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Проблема визначення соціаль�
но�економічної сутності банківсько�
го капіталу є одною з найважливіших
в банківській теорії та практиці та ви�
користовується при оцінці рівня ка�
піталізації банківської системи, ре�
гулюванні її діяльності з боку дер�
жави.

За останні роки інтерес до дос�
ліджень у даному напрямку зріс як в
України, так і за кордоном.

Так, тільки за останні роки дос�
лідженнями різнобічних аспектів у
цій сфері займались наступні вітчиз�
няні та зарубіжні вчені�економісти:
Алексеєнко М.Д., Бланк І.А., Василь�
ченко З.М., Жуков Є.Ф., Луців Б.Л.,
Лютий І.О., Міщенко В.І., Муричев А.В.,
Примостка Л.О., Раєвський К.Є., Ри�
чаківська В.І., Шаповалов А.В. та
інші.

Але, незважаючи на це, ця тема
все ще залишається недостатньо ви�
світленою, оскільки до цього часу
відсутні комплексні дослідження ме�
тодологічних, методичних  та орган�
ізаційних питань формування банкі�
вського капіталу.

Для того щоб визначити соціаль�
но�економічну сутність, зміст та
призначення поняття "банківський
капітал", почнемо наше досліджен�
ня з визначення родової до нього ка�
тегорії — "капітал".

Перш за все, слід зазначити, що
капітал як об'єкт дослідження розг�
лядався досить давно та був приво�
дом для багаторічних суперечок.
Більшість дослідників минулого вва�
жали, що капітал являє собою фор�
му багатства та ототожнювали його
з засобами виробництва та грошовим
потоком. При цьому капітал розгля�
дався ними переважно у матеріаль�
но�речовій формі, поділявся на ос�
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новний (засоби праці) та оборотний
(предмети праці) та включав в себе
засоби виробництва, продукти праці
та інше матеріальне багатство.

Подальше теоретичне визначення
категорії "капітал" знайшло своє
відображення у роботах сучасних на�
уковців. Так, низка сучасних еко�
номістів визначає капітал як вироб�
лені товари тривалого користування,
які використовуються у виробництві,
та ресурси, які використовуються для
виробництва товарів чи послуг і які,
відповідно, опосередковано задо�
вольняють людські потреби [13, с.
624]. Інші вчені вважають, що капітал
— це "те, що здатне приносити дохід,
або створене людьми для виробницт�
ва товарів і послуг; вкладене в спра�
ву, функціонуюче джерело у вигляді
засобів виробництва" [18, с. 271].

Виходячи з вищезазначених ви�
значень категорії "капітал", випливає,
що природою капіталу є тільки ви�
робничі ресурси в різних проявах,
тобто уречевлена форма, що є
вірним, але неповним розумінням
сутності цієї категорії. Вбачається
необгрунтованою відсутність у фор�
мулюванні цього складного науково�
го поняття таких компонентів, як
грошова форма, нагромадження ка�
піталу та належність до певної фор�
ми власності. Також незрозумілим
залишається і взаємозв'язок із
фінансовими відносинами. Тому, на
наш погляд, найбільш повне форму�
лювання цієї категорії дають ті вчені,
які вважають, що капіталом є "сума
грошей, коштів, сукупність ресурсів,
які використовуються у підприєм�
ництві; початкова сума коштів для
підприємницької діяльності; накопи�
чені матеріальні ресурси та інші
цінності; результат минулої та засіб

для майбутньої виробничої і комер�
ційної діяльності" [3, с. 624].

Отже, підсумовуючи вищенаведе�
не, можна зробити висновок, що "ка�
пітал" як поняття — це сукупність
грошових, матеріальних і нематері�
альних ресурсів, які можуть бути
вкладені у виробничу, комерційну або
фінансову діяльність для отримання
прибутку в майбутньому періоді.

Крім того, в межах дослідження
проблеми визначення соціально�
економічної сутності категорії "ка�
пітал" основними висновками, які
можна зробити із аналізу наукових
джерел і що мають концептуальний
характер і науково�практичне зна�
чення, на наш погляд, є:

1. Капітал виникає в результаті
нагромадження та/або заощадження
та належить конкретному власнику.

2. Грошовий капітал призначений
для придбання факторів виробництва
та забезпечення безперервного вироб�
ництва та обігу. З розвитком фінансо�
во�кредитних відносин гроші розпод�
іляються на "гроші як гроші" та "гроші
як капітал". В останньому випадку на�
повненням капіталу стають гроші як
носій самозростаючої вартості.

3. Капітал може виступати не
тільки в грошовій та/або матеріаль�
но�речовій формі, але і в якості
людського фактору виробництва. Як
наслідок, поняття "капітал" набуває
суспільного характеру, так як части�
на капіталу завжди йде на придбан�
ня робочої сили та створення вироб�
ничих відносин між людьми. Без цьо�
го фактору неможливе збільшення
первісної та відтворення додаткової
вартості капіталу.

4. Капітал є засобом стабільного і
динамічного розвитку економіки, але
за умови, що він знаходиться в обігу
та нагромаджується. Зростання капі�
талу кожного окремого індивіду та
підприємства в країні призводить до
виникнення національного багатства,
забезпечення добробуту суспільства.

5. Якщо розглядати капітал на
мікрорівні, то він складається з
фінансових активів (грошей) та вар�
тісної оцінки матеріальних і немате�
ріальних активів (ліцензій, патентів
тощо), що беруть участь в процесі
виробництва.

В останні роки значно зріс інте�
рес до дослідження ролі і значення
пов'язаного з категорією "капітал"
такого економічного поняття, як
"банківський капітал". Перш за все,
це обумовлено швидким розвитком
фінансових відносин та збільшенням
впливу ринку банківських послуг на
економічні відносини взагалі.

З розвитком економічних відно�
син, при здійсненні платежів та ре�
гулюванні грошового обігу виникає
потреба в залученні посередників,
які відомі нам в сучасному світі як
банківські установи. З цими устано�
вами і пов'язане  виникнення термі�
на "банківський капітал".
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В літературі на сьогоднішній час
уживається цілий ряд підходів, по�
в'язаних із з визначенням поняття
"банківський капітал", однак в питан�
нях визначення його соціально�еко�
номічної суті та складових у вчених
однієї точки зору поки не існує.

У різних дослідженнях банківсь�
кий капітал ототожнюється з банкі�
вськими ресурсами, резервами, влас�
ним капіталом, власними коштами,
сумою грошей тощо. При цьому зав�
жди банківський капітал пов'язуєть�
ся з грошовим капіталом, різновидом
якого він, власне, і є.

Представники економічної думки
кінця минулого століття вважали, що
банківський капітал — це "сукупність
грошових капіталів (власних і залуче�
них коштів), якими оперують банки.
Будучи вкладеними в банківську
справу, вони приносять власнику бан�
ківський прибуток" [2, с. 76]. Також
вважалося, що банківський капітал —
це відокремлена грошова форма про�
мислового капіталу, підпорядкована
у своєму русі кругообігу промисло�
вого капіталу [8, с. 15].

Обмеженість наведеного підходу
полягала у тому, що визначення бан�
ківського капіталу полягає не лише у
акумулюванні коштів та одержанні
прибутку, але й в наданні інших
фінансових послуг. Крім того, на
нашу думку, не вірно стверджувати,
що банківський капітал підпорядко�
ваний тільки кругообігу промислово�
го капіталу, адже він відіграє вкрай
важливу роль на фінансовому ринку
та сприяє розвитку та стабільності
усієї економічної системи країни.

Сучасний підхід до відображен�
ня сутності банківського капіталу
полягає здебільшого у визначенні
його соціально�економічної сут�
ності та складових. При визначенні
банківського капіталу через його
складові враховуються всі його ком�
поненти, їх призначення та суть, що
приводить до всебічного розуміння
банківського капіталу. Такий підхід
зокрема запропонований амери�
канськими економістами П. Роузом,
Дж. Сінкі, Д. Розенбергом, українсь�
кими економістами А.М. Морозом,
В.М. Шелудько та російським еконо�
містом Г.С. Пановою.

Зокрема, Пітер Роуз стверджує,
що капітал складається з акціонер�
ного капіталу, який був внесений
власниками банка, резервів для по�
криття можливих збитків та нероз�
поділеного прибутку [13, с. 445].
Відповідає цьому ствердженню і
думка В.М. Шелудько: "власний ка�
пітал банку — це спеціально створені
фонди та резерви, які використову�
ються банком протягом усього пері�
оду функціонування і призначені для
поглинання можливих збитків та за�
безпечення економічної стабільності
банку" [17, с. 276].

Такий підхід, порівняно із попе�
реднім, з нашої точки зору, надає

більш детальний та розширений
зміст поняття банківського капіталу.

Якщо брати до уваги визначення
банківського капіталу в різноманіт�
них регулюючих документах, то всі
вони добре конкретизовані, але, на
наш погляд, занадто вузькі. Так, на�
приклад, Закон України "Про банки
і банківську діяльність" визначає ка�
пітал банку "як залишкову вартість
активів банку після вирахування всіх
його зобов'язань" [5]. Схожа за цим
трактуванням капіталу банку міс�
титься в Угоді Базельського коміте�
ту з банківського нагляду.

На нашу думку, цей підхід до виз�
начення банківського капіталу є  кон�
структивним, але занадто технічним.
З нього витікає лише загальна мате�
матична формула обчислення банкі�
вського капіталу. На жаль, не зрозу�
мілим залишаються питання щодо
призначення банківського капіталу,
його соціально�економічної сутності,
чинників, які впливають на його фор�
мування та розвиток. Тому в економ�
ічних дослідженнях й досі робляться
спроби дати інші визначення дослід�
жуваного поняття. При цьому спос�
терігаються дві принципово різні дум�
ки. Представники першого підходу
тлумачать "банківський капітал" як
усі види залучених банком ресурсів,
які використовуються для отриман�
ня прибутку. З точки зору інших, ка�
піталом банку вважають сукупність
лише тих коштів, які були внесені
власниками банківської установи та
належать банку на правах особистої
власності. При цьому капітал банку
характеризується виключно різни�
цею між активами та пасивами (зобо�
в'язаннями) банку.

З нашої точки зору, банківський
капітал — це сукупність грошових
коштів, як власних (не маючих обме�
жень щодо їх використання на по�
криття збитків за результатами банк�
івської діяльності та сплатою по�
датків), так і залучених, які певною
мірою лімітуються й обмежуються та
беруть участь в процесі діяльності бан�
ку, забезпечуючи його стабільну та
безперебійну ефективну діяльність, та
покриваючи непередбачені збитки від
різноманітних банківських операцій.

Сподіваємось, що висновки та
акценти, зроблені нами у цьому дос�
лідженні, дозволять продовжити по�
шук шляхів до розв'язання однієї з
поки що недостатньо досліджених
проблем та зможуть допомогти при
удосконаленні методологічної та ме�
тодичної бази визначення рівня ка�
піталізації банківської системи, ро�
сту її ефективності, а також допомо�
жуть у подальших дослідженнях в
даній сфері.
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