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ЧИННИКИ, ЩО ФОРМУЮТЬ ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ 

Власний капітал — це джерело фінансових ресурсів банку. 
Він незамінний на початкових етапах його діяльності, коли за-
сновники здійснюють ряд першочергових витрат, без яких банк 
просто не може розпочати свою діяльність (маються на увазі пус-
кові витрати на придбання або оренду будівлі, обладнання при-
міщення, виплату заробітної плату персоналу тощо). 

Не менш важлива роль власного капіталу як джерела фінансу-
вання витрат банку на подальших етапах розгортання банківсь-
ких операцій.  

На нашу думку, капітал (власні кошти) — це майно банку, віль- 
не від зобов’язань або власне майно банку, той стратегічний ре-
зерв, який створює умови для його розвитку, при необхідності 
абсорбує збитки і є одним з найважливіших ціноутворюючих 
чинників, коли мова йде про ціну самого банку. 

Узагальнення теоретичних досліджень, присвячених аналізу 
призначення банківського капіталу і (власних коштів), дозволя-
ють виділити про основні функції, які виконує банківський капі-
тал: захисну, оперативну і регулюючу. 

Виходячи з характеру вказаних функцій, ми вважаємо, що го-
ловною метою банківського капіталу є зниження ризику, бо: 

― капітал служить буфером, здатним поглинути збитки і збе-
регти платоспроможність; 

― капітал забезпечує доступ до ринку фінансових ресурсів і 
захищає банки від проблем ліквідності; 

― капітал стримує зростання і обмежує ризик. 
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Розглянуті функції банківського капіталу показують, що власний 
капітал — основа комерційної діяльності банку. Він забезпечує його 
самостійність і гарантує його фінансову стійкість, виступаючи дже-
релом зменшення наслідків різних ризиків, які несе банк. 

Під власним капіталом банку потрібно розуміти сукупність різ- 
них за призначенням коштів, що забезпечують економічну само-
стійність і стабільність його функціонування. На практиці він 
формується засновниками і власниками банку з фондів, що спе-
ціально створюються, і резервів, призначених для забезпечення 
його економічної стабільності, поглинання можливих збитків, і 
що знаходяться у використанні банку протягом всього періоду 
його функціонування.  

Як показує аналіз практичної діяльності українських банків, 
величина власного капіталу банку залежить від багатьох чин- 
ників: 

1) банки, що орієнтовані на певне коло клієнтів (наприклад, 
галузеві банки, банки міжгалузевих державних об’єднань то-
що), повинні мати власні кошти в такому розмірі, щоб бути 
спроможними задовольняти всі обґрунтовані потреби своїх по-
стійних клієнтів в позикових коштах, не порушуючи встанов-
лених нормативів; 

2) розмір власних коштів, необхідних банку, залежить від спе-
цифіки його клієнтів. Так, переважання серед клієнтів банку ве-
ликих кредитомістких підприємств вимагає від нього більшого 
розміру власних коштів при тому ж загальному обсязі активних 
операцій порівняно з банком, що орієнтується на обслуговування 
більшого числа дрібних позичальників, оскільки в першому ви-
падку у банка будуть великі ризики на одного позичальника, які, 
як відомо, обмежуються; 

3) розмір власних коштів банку у великій мірі залежить від 
характеру і рівня ризику його активних операцій. Орієнтація бан-
ку на проведення операцій, пов’язаних з великим ризиком, з ви-
користанням нових фінансових технологій, вимагає відносно біль- 
шого розміру власних коштів. Це відноситься, зокрема, до інно-
ваційних банків. І навпаки, переважання в кредитному портфелі 
банку позик з мінімальним ризиком, допускає відносне зниження 
власних коштів банку; 

4) розмір необхідних банку власних коштів залежить від міри 
розвитку ринку кредитних ресурсів і кредитної політики, що 
проводиться НБУ. Лібералізація кредитної політики при розви-
неному ринку полегшує доступ комерційного банку до кредит-
них ресурсів і знижує рівень необхідних банку власних коштів. 
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