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ВСТУП
Цивілізована і надійна банківська

система — запорука ефективного фун#
кціонування ринкової економіки. Од#
нак банківський капітал перетвориться
у могутній стимул економічного зрос#
тання і підвищення рівня життя лише у
тому випадку, якщо він буде приноси#
ти прибуток. Для цього необхідно сут#
тєво підвищити ефективність управлі#
ння банківською діяльністю. Досвід по#
казує, що кращих показників досяга#
ють ті банки, які мають високий рівень
організації та управління. Ефек#
тивність управління має фундаменталь#
не значення для будь#якого суб'єкта
господарювання, але особливого зна#
чення вона набуває для комерційного
банку. Особливістю банківського
бізнесу є високий ступінь ризикова#
ності, тому будь#яка управлінська по#
милка загрожує втратою ліквідності,
платоспроможності й в кінцевому ра#
хунку — банкрутством.

 Метою банківського менеджменту
є забезпечення ефективності діяльності
банку в короткостроковому і довгост#
роковому періоді.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета даної статті полягає в необх#

ідності теоретичного обгрунтування і
розробки рекомендацій щодо вдоско#
налення управління діяльністю банкі#
вської установи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

 Проблемі влосконалення управлі#
ння банківською діяльністю присвячені
наукові праці О. Д. Вовчак [3], Б.Л. Лу#
ціва [6], Мороза [2], С.К. Реверчука [8],
М.І. Савлука [2] та інших.
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ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ
УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ

На сучасному етапі розбудови вітчизняної банківської системи
вкрай актуальним є питання вдосконалення управління банківською
діяльністю. У даній статті запропоновано практичні рекомендації
щодо використання принципів та методів управління з метою підви4
щення ефективності результатів банківської діяльності.

On the modern stage of alteration of the domestic banking system
extremely actual is a question of perfection of management bank activity.
In this article practical recommendations are offered in relation to the use
of principles and methods of management with the purpose of increase of
efficiency of results of bank activity.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах ринкової трансформації

економіки в Україні важливого значен#
ня набуває вдосконалення управління
банківською діяльністю. Для ефектив#
ного управління діяльністю комерцій#
ного банку необхідна чітка системати#
зація і класифікація принципів і методів
управління.

Сукупність взаємопов'язаних і
взаємозалежних елементів, що беруть
участь в управлінні, утворюють систе#
му управління діяльністю банку. Основ#
ними елементами такої системи є: об#
'єкти управління, суб'єкти управління,
принципи управління, функції управл#
іння, методи управління, управлінські
рішення (рис. 1.) [4].

Важливим елементом у системі уп#
равління діяльністю банку є організа#
ція управління. У "Сучасному економі#
чному словнику" зазначено, що слово
організація має три тлумачення [7,
с.235]:

1) як складова частина управління;
2) як форма об'єднання людей для

спільної діяльності;
3) як установа, що покликана вико#

нувати певні функції і завдання.
Розглянемо організацію в першому

значенні, тобто як складову управлін#
ня діяльністю банку. Організація уп#
равління діяльністю банку — це упо#
рядкування, координація у просторі й
часі дій окремих елементів системи уп#
равління з метою досягнення найбіль#
шого ефекту. Між організацією та уп#
равлінням існує суттєва відмінність.
"Організація" відповідає на питання:
чим управляти? А "управління" — як
впливати на об'єкт? [5, с. 28].

 Ефективне управління діяльністю
банків здійснюється на основі певних

принципів. Принципи управління бан#
ківською діяльністю — це сукупність
правил, положень і норм, спрямованих
на створення сприятливих умов та ак#
тивізацію діяльності банківської систе#
ми і підвищення ефективності діяль#
ності кожного банку зокрема. В цьому
зв'язку доцільно виокремити принципи
державного регулювання банківською
діяльністю і принципи управління
діяльністю комерційного банку.

Державне регулювання банківською
діяльністю на макрорівні здійснюється на
основі таких принципів [4]:

— ефективності — забезпечення
перевищення результату від державно#
го регулювання над витратами на його
регулювання;

— справедливості — забезпечення
однакових умов для здійснення банками
інвестиційної діяльності і однакових ви#
мог для всіх суб'єктів у банківській сфері;

— стабільності — забезпечення бан#
кам незмінності податків, зборів, вели#
чини і порядку формування резервів,
ставок протягом бюджетного року;

— системності — формування
цілісного комплексного підходу до роз#
в'язання банківських проблем;

— адекватності — досягнення ро#
зумного мінімального втручання дер#
жавних органів у банківські процеси,
держава виконує ті економічні функції,
які не можуть ефективно виконувати
банки.

Важливим моментом у побудові си#
стеми управління діяльністю банку є
формування принципів управління бан#
ком. Принципи управління діяльністю
банку повинні забезпечити фінансову
стабільність банку в процесі реалізації
стратегічних рішень. До принципів уп#
равління діяльністю банку належать [4]:

— цілеспрямованість — полягає у
визначенні цілей банківського інвес#
тиційного менеджменту залежно від
видів та об'єктів інвестування;

— соціальна орієнтація — пріори#
тетними напрямками діяльності банків
повинні бути: соціальна сфера, житло#
ве будівництво, охорона навколишньо#
го середовища тощо;

— послідовність — передбачає пев#
ну послідовність у проведенні діяль#
ності, а саме: збір і систематизацію
інформації, планування, аналіз, конт#
роль і регулювання діяльності, стиму#
лювання активності з метою збільшен#
ня прибутку і мінімізації ризиків;

— системність — полягає у тому,
що управління діяльністю розглядаєть#
ся як система, яка має вхід, вихід і набір
певних елементів, які перебувають у
тісній взаємодії і взаємозв'язку;

— узгодженість цілей, результатів
діяльності й способів їх досягнення —
забезпечує принцип узгодженості;
рішення повинні бути взаємозалежні і
не суперечити одне одному;

— єдність фінансової стратегії і
стратегії банку в цілому (всі управ#
лінські рішення повинні бути спрямо#
вані на досягнення стратегічних цілей
банку);

— динамічність — передбачає вчас#
ну і чітку реакцію менеджерів на зміну
параметрів діяльності у внутрішньому
й зовнішньому середовищах банку;

— збереження і розвиток конку#
рентних переваг — дозволяє виявити
слабкі й сильні сторони діяльності бан#
ку, створити нові продукти, які можуть
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успішно конкурувати у певному сег#
менті, адже у конкурентному середо#
вищі неподібність та оригінальність
значною мірою сприяють виживанню;

— єдність теорії і практики — поля#
гає у тому, що методи, форми та інстру#
менти управління мають бути науково
обгрунтованими, рішення — логічними
і спрямованими на розв'язання конкрет#
них практичних завдань;

— розподіл управлінських функцій
— передбачає закріплення за кожним
працівником банку певних управлінсь#
ких функцій, за виконання яких кожен
несе персональну відповідальність;

— поєднання матеріальних і мо#
ральних стимулів — передбачає роз#
роблення системи матеріального зао#
хочення, згідно з якою кожен праців#
ник повинен знати, за що він отримує
зарплату, а також може отримувати
матеріальне чи моральне заохочення;

— надійність — означає створення
таких умов, щоб діяльність банку
здійснювалась безперервно, з міні#
мальними ризиками, гарантувала без#
печне функціонування банку в тепері#
шньому і майбутньому часі.

Наявність у банку найсучасніших
техніки і технології, висококваліфікова#
ного персоналу, вільних обігових коштів
є необхідною, але не достатньою умо#
вою забезпечення стійких конкурентос#

проможних позицій на ринку. Без на#
лежного організування діяльності в бан#
ку виникатимуть проблеми неефектив#
ного використання ресурсного потен#
ціалу та наявних можливостей.

Наступним для банку кроком після
визначення перспективи і майбутніх
параметрів своєї діяльності є організа#
ційна побудова, яка закріплює повно#
важення, завдання та обов'язки праці#
вників у різних підрозділах і на різних
рівнях управління.

Організування — вид управлін#
ської діяльності, який відображає про#
цес формування структури управління
організацією [9].

 Сутність цієї функції менеджмен#
ту утворюють такі структурно#функ#
ціональні аспекти:

— поділ організації на підрозділи
відповідно до цілей і стратегії (депар#
таменталізація);

— встановлення взаємовідносин,
повноважень вищих і нижчих рівнів
управління, забезпечення можливості
розподілу та координації завдань.

Організування грунтується на
трьох категоріях: повноваженні, відпо#
відальності й делегуванні.

Повноваження — обмежене право
використовувати матеріальні, фінансові,
трудові та інші ресурси підприємства і
спрямовувати зусилля підлеглих праців#

ників на виконання встановлених завдань.
Повноваження делегують відповідній

посаді, а не особі, тобто при зміні роботи
змінюються і повноваження працівника.

 Відповідальність — покладений на
посадову особу обов'язок виконувати
поставлені завдання і забезпечувати їх
позитивне виконання.

Відповідальність має подвійну вла#
стивість. З одного боку, посадова осо#
ба, приймаючи повноваження, одночас#
но бере на себе в повному обсязі й відпо#
відальність. З іншого, — за керівником,
який делегує повноваження, цілком збе#
рігається відповідальність. Такий под#
війний характер відповідальності забез#
печує якісну реалізацію повноважень.
Насамперед, відповідальним є менед#
жер, який делегує повноваження. На#
приклад, голова правління банку деле#
гує директору філії повноваження уп#
равління процесом залучення депозитів
і надання кредитів. Але відповідати за
результати буде передусім сам голова
правління. Навіть в організаціях, у яких
широкий обсяг делегування є немину#
чим, найбільша відповідальність — за по#
садою менеджера найвищого рівня уп#
равління. Великий обсяг відповідаль#
ності зумовлює високі посадові оклади.

 Делегування повноважень є основ#
ним процесом, завдяки якому керівниц#
тво встановлює формальні відносини
працівників у організації.

Делегування — передавання зав#
дань і повноважень особі, яка бере на
себе відповідальність за їх виконання.
Загалом делегування є способом домог#
тися виконання роботи іншими людьми.
Водночас воно є актом, який перетво#
рює звичайну людину на керівника.

Організування управління бан#
ківською діяльністю — це об'єднання
трудових, матеріальних, фінансових та
інших ресурсів, формування керуючої
системи, навчання та розстановка і на#
лагодження взаємодії працівників для
забезпечення досягнення визначених
стратегічних цілей. Перелік основних
питань, які охоплює функція організу#
вання управління банківською діяльні#
стю показано на рис. 2 [9].

Використання таких важливих функ#
цій банківського менеджменту, як пла#
нування, організування, мотивування,
контролювання, координування, регу#
лювання, аналіз дозволяє банку здійс#
нювати ефективну діяльність і перема#
гати у конкурентній боротьбі на ринку
банківських послуг.

Основні функції управління ді#
яльністю банку визначають методи, з
допомогою яких ці функції реалізують#
ся у практичній діяльності банку. За#
лежно від способу впливу на елементи
системи управління діяльністю банку
важливо виділити адміністративні та
економічні методи управління [4]. Роз#
глянемо їх детальніше.

Адміністративні методи управління
діяльністю банку — це способи, за допо#
могою яких керівники й власники банку
впливають на менеджерів. Необхідно
звернути увагу на адміністративні мето#
ди управління банківськими інвестиція#
ми, які уособлюють накази, розпоряд#
ження, постанови, нормативи, положен#
ня, правила, що організаційно регламен#
тують діяльність підлеглих осіб і є обо#
в'язковими до виконання. Адміністра#
тивні методи доцільно поділити на стабі#
лізуючі і розпорядчі. Стабілізуючі — це
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Рис. 1. Система управління банківською діяльністю

 Примітки: 1. Суб'єкти управління — особи, які реалізують управлінські відноси�
ни; 2. Мета управління — бажаний стан об'єкта в майбутньому; 3. Принципи управлін�
ня — основоположні засади, які притаманні всім компонентам системи управління в
процесі їх функціонування; 4. Об'єкти управління — сукупність трудових, економіч�
них та технічних ресурсів; 5. Функції управління — самостійні, спеціалізовані види діяль�
ності, які відокремлюються в процесі розподілу управлінської праці; 6. Методи управл�
іння — конкретні способи досягнення мети; 7. Управлінські рішення — форми впливу
на об'єкт управління з метою вирішення завдання та досягнення цілей банку.
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нормативні акти, як правило, тривалої
дії, до яких належать статут банку, по#
садові інструкції, норми і нормативи, по#
ложення про структурні підрозділи
тощо. Розпорядчі — це методи короткот#
ривалої дії, за допомогою яких керівник
через накази, постанови, розпоряджен#
ня, делегування повноважень впливає на
конкретну особу чи структурний
підрозділ. Накази, постанови, як прави#
ло, видаються у письмовій формі, а роз#
порядження можуть бути усними і пись#
мовими. Усні розпорядження доцільно
використовувати у невеликих колективах
із належним морально#психологічним,
довірчим кліматом. Розпорядження по#
винні бути чіткими, продуманими, своє#
часними, зрозумілими, оскільки їх вико#
нання передбачає винагороду, а невико#
нання — кару. Будь#який керівник через
обмеженість людських можливостей пе#
редає (делегує) частину своїх повнова#
жень підлеглим із одночасною відпові#
дальністю за їх виконання. Для ефектив#
ного делегування повноважень необхід#
но дотримуватися певних принципів:
чітко визначати повноваження на кожен
вид діяльності, уникати детального
інструктажу, не робити висновків за
підлеглих, стимулювати ініціативу і
якість роботи. Адміністративні методи
управління банком за способом впливу
на об'єкт управління поділимо на: індив#
ідуальні, колегіальні й колективні. Інди#
відуальна форма означає, що в розробці
й ухваленні управлінського рішення бере
участь тільки керівник, у колегіальній, ок#
рім керівника, — ще й правління, рада
директорів, а при колективній формі —
весь колектив. Доходимо висновку про

те, що адміністративні методи грунту#
ються на принципах централізованого
управління, мають прямий вплив і є обо#
в'язковими для виконання підлеглими
ланками організаційної системи управл#
іння діяльністю банку.

Необхідно акцентувати увагу на
тому, що сутність економічних методів
полягає у тому, щоб непрямим впливом
на елементи системи управління діяль#
ністю банку через економічні інструмен#
ти (кредитну ставку, прибуток, величи#
ну резервів, дивіденди, матеріальну
відповідальність і заохочення тощо)
створити ефективний механізм управл#
іння банком. Кожен об'єкт управління
діяльністю банку має свою специфіку,
яка зумовлює вибір методів та інстру#
ментів, що використовуються у рамках
даного методу. Наприклад, застосуван#
ня методів управління кредитним ризи#
ком дає можливість шляхом диверсифі#
кації, лімітування, створення резервів,
сек'юритизації уникнути або суттєво
знизити ризики від кредитного інвесту#
вання. При управлінні проблемними
кредитами доцільно використовувати
метод реабілітації і ліквідації. Застосу#
вання методу реабілітації передбачає
спільну з позичальником розробку сис#
теми заходів щодо повернення кредиту.
Метод ліквідації дозволяє повернути
кредит через процедуру банкрутства по#
зичальника. При нарахуванні процентів
за позиками необхідно застосовувати
метод фіксованих (незмінних протягом
певного періоду кредитування) ставок
або плаваючих, тобто таких, що пере#
глядаються періодично. Застосування
методу економічного стимулювання

дозволяє привести у відповідність опла#
ту праці співробітників з кількістю і як#
істю затраченої праці. Таке стимулю#
вання створює передумови для підви#
щення кваліфікації, кар'єрного службо#
вого зростання. У полі зору пильної ува#
ги менеджерів банку повинен бути ме#
тод формування страхового й резервно#
го фондів на випадок непередбачуваних
збоїв і невдач.

ВИСНОВКИ
Важливим моментом у побудові си#

стеми управління діяльністю банку є
формування принципів управління бан#
ком. Принципи управління діяльністю
банку повинні забезпечити фінансову
стабільність банку в процесі реалізації
стратегічних рішень. До принципів управ#
ління діяльністю банку належать: цілес#
прямованість, соціальна орієнтація, по#
слідовність, системність, узгодженість
цілей, результатів діяльності і способів їх
досягнення, динамічність, збереження і
розвиток конкурентних переваг, єдність
теорії і практики, розподіл управлінських
функцій, поєднання матеріальних і мо#
ральних стимулів, надійність.

Залежно від способу впливу на еле#
менти системи управління діяльністю
банку важливо виділити адміністра#
тивні та економічні методи управління.

Розглянуті в даній статті принципи
і методи управління банківською діяль#
ністю становлять своєрідний науково#
теоретичний інструментарій для подаль#
шого дослідження особливостей, про#
блем та перспективних напрямів розвит#
ку банківського менеджменту в Україні.
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Рис. 2. Перелік основних елементів, які охоплює функція організування
управління банківською діяльністю
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