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КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО
КАПІТАЛУ БАНКУ
Abstract. The article studies the essence of the concept of “economic capital”, the economic
components of the bank’s capital are clarified, the terms: “economic”, “regulatory”, “bank capital”
had been justified with the interrelation between them. A review of literature on approaches to
the assessment of the economic capital is done. The definitions of various authors on the concept
of “economic capital” are analyzed. The content of this concept is also analyzed and the original
definition of “economic capital” is formulated. The technique of a comprehensive assessment of
the economic capital of the bank is proposed on based content analysis, which is the figure was
consistent assessment of the economic capital of the bank is proposed on based content analysis,
which is the figure was consistent assessment of economic capital based on their weights.
Keywords: capital, the bank’s capital, economic capital, content analysis, the components of risk,
extraordinary losses, expected losses, capital-at-risk.
Вступ. Прояви світової фінансової кризи та сучасні тенденції економічного розвитку України
вимагають професійної уваги регулюючих та наукових інституцій до процесів капіталоутворення в
банківській системі України на макроекономічному рівні. Дана позиція обґрунтовується тим, що рівень
капіталізації банківської системи України залежить від вартісних та структурних характеристик капіталу,
яким володіють, розпоряджаються та який використовують у своїй діяльності комерційні банки.
Аналіз останніх досліджень. Концепція економічного капіталу у науковій літературі висвітлена
недостатньо. Серед зарубіжних і вітчизняних вчених, які зробили найбільший внесок у її розвиток, варто
відзначити Г.П. Бортникова, А.А. Лобанова, С.В. Міщенко, Л.О. Примостку, А.Ю. Симановського,
Г. Шроека та інших.
Цілі статті. Метою даної статті є розробка науково-методичного підходу до комплексної оцінки
та аналізу економічного капіталу банку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стрімке зростання ринку банківських послуг
розкриває широкий спектр можливостей банківської системи в цілому в Україні, у свою чергу власний
капітал кожної окремої банківської установи відіграє роль одного з найважливіших показників
стабільності та надійності банківської установи.
На сьогоднішній день актуальність цієї теми зростає і цьому сприяють такі фактори, як нестійкий
характер економіки, що спонукає банки до значних ризиків, пов’язаних з прагненням мати стабільні
прибутки; зростаюча конкуренція між українськими банками та банками-нерезидентами; залучення
коштів зовнішніх інвесторів та інші.
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В системі головних економічних цінностей банків і банківської системи в цілому, що визначають
потенціал і темпи їх ефективного економічного розвитку, важлива роль належить капіталу. Капітал
дає можливості банку здійснювати розширення активних операцій і забезпечує достатній рівень
конкурентоспроможності як узагальнюючого показника стійкості та дієздатності кожного банку
зокрема та банківської системи в цілому.
Виникнення та поширення терміну “капітал банку” є не лише наслідком розвитку банківської
системи та економіки країни, але й досить тривалого періоду наукового пізнання самого поняття
“капітал” як економічної категорії.
Капітал – одна із фундаментальних економічних категорій, сутність якої з’ясовується протягом
декількох століть. Термін капітал походить від латинського “capitalis”, що означає основний, головний.
Саме з його формуванням і використанням безпосередньо пов’язана фінансова діяльність суб’єктів
господарювання.
Найбільш повне та широке визначення капіталу подано в “Енциклопедії банківської справи
України”, де капітал розглядається з двох боків: по-перше, капітал виступає як сума грошей, коштів,
сукупність ресурсів, які використовуються у підприємництві; накопичені матеріальні ресурси і цінності;
по-друге, капітал трактується як економічна категорія, яка виражає історично обумовлені суспільновиробничі відносини; як вартість, яка внаслідок використання найманої робочої сили приносить
додаткову вартість і зовнішньо виступає як така, що самозростає. З врахуванням вищевикладеного
відзначимо: поняття “капітал” є складним і багатогранним, що виявляє себе безпосередньо в сфері
економічних відносин і економічної діяльності суб’єктів господарювання, виражає історично
обумовлені суспільно-виробничі відносини.
В процесі обігу капітал виступає в різних формах: продуктовій, товарній, грошовій, яка
розглядається як вартісна форма реального капіталу; а також функціонує в різних сферах (торговий,
промисловий, позичковий та інший капітал). Однією з форм вираження загальної економічної категорії
“капітал” є капітал банку або банківський капітал.
Банківський капітал – це основа основ діяльності будь-якого банку, оскільки процеси утворення
капіталу й надання позик перебувають у тісному взаємозв’язку. Тому розуміння економічного змісту
банківського капіталу, значення проблем, пов’язаних із його формуванням і ефективним управлінням
надзвичайно важливе, особливо для українських комерційних банків.
В енциклопедії банківської справи України вказано: банківський капітал – сукупність різних видів
грошових капіталів, коштів, які використовує банк у вигляді банківських ресурсів для забезпечення
своєї діяльності, здійснення різноманітних банківських операцій та отримання прибутку. Відповідно до
Закону України «Про банки та банківську діяльність» капітал банку включає: основний та додатковий
капітал.
У банківській теорії і практиці поняття «регулятивний» і «економічний» капітал з недавнього
часу отримали широку інтерпретацію в рамках ризик-орієнтованого підходу до управління банком
і забезпечення його фінансової стійкості. Однак самі по собі дані категорії отримали розвиток ще
наприкінці 80-х років минулого сторіччя в контексті розробки нових інтернаціональних правил
оцінки достатності власного капіталу комерційних банків. Так, введення у банківський обіг поняття
«регулятивний капітал» прийнято співвідносити з Базель I (1988). Поняття «економічний» капітал
– з Базель II (2004). У банківській практиці ці поняття стали предметом пильної уваги у зв’язку з
необхідністю відповідати сучасним вимогам Базельського комітету з банківського нагляду.
Слід зауважити, що економічний зміст зазначених категорій при цьому трактується далеко
не однозначно. З одного боку, це пояснюється в певному сенсі недостатньою адаптивністю нових
інструментів в руках регулятора – НБУ. З іншого – традиційною потребою дослідників і практиків
висловити власне розуміння сутності нових процесів і явищ, часто на шкоду їх ефективному
впровадженню в практику як єдиного стандартизованого підходу.
Так, цілком традиційним на сьогодні в банківській теорії і практиці є розкриття суті поняття
економічного капіталу як капіталу, необхідного для адекватного покриття ризиків, прийнятих
конкретним банком. Регулятивний капітал – це інструмент регулювання діяльності банку (структури
капіталу, співвідношення активів, пасивів і ризиків).
Стельмах, В.С. (2001). Енциклопедія банківської справи України. Київ: Молодь, Ін Юре.
Закон України «Про банки і банківську діяльність» (прийнятий 07.12.2000 року № 2121-III). <http://zakon.rada.
gov.ua.> (2015, жовтень, 30)
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На перший погляд, дані поняття вільні від суб’єктивних оцінок, тим більше що їх кількісні
параметри цілком конкретно визначені. Проте все не так просто. Як правомірно підмічено в економічній
літературі, «дефініція повинна виключати будь-яку двозначність, роблячи ясним і достовірним його
тлумачення та, відповідно, використання в економічній теорії і практичній діяльності ... не містити
суперечливих суджень». У банківській практиці, зокрема, має місце зміщення понять «економічний»
і «регулятивний» капітал, оскільки і той, і інший функціонально тотожні – обидва призначені для
покриття ризиків. Проте більш глибоке розуміння економічної сутності кожного з розглянутих понять
дає можливість чіткого розмежування їх функцій як інструментів регулювання банківських ризиків і
визначення ступеня їх участі у забезпеченні фінансової стійкості банку (табл. 1).
Таблиця 1
Відмінності в методах вимірювання ризику шляхом оцінки вимог до регулятивного
та економічного капіталу
Показник

Склад ризиків

Вимоги до регулятивного капіталу
Включає тільки основні ризики: кредитний, ринковий,
операційний

Вимоги до економічного
капіталу
На розсуд банку. Може
включати всі ризики банку,
основні ризики або окремі
ризики

Стандартизований підхід і спрощений
стандартизований підхід – повністю задаються
регулятором
Кредитний
ризик

Метод
вимірювання
ризику

Просунуті підходи: фундаментальний підхід і
вдосконалений підхід – окремі параметри ризику
позичальників і портфелів однорідних позичок
оцінюються за моделями банків. Формула
розрахунку неочікуваних втрат задається
регулятором
Стандартизований підхід – повністю задається
регулятором

Ринковий
ризик

Просунутий підхід – величина ризику по
окремим інструментам за методом Value-at-Risk
розраховується банками самостійно. Формула
розрахунку неочікуваних втрат задається
регулятором

Підхід базового індикатора і стандартизований
Операційний підхід – повністю задаються регулятором
ризик
Просунуті підходи – розробляються банком
повністю самостійно
Чутливість до
рівня ризику

Розробляється банком
повністю самостійно

Низька – у стандартизованих підходів, більш висока –
у просунутих підходів

Розробляється банком
повністю самостійно

Розробляється банком
повністю самостійно
Висока (залежить від методу
оцінки і правильності його
застосування)

Таким чином, економічний капітал, на відміну від регулятивного, охоплює більш широку сферу
ризиків, у тому числі ті, які мають суттєвий вплив, але не є включеними в регулятивний капітал.
На практиці багато дослідників при розрахунку економічного капіталу користуються також
поняттями «непередбачені» та «очікувані втрати». Очікувані втрати якраз і враховує регулятивний
капітал, а от непередбачені враховуються при розрахунку економічного капіталу.
В залежності від напрямку дослідження поняття «економічний капітал» має багатоаспектне
вираження. Тому для його уточнення варто провести контент-аналіз.
Карпунин, В.И., Новашина, Т.С., Сироткин, А.С. (2014). Дефиниции в экономической теории и практике:
финансовый механизм. Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, 39 (75), 19.
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Контент-аналіз – це дослідницька техніка для об’єктивного, системного й кількісного опису
наявного змісту комунікації, що відповідає цілям дослідження. Використовуючи дану методику,
визначимо сутність поняття «економічний капітал».
В кінці ХХ ст. для визначення прибутковості діяльності, прийняття стратегічних рішень
щодо ризиковості здійснюваних операцій світові іноземні банки почали використовувати поняття
економічного капіталу. На тактичному рівні цей показник застосовувався для оцінки прибутковості
клієнтів та встановлення ціни на конкретний банківський продукт.
Л.О. Примостка визначає, що економічний капітал – це власні кошти банку, достатні для
покриття потенційних збитків за заданого рівня толерантності до ризику для конкретного часового
горизонту. Іншими словами, економічний капітал відображає можливості покриття потенційних
від’ємних грошових потоків та зниження вартості активів чи зростання вартості пасивів. Досить
спрощеним є розуміння економічного капіталу як простого перевищення ринкової вартості активів
над справедливою вартістю пасивів в такому розмірі, щоб забезпечувати платоспроможність банку та
його здатність до виконання зобов’язань. Основне призначення економічного капіталу полягає у тому,
щоб покрити капіталом потенційні збитки банку10,11.
Використання показника економічного капіталу вважається ознакою високої культури
менеджменту банку, яку враховують рейтингові агентства при присвоєнні рейтингу. Рейтингові
агентства вивчають модель капіталу з урахуванням ризиків та ефективність управління ними.
Економічний капітал – це показник для вимірювання ризику, що враховує неочікувані втрати
або зменшення вартості чи прибутку від певного портфеля чи окремого виду бізнесу. Показник
економічного капіталу охоплює всі неочікувані збитки та дає змогу за єдиним вимірюванням оцінювати
всі ризики банку12.
Базельський комітет сформулював вимоги до капіталу, максимально чуттєві до факторів ризику,
визначення яких поклав безпосередньо на банки. «Суттєвим нововведенням Угоди є більш активне
використання внутрішньобанківських оцінок ризиків в якості передумов розрахунку капіталу»13.
Самого визначення поняття економічного капіталу Базель ІІ не надав, але він створив передумови для
його введення та застосування в банківській діяльності.
Американська федеральна корпорація із страхування депозитів визначає економічний капітал
як «оцінку ризику, можливу втрату капіталу. Економічний капітал базується на прогнозній оцінці
потенційних втрат, а тому більше на потенційному зниженні адекватності капіталу, ніж на традиційному
розрахунку»14.
У вітчизняному законодавстві Національний банк України розрізняє два поняття: економічний
капітал та капітал під ризиком.
З одного боку, національний регулятор ототожнює ці поняття і трактує як капітал, необхідний
для покриття неочікуваних втрат унаслідок сукупних ризиків, притаманних банку або відповідному
об’єкту управління15. А з іншого боку, НБУ визначає, що капітал під ризиком – метод кількісної оцінки
ризику, який полягає у віднайдені величини (економічного капіталу), що постійно перебуває під
ризиком і відтак може бути втрачена навіть під час звичайної діяльності. Математично капітал під
ризиком визначається як добуток величини позиції, що наражає банк на ризик; волатильності об’єкта,
який утворює позицію; фактора довірчого інтервалу; тривалості позиції16.
Світові фінансові корпорації трактують економічний капітал як обсяг ресурсів, що необхідний
для створення надійного захисту від різного роду ризиків, на які наражаються фінансові установи.
Міщенко, В. (2008). Особливості визначення та управління регулятивним капіталом. Вісник Національного
банку України, 3, 2–7.
11
Міщенко, С. (2008). Сутність економічного капіталу та його роль у забезпеченні фінансової стійкості банку.
Вісник Національного банку України, 1, 58–64.
12
Лісна, Р.П., Золоторьова, М.І. (2013). Визначення поняття «економічний капітал». Кримський економічний
вісник, 3 (04), 82-83.
13
Кротюк, В., Міщенко, В. (2005). Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах. Банківська справа,
4, 3–9.
14
Компания KPMG: Экономический капитал. <http://www.kpmg.ru/russian/supl/publications/ras/6.71_r.pdf.> (2015,
жовтень, 30).
15
Методичні рекомендації щодо організації процесу формування управлінської звітності в банках України.
(затверджено 06.09.2007, № 324) <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/v0324500-07> (2015, жовтень, 30).
16
Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України
(затверджено 02.08.2004 № 361) <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04> (2015, жовтень, 30).
10
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Компанія «KPMG», яка займається наданням консультацій у сфері здійснення фінансових послуг, під
економічним капіталом розуміє інструмент, який являє собою найдовершеніший на сьогодні метод для
вимірювання ризиків фінансових організацій та прийняття на основі реалізованого методу відповідних
управлінських рішень.
Цей показник можна розглядати як індикатор, що обмежує розмір можливих втрат фінансової
установи, які не перевищують попередньо встановлений бар’єр платоспроможності впродовж певного
часового проміжку (як правило, один рік)17.
Економічний капітал банку – це фінансова категорія, яка відображає ступінь ризиковості цього
типу фінансової установи, характеризує взаємовідносини між банком та його контрагентами стосовно
визначення потреби у формуванні грошових ресурсів на покриття непередбачуваних збитків, забезпечує
високий рівень надійності і стабільності під час здійснення банківської діяльності, а також свідчить
про ефективність реалізації процесу управління банківськими ризиками.
Найбільш поширені визначення поняття «економічний капітал» наведено в табл. 2.
З наведених визначень поняття «економічний капітал» у відповідності до алгоритму контентаналізу відберемо найбільш вживані його компоненти (табл. 3).
Як видно з табл. 3, поняття «економічний капітал» складається з 11 компонент:
ЕК = (7А1, 5А4, 4А6, 3А3, 3А5, 2А2, 2А7, 2А9, 2А10, А8, А11).
З огляду на неоднозначність компонентного наповнення поняття «економічний капітал», в табл.
4 представлено визначення сутності основних складових.
Таким чином, модель поняття «економічний капітал» складається з 9 основних компонент:
ЕК = (7А1, 5А4, 4А6, 3А3, 3А5, 2А2, 2А7, 2А9, 2А10).
На їх основі визначено сутність дефініції «економічний капітал» як розрахунок величини
капіталу, необхідного для покриття ризиків та суми капіталу, необхідної для покриття, як очікуваних,
так і неочікуваних втрат і мінімізації потенційних збитків банку.
Висновки. Розглянувши сутність економічного капіталу банку, можемо констатувати, що даний
показник відіграє роль індикатора надійної та стабільної роботи банківських установ, дає можливість
здійснення кількісного вимірювання ризиків, які визнає банк, відображаючи при цьому ступінь
ризиковості здійснюваної ним діяльності.
Таблиця 2
Визначення сутності поняття «економічний капітал», надане різними авторами
Автор

Визначення поняття

Л.О. Примостка

Визначає економічний капітал як власні кошти банку, достатні для покриття
потенційних збитків за заданого рівня толерантності до ризику для конкретного
часового горизонту.

Національний банк
України

Економічний капітал (капітал під ризиком) метод кількісної оцінки ризику, який
полягає у визначенні величини (економічного капіталу), яка постійно перебуває під
ризиком і відтак може бути втрачена навіть під час звичайної діяльності.

А.А. Лобанов

Економічний капітал – покриває втрати, пов’язані з безперервним функціонуванням
банку, – це розмір власних ресурсів банку, що є необхідним для отримання доходів
від поточної діяльності та може бути втрачений у результаті зупинки банку і виходу
з ринку як неявних витрат.

Р. Л. Бернс

Економічний капітал – це абсолютна сума капіталу, необхідна для адекватної
підтримки прийнятних конкретних ризиків.

Примостка, Л.О., Лисенок, О.В., Чуб. О.О. (2008). Банківські ризики: теорія та практика управління. Київ:
КНЕУ.
17
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Економічний капітал використовується, насамперед, на фінансування очікуваних та
О. Судакова, Дж. Бок неочікуваних втрат внаслідок настання ризиків. При цьому вони виходять з того, що
(Bock J.T.), В. Козуніна дійсно економічний капітал направлений на покриття банківських ризиків (в більшій
чи меншій мірі), враховуючи як очікуваний так і неочікуваний характер їх настання.
Акціонерне
товариство «Deloitte»
(консалтингова
компанія у сфері
фінансового ризик
– менеджменту)

Визначає економічний капітал як міру ризику, яка розглядає рівень непередбачених
втрат, які може понести фінансова організація впродовж певного часового проміжку.
Непередбачувані витрати є потенційними втратами банку за довірчого інтервалу у
99,99 %, що перевищує найбільш прогнозований рівень очікуваних втрат.

Компанія «KPMG»,
яка займається
наданням консультацій
у сфері здійснення
фінансових послуг

Під економічним капіталом розуміє інструмент, який являє собою найдосконаліший
на сьогодні метод для вимірювання ризиків фінансових організацій та прийняття на
основі реалізованого методу відповідних управлінських рішень. Економічний капітал
– це той обсяг ресурсів, який необхідний для створення надійного захисту від різного
роду ризиків, на які наражаються фінансові установи.

П. М. Сенищ

Економічний капітал – це капітал, необхідний для покриття неочікуваних втрат
унаслідок сукупних ризиків, притаманних банку або відповідному об’єкту управління.

Н.П. Погореленко

Виділяє два підходи до розуміння економічного капіталу:
1. через суму капіталів (банківських ресурсів у матеріально-речові формі, у формі
нематеріальних та фінансових активів), виражених в грошові формі, необхідних для
покриття певної сукупності конкретних ризиків та з метою отримання прибутку;
2. базується на визначенні економічного капіталу банку, як найнадійнішої та найстійкішої компоненти регулятивного капіталу, здатної покрити певну сукупність ризиків
та результат їх комплексної взаємодії.

П.І. Тораваль

Економічний капітал як інструмент внутрішнього управління, що здатний забезпечити
достатній рівень прибутку для акціонерів та і оптимальне розміщення капіталу у
різних сферах бізнесу.

А.І. Грищенко

Економічний капітал, або капітал під ризиком розглядає, як мінімально необхідну
суму капіталу, що має бути інвестована для збереження вартості активів банку від
знецінення, тобто для забезпечення фінансування цих активів, абсолютно вільних від
ризику.

Американська
Визначає економічний капітал як «оцінку ризику, можливу втрату капіталу.
федеральна корпорація
Економічний капітал базується на прогнозній оцінці потенційних втрат, а тому більше
із страхування
на потенційному зниженні адекватності капіталу, ніж на традиційному розрахунку».
депозитів

С. В. Міщенко

Економічний капітал можна розглядати як певний захист банку від майбутніх втрат,
спричинених ризиками на певному, заздалегідь визначеному довірчому інтервалі.
При цьому очікувані збитки слід визначати як прогнозований середній розмір втрат
банку за певний проміжок часу.

Ст. Фрост

Економічний капітал – це капітал, який акціонери надали для ведення бізнесу, що
визначається як різниця між ризиковим капіталом та неамортизованим гудвілом.
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Таблиця 3

А1

А2

А3

А4

А5

А6

А7

А8

А9

А10

А11

Ризик / оцінка ризику

Покриття збитків

Потенційні збитки / втрати

Сума / величина капіталу

Очікувані / неочікувані втрати

Покриття ризиків

Ризиковий капітал / капітал під ризиком

Непередбачувані втрати

Часовий проміжок / горизонт

Обсяг ресурсів / власних ресурсів

Компонента регулятивного капіталу

Компонентний склад поняття «економічний капітал»

            Складові

Автор

НБУ

+

Л.О. Примостка

+

+
+

+

+

А.А. Лобанов

+

Р.Л. Бернс

+

О. Судакова, Дж. Бок, В. Козуніна

+

П.М. Сенищ

+
+
+

+

+

Н.П. Погореленко

+

+

П.І. Тораваль

+

+

А.І. Грищенко

+

+

С.В. Міщенко

+

+

Ст. Фрост

+

АТ «Deloitte»

+

Компанія KPMG

+

Американська федеральна корпорація
із страхування депозитів

+

Всього

7

+

+

+

+
+

+
2

3

5

3

4

2

1

2

2

1
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Визначення сутності основних компонент поняття «економічний капітал»
№
компоненти

Компонента

А1

Ризик / оцінка ризику

А2

Покриття збитків

Таблиця 4

Визначення поняття

Ризик (з точки зору Національного банку) – це
ймовірність того, що події, очікувані або неочікувані,
можуть мати негативний вплив на капітал або
надходження банку. Ризик в основному оцінюють
ймовірнісною характеристикою (безрозмірною
величиною від 0 до 1), але можуть використовувати і
частоту реалізації ризику18.
Збитки (англ. losses) – перевищення витрат над доходами
(прибутками) госпрозрахункових підприємств, об’єднань
чи організацій19.

Потенційні збитки / втрати

Втрати (англ. losses) – частина виробничих ресурсів
робоча сила, предмети праці, витрачена без отримання
готової продукції (послуг), перевитрачена порівняно
з раціональними питомими витратами або взагалі
невикористана.

Сума / величина капіталу

Величина капіталу визначає обсяги активних операцій
банку, розмір депозитної бази, можливості запозичення
коштів на фінансових ринках, максимальні розміри
кредитів, величину відкритої валютної позиції та ряд
інших важливих показників, які істотно впливають на
діяльність банку.

А7

Ризиковий капітал / капітал під
ризиком

Капітал під ризиком (capital at risk) – метод кількісної
оцінки ризику, який полягає у віднайдені величини
(економічного капіталу), що постійно перебуває під
ризиком і відтак може бути втрачена навіть під час
звичайної діяльності. Математично капітал під ризиком
обчислюється як добуток величини позиції, що наражає
банк на ризик; волатильності об’єкта, який утворює
позицію; фактора довірчого інтервалу; тривалості
позиції.

А9

Часовий проміжок / горизонт

А3

А4

А11

Компонента регулятивного
капіталу

Горизонт – термін, на який розробляються передусім
довготермінові плани і прогнози.
Регулятивний капітал (regulatory capital) – один із
найважливіших показників діяльності банків, основним
призначенням якого є покриття негативних наслідків
різноманітних ризиків, які банки беруть на себе у
процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту
вкладів, фінансової стійкості та стабільності банківської
діяльності.

Національний банк України <http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=124734&cat_id=124733>
(2015, жовтень, 30).
19
Завадський, Й.С., Осовська, Т.В., Юшкевич, О.О. (2006). Економічний словник. Київ: Кондор.
18
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