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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БАНКІВ 
ESSENCE OF BANKS FINANCIAL RESOURCES 

Невід’ємною складовою фінансової системи країни у сучасних умовах виступає 

банківська система, на яку покладено виконання низки важливих економічних функцій, що 

вимагає наявності достатніх розмірів фінансових ресурсів у розпорядженні її суб’єктів, 

зокрема комерційних банків. 

Дефініція «фінансових ресурсів банку» є достатньо дослідженою у вітчизняних та 

зарубіжних наукових колах. Відзначаємо вагомий внесок у розробку понятійного апарату 

М.Д. Алексеєнко, А.П. Вожжов, Л.А. Костирко, Ж.М. Довгань, А.М. Мороз, С.М. Павлюк, 

М.І. Савлук,. 

Встановлено відсутність єдиного підходу до трактування «фінансові ресурси банку». 

Науковці та практики використовують низку інших понять у якості синонімів, зокрема 

«ресурси банку», «банківські ресурси», «капітал банку» тощо. 

Фінансові ресурси комерційного банку мають певну структуру, що являє собою 

співвідношення між власними коштами та зобов'язаннями банку. Важливо розуміти, що 
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структура фінансових ресурсів банку обумовлюється впливом факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища, зокрема універсалізації чи спеціалізації банку, його кредитної 

стратегії й тактики, обсягу послуг, які пропонують клієнтам, і, звичайно, стану економіки 

країни., що робить її доволі динамічною. Забезпечення оптимального співвідношення між 

власними, залученими та запозиченими коштами є особливо важливим в умовах дефіциту 

фінансових ресурсів [4]. 

У Законі України «Про банки та банківську діяльність», який визначає структуру 

банківської системи, економічні, організаційні і правові засади створення, діяльності, 

реорганізації і ліквідації банків визначення фінансових ресурсів банку відсутнє, але розкрито 

сутність регулятивного капіталу та його структуру, зокрема основний капітал та додатковий 

[3]. Регулятивний капітал банківської установи відповідає власному капіталу підприємства, 

тобто є однією із складових фінансових ресурсів банку. 

Ресурси окремо взятого комерційного банку – це кошти, якими розпоряджається банк 

і використовує їх для забезпечення своєї діяльності на комерційних засадах та згідно з 

вимогами регулятивних органів. Фінансові ресурси банку - це сукупність акумульованих з 

різних джерел коштів, які формуються у процесі розподілу та перерозподілу та 

використовуються у банківській діяльності з метою отримання прибутку [2]. 

Алексєєнко М. обґрунтувала наступне визначення банківського капіталу як грошових 

коштів та виражених у грошовій формі частки матеріальних, нематеріальних і фінансових 

активів, що перебувають у розпорядженні банків і використовуються ними для здійснення 

операцій з розміщення коштів і надання послуг з метою одержання прибутку[1]. Відповідно, 

банківський капітал є складовою банківськх ресурсів. При цьому принципова різниця між 

банківськими ресурсами і банківським капіталом полягає в тому, що у будь-який момент 

банківські ресурси більші банківського капіталу або дорівнюють йому. Рівність означає, що 

наявні ресурси перебувають в обороті банку з метою одержання прибутку. 

У зарубіжній практиці науковці Едвін Дж. Долан, Колін Д. Кемпбелл, Е. Гілл 

розглядають «фінансові ресурси банку» з облікової точки зору, приділяючи увагу його 

складовим: акціонерному капіталу, депозитам, різним видам позик та іншим зобов’язанням і 

зосереджують увагу на концепціях та методичних підходах до управління фінансових 

ресурсів. 

Підсумовуючи зазначимо, що фінансові ресурси банків - це грошові ресурсами банків, 

що формуються з різних джерел з врахуванням вимог законодавства у сфері банківського 

нагляду, використовуються з метою ефективного здійснення банківської діяльності та 

забезпечення прибутку його власникам. 

Перелік використаних джерел: 

1. Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія. – К.:

КНЕУ, 2002. – 276 с. 

2. Волохата К. О. Сутність і значення ресурсної бази банків / К. О. Волохата //

Вісник Університету банківської справи Національного банку України – 2011 – № 1 – С. 147. 

– 154.

3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р.

№ 2121-ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2001. – 17 січня. – С. 5–13. 

4. Павлюк С. Сутність ресурсів комерційного банку / С. Павлюк // Фінанси

України. – 2008. – № 12. – С. 108-114. 


