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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ  
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ
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Досліджено теоретичні питання нормативного забезпечення та формування власного капіталу комерційних 
банків України. Проведений аналіз існуючих проблем в банківській сфері України. Розраховані основні показ-
ники діяльності банків України у період 2011-2015 рр. Досліджено ефективність використання активів банку 
та їх роль у формуванні власного капіталу. Запропоновані шляхи для підвищення рівня власного капіталу.
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Постановка проблеми. Сьогодні банкам до-
водиться функціонувати у доволі склад-

них умовах, викликаних кризою, політичною 
нестабільністю, війною. Крім цього діяльність 
обтяжують певні недоліки у фінансовій системі, 
саме тому аналіз формування власного капіталу 
є актуальним питанням, що впливає на успіш-
ність та результативність діяльності банків. Пе-
рераховані проблеми тягнуть за собою низку 
наступних, серед яких відсутність досконалої 
нормативної бази та прозорості у діяльності бан-
ків, постійні обмеження та втручання у роботу 
банків тощо. Зважаючи на це, збільшується ува-
га фахівців до формування власного капіталу, 
процесів його розподілу і використання.

Актуальності даному питанню також додає 
й той факт, що в умовах сучасної вітчизняної 
економіки банківські установи ризикують недо-
триманням нормативного розміру власного капі-
талу, що може спричинити ще більшу недовіру 
клієнтів до банків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід 
відмітити, що зазначену проблему вивчали відо-
мі вчені, серед яких Б.Л. Івасів, А.В. Васюренко, 
А.М. Мороз, Л.О. Примостка, А.А. Пересада. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В той же час недостатньо до-
слідженими залишаються питання управління 
утворенням власного капіталу банків в ринкових 

умовах та ще низка питань і невирішених за-
вдань саме в частині специфіки збільшення влас-
ного капіталу банків.

Мета статті. Метою дослідження є аналіз осо-
бливостей формування, використання та контр-
олю над власним капіталом на прикладі вітчиз-
няних банків. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодніш-
ній день удосконалення та розвиток діяльності 
банків повинні стати головною метою на шляху 
створення ефективного ринкового середовища 
в країні.

Як вітчизняний, так і закордонний досвід за-
свідчують, що найбільшою проблемою при фор-
муванні власного капіталу комерційного банку, 
необхідного для нормальної діяльності банків-
ських установ, є не збільшення капіталу, а ви-
значення його оптимальної величини – норма-
тивів – для конкретного комерційного банку з 
врахуванням різних факторів, таких як ризи-
ковість розміщених активів, характеристика па-
сивних операцій, галузева приналежність клієн-
тів, структура власності тощо. 

Економічні нормативи діяльності банків – це 
показники, що встановлені НБУ з метою здій-
снення регулювання діяльності банків на основі 
дистанційного нагляду для провадження моніто-
рингу діяльності як окремо взятих банків, так і 
банківської системи загалом.

Таблиця 1
Економічні нормативи, що застосовуються для регулювання діяльності банків

Е
ко

н
ом

іч
н
і 
н
ор

м
ат

и
ви

Нормативи 
банківського 

капіталу

мінімального розміру банківського регуля-
тивного капіталу H1 0,5 млрд. грн.

адекватності (достатності) регулятивного 
капіталу H2 не менше 10%

достатності основного капіталу H3 не менше 7%

Нормативи 
банківської 
ліквідності

миттєвої ліквідності H4 не менше 20%
поточної ліквідності H5 не менше 40%
короткострокової ліквідності HН6 не менше 60%

Нормативи 
банківського 
кредитного 

ризику

максимального розміру ризику на кожного 
контрагента H7 не більше 25%

великих кредитних ризиків банку H8
не має перевищувати 8-кратного 
розміру регулятивного банківського 
капіталу

максимального розміру банківського кре-
дитного ризику по операціях з пов'язаними 
особами

H9 не більше 25%

Нормативи 
банківського 
інвестування

в цінні папери за кожною банківською уста-
новою H11 не більше 15%

загальної суми інвестування H12 не більше 60%
Джерело: розроблено авторами за даними [1]



«Young Scientist» • № 4 (31) • april, 2016 

Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
І 
Н
А
У
К
И

105
Отже задля того, щоб зупинити негативні тен-

денції в сучасній банківській системі, необхідно 
провести комплексне редагування діючих норма-
тивів НБУ та законодавчої бази, пристосувавши 
їх до сьогоднішніх реалій. 

З метою розуміння сутності та необхідності 
використання у діяльності комерційних банків, 
здійснимо аналіз поняття «капітал банку». 

Капітал банку – це сукупність власних, залу-
чених і позичених коштів, що перебувають в роз-
порядженні банку та використовуються ним для 
формування матеріальних, нематеріальних і фі-
нансових активів в грошовій формі для здійснен-
ня своєї діяльності з метою отримання прибутку. 
Виокремлення у складі капіталу банку окремих 
елементів (власного, залученого та позиченого 
капіталу) дає змогу зарахувати його до капіталу 
функціонуючого, а не лише посередницького, го-
ловна мета якого полягає у формуванні прибутку 
банку, доходів його клієнтів у формі дивідендів і 
відсотків та створенні сприятливих умов для по-

дальшого розвитку банківської установи в еконо-
мічній системі на ринкових принципах, пов’язаних 
з факторами часу, ризику й ліквідності [2].

Отже, запорукою стабільності та надійності у 
діяльності банку є власний капітал, що сформо-
ваний за рахунок коштів його власників та ви-
конує такі функції: захисну, оперативну та регу-
лювальну. Визначається власний капітал шляхом 
розрахунків, тобто включає у себе статті власних 
коштів та деякі статті залучених коштів, напри-
клад, субординований борг.

Для кращого розуміння та аналізу впливу 
власного капіталу, пропонуємо дослідити головні 
тенденції, які відбулися у банківській системі у 
період, починаючи з 2011 р. по 2015 р. в цілому та 
по окремо взятим банкам.

За минулі два роки курс гривні до амери-
канського долара збільшився більше ніж в три 
рази, що призвело до збільшення кредитного 
портфелю банків на фоні зниження його якос-
ті, тобто збільшення частки прострочених про-

Таблиця 2
Характеристика видів банківського капіталу

Власний капітал Статутний капітал Регулятивний капітал

С
у
тн

іс
ть

частка майна банку, яка фінансується 
коштом власників та власних засобів 
банку. Головними складовими власно-
го капітал у банку є його статутний, 
додатковий та резервний капітали, а 
також нерозподілений прибуток

сума внесків 
власників банку в 
його активи згідно 
із статутними до-
кументами

сукупність основного (1-го рівня) капіталу та 
додаткового (2-го рівня) капіталу банку

Ф
у
н
кц

ії заснування і введення у дію банків-
ської установи; 
база для обрахування дивідендів й 
розподілу майна; 
репрезентативна (рекламна) функція

відповідальність та 
гарантія; забез-
печення ліквід-
ності; конт ролю 
та управління; 
захисна функція

покриття можливих негативних наслідків 
від різноманітних ризиків, що банки несуть 
в процесі діяльності; забезпечення захисту 
депозитів, фінансової стійкості і стабільності 
діяльності банківської установи; покриття 
збитків; відрахування до фондів і резервів з 
прибутку; відображення у публічних звітах 
руху коштів; відрахування коштів на рахун-
ки в інші банки

Джерело: розроблено авторами за даними [7]

Таблиця 3
Основні показники діяльності вітчизняної банківської системи за 2011-2015 рр.

Назва показника (млн. грн.) 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
Кошти в НБУ 31,31 33,74 47,22 27,55 27,39
Кореспондентські рахунки, що відкрито в ін. банках 78,39 99,47 78,11 99,75 129,51
Кредити надані 825,32 815,33 911,40 1,006,36 965,09
Частка простроченої заборгованості по кредитах у 
загальній їх сумі, % 9,60 8,90 7,70 13,50 22,10

Резерви за активними банківськими операціями 
(включаючи резерви за операціями) 157,91 141,32 131,25 204,93 321,30

Активи банків, усього 1054,28 1127,19 1278,09 1316,85 1254,38
Джерело: розроблено авторами за даними [6]

Таблиця 4 
Основні показники діяльності вітчизняних банків за 2011-2015 рр. у динаміці

Назва показника 
2011-2012 рр. 2012-2013 рр. 2013-2014 рр. 2014-2015 рр.
млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. %

Кошти в НБУ 2,43 1,08 13,482 1,40 -19,668 0,58 - 0,16 0,99
Коррахунки, що відкрито в ін. банках 21,077 1,27 -21,366 0,79 21,646 1,28 29,76 1,3
Кредити надані -9,993 0,99 96,075 1,12 94,956 1,10 -41,27 0,96
Частка простроченої заборгованості по креди-
тах у загальній їх сумі, % -0,70 0,93 -1,2 0,87 5,8 1,75 8,6 1,64

Резерви за активними банківськими операція-
ми (включаючи резерви за операціями) -16,588 0,89 -10,067 0,93 73,679 1,56 116,37 1,57

Активи банків, усього 72,912 1,07 150,903 1,13 38,757 1,03 -62,47 0,95
Джерело: розроблено авторами за даними [6]
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блемних кредитів. Це в свою чергу негативним 
чином відобразилось на загальнобанківській ста-
більності та здатності розраховуватися по своїм 
зобов‘язанням (табл. 3).

Проаналізуємо наведені результати діяльнос-
ті вітчизняних банків у динаміці, що дозволить 
нам побачити тенденції зміни основних показни-
ків (табл. 4).

Таблиця 5 
Показники нормативних значень капіталу за період 2012-2015 рр.  

та зміни в структурі за 2014-2015 рр.

Назва показника 2012 2013 2014 2015
2014-2015

млн. грн. %
Регулятивний банківський капітал, в млн. грн. 178,45 178,91 204,98 188,95 -16,03 91
До статність (адекватність) регулятивного банківського капі-
талу (H2), % 18,9 18,06 18,26 15,6 -2,66 85,4

Джерело: розроблено авторами за даними [6]

Таблиця 6 
Склад та динаміка власних активів банків України у період 2013-2015 рр.

Назва показника 2013 2014 2015
2013-2014 2014-2015

тис. грн. % тис. грн. %

П
р
и
ва

тб
ан

к

Статутний капітал 14897555 15829632 18100740 932077 106 2271108 114
Нерозподілений прибуток (непо-
криті збитки) 157424 1556645 882089 1399221 98,9 -674556 57

Резервні та інші фонди банку 1250569 157187 1445109 -1093382 13 1287922 91,9
Усього власного капіталу 18300761 20449927 22696359 2149166 112 2246432 111
Усього зобов’язань та власного 
капіталу 172428712 110756551 204585003 -61672161 064 93828452 185

У
кр

ек
сі

м
ба

н
к

Статутний капітал 16446818 16352079 16689042 -94739 99 336963 102
Нерозподілений прибуток (непо-
криті збитки) 31111 2221386 -9644125 2190275 71,4 -11865511 -4,34

Резервні та інші фонди банку 146233 1326567 162926 1180334 90,7 -1163641 12
Усього власного капіталу 17856194 20791059 13536221 2934865 116 -7254838 65
Усього зобов’язань та власного 
капіталу 87948878 196128529 125999827 108179651 223 -70128702 64

О
щ

ад
ба

н
к

Статутний капітал 15537900 15829632 18302480 291732 102 2472848 116
Нерозподілений прибуток (непо-
криті збитки) 1242899 482167 -8561390 -760732 39 -9043557 -17,76

Резервні та інші фонди банку 126499 151203 259992 24704 120 108789 172
Усього власного капіталу 18118147 18159054 22749157 40907 100 4590103 125
Усього зобов’язань та власного 
капіталу 85995536 105739342 128103752 19743806 123 22364410 121

П
р
ом

ін
ве

ст
ба

н
к Статутний капітал 5298715 8217092 8212007 2918377 155 -5085 100

Нерозподілений прибуток (непо-
криті збитки) -2181314 -4030386 -8358847 -1849072 185 -4328461 207

Резервні та інші фонди банку 0 2108426 0 2108426 0 -2108426 0
Усього власного капіталу 5273397 6300432 6075543 1027035 119 -224889 96
Усього зобов’язань та власного 
капіталу 41318058 48944901 52656224 7626843 118 3711323 108

У
кр

со
ц
ба

н
к 

Статутний капітал 1814515 2456937 2468023 642422 135 11086 100
Нерозподілений прибуток (непо-
криті збитки) -28932 149243 -2413482 178175 -5,16 -2562725 -16,17

Резервні та інші фонди банку 2163895 2332221 2332221 168326 108 0 100
Усього власного капіталу 7657085 8544256 6238628 887171 112 -2305628 73
Усього зобов’язань та власного 
капіталу 38829858 46123706 48258327 7293848 119 2134621 105

Джерело: розроблено авторами за даними [6]

Таблиця 7
Основні показники ефективної діяльності банків за 2011-2015 рр.

Показники 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
Регулятивний капітал 178454 178909 204976 188949 130974
Адекватність регулятивного капіталу (H2) 18.90 18.06 18.26 15.60 12,74
Доходи 142778 150449 168888 210201 199193
Витрати 150486 145550 167452 263167 265793
Результат діяльності -7708 4899 1436 -52966 -66600

Джерело: розроблено авторами за даними [6]
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Як видно з наведеної таблиці загалом активи 
банків мають тенденцію до збільшення, а такі по-
казники як кореспондентські рахунки, що відкри-
ті в інших банках, надані кредити, частка про-
строченої заборгованості за кредитами у загальній 
сумі кредитів, резерви за активними операціями 
банків (з урахуванням резервів за операціями) за 
період 2013-2014 рр. мають значний приріст.

Щодо 2015 року, основні зміни відбулися в ак-
тивах банків – увагу привертає суттєве зменшен-
ня активів на 5% або 62,47 млн. грн. та наданих 
кредитів на 4% або 41,27 млн. грн. Також ми мо-
жемо відмітити зменшення коштів в Національ-
ному банку України на 1% або на 0,16 млн. грн. 
При цьому суми на кореспондентських рахун-
ках та резерви за активними операціями банків 
збільшилися на 30% та 57% відповідно. 

Наведемо зміни у структурі нормативів капі-
талу Н1 та Н2 (табл. 5).

Як бачимо в сукупності регулятивний капітал 
банків за останній рік суттєво зменшився, що свід-
чить про негативні явища у фінансовій системі кра-
їни та слугують сигналом до прийняття рішень. Для 
їх вирішення, наприклад, НБУ було б доцільно пе-
реглянути нормативні значення на адекватність в 
поточних ринкових умовах та розробити програми, 
які допомагали б банкам покращити результати.

Дослідивши структуру власного капіталу укра-
їнських банків загалом, проаналізуємо показники 
окремих банків, серед яких Приватбанк, Ощадбанк, 
Укрексімбанк, Промінвестбанк та Укрсоцбанк.

Аналіз даних таблиці 6 показує, що Приватбанк 
та Ощадбанк являються єдиними банками, які не-
зважаючи на кризові явища, змогли досягти збіль-
шення статутного капіталу на 14% та 16% відпо-
відно. Інші банки залишили статутний капітал на 
незмінному рівні. Стосовно забов’язань в цілому 
щодо власного капіталу лише Приватбанк та Ощад-
банк істотно збільшили показники – 85% та 21% від-
повідно. Найгірший показник в Укрексімбанку, де 
простежується зниження на 36%. Показники інших 
банків змінилися не суттєво – в межах 8%.

Щодо дослідження структурної будови влас-
ного капіталу банків виявлено, що в умовах 
кризи показники змінюються, деякі банки вда-
ло проводять антикризові заходи та уникають 
зменшення власного капіталу, іншим це не вда-

ється. Пояснити це можна тим, що кожний банк 
має індивідуальну структуру та підхід до керу-
вання капіталом.

Лідерські позиції на ринку утримують банки, 
що змогли поповнити резервні фонди та збіль-
шити власний капітал, це також допомогло їм 
зменшити непокриті збитки [6].

Для розрахунку ефективності використання ка-
піталу банками широкого розповсюдження набула 
методика декомпозиційного аналізу прибутковості 
власного капіталу (return on equity decomposition 
analysis). Методика декомпозиційного аналізу до-
сліджує залежність між показниками прибутко-
вості і ризику банку та виявляє вплив окремих 
чинників на результати його діяльності.

Проаналізуємо ефективність банківської сис-
теми України за допомогою методики декомпози-
ційного аналізу прибутковості капіталу. Зважа-
ючи на особливості цього аналітичного прийому, 
до розрахунку візьмемо величину балансового 
капіталу банків.

З даних таблиці можна прослідкувати тен-
денцію до поступового підвищення рівня капі-
талізації по всій банківській системі у період  
2011-2013 рр., а з 2014 р. – показники погіршилися. 
Про це свідчить зменшення обсягів регулятивного 
капіталу. Лише на останній звітний рік показник 
регулятивного капіталу зменшився більше, ніж на 
30%. Результати діяльності банківської системи 
погіршилися в порівнянні з попереднім роком на 
20%. Зростаючий розмір власного капіталу банків, 
виконуючи захисну функцію, став підґрунтям для 
поступового виходу з кризи та повернення до нор-
мального функціонування більшості банківських 
установ період 2012-2013 рр., проте кризові явища 
2015 р. призвели до погіршення стану банківської 
системи [7].

Результати аналізу свідчать про загальне по-
гіршення ефективності діяльності банків, адже 
показники прибутковості капіталу і активів про-
тягом 2012-2015 рр. знизилися, при цьому муль-
типлікатор капіталу збільшився. У цьому зв’язку 
слід звернути увагу на те, що основний недолік 
показника прибутковості капіталу може свідчити 
про недостатність власного капіталу банку.

Наведені дані свідчать, що прибутковість ка-
піталу зменшилася за аналізований період на 

Таблиця 8
Основні показники прибутковості та мультиплікатору капіталу банківської системи за 2012-2015 рр.

Показник 2012 2013 2014 2015
Абсолютний приріст

2012-2013 2013-2014 2014-2015
Рентабельність активів (ROA), % -0.76 0.45 0.12 -4.07 1,21 -0,33 -4,19
Рентабельність капіталу (ROE), % -0,05 0,26 0,86 0,35 0,31 0,6 -0,51
Мультиплікатор капіталу 6,78 6,66 6,63 8,9 -0,12 -0,03 2,27

Джерело: розроблено авторами за даними [6]

Таблиця 9
Декомпозиційний аналіз прибутковості банківського капіталу за 2012-2015 рр.

Показники
Рік Абсолютний приріст

2012 2013 2014 2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Чиста процентна маржа, % 4,68 4,35 4,23 2,97 -0,33 -0,12 -1,26
Дохідність активів, % 0,14 0,15 0,16 0,15 0,01 0,01 -0,01
Мультиплікатор капіталу 6,78 6,66 6,63 8,9 -0,12 -0,03 2,27
Прибутковість капіталу, % -0,05 0,26 0,86 0,35 0,31 0,6 -0,51

Джерело: розроблено авторами за даними [6]
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51% в основному за рахунок значного зменшення 
чистої процентної маржі.

Останнім часом рівень капіталізації вітчизня-
них банк і в зростає, що є позитивним фактом, 
але зростання статутних фондів комерційних 
банків перевищують зростання інших складових 
банківського нормативного капіталу.

Банкам України і надалі слід впроваджувати 
процес накопичення власного капіталу та раціо-
нальне управління ним, оскільки зростання ка-
піталу має супроводжуватись підвищенням рів-
ня його ефективного використання. Успішність 
банківської системи нашої країни багато в чому 
залежить від обраних самими банками методів і 
способів управління капіталом. Політика держа-
ви щодо розвитку банків має не лише стимулю-
ватиме довгострокові проекти, а й сприяти до-
сягненню стратегічної цілі розвитку банківської 
системи – збільшенню її капіталізації, без ви-
рішення якої неможливо підвищити конкурен-
тоспроможність вітчизняних банків. Банківська 
система країни досі не акумулювала капіталу, 
обсяг та якість якого давали б змогу банкам 
ефективно виконувати їх функції.

Поглиблення процесу капіталізації та вико-
нання трансформаційної функції посередника 
вимагає від банків загострення конкуренції в 
банківській системі. Подальше нарощування об-
сягів власного капіталу як необхідної передумо-
ви розвитку банківського сектору України, від-
повідає сучасним потребам економіки, та, по суті, 
не має альтернативи.

Жорсткі вимоги до якості, достатності та про-
зорості капіталу банків ставлять очевидну потре-
бу переосмислення усієї довгострокової стратегії 
розвитку вітчизняної банківської системи, а також 
направлення зусиль на створення в нашій країні 
насправді великих стійких фінансових інституцій 
із капіталом, величина якого відповідатиме за-
вданням щодо успішного протистояння негатив-
ним внутрішнім і зовнішнім факторам впливу на 
розвиток українського банківського сектору та 
врахування усіх можливих ризиків [3].

Через це постає необхідність пошуку нових 
надійних джерел, які збільшать банківський ка-
пітал. Такими джерелами можуть бути прибу-
ток від банківської діяльності, кошти акціонерів 
та субординований борг. Проте є певні проблеми, 
що не дозволяють залучити кошти з перерахо-
ваних джерел. Насамперед це пов’язано з збит-
ковою діяльністю банків протягом останніх років, 
труднощами загальноекономічного характеру, зу-
мовленими дефіцитом грошових ресурсів на фі-
нансовому ринку, бізнесі та збідніння населення 
в період кризи.

На сьогодні найбільшої популярності дістали 
методи забезпечення зростання власного капіталу 
як за рахунок зовнішнього залучення, так і можли-
востей оптимальної капіталізації прибутку, злиття 
банків, а також застосування прогнозних експерт-
них систем щодо моніторингу власного капіталу та 
організаційно-інформаційного забезпечення управ-
ління формуванням власного капіталу.

Найбільш поширеними є дві стратегії наро-
щування власного капіталу банку за рахунок 
прибутку: по-перше, збільшення прибутковості 
активних операцій, по-друге, оптимальна диві-
дендна політика. Аналіз сучасних тенденцій у 

банківському секторі показує, що раціональною 
і стабільною дивідендною політикою є та, котра 
максимізує ринкову вартість через направлення 
до 80% прибутку банку на виплату дивідендів. 
У цих умовах банк має реальну можливість збе-
регти діючих акціонерів і залучити нових.

Нажаль українські банки обмежені у плані на-
рощування власного капіталу за рахунок збіль-
шення прибутку через недостатню ефективність 
використання активів [4]. Через це одним із най-
перспективніших напрямків збільшення власного 
капіталу банку в українських умовах є концен-
трація банківського капіталу на основі банківських 
злиттів і поглинань, створення банківських хол-
дингів і альянсів, що досить характерно для за-
кордонної практики і дає низку додаткових конку-
рентних переваг.

Вибір того чи іншого джерела збільшення влас-
ного капіталу і їх структура визначаються сукуп-
ністю факторів, найважливішими із яких є опти-
мальне співвідношення між прибутком, ризиком і 
ліквідністю. Ризики впливають як на рівень при-
бутку, так і на рівень ліквідності. В умовах неви-
значеності, використання економіко-математичних 
методів нечіткої логіки та комп’ютерної техніки 
дає можливість з достатньо високою мірою вірогід-
ності здійснювати постійну експертну оцінку влас-
ного капіталу банку (в межах інтервалу можли-
вих його значень) і впливу факторів на фінансовий 
його стан для прийняття оперативних рішень. При 
цьому визначаються варіанти приведення у відпо-
відність співвідношень між прибутком, ризиком і 
ліквідністю [5].

Вищевикладене підтверджує гостру актуаль-
ність проблеми регулювання структури власного 
капіталу банків, процесу його формування і втри-
мання для можливості активної безперебійної ро-
боти на банківському ринку держави.

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи викла-
дене, можна зробити висновок, що, незважаючи 
на динамічний розвиток банківської системи, рі-
вень її інвестиційної активності, рентабельності 
та капіталізації залишається низьким. До того ж 
недостатній рівень капіталізації загрожує стабіль-
ності банківської системи і не відповідає потребам 
економічного зростання. У цих умовах важливим 
завданням державного регулювання та управлін-
ня банківською діяльністю є підвищення стійкості 
та надійності функціонування банківської системи 
шляхом забезпечення достатньої капіталізації.

Вирішення проблеми адекватності та достат-
ності власного капіталу банків може бути досяг-
нуто за рахунок наступних кардинальних змін за-
гальноекономічних факторів: легалізації капіталу; 
суттєвої зміни рівня корпоративного управління; 
створення привабливих податкових та фінансових 
умов для інвестицій у банківський сектор економі-
ки; зниження рівня діючих в Україні ризиків; під-
вищення загального рейтингу України. 

Вважаємо, що для цього необхідно на норматив-
ному та законодавчому рівні врегулювати вимоги 
до капіталізації банківських установ; внутрішніх 
резервів банківської системи (створення банків-
ських об’єднань, груп, консорціумного кредиту-
вання); нарощування прибутку банків; зменшення 
витрат вітчизняних комерційних банків; випуску 
фінансових інструментів капіталізації банків (де-
позитних сертифікатів, облігацій, єврооблігацій, 
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привілейованих акцій); збільшення капіталу дер-
жавних банків або їх корпоратизації; створення 
ресурсної бази для нарощування інвестицій у фі-
нансові інструменти банківської системи; збалан-
сованості та стабільності дивідендної політики; 
злиття та поглинання (проте цей напрям потрібно 
застосовувати обережно та зважено, не допускаю-
чи процесів монополізації у банківському секторі).

Таким чином, запропоновані напрями підви-
щення рівня капіталу банківської системи тісно 
переплітаються між собою. Так, удосконалення 
та стабілізація законодавчої бази безпосередньо 
вплине на капіталізацію банківської систем Укра-
їни, а також сприятиме підвищенню конкурентоз-
датності вітчизняних банківських установ порівня-
но з іноземними.

Список літератури:
1. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Правління Національного 

банку України від 28.08.2001 № 368.
2. Рибалко А. В. Особливості формування капіталу комерційними банками в Україні [Електронний ресурс]: – 

Режим доступу: http://www.rusnauka.com/
3. Алексеєнко М. Д. Капітал комерційного банку: питання теорії і практики / М. Д. Алексеєнко. – К.: КНЕУ, 

2014. – 276 с. 
4. Вожжов А. П. Формування ресурсів комерційних банків / А. П. Вожжов // Фінанси України. – 2013. – 

№ 1. – С. 116–129.
5. Дзюблюк О. В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонуваннякредитної системи / 

О. В. Дзюблюк, Р. В. Михайлюк. – Тернопіль, 2015. – 317 с. 
6. Статистична інформація бралася з сайту НБУ [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.

bank.gov.ua/
7. Матеріали банківського нагляду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/Publication/

bank_sup.htm

Кушнир С.А., Вернидуб Н.Ю.
Запорожский национальный университет

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УКРАИНЫ

Аннотация
Исследованы теоретические вопросы нормативного обеспечения и формирования собственного капи-
тала коммерческих банков Украины. Проведен анализ существующих проблем в банковской сфере 
Украины. Рассчитаны основные показатели деятельности банков Украины в период 2011-2015 г. Ис-
следована эффективность использования активов банков и их роль в формировании собственного ка-
питала. Предложены способы повышения уровня собственного капитала.
Ключевые слова: активы, банк, собственный капитал, слияние, нормативы, поглощение.
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FEATURES FORMATION OF EQUITY COMMERCIAL BANKS IN UKRAINE

Summary
The theoretical aspects of regulatory support and formation of equity of commercial banks in Ukraine. 
The analysis of the existing problems in the banking sector of Ukraine. Calculated key performance 
indicators of Ukrainian banks in 2011-2015. The efficiency of the use of the bank's assets and their role in 
the formation of equity capital. The ways of raising equity.
Keywords: assets, bank, equity, mergers, regulations, acquisitions.


