банку.
5. Розкрийте методи управлiння ринковими ризиками банку.
6. Що таке ризик нелiквiдностi банку i яким чином банк мiнiмiзує
його?
7. У чому полягає сутнiсть хеджування банкiвських ризикiв?
8. Зазначте основнi вiдмiнностi операцiй хеджування вiд страхування
банкiвських ризикiв.
9. Охарактеризуйте деривативнi iнструменти, якi використовуються в
процесi управлiння банкiвськими ризиками.
10. Розкрийте механiзм використання форвардних угод для хеджування
банкiвських ризикiв.
11. Розкрийте механiзм використання фiнансових ф’ючерсiв для
хеджування банкiвських ризикiв.
12. Розкрийте механiзм використання своп-контрактiв для хеджування
банкiвських ризикiв.
Тестові завдання для самостійного контролю
1. Які із зазначених видів ризику належать до функціональних?
1) ризик втрати репутації;
2) кредитний;
3) ризик інфляції;
4) стратегічний.
2. Які із зазначених видів ризику належать до фінансових?
1) валютний;
2) невідповідності;
3) правовий;
4) операційний.
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3. Які із зазначених видів ризику належать до зовнішніх?
1) валютний;
2) кредитний;
3) трансфертний;
4) зміни курсу цінних паперів.
4. До якого методу управління ризиками
належить лімітування?
1) зниження ступеня ризику;
2) утримання ризику;
3) уникнення ризику;
4) страхування ризику.

комерційного

банку

5. До якого методу управління ризиками
належить відмова банку від ненадійних клієнтів?
1) зниження ступеня ризику;
2) утримання ризику;
3) уникнення ризику;
4) страхування ризику.

комерційного

банку

6. До якого методу управління ризиками
належить створення системи гарантій?
1) зниження ступеня ризику;
2) утримання ризику;
3) уникнення ризику;
4) страхування ризику.

комерційного

банку

Тема 10 МЕНЕДЖМЕНТ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦIЙ БАНКУ
10.1 Валютнi операцiї та управлiння валютним ризиком
10.2 Управлiння валютною позицiєю банку
10.1 Валютнi операцiї та управлiння валютним ризиком
Комерцiйнi банки здiйснюють рiзноманiтнi операцiї з iноземною
валютою, а саме: купiвлю та продаж валютних коштiв, ведення банкiвських
рахункiв в iноземнiй валютi, надання позик та отримання кредитiв у валютi,
депозитнi операцiї з валютою, дисконтування платiжних вимог в iноземнiй
валютi, проведення операцiй з валютними деривативами тощо. Валютнi
операцiї проводяться як на замовлення та за рахунок клiєнтiв, так i для
задоволення власних потреб банку.
Валютний ризик вiдображає ймовiрнiсть фiнансових втрат унаслiдок
того, що курс однiєї валюти вiдносно iншої змiниться протягом певного
часу. У реальному життi валютнi курси дуже рiдко вдається бiльш-менш
довго втримати на одному й тому самому рiвнi. Отже, валютний ризик
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iснує майже завжди, коли здiйснюються операцiї з iноземною валютою.
Розмiр валютного ризику залежить вiд розмiрiв валютної позицiї, яку
займає учасник у кожний конкретний момент часу, та вiд змiни валютних
курсiв на ринку.
На мiжнародних ринках поняття торгiвлi валютними коштами об’єднує
сукупнiсть конверсiйних (обмiнних) i депозитно-кредитних операцiй в
iноземних валютах, якi здiйснюються за ринковим курсом чи процентною
ставкою. Домiнуючою валютою в системi грошових знакiв свiту є долар
США, фiнансовий стандарт якого визначається високим положенням
американської економiки. Операцiї купiвлi або продажу певної суми однiєї
валюти в обмiн на iншу за точно визначеною цiною – валютним курсом –
проводяться на мiжнародних валютних ринках – FX (FOREX markets –
Forcing Exchange Operations). Депозитно-кредитнi угоди укладаються на
грошовому ринку (Money Markets Operations). Цi ринки в сукупностi
утворюють мiжнародний валютний ринок, який є найбiльшим у свiтi.
Валютний ринок загалом (близько 80 %) є позабiржовим, i лише 20 %
валютних операцiй проводиться на органiзованих валютних бiржах.
Головнi центри торгiвлi – Лондон, Нью-Йорк, Токiо, Цюрих, Сiнгапур.
Географiчне розташування центрiв у рiзних точках свiту дозволяє
проводити валютнi операцiї протягом 24 год на добу, починаючи день у
Токiо, далi перемiщуючись у Європу i закiнчуючи день у Нью-Йорку та
Лос-Анджелесi в той час, коли знову вiдкриваються ринки на Далекому
Сходi.
Безперервне функцiонування валютного ринку є головною його
особливiстю, яка призводить до того, що банк, який має вiдкриту позицiю з
iноземної валюти, наражається на валютний ризик навiть тодi, коли не
працює. Залишивши ввечерi валютну позицiю вiдкритою, вранцi можна
виявити збитки або прибутки як наслiдок змiни валютного курсу за нiч.
Головними учасниками валютного ринку є банки, якi здiйснюють
50‒70 % усiх валютних операцiй i тому називаються «особами, які
формують ринок». Активну участь у торгiвлi валютою беруть брокери,
центральнi банки країн, великi корпорацiї, iнвестори, спекулянти,
iмпортери, експортери, туристи.
Валютнi операцiї, пов’язанi з купiвлею та продажем iноземної валюти,
дiляться на касовi (готiвковi) та строковi. До касових операцiй належать
угоди типу «овернайт» (overnight), коли куплена валюта має бути надана
в розпорядження покупця в день укладання угоди або наступного дня, та
угоди спот (spot), якими передбачається постачання валюти через два
робочi днi вiд дати укладання угоди. Якщо перiод вiд дати укладання
валютної угоди до дати проведення реального обмiну валютами – дати
валютування – становить понад два робочi днi, то операцiя називається
строковою, або форвардною. Вiдповiдно до умов проведення валютних
операцiй розрiзняють два типи ринкiв: касовий (спотовий) ринок та
строковий (форвардний) ринок.
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I касовою, i строковою угодами передбачається фiксацiя певного
валютного курсу в момент її укладення. Касовi угоди укладаються за
поточним ринковим курсом – так званим спот-курсом валюти, а тому
часто й сам ринок таких контрактiв називають спотовим. Валютний курс,
за яким здiйснюються контракти на ринку строкових угод, називається
форвардним курсом, а ринок, вiдповiдно, – форвардним.
Лiквiднiсть валютного ринку вимiрюється рiзницею в цiнi купiвлi i
продажу валюти. Невелика рiзниця мiж курсами купiвлi та продажу
свiдчить про високу лiквiднiсть ринку, i, навпаки, низька лiквiднiсть
супроводжується значною рiзницею в цiнах. Здебiльшого лiквiднiсть
спотового ринку вища за лiквiднiсть форвардного.
Переважна бiльшiсть усiх валютних операцiй здiйснюється на умовах
спот. Два робочi днi, що вiдводяться на спотову операцiю, дозволяють
перевести кошти в будь-яку країну i завершити оформлення угоди,
незважаючи на рiзницю в часових поясах учасникiв торгiвлi. Базою для
проведення операцiй спот слугують мiжбанкiвськi кореспондентськi
вiдносини.
Процес здiйснення валютних операцiй складається з кiлькох етапiв.
На пiдготовчiй стадiї аналiзується стан валютних ринкiв, виявляються
тенденцiї змiни курсiв рiзних валют, вивчаються причини таких змiн та
прогнозуються майбутнi тенденцiї руху валютних курсiв. Результати
аналiзу дають змогу визначити найефективнiшi напрямки проведення
валютних операцiй, тобто вибрати валюту й тип операцiї – купiвля чи
продаж. У великих банках аналiз стану валютних ринкiв здiйснюють
спецiалiзованi вiддiли, до складу яких входять економiсти-аналiтики,
фiнансисти. Дилери, спираючись на надану iнформацiю та прогнози,
обирають напрямки проведення валютних операцiй. У менших за
розмiрами банках дилери самi виконують функцiї аналiтикiв та
безпосередньо здiйснюють операцiї.
На другому етапi дилери за допомогою телекомунiкацiйних засобiв
ведуть переговори про купiвлю-продаж валюти та укладають угоди.
Процедура укладання валютної угоди містить:
- вибiр валют, що будуть обмiнюватися;
- фiксацiю курсу;
- визначення суми угоди;
- валютування перерахунку коштiв;
- адресу доставки валютних коштiв.
На завершальному етапi перераховуються кошти, проводяться та
документально пiдтверджуються операцiї за рахунками.
У процесi здiйснення спотових операцiй банк може мати на метi:
- забезпечення потреб клiєнтiв банку в iноземнiй валютi;
- переведення однiєї валюти в iншу;
- проведення спекулятивних операцiй.
Банки використовують операцiї спот для пiдтримання мiнiмальних
робочих залишкiв на рахунках ностро в iноземних банках, а також для
зменшення надлишкiв в однiй валютi i покриття потреби в iншiй.
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Незважаючи на короткий строк поставки iноземної валюти за
операцiями спот, контрагенти наражаються на валютний ризик i за такими
угодами, хоча вiн i зведений до мiнiмуму. В умовах плаваючих валютних
курсiв та безперервної роботи свiтового валютного ринку курс однiєї
валюти щодо iншої може змiнитися i за два робочi днi, тому повнiстю
уникнути ризику не вдається.
У процесi здiйснення валютних операцiй учасники торгiвлi
наражаються й на iншi види ризикiв. На спотовому валютному ринку
найзначнiшим є ризик зриву поставок, який виникає через несинхронну
роботу ринкiв. Рiзниця в часових поясах призводить до того, що один з
платежiв проводиться ранiше, нiж зустрiчний платiж. Час мiж здiйсненням
зустрiчних переказiв потоку валют є ризиковим перiодом. Для зменшення
ризику зриву поставки необхiдно перевiряти фiнансовий стан учасника, з
яким проводиться валютна операцiя. У разi сумнiвiв щодо поставки
валюти можна обумовити в контрактi, що зустрiчний платiж буде
здiйснено пiсля отримання визначеної суми валютних коштiв.
Iнший тип ризику, пов’язаний з перерахунком валютних потокiв, –
операцiйний, виникає через помилки i зловживання у платiжних та
клiрингових системах. Методом зниження цього типу ризику є посилення
внутрiшнього контролю за системами комунiкацiй.
Метою проведення строкових операцiй з валютою може бути
хеджування валютного ризику або одержання спекулятивних прибуткiв.
Строковими угодами передбачається фiксацiя всiх умов, у тому числi й
форвардного валютного курсу, у момент пiдписання контракту.
Як правило, форвардний курс валюти вiдрiзняється вiд спотового,
оскiльки на валютнi курси впливає низка економiчних факторiв, що й
призводить до зниження або росту форвардних курсiв вiдносно курсу спот.
Форварднi валютнi курси формуються пiд впливом таких основних
чинникiв:
- внутрiшнiй попит i пропозицiя;
- паритет купiвельної спроможностi;
- стан фондового та грошового ринкiв країни;
- рiзниця в рiвнях iнфляцiї однiєї країни щодо iншої;
- торговельний i платiжний баланси;
- полiтичнi фактори;
- втручання уряду країни в роботу валютного ринку шляхом:
 проведення операцiй на вiдкритому ринку (купiвля i продаж
валюти);
 установлення нормативiв резервування;
 регулювання облiкової ставки центрального банку;
 створення морального клiмату (риторичний метод впливу);
- сприйняття або очiкування майбутнiх змiн у рiвнях валютних
курсiв.
Зазначенi чинники, крiм останнього, у пiдсумку формують рiвень
вiдсоткових ставок за валютами. Такий чинник як очiкування може
вiдчутно впливати на валютнi курси незалежно вiд рiвня вiдсоткових
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ставок, але протягом незначного промiжку часу. Особливо яскраво вплив
цього чинника виявляється на валютних бiржах. Мiркування одного чи
групи дилерiв iнодi призводять до виникнення ажiотажного попиту або
пропозицiї окремої валюти. Наприклад, якщо дилери продають фунт
стерлiнгiв, очiкуючи зниження курсу, то пропозицiя фунт стерлiнгiв може
значно перевищити попит. Отже, створюється ажiотажна пропозицiя при
попитi, що вiдбиває реальнi потреби, а не спекулятивнi операцiї. Це
призводить до дiйсного зниження курсу фунт стерлiнгiв. Такi ситуацiї
виникають протягом коротких перiодiв, коли вплив решти чинникiв
незначний, i не можуть реально позначитися на валютних курсах.
Форварднi валютнi курси не вiдображають очiкування ринком
майбутнього спот-курсу валюти, а залежать вiд рiзницi в рiвнях
вiдсоткових ставок валют, що котируються. Рiвнi вiдсоткових ставок
вiдбивають, насамперед, дiючий та очiкуваний рiвнi iнфляцiї. Оскiльки
очiкуваний рiвень iнфляцiї, на вiдмiну вiд дiючого, не можна розрахувати,
а лише спрогнозувати, то й вiдсотковi ставки на майбутнi перiоди також
прогнозуються. Форварднi валютнi курси розраховуються на основi
вiдсоткових ставок.
Форвардний курс валюти може бути вищим або нижчим за спот-курс
залежно вiд того, яка з валют приносить вищий процентний дохiд при
iнвестуваннi. Зауважимо, що рiзниця мiж форвардним та спот-курсом
залежить як вiд рiзницi в рiвнях рiчних вiдсоткових ставок за валютами,
так i вiд тривалостi форвардного перiоду. З подовженням строкiв рiзниця
мiж спотовим та строковим валютними курсами зростатиме.
За нормальних умов розвитку економiки, коли ринки не зазнають
впливу грошово-кредитних чи полiтичних потрясiнь, рiвнi вiдсоткових
ставок можна вважати незалежними величинами, якi вiдбивають реальний
та очiкуваний рiвнi iнфляцiї. Форварднi валютнi курси є похiдними
(залежними) величинами вiд вiдсоткових ставок. Отже, лише однаковi
темпи iнфляцiї в обох країнах походження валют можуть на тривалий час
стабiлiзувати валютний курс.
При проведеннi строкових операцiй з валютою основними ризиками є
ризик зриву поставки та ризик невиконання умов форвардної угоди одним
iз учасникiв. Ризик зриву поставки супроводжує i спотовi i форварднi
операцiї, але iснує лише протягом одного дня на дату розрахункiв. Ризик
невиконання угоди вимiрюється не повним обсягом контракту, а лише деякою його часткою, котра становить, як правило, 3‒10 % вiд суми угоди.
Якщо один з учасникiв операцiї вiдмовляється виконувати взятi на себе
зобов’язання, то можна знайти йому замiну i реалiзувати контракт з
деякими збитками, уникнувши значнiших втрат. На ризик невиконання
угоди наражаються обидва учасники строкової операцiї.
З метою обмеження таких ризикiв менеджмент банку може
використовувати метод лiмiтування, установлюючи максимальний розмiр
суми одного контракту. Крiм того, розрахунок можна проводити не одним,
а двома переказами валютних коштiв, коли другий платiж здiйснюється
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пiсля одержання вiдповiдної суми iншої валюти. Це дозволяє частково
знизити ризик одного з учасникiв, але умови необхiдно узгодити пiд час
укладання угоди. Якщо з одним клiєнтом укладено кiлька строкових
валютних контрактiв, то дати валютування мають бути рiзними. Загалом
такi прийоми допомагають частково знизити ризики, що супроводжують
валютнi операцiї.
Валютнi операцiї своп полягають в одночасному проведеннi двох
протилежних за змiстом операцiй: купiвлi (продажу) валютних коштiв на
умовах спот та продажу (купiвлi) на умовах форвард. Якщо продаж валюти
проводиться на спотовому ринку i одночасно укладається угода про
купiвлю тiєї самої валюти на форвардному ринку, то це валютна операцiя
своп, що має назву репорт. Якщо ж iдеться про купiвлю валюти на умовах
спот у поєднаннi з одночасним продажем на форвардi, то вiдповiдну
операцiю називають депорт.
Валютнi операцiї своп здебiльшого здiйснюються на мiжбанкiвському
ринку на строк до 6 мiсяцiв. Угоди укладаються мiж комерцiйними
банками, мiж комерцiйними та центральними банками, мiж центральними
банками країн. На базi використання валютних операцiй своп функцiонує
багатостороння система взаємного обмiну валют через Банк мiжнародних
розрахункiв у Базелi.
При проведеннi валютних операцiй своп форвардний валютний курс
обчислюється на основi курсу спот та значень премiй чи дисконтiв за
угодами на рiзнi строки. Рiзниця мiж форвардним курсом певної валюти та
курсом спот утворює премiю або дисконт – так званi своповi пункти. Якщо
форвардний курс валюти вищий за касовий, то це означає, що валюта на
форвардi котирується з премiєю (змiцнюється з часом). Така валюта
називається премiальною i має нижчу процентну ставку. Знижка або
дисконт означає протилежне, тобто валюта з часом стає дешевшою i
називається дисконтною. З двох валют, що котируються, дисконтною буде
валюта з вищою процентною ставкою. Значення премiй та дисконтiв на
строк 1, 3, 6 мiсяцiв публiкуються у фiнансовiй пресi. Маючи значення
спот-курсу та свопових пунктiв, можна обчислити форвардний курс.
Зауважимо, що класичнi валютнi операцiї своп, про якi йдеться, не
мають нiчого спiльного зi своп-контрактами, оскiльки останнi означають
обмiн зобов’язаннями або вимогами. Валютний ризик при проведеннi
операцiй своп виникає внаслiдок змiни в протилежний бiк дисконту або
премiї протягом форвардного перiоду. Але процедура попередньої фiксацiї
форвардного валютного курсу дозволяє учасникам свiдомо керувати
процесом, укладаючи додатковi фiнансовi угоди за несприятливої змiни
курсу.
При наданнi комерцiйного чи банкiвського кредиту в iноземнiй валютi
виникає ризик, пов’язаний з можливiстю неповернення коштiв чи
достроковим поверненням кредиту, коли постає проблема реiнвестування.
Такий тип ризику можна розглядати окремо і як кредитний, i як валютний,
застосовуючи вiдповiднi методи управлiння.
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10.2 Управлiння валютною позицiєю банку
Валютна позицiя банку визначається спiввiдношенням мiж сумою
активiв i позабалансових вимог у певнiй iноземнiй валютi та сумою
балансових i позабалансових зобов’язань у тiй самiй валютi. Валютна
позицiя розраховується окремо за кожною iноземною валютою, що входить
до мультивалютного портфеля банку.
Активи в iноземнiй валютi Ав визначаються як сума за всiма
балансовими та позабалансовими активними рахунками банку,
деномiнованими в цій валютi. Пасиви в iноземнiй валютi Пв визначаються
сумою залишкiв за всiма балансовими та позабалансовими зобов’язаннями
банку, деномiнованими в цій валютi. Валютна позицiя банку може бути
вiдкритою або закритою.
Валютна позицiя називається вiдкритою, якщо активи в iноземнiй
валютi не збалансованi з пасивами в тiй самiй валютi.
Iснують два види вiдкритої позицiї:
- Ав > Пв ‒ чиста довга валютна позицiя;
- Ав < Пв ‒ чиста коротка валютна позицiя.
Якщо активи в iноземнiй валютi збалансованi з пасивами в iноземнiй
валютi (Ав = Пв), то така позицiя називається закритою валютною
позицiєю, або позицiєю зведення чи вiдповiдностi.
Рiзниця мiж сумою активiв у iноземнiй валютi й пасивiв у тiй самiй
валютi називається експозицiєю щодо цієї валюти. Експозицiя визначає
розмiр валютного ризику, на який наражається банк унаслiдок
незбалансованостi активiв i пасивiв в iноземнiй валютi. Що бiльший розмiр
експозицiї, то бiльший валютний ризик iснує в банку, i навпаки.
Якщо всi активи i пасиви в iноземнiй валютi збалансованi за сумами й
термiнами, тобто валютна позицiя закрита, валютний ризик майже
вiдсутнiй. Адже змiна курсу однiєї валюти щодо iншої (базової) однаковою
мiрою позначиться як на вартостi активiв, так i на вартостi пасивiв, а це не
потягне за собою нi втрат, нi доходiв унаслiдок змiни валютного курсу.
Збалансованiсть активiв i пасивiв у iноземнiй валютi, як за сумами, так i за
термiнами, є одним iз методiв управлiння валютним ризиком. Теоретично
можливiсть узгодити всi надходження та платежi в iноземнiй валютi iснує,
але в реальному життi досягти такої вiдповiдностi важко. Особливо це
стосується банкiв, оскiльки вони оперують значними обсягами валют, а
також тому, що валютна позицiя банкiв iстотно залежить вiд потреб
клiєнтiв.
Зайнявши певну валютну позицiю, можна отримати прибутки чи
зазнати збиткiв унаслiдок змiни валютного курсу, оскiльки:
- довга валютна позицiя приносить прибутки в разi пiдвищення курсу
iноземної валюти i завдає збиткiв у разi його зниження;
- коротка валютна позицiя приносить прибутки в разi зниження курсу
iноземної валюти, але завдає збиткiв при пiдвищеннi курсу.
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Розмiр прибуткiв i збиткiв залежить вiд розмiру експозицiї та змiн у
валютних курсах. Залишаючи валютну позицiю вiдкритою, учасники
ринку можуть «грати» на валютних курсах i отримувати прибутки
спекулятивного характеру. Такi прибутки супроводжуються пiдвищеним
валютним ризиком. Що бiльший ризик бере на себе учасник, то бiльший
прибуток вiн може отримати вiд «гри» на валютних курсах. Але за
несприятливих змiн на валютному ринку втрати, спричиненi взятим
валютним ризиком, також будуть значними. Обмеження рiвня валютного
ризику означає зменшення можливостей отримання як прибуткiв, так i
збиткiв.
Учасники валютного ринку мають самi визначати той рiвень
валютного ризику, який вони згоднi прийняти з метою отримання
прибуткiв. Але для тих учасникiв, фiнансовий стан котрих стосується
значної частини населення i впливає на стан суспiльства загалом, рiвень
позицiйного валютного ризику може регулюватися централiзовано
встановленням нормативiв та певних вимог. До цiєї категорiї належать,
насамперед, банки.
Банкiвський бiзнес полягає в наданнi послуг клiєнтам i не має містити
ризик, не пов’язаний з необхiднiстю проведення цих операцiй. Банк має
вiдiгравати роль посередника мiж клiєнтом i валютним ринком. Тому
валютну позицiю банку необхiдно встановлювати на рiвнi, який вiдбиває
нормальнi потреби щодо проведення клiєнтських операцiй. Менеджментовi
банкiв бажано утримуватись вiд спекулятивних операцiй обмеженням
розмiру вiдкритої валютної позицiї.
У деяких країнах функцiю управлiння валютними позицiями
виконують центральнi банки, встановлюючи нормативнi вимоги щодо
їхнього максимально допустимого розмiру. У США валютна позицiя банкiв
централiзовано не регулюється. Управлiння валютною позицiєю здiйснює
Комiтет управлiння активами i пасивами банку (КУАП), визначаючи розмiр
експозицiї та лiмiти валютного ризику для дилерiв рiзних рангiв. При
цьому розмiр експозицiї має бути оголошений на ринку, щоб акцiонери i
клiєнти знали про рiвень валютного ризику такого банку.
Менеджмент банку має придiляти належну увагу контролю за
додержанням нормативiв валютної позицiї. Так, якщо протягом робочого
дня розмiр вiдкритої валютної позицiї може значно вiдхилятися вiд
установлених норм, то наприкiнцi дня необхiдно привести його відповідно
до чинних вимог.
На розмiр вiдкритої валютної позицiї банку впливають операцiї:
- купiвля, продаж готiвкової та безготiвкової iноземної валюти,
поточнi та строковi операцiї, за якими виникають вимоги й зобов’язання в
iноземних валютах, незалежно вiд способiв i форм розрахункiв за ними;
- одержання та сплата iноземної валюти у виглядi доходiв, витрат
та нарахування вiдсоткових доходiв i витрат;
- надходження коштiв у iноземнiй валютi до статутного фонду;
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- погашення банком безнадiйної заборгованостi в iноземнiй валютi;
- купiвля та продаж основних засобiв i товарно-матерiальних
цiнностей за iноземну валюту;
- iншi обмiннi операцiї з iноземною валютою.
Хоча кожна з перелiчених операцiй впливає на валютну позицiю банку,
але не всi вони однаковою мiрою можуть бути використанi для
регулювання її розмiру та швидкого приведення відповідно до
нормативних вимог, оскiльки потребують певного часу, пiдготовчої роботи
i не завжди проводяться з iнiцiативи банку. В умовах централiзованого
регулювання розмiру вiдкритої валютної позицiї менеджмент комерцiйних
банкiв має містити в розпорядженнi дiєвий iнструментарiй та добре
володiти методами управлiння валютною позицiєю.
Установлення нормативiв валютної позицiї обмежує валютний ризик,
але не дозволяє повнiстю його уникнути. Перед менеджментом банку
постає завдання постiйного управлiння валютним ризиком через
регулювання величини та виду (довга чи коротка) позицiй за рiзними
iноземними валютами.
Управлiння валютною позицiєю банку може здiйснюватися на основi
структурного балансування активiв та зобов’язань в iноземнiй валютi за
строками i сумами, тобто методами натурального (природного)
хеджування. Iдеться про структурне балансування валютних потокiв; змiну
строкiв валютних платежiв (випередження та вiдставання); дисконтування
платiжних вимог в iноземнiй валютi тощо.
Обмеження розмiру валютної позицiї також може бути досягнуто
методами штучного хеджування, якi базуються на проведеннi
позабалансових операцiй таких, як: строковi валютнi угоди, комбiнованi
операцiї типу своп, подвiйний форвард i т. iн.
Управлiння валютною позицiєю на основi методiв структурного
балансування валютних потокiв.
Структурне балансування валютних потокiв полягає в узгодженнi
обсягiв та строкiв активних i пасивних операцiй з усiма iноземними
валютами, якими оперує банк. Iдея методу структурного балансування
може застосовуватись щодо будь-яких балансових операцiй з валютними
коштами (конверсiйнi операцiї, укладення кредитних i депозитних угод в
iноземнiй валютi, узгодження валютних надходжень i платежiв, проведення
форфейтингових операцiй, реструктуризацiя кредиторської та дебiторської
валютної заборгованостi, купiвля та продаж цiнних паперiв, деномiнованих
в iноземнiй валютi, тощо). Обсяги та термiни проведення зазначених
операцiй добираються так, щоб це дало змогу закрити валютнi позицiї або
знизити їхній розмiр до прийнятного рiвня.
Одним iз прийомiв, що широко використовується банками у процесi
управлiння валютними позицiями, є проведення конверсiйних операцiй.
Наднормативний розмiр позицiї за певною валютою може бути зменшений
її обмiном на iншу валюту, за якою розмiр позицiї був нижчий за норматив.
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Це дозволяє приводити валютнi позицiї у вiдповiднiсть з установленими
вимогами без здiйснення операцiй з базовою валютою. Як правило, банки
вдаються до конверсiї валюти, курс якої знижується, у бiльш надiйну та
стабiльну валюту.
У процесi управлiння валютним ризиком банки можуть скористатися
методом випередження та вiдставання (leads and lags вiд англ.,
випередження та вiдставання), який ґрунтується на змiнах строкiв платежiв
в iноземних валютах залежно вiд очiкуваних коливань валютних курсiв.
Манiпулювання строками дозволяє закрити короткi позицiї за певними
валютами до зростання їхнього ринкового курсу i, вiдповiдно, довгi позицiї
до зниження курсу. До найпоширенiших на практицi форм зазначеної
тактики належать:
- прискорення репатрiацiї (повернення до своєї країни iз-за кордону)
капiталу, прибуткiв, iнших грошових коштiв в очiкуваннi ревальвацiї
нацiональної валюти, або сповiльнення процесiв репатрiацiї перед
девальвацiєю нацiональної валюти;
- прискорення чи сповiльнення погашення основної суми боргу в
iноземнiй валютi та виплати вiдсоткiв залежно вiд змiни валютного курсу;
- дострокова оплата послуг та товарiв (основних фондiв, товарноматерiальних цiнностей) у разi пiдвищення курсу валюти платежу або
затримка платежiв при очiкуваннi зниження курсу;
- прискорення чи сповiльнення нарахування i виплати дивiдендiв,
надходження коштiв в iноземнiй валютi до статутного фонду банку тощо;
- регулювання одержувачем iнвалютних коштiв строкiв їхньої
конверсiї в нацiональну валюту.
Можливостi застосування прийому випередження та вiдставання
визначаються, насамперед, законодавчим регулюванням країни та умовами
фiнансових контрактiв. У переважнiй бiльшостi угод, за якими
вiдбуваються платежi, передбачається як можливiсть дострокової оплати,
так i види та розмiр штрафних санкцiй (пенi, неустойки тощо) за
несвоєчасне здiйснення переказiв валютних коштiв. В останньому випадку
затримка платежу через зниження курсу буде виправдана лише тодi, коли
зниження витрат на придбання валюти за новим курсом перекриє суму
нарахованих штрафiв.
Прийом дисконтування платiжних вимог в iноземнiй валютi є
рiзновидом облiку векселiв i полягає у вiдступленнi банку права вимоги
заборгованостi в iноземнiй валютi в обмiн на негайну виплату банком
власнику векселя вiдповiдної суми коштiв у нацiональнiй або iншiй
iноземнiй валютi. Дисконтування здiйснюється здебiльшого через
проведення форфейтингових операцiй. При цьому банк купує векселi на
всю суму i на повний строк без права їх регресу (обороту) на попереднього
власника. Вiдмiннiсть такої операцiї вiд традицiйного облiку векселiв
полягає в тому, що форфейтинговi операцiї проводяться зi значними обсягами платежiв в iноземнiй валютi (звичайно не менше як 1 млн дол. США)
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та iз тривалим розстроченням (на перiод вiд пiвроку до 5‒7 рокiв).
Загальноприйнятою практикою є наявнiсть гарантiї третьої особи, а також
здiйснення серiї регулярних платежiв, якi оформленi простими векселями.
Форфейтинг може розглядатись як експортний факторинг i є, по сутi,
кредитуванням експортера.
Дисконтування платiжних вимог в iноземнiй валютi здiйснюється
також iншими способами, що мають певнi відмінності, порiвняно з
форфейтингом, такi як право регресу векселiв, спецiальний, узгоджений
сторонами занижений валютний курс тощо. Добiр платiжних вимог, що
дисконтуються, за строками виплат згiдно з власними потребами банку
допомагає менеджментовi планувати майбутнi дiї щодо управлiння
валютною позицiєю.
Дисконтування платiжних вимог в iноземнiй валютi має низку
обмежень та недолiкiв, якi й зумовлюють його незначне поширення у
процесi управлiння валютною позицiєю. Навiть якщо банку вдалося
знизити позицiйний валютний ризик за допомогою таких операцiй, то
форфейтер (банк) наражається на iншi ризики (ризик неплатежу,
полiтичний ризик у країнi емiтента векселiв, ризик переказу валютних
коштiв, який полягає в неможливостi виконання зобов’язань в iноземнiй
валютi країною покупця). Крiм того, банку не вдається уникнути
валютного ризику, пов’язаного зi змiною курсу валюти платежу протягом
дiї форфейтингової угоди. Тому не кожний банк погоджується стати
форфейтером. Деякi банки, навпаки, спецiалiзуються на такому способi
фiнансування
експортерiв.
Здебiльшого форфейтинговi
операцiї
проводяться банком з метою отримання прибуткiв вiд рiзницi мiж
номiнальною сумою векселя та реальною величиною коштiв, виплачених
банком їхньому власнику, а також одержання комiсiйного доходу.
Законодавство та правила валютного регулювання в окремих країнах
можуть обмежувати можливостi використання методу дисконтування
платiжних вимог в iноземнiй валютi, як це й вiдбувається у вiтчизнянiй
практицi.
Загалом управлiння валютними позицiями за допомогою проведення
балансових операцiй часто не вiдповiдає власним потребам та планам
банку, а iнодi невигiдне з погляду витрат. Вiтчизнянi банки змушенi
вдаватися до таких прийомiв через вiдсутнiсть необхiдних умов для
застосування бiльш сучасних та досконалих методiв регулювання розмiру
валютної позицiї, таких, скажiмо, як строковi валютнi угоди.
Управлiння валютними позицiями може здiйснюватись за допомогою
таких угод, як: форварднi валютнi контракти, валютнi ф’ючерси, валютнi
опцiони та валютнi своп-контракти. Найдiйовiшим iнструментом
управлiння, придатним для швидкого регулювання позицiй, є строковi
угоди бiржового характеру, тобто ф’ючерси й опцiони. Якщо з метою
регулювання валютної позицiї угода укладена на бiржi, то банк має змогу в
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будь-який час звiльнитися вiд прийнятих за контрактом зобов’язань через
проведення протилежної за змiстом бiржової операцiї.
Перевагою цього прийому є гнучкiсть та надання можливостей для
швидкого маневру без змiн у балансi банку. Це дозволяє менеджменту
оперативно реагувати на вiдхилення у спiввiдношеннях активiв i пасивiв
в iноземних валютах, а отже, зазначена тактика може успiшно
застосовуватися для щоденного контролю за рiвнем валютних позицiй
банку. Неодмiнною умовою ефективностi такого методу є iснування
лiквiдного строкового ринку, який давав би змогу проводити операцiї з
похiдними iнструментами в будь-який час i в будь-яких обсягах.
Для українських банкiв використання деривативiв у процесi управлiння
валютною позицiєю i хеджування валютного ризику ускладнюються
внаслiдок нерозвиненостi строкового ринку, обмежених можливостей
проведення бiржових операцiй з ф’ючерсами та вiдсутностi бiржової
торгiвлi опцiонами.
Широкий вибiр похiдних фiнансових iнструментiв на мiжнародних
ринках дозволяє банкам знаходити найефективнiшi комбiнацiї проведення
валютних операцiй та застосовувати досконалi методи управлiння
валютною позицiєю з метою зниження валютного ризику.
Питання для самостійного контролю
1. Назвати особливостi функцiонування свiтового валютного ринку.
2. Якi чинники впливають на змiну валютних курсiв?
3. Назвати методи управлiння основними типами ризикiв, якi
виникають при проведеннi валютних операцiй.
4. Якi методи розрахунку використовуються для визначення
форвардних валютних курсiв?
5. Якi методи управлiння валютною позицiєю банку застосовуються в
Українi?
6. У чому полягають вiдмiнностi мiж форвардними валютними
угодами та FRA?
7. У яких випадках доцiльно використовувати ф’ючерси з метою
хеджування валютного ризику?
8. Якi види опцiонiв використовуються для хеджування валютних
ризикiв?
9. У чому полягають переваги та недолiки опцiонних угод на iноземну
валюту?
10. Чи можуть валютний i вiдсотковий своп поєднуватися в однiй угодi?
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ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
Задача 1. За даними табл. 1 проаналізуйте структуру джерел коштів
банку в динаміці, зробіть висновки.
Таблиця 1 – Джерела коштів комерційного банку, тис. грн
Попередній
Показники
рік
Усього пасивів, у тому числі
89658
51150
Власний капітал
Статутний капітал
45000
Емісійна різниця
3250
Резерви
400
Нерозподілений прибуток
?
?
Зобов’язання
Кошти банків
2100
Кошти клієнтів
?
Нараховані витрати до сплати
350
Інші зобов’язання
6700

Звітний
рік
99820
51550
45000
3300
450
?
?
2500
38120
?
7200

Задача 2. За даними табл. 2 проаналізуйте основні показники
діяльності банків України за січень‒серпень 2016 р. та зробіть висновки.
Таблиця 2 – Основні показники діяльності банків України за
січень‒серпень 2016 р.
Назва показника
01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08
Кількість діючих
116
113
111
109
106
102
101
банків
з них: з іноземним
41
41
43
42
41
39
39
капіталом
у т. ч. зі 100%
іноземним
17
17
17
16
16
16
16
капіталом
Частка іноземного
капіталу в
42,8
43,2 48,8 45,9
39,6
54,7
53,3
статутному
капіталі банків, %
Задача 3. Комерційний банк приймає депозити в національній
валюті від фізичних осіб на строк шість місяців ‒ за ставкою 11,5 %
річних, на 10 місяців ‒ за ставкою 12 %, 12 місяців ‒ за ставкою 14 %
річних. Визначити, який дохід буде виплачено вкладнику при розміщенні
депозиту в сумі 13 500 грн на 12 місяців за кожним з варіантів за
використання простих та складних відсотків.
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Задача 4. З метою накопичення коштів вкладник має намір
розмістити на депозитному рахунку в комерційному банку 10 000 грн.
Визначити необхідну ставку простих відсотків, за яких він отримає через
два роки 13 000 грн.
Задача 5. Коченко С. І. поклав на депозитний рахунок 5000 грн. під
12 % річних. Визначити, яку суму вкладник отримає через 1,5 роки за
умови нарахування відсотків щорічно, щоквартально, щомісяця?
Задача 6. ПАТ КБ «Приватбанк» пропонує юридичним особам такі
види депозитів:
а) депозит на термін 10 місяців на умовах щоквартального
прирахування нарахованих складних процентів до суми депозитного
рахунку зі сплатою за номінальною ставкою 12 % річних;
б) депозит на термін 6 місяців на умовах щомісячного нарахування
складних процентів за номінальною ставкою 10 % річних.
Який із видів депозитів є найбільш прийнятним для вкладника з точки
зору прибутковості? Для порівняння використовуйте ефективну ставку
відсотка.
Задача 7. Комерціний банк пропонує річний депозит трьох видів:
1) депозит з щомісячним нарахуванням складних відсотків за ставкою
12 % річних;
2) депозит зі щодекадним нарахування складних відсотків за ставкою
11.5 % річних;
3) депозит зі щоквартальним нарахуванням складних відсотків за
ставкою 13 % річних.
Потрібно визначити найбільш вигідний варіант вкладення коштів на
три роки в розмірі 1000 грн.
Задача 8. Клієнт відкрив депозит з нарахування простих відсотків на
суму 1000 грн. Термін вкладу становить 92 дня. Доход клієнта за
депозитом становив 37,5 грн. Визначити річну відсоткову ставку, під яку
було розміщено кошти, якщо банк нараховував відсотки за
американською, англійською та європейською системами.
Задача 9. Комерційний банк нараховує проценти на строкові вклади
громадян за ставкою 11 % річних. Якщо 10 січня на поточний рахунок в
банку буде покладена певна сума з метою отримання 20 вересня того ж
року суми 3000 грн, яку суму процентних доходів отримає власник
рахунку? Визначити необхідну суму вкладу та розрахункову кількість днів.
Задача 10. Вкладник має намір покласти на депозитний рахунок в
комерційному банку 7000 грн для накопичення 9000 грн. Середня ставка
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простих банківських процентів ‒ 12 % річних. Визначити строк у днях, за
який вкладник зможе накопичити за рахунок нарахованих процентів
бажану суму при розрахунковій кількості днів у році 365.
Задача 11. Фірмі необхідно нагромадити 2 млн грн для придбання
через 10 років будівлі під офіс. Найбезпечнішим способом нагромадження
є придбання серій безризикових державних цінних паперів, що генерують
річний дохід за ставкою 8 % річних з нарахуванням процентів кожні
півроку. Яким має бути початковий внесок фірми?
Задача 12. Підприємство вирішило вкласти вільні кошти в розмірі
20 тис. грн строком на 3 роки. Є три альтернативних варіанти вкладень. За
першим варіантом кошти вносять на депозитний рахунок банку із
щорічним нарахуванням складних відсотків за ставкою 21 %, за другим ‒
щорічне нарахування 25 %, за третім ‒ щомісячне нарахування складних
відсотків за ставкою 18 % річних. Необхідно, не враховуючи на рівень
ризику, визначити найкращий варіант вкладення коштів.
Задача 13. Перед менеджерами банку поставлено завдання пiдвищити
показник прибутковостi капiталу до 15 %. Банк має активи в розмiрi
20 000 тис. грн, а капiтал становить 1700 тис. грн. Операцiйнi витрати
плануються в розмiрi 570 тис. грн, податки – 105 тис. грн, непроцентнi
доходи – 90 тис. грн. Знайти процентний дохiд, який забезпечив би
бажаний рiвень прибутковостi капiталу.
Задача 14. Розрахувати очiкувану норму дохiдностi дворiчної облiгацiї
номiнальною вартiстю 1000 грн. зi щорiчною виплатою доходу 16 %, яка
була придбана банком за цiною 940 грн.
Задача 15. Iнвестор вкладає 150 000 грн на 1 рiк до комерцiйного
банку. При цьому очiкуванi темпи економiчного росту становлять 1,7 %,
очiкуванi темпи iнфляцiї ‒ 6 %, а ризик неповернення коштiв ‒ 2 %.
Розрахувати базову ринкову депозитну ставку.
Задача 16. Облiгацiя номiнальною вартiстю 1500 грн. погашається
через 3 роки i має купон 20 %. Якою буде дюрацiя цього цiнного паперу за
умови виплати вiдсоткового доходу один раз на рiк протягом всього перiоду
обiгу, якщо його поточна ринкова цiна становить 1400 грн?
Задача 17. Оцiнити змiну вартостi трирiчної облiгацiї, яка нинi
продається за цiною 1400 грн, якщо дюрацiя дорiвнює 1,22 року, а прогноз
свiдчить про пiдвищення вiдсоткових ставок на ринку протягом поточного
року з 20 % до 30 %.
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Задача 18. При плануваннi розмiру капiталу банку були прийнятi такi
орiєнтовнi значення: активи – 300 000 тис. грн; прибутковiсть активiв –
4 %; прибутковiсть капiталу – 20 %. Визначити орiєнтовно неохiдний
розмiр капiталу банку.
Задача 19. У розпорядженнi банку знаходиться депозитiв на суму
10 млн грн, за якi сплачується в середньому 15 % рiчних. Фахiвцi банку
прогнозують, що у випадку, коли процентну ставку за депозитами пiдняти
у середньому до 20 %, то це дасть змогу додатково залучити 10 млн грн.
Визначити норму граничних витрат банку на залучення ресурсiв.
Задача 20. Банк намiтив плани нарощування активiв протягом
наступного року без залучення капiталу iз зовнiшнiх джерел. Аналiтики
банку прогнозують прибуток на активи у розмiрi 1,5 %, ставку
дивiдендних виплат – 30 %, спiввiдношення капiталу до активiв – 8 %.
Розрахувати припустимий рiвень зростання активiв банку вiдповiдно до
прогнозiв.
Задача 21. За даними балансу банку (табл. 21) розрахувати показники
прибутковостi:
- чистий спред;
- процентну маржу;
- чисту процентну маржу.
Таблиця 21 – Баланс банку
Активи

Показник

Сума,
млн грн

Середня
ставка,%

Показник

Кредити

770

24

Цiннi папери

470

27

Iншi працюючi
активи
Непрацюючi
активи
Усього

225

26

Пасиви
Сума,
млн грн

Середня
ставка,%

225

21

550

16

620

18

255

Строковi
депозити
Депозити та
кредити
iнших
банкiв
Кошти до
запитання
Капiтал

1720

Усього

1720
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Аваль (Aval) ‒ 1) вексельне поручительство банківської установи, за
яким вона бере на себе зобов'язання оплатити вексель у разі неоплати його
боржником (платником) у встановлений термін; 2) вексельне
поручительство, згідно з яким комерційний банк бере на себе беззаперечну
відповідальність перед векселедержателем за оплату векселя і яке
оформляється гарантійним написом банку на векселі чи на спеціальному
додатковому аркуші (алонж) окремо для кожного векселя. Забороняється
оформлення авалю одним документом більше ніж на один вексель.
Авізо (аviso) – у банківській, комерційній, бухгалтерській практиці –
офіційне повідомлення, переважно про виконання розрахункової операції,
яке надсилається одним контрагентом іншому.
Автоматизована карткова система (automatized card system) – це
програмно-технічний комплекс, що встановлений у банку, який є членом
Національної системи масових електронних платежів, що забезпечує
проведення операцій з емісії карток, оброблення інформації за операціями
з ними та управління банківськими і торговельними терміналами,
банкоматами.
Акредитив (Letter of Credit) – форма розрахунків, відповідно до якої
банк (банк-емітент) за дорученням клієнта (платника) – заявника
акредитива і відповідно до його вказівок або від свого імені зобов’язується
провести платіж на умовах, визначених акредитивом, або доручає іншому
(виконуючому) банку здійснити цей платіж на користь одержувача
грошових коштів або визначеної ним особи – бенефіціара.
Активи банківські (Banking Assets) – ресурси банку та засоби, що
класифікуються за напрямками розміщення та використання з метою
одержання прибутку.
Активні операції банків (active banks operation) – фінансові операції
з розміщення коштів з метою отримання прибутку. До активних операцій
банку належать: надання кредитів та позичок, придбання цінних паперів,
вкладення коштів у комерційні проекти, лізингові, факторингові операції,
операції з векселями та інші банківські операції.
Анкетний скоринг (Application Scoring) – прогнозування ризику
дефолту позичальника на підставі його анкети-заяви на одержання кредиту
в банку.
Базель ІІ (Basel II) – угода про визначення достатності банківського
капіталу для забезпечення ефективної та стабільної діяльності банківських
установ та їх регулювання.
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Базельський комітет з питань банківського нагляду (Basel
Committee on Banking Supervision) – це організація, що об’єднує
національні наглядові установи, які регулюють банківську діяльність.
Базова (базисна) ставка (Prime Rate) – ставка процента, від величини
якої вираховується значення змінної процентної ставки під час її
переоцінки.
Баланс банку (Bank Balance Sheet) – запис всіх грошово-кредитних
операцій, проведених банком протягом певного періоду часу.
Банк (Bank) – юридична особа, яка має виключне право на підставі
ліцензії Національного банку залучати у вклади грошові кошти фізичних і
юридичних осіб і розміщувати зазначені кошти від свого імені, на власних
умовах та на власний ризик, а також відкривати та вести банківські
рахунки фізичних і юридичних осіб.
Банк з іноземним капіталом (Bank with Foreign Participation) –
банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному
інвестору, становить не менше 10 %.
Банк міжнародних розрахунків (БМР) (Bank for International
Settlements, BIS) – спеціалізована міжнародна фінансова установа, яка
об’єднує на акціонерній основі центральні банки 41 країни Європи, Азії та
Африки. США представлені у БМР не Федеральною резервною системою,
а City Bank Corp.
Банківська діяльність (Banking Activity) – особливий вид
комерційної діяльності, який можуть здійснювати виключно банківські
установи відповідно до банківського законодавства після реєстрації банку
та одержання ліцензії Національного банку.
Банківська ліцензія (Banking Licence) – документ, який видає
Національний банк України у встановленому порядку відповідно до
Закону «Про банки і банківську діяльність» і «Положення про порядок
видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на
виконання окремих операцій» та на підставі якого банки й філії іноземних
банків мають право здійснювати банківську діяльність.
Банківська система (Banking System) – сукупність різноманітних
видів банків та банківських інститутів у їхньому взаємозв’язку, які діють у
тій чи іншій країні в певний історичний період; складова кредитної
системи.
Банківська таємниця (Banking Secrecy) – інформація щодо
діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі
обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при
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наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи
моральної шкоди клієнту.
Банківська тратта (Bank Draft) – перевідний вексель, виставлений
банком або від його імені, при якому векселедавцем і платником є один і
той же банк.
Банківський автомат (Bank Automated Teller Machine) – програмнотехнічний комплекс, що надає можливість держателю спеціального
платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями
одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на
відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також
виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього
комплексу.
Банківський вклад (депозит) (Deposit) – угода, відповідно до якої
одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для
неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується виплачувати
вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на
умовах та в порядку, встановлених договором.
Банківський день (Banking Day) – у банківській практиці називають
робочий день, протягом якого банк здійснює банківські операції.
Банківський кредит (Bank Loan) – 1. Позичковий капітал банку у
грошовій формі та в банківських металах, що передається у тимчасове
користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості,
платності та цільового характеру використання. 2. Форма фінансового
кредиту, який банк надає своєму позичальнику на певний строк на умовах
повернення та платності. 3. Будь-яке зобов’язання банку надати певну
суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов’язання придбати право
вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в
обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а
також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.
Банківський нагляд (Banking Supervision) – система заходів щодо
контролю та активних впорядкованих дій Національного банку,
спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими кредитнофінансовими установами у процесі їх діяльності законодавства України та
встановлених нормативів з метою забезпечення стабільності банківської
системи та захисту інтересів вкладників.
Банківський переказ (Bank Transfer; Bank Remittance) – просте
доручення банку своєму банку-кореспонденту виплатити певну суму
грошей на прохання і за рахунок особи, що здійснює переказ, іноземному
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отримувачу (бенефіціару) з визначенням способу відшкодування банкуплатнику виплаченої ним суми.
Банківські метали (Banking Metals) – золото, срібло, платина, метали
платинової групи (осмій, іридій, паладій, рутеній, родій), доведені
(афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках
і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з
дорогоцінних металів.
Банківські операції (Banking Operations) – сукупність пов’язаних
між собою регулярних дій, які виконує банк відповідно до свого статусу,
спрямованих на забезпечення виконання функцій банку як фінансового
посередника.
Банківські пасиви (Bank Liabilities and Equity) – ресурси банку, які
складаються з власних, залучених і запозичених коштів для проведення
активних операцій та одержання прибутку.
Банківські ресурси (Bank Resources) – сукупність грошових коштів,
що перебувають у розпорядженні банку та використовуються ним для
виконання своїх функцій та операцій.
Банкнота (Banknote) – грошовий знак, виготовлений з паперу, щільної
тканини (зазвичай, шовку), металу або пластику, у більшості випадків
прямокутної форми.
Банкнотно-монетний двір (Mint) – окремий структурний підрозділ,
установа Національного банку України. Складається із комплексів
виробництва банкнот і карбування монет.
Бек-офіс (Back-Office) – операційно-обліковий підрозділ банку, який
забезпечує роботу підрозділів, що беруть участь в управлінні активами й
пасивами, та здійснює діяльність щодо оформлення, обліку та реєстрації
угод з цінними паперами, а також розрахунків з клієнтами.
Бюро кредитних історій (Credit History Bureau) – юридична особа,
виключною діяльністю якої є збір, оброблення, зберігання, захист і
використання інформації, яка складає кредитну історію.
Валютна позиція (FX position) – співвідношення вимог та зобов’язань
банку в кожній іноземній валюті та в кожному банківському металі.
Валютна політика (Currency Policy) – сукупність економічних,
правових та організаційних заходів, що здійснюються центральним банком
та іншими фінансовими органами державного регулювання щодо діючих у
державі валютних взаємовідносин між суб’єктами господарювання,
домашніми господарствами та органами державного управління.
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Валютне застереження (Exchange Clause) – один із методів
хеджування валютного ризику.
Валютне регулювання (Currency Regulation) – діяльність держави та
уповноважених нею органів, спрямована на регламентацію міжнародних
розрахунків і порядку здійснення операцій з валютними цінностями.
Валютні операції (Currency Transactions) – банківські та фінансові
операції, пов’язані з переміщенням або переходом права власності на
валютні цінності.
Вартість банку (Bank Net Worth) – фундаментальна вартість власного
капіталу банку, тобто вартість власного капіталу, оцінена з урахуванням
прогнозованих надходжень і виплат.
Вартість капіталу (Cost of Capital) – ціна, яку необхідно сплатити за
використання капіталу, розрахована як відсоток до його обсягу.
VISA (VISA International Service Association) – провідна платіжна
система світу. Функціонує на базі компанії Visa Inc., яка надає послуги
щодо здійснення платіжних операцій.
Внутрішній банківський контроль (Bank Internal Control) –
сукупність процедур, які забезпечують дотримання положень внутрішніх і
зовнішніх нормативних актів при здійсненні операцій банку та
достовірність і повноту інформації.
Геп (Gap) – різниця між активами та зобов’язаннями банку з
відповідними строками.
Гібридний капітал (Hybrid Capital) – безстроковий або
довгостроковий (звичайно не менше 30 років) субординований борговий
інструмент з характеристиками, близькими до акцій, який банки
включають до складу основного капіталу.
Девальвація (Devaluation) – здійснюване центральним банком
адміністративне зниження обмінного курсу (ціни) національної валюти по
відношенню до іноземних валют або міжнародних розрахункових одиниць.
Державна реєстрації банків (State Registration of Banks) – форма
вступного контролю, суб’єктами якого є територіальні управління
Національного банку та Управління реєстрації Департаменту реєстрації та
ліцензування Національного банку. Для державної реєстрації банку
уповноважена засновниками особа або голова спостережної ради подає до
територіального управління Національного банку за місцем створення
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банку документи, передбачені Законом України «Про банки і банківську
діяльність».
Державне регулювання банківської діяльності (Banking Activity
State Regulation) – одна із функцій Національного банку України, яка
полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків,
визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення
банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського
законодавства.
Державний банк (State Bank) – банк, сто відсотків статутного
капіталу якого належить державі.
Державний реєстр банків (State Registry of Banks) – реєстр, що
ведеться Національним банком України і містить відомості про державну
реєстрацію всіх банків.
Дилінг (Dealing) – операції купівлі-продажу, які банк здійснює від
власного імені, але за дорученням та за кошти клієнтів.
Дистанційне банківське обслуговування (Remote Banking) –
сукупність техніко-технологічних і організаційно-правових методів та
прийомів надання банками послуг своїм клієнтам на основі розпоряджень,
які клієнт передає на відстані (віддаленим способом), тобто без відвідання
банку.
Довірче управління (Trust Managing) – надання довірителями
трастовим установам свого майна без передачі права власності на нього
для подальшого інвестування цих коштів від імені власників і за їх
дорученням на різних фінансових ринках з метою отримання прибутку або
одержання інших доходів чи переваг.
Дюрація (Duration) – рівень процентного ризику для боргових
зобов’язань, виражений у роках.
Економічні нормативи діяльності банків (Prudential norms and
Limits) – показники, встановлені Національним банком з метою
регулювання банківської діяльності на основі безвиїзного нагляду для
здійснення моніторингу діяльності окремих банків і банківської системи в
цілому.
Електронна комерція (E-Комерція) (E-Busines) – частина
електронного бізнесу, обмежена, власне, маркетингом і процесами
продажу. Її розглядають як купівлю та продаж інформації, продукції та
послуг через комп’ютерні мережі.
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