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У статті розглядаються та узагальнюються сучасні підходи щодо визначення сутності
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Актуальність проблеми. У процесі
переходу України до ринкової економі
ки банківські установи відіграють важ
ливу роль у мобілізації та вільному пере
тіканні капіталів, нагромадженні коштів
для структурної перебудови економіки.
Основою формування ресурсної
бази банків та необхідною умовою її за
безпечення є власний капітал, який є
одним із найважливіших показників їх
діяльності. Зміцнення ресурсної бази та
інтеграція вітчизняної банківської сис
теми у світове співтовариство значною
мірою залежать від його зростання, від
так особливого значення набувають пи
тання нарощення, ефективного вико
ристання та збереження капіталу банку.
Аналіз останніх наукових досліджень. Дослідженню питань механізму
формування банківського капіталу при
свячено праці багатьох учених, а також
чинна нормативна база Національного
банку України [1–7].
Згідно із Законом України «Про
банки і банківську діяльність» [1], «бан
ківський капітал – це залишкова част
ка активів після відрахування всіх
зобов’язань банку». Л.О. Примостка [2]
розглядає капітал банку як «власні ко
шти засновників або акціонерів (власни
ків банку), внесені ними на свій ризик
для отримання доходів». Причому ри
зик власників полягає в тому, що рівень
доходності капіталу може бути низьким
або діяльність спричиниться до збит
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ків, банк збанкрутує, через що вони мо
жуть втратити свої кошти. У свою чергу,
О.В. Васюренко [3] та А.О. Єпіфанов [4]
визначають капітал банку як «фонд ре
сурсів, що були внесені засновниками,
акціонерами (учасниками) банку, і на
лежать їм». Проте Л.А. Віднійчук-Вірван
[5] зазначає, що «капітал банку – це су
купність грошових коштів, яка скла
дається із власних коштів (статутного
фонду та інших фондів), а також нероз
поділеного прибутку та залучених ко
штів». Власні кошти (капітал) характе
ризують конкурентоспроможність бан
ку, можливість розширення спектра та
обсягів банківських послуг. Ці ж ко
шти є джерелом покриття втрат від фі
нансових ризиків. Зокрема У.Я. Гудзе
вич [6] трактує капітал банку як «сукуп
ність внесених власниками-учасниками
капіталу власних коштів, які зростають
у результаті ефективної банківської ді
яльності в процесі капіталізації прибут
ку, а також за рахунок додаткових над
ходжень з боку учасників». М.Д. Алек
сєєнко [7] зазначає, що «банківський ка
пітал – це грошові кошти та виражена
у грошовій формі частка матеріальних,
нематеріальних і фінансових активів,
що перебувають у розпорядженні банків
і використовуються ними для здійснен
ня операцій з розміщення коштів і на
дання послуг з метою одержання при
бутку». У цьому визначенні банківський
капітал є частиною банківських ресур
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сів, що залучені банками в оборот і ви
користовуються ними з метою одержан
ня прибутку.
Таким чином, при дослідженні бан
ківського капіталу особливої значущості
набуває врахування не тільки специфі
ки окремих елементів банківського ка
піталу, а і їх взаємозв’язку та взаємоза
лежності.
Мета роботи полягає в узагальненні
існуючих підходів до формування бан
ківського капіталу, визначенні місця
його складових у системі регулятивних
заходів та обґрунтуванні необхідності
його нарощення.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах функціо
нування банківської системи України,
що характеризується зростанням кон
курентного суперництва між її елемен
тами-банками, виникає необхідність
приділення значної уваги мобілізації ре
сурсної бази банку. Саме забезпечення
достатнього рівня капіталу банку слу
жить основою його розвитку та забезпе
чує надійність та стабільність діяльнос
ті банківської установи на фінансовому
ринку.
Тому одна з найсерйозніших проб
лем, що постають перед менеджментом
банку, полягає в залученні та підтрим
ці достатнього обсягу власного капіталу,
який виконує такі функції:
– оперативну – забезпечує фінан
сову основу діяльності банку, підтримує
обсяг і характер банківських операцій
відповідно до завдань банку. Тобто капі
тал є основою для створення та організа
ції діяльності банку, а також його діяль
ності на початкових етапах до моменту
накопичення достатнього обсягу залуче
них і запозичених коштів; для структур
ного розвитку; розробки і впровадження
нових послуг; закупівлі обладнання;
– захисну – забезпечує захист вклад
ників і кредиторів у випадку банкрутства;
збереження платоспроможності банку за
рахунок створення резервів, продовжен
ня діяльності банку в разі несприятливої
ситуації і непередбачених витрат;
– регулюючу – пов’язана з функ
ціонуванням банків згідно із законами
і правилами, що дає можливість Націо
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нальному банку України контролювати
діяльність банківських установ [2, 8].
Оскільки власний капітал є основою
діяльності банку, то до нього ставляться
спеціальні вимоги у формі обовя’зкових
нормативів. Для цього у вітчизняну бан
ківську практику введено поняття регу
лятивного капіталу банку, яке викорис
товується Національним банком Украї
ни [2].
Регулятивний капітал (власні ко
шти) складається з основного та до
даткового капіталу, зваженого на ри
зики, що визначаються нормативноправовими актами Національного банку
України (рис. 1) [1, 9].
Відповідно до Закону України «Про
банки і банківську діяльність» [1] з ме
тою забезпечення економічних умов
стабільного функціонування банківської
системи розроблено систему економіч
них нормативів регулювання банків
ської діяльності (у числі тих, які стосу
ються адекватності регулятивного капі
талу, співвідношення регулятивного ка
піталу і сукупних активів), яка запрова
джена Національним банком України і є
обов’язковою для всіх банківських уста
нов.
Зміст, формула визначення та нор
мативні значення обов’язкових еконо
мічних нормативів капіталу банку ви
значено «Методикою розрахунку еконо
мічних нормативів регулювання діяль
ності банків в Україні» [9, 10].
Ця тенденція не є новиною, що
підтверджує така інформація:
1. Комплексною програмою роз
витку банківської системи України на
2003–2005 рр. було визначено одним з
пріоритетних завдань саме «підвищення
рівня капіталізації банків» [15].
2. Асоціацією українських банків
було розроблено «Програму дій, спря
мованих на сприяння прискореній ка
піталізації банківської системи з метою
збереження відповідності її потребам
економіки і суспільства» [16], яка поста
вила за мету виконання завдань Комп
лексної програми розвитку банківської
системи України на 2003–2005 рр. [15].
3. Стратегією економічного і со
ціального розвитку України (2004–
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Регулятивний капітал банку
ОСНОВНИЙ
(капітал першого рівня)

ДОДАТКОВИЙ
(капітал другого рівня)

Найстабільніша частина власного капіталу
банку

Менш постійна частина капіталу, вартість
якої може змінюватись

Компоненти

Компоненти

1. Фактично сплачений зареєстрований
статутний капітал
2. Розкриті резерви, що створені за рахунок
нерозподіленого прибутку
Відвернення
1. Недосформовані резерви під можливі
збитки
2. Нематеріальні активи за мінусом суми
зносу
3. Капітальні вкладення у нематеріальні
активи

1. Резерви під стандартну заборгованість
інших банків
2. Резерви під стандартну заборгованість
клієнтів за кредитними операціями
3. Результати переоцінки основних засобів
4. Результат поточного року (прибуток)
5. Субординований борг, що враховується до
основного капіталу
6. Нерозподілений прибуток минулих років
7. Прибуток звітного року, що очікує
затвердження

Відвернення
1. Балансова вартість акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, що випущені
банками, у торговому портфелі банку та у портфелі банку на продаж
2. Балансова вартість інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, а також балансова вартість
вкладень у капітал інших установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу
3. Балансова вартість акцій (паїв) власної емісії, що прийняті в забезпечення наданих банком
кредитів (інших вкладень)
4. Сума перевищення загальної суми операцій, що здійснені щодо одного контрагента над
установленим нормативним значенням Н7
5. Сума перевищення загальної суми операцій, що здійснені щодо одного інсайдера над
установленим нормативним значенням нормативу Н9
6. Сума операцій, що здійснені з інсайдерами (пов’язаними особами) на сприятливіших за
звичайні умовах
7. Сума коштів, що вкладені в інші банки на умовах субординованого боргу
8. Балансова вартість позалістингових цінних паперів у торговому портфелі банку (крім цінних
паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, Національним банком та
Державною іпотечною установою)
9. Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому
числі, торгівля яких на фондових біржах заборонена законодавством України) у торговому
портфелі
10. Балансова вартість цінних паперів не диверсифікованих інвестиційних фондів
Обмеження
1. Розмір додаткового капіталу не може бути
більше ніж 100% основного капіталу
2. Розмір субординованого капіталу не
може перевищувати 50% розміру основного
капіталу

Рис. 1. Складові регулятивного капіталу банку
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2015 рр.) [17] проблемами, які пере
шкоджають ефективному реформуван
ню банківської системи, було визначено
низький рівень капіталізації банків, що
посилювало ризики подальшого стабіль
ного функціонування банківської сис
теми, зменшення її спроможності аб
сорбувати постійно зростаючу грошову
пропозицію та здійснювати ефективний
перерозподіл тимчасово вільних коштів
у масштабах економіки.
Динаміку структури власного капі
талу банків України наведено в табл. 1
[11–14].
Основними причинами знижен
ня рівня капіталізації банків України
є посилення впливу іноземного капіта
лу на банківську систему України, зни
ження достатності капіталу банку, не
гативні зміни кредитного ринку та ін.
Тому у ролі стратегічного орієнтиру

Стратегією було визначено посилен
ня конкурентоспроможності вітчизня
ного банківського капіталу за рахунок
кількісного його зростання до рівня
достатності капіталу, який рекомендо
вано Базельським комітетом з банків
ського нагляду [17].
4. Національним банком України
було визначено перелік банків, які під
падали під програму ре капіталізації, а
саме банк «Надра», «РодовідБанк», «Фі
нанси і кредит», «Укрпромбанк», «Укр
газбанк», «Імексбанк» та банк «Хреща
тик». Тому, відповідно до ст. 2 Зако
ну України «Про першочергові заходи
щодо запобігання негативним наслідкам
фінансової кризи» [18], Кабінетом Мі
ністрів було затверджено Постанову про
порядок участі держави у капіталізації
банків [19] згідно з якою було визначе
но певні заходи (рис. 2, 3).

ДЕРЖАВА
Надає фінансову допомогу банкам
шляхом участі у формуванні та / або збільшенні їх статутного капіталу
(капіталізація), а також шляхом придбання активів банку відповідно до
законодавства
шляхом:
придбання акцій банку за рахунк Державного бюджету (зокрема –
Стабілізаційного фонду), в обмін на облігації внутрішньої державної
позики, викуп яких здійснює Наіональний банк України згідно із
затвердженим Мінфіном планом капіталізації банку
за умови:
– державі належитиме одноосібно або разом з іншим інвестором у разі
укладання договору про спільну участь у капіталізації банку не менш
як 50% акцій плюс одна акція;
– кількість належних державі акцій разом з переданими іншими
акціонерами банку правами на участь та голосування на загальних
зборах надає державі не менш як 51% голосів для вирішення питань
на загальних зборах на період до відчуження державної частки в
статутному капіталі банку
лише банків:
– до яких застосовано процедуру тимчасової адміністрації або в які
призначено куратора з метою забезпечення збереження активів та
зобов’язань банку і мінімізації збитків;
– які утворені у формі відкритих акціонерних товариств або
перетворені у процесі капіталізації у відкриті акціонерні товариства;
– реальна поточна вартість акцій яких визначена експертним шляхом
за методикою, розробленою Мінфіном, зокрема з урахуванням збитків
банку та витрат на проведення процедури капіталізації

Рис. 2. Порядок участі держави у капіталізації банків [19]
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(49517)

0

1186933

19383987 11113936 13807641 81384489

1554197

335965

(60293)

0

1188066

1027876

1300584 1625618

Прибуток / збиток
минулих років

12423

0

1218781

1197764

2310707

67474

(1626)

103424

0

7777410

1188605

10475394

273297

0

Резерви переоцінки
цінних паперів

0

883331

1233658

1291711

988096

0

292

1179372

7841527

850119

4963104

(1312)

121
банк

4

Резерви переоцінки
нематеріальних
активів

698252

889070

1783076

53769

721

21
банк

3

18556893 10777132 14049125

19
банків

Група

5097577

1180157

6771547

102758

11612

8561966 10625505 75805353

120
банків

2

Резерви переоцінки
нерухомості

714856

796216

1626915

25

12910495

24
банки

1

5219883

936094

4262280

1312

50356275

20
банків

4

Резерви переоцінки
основних засобів

977526

42321

1597

6949939

18
банків

3

4306410

36574

34

6188937

120
банків

2

Резерви, капіталізовані дивіденди та
інші фонди банку

973968

96

7828387

24
банки

1

2166510

242

21905367

20
банків

18
банків

4

Група
3

Група

2

1

01.01.2010 р.

Таблиця 1

Емісійні різниці

Власні акції (частки,
паї), що викуплені
в акціонерів
(учасників)

Статутний капітал

Показник

01.01.2009 р.

01.01.2008 р.

Динаміка структури власного капіталу банків
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НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
1. Встановлює критерії, за якими визначається можливість участі держави у капіталізації (формуванні
та / або збільшенні статутного капіталу) банків.
2. Проводить діагностичне обстеження банків за встановленою ним методикою із залученням
загальновизнаних аудиторських компаній з метою визначення фактичного рівня регулятивного
капіталу банків.
3. За результатами діагностичного обстеження має право:
– рекомендувати учасникам банку збільшити його капітал, у тому числі із залученням інвесторів;
– призначати тимчасову адміністрацію, в межах якої тимчасовий адміністратор може прийняти
рішення про примусовий продаж банку або його частини, реорганізацію банку (злиття, виділення,
поділ, приєднання, перетворення), зменшення розміру статутного капіталу (деномінацію) або
запропонувати Національному банку прийняти рішення про ліквідацію банку;
– внести Кабінетові Міністрів України пропозицію щодо прийняття рішення про участь держави у
капіталізації банку
Ініціює питання участі держави у капіталізації банку шляхом надання Мінфіну ПРОПОЗИЦІЇ
Пропозиції містять висновки про:
– відповідність банку критеріям, за якими визначається можливість участі держави у
капіталізації банку;
– обсяг, на який необхідно збільшити статутний капітал банку в тому числі про необхідний
мінімальний внесок на дату подання пропозиції;
– матеріали діагностичного обстеження банку та висновок щодо його результатів;
– інформацію про акціонерів (учасників), які володіють часткою в статутному капіталі банку,
що становить не менше ніж 5%;
– зобов’язання тимчасового адміністратора або куратора банку разом з власниками та
керівниками банку щодо надання уповноваженим особам Мінфіну права отримувати
інформацію про фінансовий стан банку, у тому числі ту, що становить банківську таємницю
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Експертно-аналітична рада
з питань участі держави у
капіталізації банку
встановлює ВИМОГИ щодо
доцільності та участі держави
у капіталізації банку та
розмір частки держави у його
статутному капіталі
Готує загальний ВИСНОВОК

Структурний підрозділ з питань участі держави у
капіталізації банків
готує ВИСНОВОК про відповідність банку визначеним
вимогам
Оцінка банку проводиться з метою встановлення
його фактичного фінансового стану спроможності
забезпечити дотримання вимог нормативно-правових актів
Національного банку і провадження ефективної фінансової
та операційної діяльності, управління на належному рівні,
визначення необхідності приведення у відповідність

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Приймає рішення про участь держави у капіталізації банку
1) перераховує кошти державного бюджету в сумі, необхідній для капіталізації банку, або випускає
облігації внутрішньої державної позики на суму, що відповідає розміру такої капіталізації;
2) вживає заходів щодо оформлення корпоративних прав держави та забезпечує належне управління
ними, зокрема відповідно до законодавства забезпечує включення представників держави до складу
органів банку чи зміну їх складу, внесення змін до установчих і внутрішніх документів банку,
здійснення контролю за діяльністю банку, виконання банком програми фінансового оздоровлення та
досягнення показників його бізнес-плану, отримує необхідну інформацію про діяльність банку, у тому
числі від Національного банку, готує план продажу державної частки в статутному капіталі банку;
3) схвалює затверджені та погоджені в установленому порядку план фінансового оздоровлення
банку та його бізнес-план з метою відновлення спроможності банку забезпечити дотримання вимог
нормативно-правових актів Національного банку і провадження ефективної фінансової та операційної
діяльності, а також досягнення найвищої потенційної ринкової ціни продажу акцій банку, що
належать державі;
4) має право укладати договори з метою досягнення найвищої потенційної ринкової ціни продажу
акцій, що належать державі, передбачивши в них спільну з іншими інвесторами участь у капіталізації
банків для доведення обсягу сумарного володіння корпоративними правами до розміру не менш як
50% акцій плюс одна акція і спільний продаж часток держави та інших акціонерів (інвесторів) єдиним
лотом. Істотними умовами таких договорів повинно бути, зокрема, встановлення заборони на:
– голосування на загальних зборах банку за прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
без погодження такого рішення з Мінфіном з метою збереження частки держави у статутному капіталі
банку;
– внесення змін до статуту банку без погодження з Мінфіном

Рис. 3. Механізм участі держави у капіталізації банку [19]
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Проблема забезпечення достатнього
обсягу капіталу банків України є ключо
вою при вирішенні питання забезпечен
ня їх фінансової стійкості. Його осно
вою є система управління ризиками, яка
базується на основних положеннях Ба
зельської угоди про капітал [20, 21].
Ця угода визначила новий концеп
туальний підхід до поняття адекватнос
ті капіталу: регулятивний капітал банку
має відповідати його реальним ризикам,
покривати всі основні ризики та визна
чати обсяг операцій, який може здій
снювати банк відповідно до рівня сво
го капіталу.
Ці питання набули особливої значу
щості в період загострення світової фі
нансової кризи, що знайшло своє відо
браження у відповідних діях Національ
ного банку України [23]. Так, Поста
новою Правління Національного банку
України від 17.12.2007 № 458 [24] було
внесено зміни до Інструкції про порядок
регулювання діяльності банків в Україні
в частині здійснення розрахунку норма
тиву адекватності регулятивного капіта
лу / платоспроможності (Н2) з урахуван
ням валютного ризику та ризику довго
строкової ліквідності, пов’язаного з пе
ревищенням обсягів активних операцій
банку зі строком погашення більше 1
року над пасивними операціями з ана
логічним строком погашення. Ці зміни
передбачали покриття регулятивним ка
піталом зазначених ризиків та спонука
ли банки збільшувати регулятивний ка
пітал залежно від розміру таких ризиків.
Оскільки більшість українських
банків мали статутний капітал від 5 до
20 млн євро, що не давало їм змоги на
належному рівні конкурувати з інозем
ними банками, Національний банк з ме
тою підвищення вимог до рівня капіта
лізації банків України вніс зміни до дея
ких нормативно-правових актів, а саме:
– до Інструкції про порядок ре
гулювання діяльності банків в Украї
ні в частині встановлення мінімально
го розміру регулятивного капіталу в сумі
10 млн євро – для банків, що створю
ються, і поетапного збільшення до цієї
суми розміру регулятивного капіталу ді
ючих банків, які мають регулятивний
капітал менший ніж 10 млн євро;

– до Положення про порядок вида
чі банкам банківських ліцензій, письмо
вих дозволів та ліцензій на виконання
окремих операцій в частині підвищення
вимог щодо розміру статутного капіта
лу не менше ніж еквівалент 10 млн євро
для отримання банком банківської лі
цензії [23].
Висновки та перспективи подальших
наукових розробок в цьому напрямі. Та
ким чином, загострення проблеми під
вищення капіталізації банківської сис
теми активізувало роботу центрально
го банку держави та органів виконавчої
влади, що спричинило ряд заходів з ви
рішення цієї проблеми. Тому для підви
щення ефективності капіталізації бан
ківських установ України необхідно пе
редусім поглибити сам процес капіталі
зації, розробити ефективну стратегію в
цьому напрямку, забезпечити стабіль
ність нормативної бази Національно
го банку України, покращити діяльність
валютного та фондового ринків, удоско
налити процес оподаткування банків
ських установ та спрямувати діяльність
банків на покращання їх фінансової ді
яльності. Це, власне, і є предметом по
дальших наукових досліджень автора.
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В статье рассматриваются и обобщаются современные подходы, которые касаются
определения сущности и содержания капитала банка, а также определяются проблемы капи
тализации банковской системы Украины и пути их решения.
Ключевые слова: капитал банка, капитализация, банковская система, достаточность капитала, риск.
In the article modern approaches are examined and summarized in relation to determination of
essence and maintenance of capital of bank, and also the problems of capitalization of the banking
system of Ukraine and ways of their decision are determined.
Key words: bank capital, capitalization, bank system, capital sufficiency, risk.
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