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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В результаті розгортання фі�

нансово�економічної кризи, яка
супроводжувалась різким знижен�
ням курсу гривні, зростанням об�
сягів проблемних кредитів і знач�
ним відтоком депозитів населення
з банківської системи України, що
в свою чергу спричинило сильне
зниження ліквідності, значно за�
гострилась проблема нарощення
банками капітальної бази. Ця про�
блема була посилена подальшим
призупиненням кредитування і по�
силенням нормативних вимог ре�
гулятора щодо достатності капі�
талів банків. Враховуючи ту обста�
вину, що без вирішення проблеми
капіталізації неможливе повноці�
нне відновлення банківського кре�
дитування економіки, зазначена
проблема набула особливої акту�
альності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми, пов'язані з форму�
ванням та оцінкою капіталу банків,
розглядались багатьма дослідни�
ками, серед яких: П. Роуз, Дж. Сін�
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кі, З. Васильченко, М. Алексеєнко,
А. Вожжов, О. Кириченко, О. Лав�
рушин, А. Шаповалов та ін. Гло�
бальна фінансова криза виявила
чимало нових проблем в цій галузі,
які потребують теоретичного ос�
мислення та практичного вирішен�
ня.

Не зважаючи на можливість
використання існуючого зарубіж�
ного досвіду з питань нарощення
банками капітальної бази в період
фінансово�економічної кризи,
проблема капіталізації банків Ук�
раїни залишається невирішеною.
Однак використання навіть найк�
ращого зарубіжного досвіду не
завжди матиме позитивні резуль�
тати, якщо не враховувати націо�
нальну специфіку проблеми.

МЕТА СТАТТІ
3 огляду на вищезазначене, ме�

тою цього дослідження є аналіз
проблем, пов'язаних з нарощен�
ням капітальної бази, які виникли
у банківській системі України в ре�
зультаті фінансової кризи, а та�
кож визначення можливих шляхів
капіталізації банків.

ОБГРУНТУВАННЯ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ

РЕЗУЛЬТАТІВ
Одним із важливих напрямів

управління діяльністю банків є за�
безпечення адекватності капіталь�
ної бази темпам нарощування ак�
тивів, адже ефективність діяль�
ності  банку і  його фінансова
стійкість значною мірою залежать
від достатності капіталу. Непра�
вильна оцінка реального розміру
капіталу може призвести до нега�
тивних наслідків у діяльності бан�
ку: з одного боку, необгрунтова�
не завищення розміру капіталу
призводить до викривлення інфор�
мації і вводить в оману не лише
органи контролю, а й вкладників,
акціонерів, інвесторів, що може
завдати значних втрат, а з іншого
— неправильне визначення розмі�
ру банківського капіталу до його
штучного заниження дає зворот�
ний ефект — скорочуються обся�
ги активних операцій.

Нормативні значення щодо ка�
піталу в усіх країнах встановлю�
ються центральними банками або
регуляторами фінансового ринку.
Єдиною країною в світі, де не існує
уніфікованих вимог до капіталу, є
США. Регулювання рівня капі�
тальної бази країн СНД та Балтії
кардинально не відрізняється від
європейських норм. Станом на
кінець 2009 р. в Україні мінімаль�
ний розмір статутного капіталу
банку становив 10 млн євро, що
значно перевищує цей показник
порівняно з іншими країнами СНД
та Балтії (табл. 1). На сьогоднішній
день мінімальна сума капіталу для
новоствореного банку становить
120 млн грн. Серед країн СНД Ро�
сія перебуває на передостанньому
місці щодо жорсткості вимог до
капіталу (табл. 1). Така ситуація
склалась через встановлення нор�
мативу мінімального розміру кап�
італу в рублях без його коригуван�
ня під час падіння курсу в умовах
кризи [4].

Контролюючи рівень капіталі�
зації комерційних банків, цент�
ральний банк має змогу своєчасно
й адекватно реагувати на негативні
його зміни.

Для забезпечення реальної ка�
піталізації всі комерційні банки
поділяють за рівнем достатності
капіталу (з урахуванням значень
нормативів адекватності регуля�
тивного капіталу) на:

— добре капіталізовані;
— достатньо капіталізовані;
— недокапіталізовані;
— значно недокапіталізовані.
Раніше до цього переліку вхо�

дила категорія критично недока�
піталізованих банків, але за ос�
танніми змінами НБУ її було вик�
лючено. Поряд з цим відбулися
зміни у нормативному регулю�
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ванні показників достатності та
адекватності регулятивного капі�
талу, а також часток негативно
класифікованих активів. Ознаки
класифікації банків за рівнем до�
статност і  капіталу нав едені  у
табл. 2 [1, 2].

На основі інформації табл. 2,
користуючись даними статистич�
ної звітності банків України і роз�
рахувавши відповідні нормативи,
можна зробити оцінку рівня капі�
талізації вітчизняних банків (табл.
3).

З табл. 3 видно, що станом на
01.01.2010 р. серед 176 діючих в Ук�
раїні банків 75 були недостатньо
капіталізованими навіть за оптим�
істичним прогнозом, що у процен�
тному співвідношенні становить
майже 43% усіх банківських уста�
нов, за песимістичним прогнозом
до цієї  категорії  належать 85
банків або 48% усіх банківських
установ. Беручи до уваги значно
недокапіталізовані банки, можна
зробити висновок, що навіть за оп�
тимістичними прогнозами майже
половина вітчизняних банків
(46,5%) потребують нарощення ка�
пітальної бази, за песимістичними
ж прогнозами — таких банківсь�
ких установ налічується більше
половини (54%).

Стрес�тестування банків, про�
ведене Національним банком Ук�
раїни за методикою МВФ на�
прикінці 2009 р., виявило, що 61
банк потребує докапіталізації у
2010 р. За результатами стрес�те�
стування також було відзначено,
що банки, в яких статутний капі�
тал перевищує регулятивний, по�
винні збільшити капітал першого
рівня таким чином: 30 млрд грн. їм
необхідно внести до капіталу у
грошовому еквіваленті, і  ще 10
млрд грн. — отримати за рахунок
покращення якості активів. Для
досягнення такої мети банківсь�
ким установам варто проводити
реструктуризацію кредитів, змен�
шити резерви і, як наслідок, ско�
ротити збитки.

За даними НБУ станом на
01.04.2010 р. статутний капітал
банківських установ перевищував
власний. Найбільший розрив у на�
ціоналізованих Родовід банку (6,4
млрд грн.) та Укргазбанку (3,9
млрд грн.), а Сведбанк взагалі має
від'ємний показник власного кап�
італу (1,8 млрд грн.). Дані щодо
банків, які мають найбільші роз�
риви у розмірах статутного і влас�
ного капіталів, наведено у табл. 4
[5].

На першому етапі вирішення
проблеми недостатності капіталь�
ної бази Національним банком
рекомендовано недокапіталізова�
ним банкам винести на розгляд
правління та ради банків перелік
заходів щодо розвитку їх капі�

* Мінімальний капітал встановлено в доларах США.
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Таблиця 2. Класифікація банків за рівнем достатності капіталу

Джерело: * Складено автором на основі Постанови правління НБУ №368 (зі зміна#
ми і доповненнями).
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тальної бази (програму капіталі�
зації) або питання щодо їх реорга�
нізації  шляхом приєднання чи
злиття. З одного боку, консоліда�
ція капіталу може врятувати бан�
ки, що мають проблеми з капіталь�
ною базою, але з іншого — вини�
кає проблема зменшення часток
акціонерів у новому об'єднанні, що
в свою чергу є перепоною для
прийняття рішень щодо цього.

Також рекомендується припи�
нити виплату дивідендів у будь�
якій формі (крім виплати диві�
дендів у вигляді власних акцій) та
викуп власних акцій (паїв/часток
учасників у статутному капіталі).
Поряд з цим значно недокапіталі�
зованим банкам пропонується
припинити відкриття нових депо�
зитних рахунків фізичним особам
і поповнення діючих, виплату про�
центів за субординованим боргом.

Варто відзначити, що в євро�
пейських країнах для зниження
тиску проблемних активів на капі�
тал банків активно застосовують
державну підтримку і передачу
цих активів у так званий "поганий"
банк. Ключовим елементом таких
заходів є оцінка проблемних ак�
тивів за їх поточною ринковою
вартістю, при цьому передбачаєть�
ся, що уряд буде нести відпові�
дальність за управління та май�
бутній продаж "поганих" активів
за свій рахунок. У крайньому ви�
падку, уряд буде покривати збит�
ки "поганого" банку, тоді як при�
буток буде поширений серед по�
точних акціонерів проблемних
банків. Такі заходи ефективно ви�

рішують три завдання: прозоре ви�
далення проблемних активів з ба�
лансів банків; обмеження мораль�
ного ризику [3].

Для України створення "пога�
ного" банку теж могло б стати ва�
ріантом вирішення проблем з кап�
італізацією банків, однак, врахо�
вуючи, що багато проблемних ак�
тивів банків оформлені з застава�
ми за завищеною вартістю, крім
того Уряд не має достатньо кош�
тів, щоб покрити збитки банків за
всіма проблемними активами,
практична реалізація такої схеми
за нинішніх обставин є нереаль�
ною.

У контексті дослідження про�
блем капіталізації банків варто
звернути увагу на невдалий досвід
рекапіталізації банків за участю
держави: за станом на 01.07.2010 р.
прямі збитки Укргазбанку, Родові�
дбанку та банку "Київ" склали 13,45
млрд грн., при цьому відношення
обсягу сформованих резервів під
проблемні кредити до загальної
суми кредитного портфелю в Укр�
газбанку склало 47,4%, Родовід бан�
ку — 63,3%, а банку "Київ" — 80%
[7]. Ситуація з цими банками на�
стільки проблемна, що МВФ реко�
мендував Уряду залучити міжна�
родних радників і остаточно визна�
читись щодо проведення реструкту�
ризації для подальшого продажу
або ж згортання діяльності цих
банків з відшкодуванням державних
коштів на їх рекапіталізацію. Ос�
танні ініціативи Фонду держмайна
щодо продажу пакетів акцій цих
банків на фондових біржах, за оці�

Джерело: *Складено автором (з урахуванням того, що дані НБУ щодо регулятивно#
го капіталу не оприлюднюються, але за висновками регулятора вони наближаються до
значень власного капіталу банків в офіційній звітності).
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Таблиця 3. Рівень капіталізації банків України
станом на 01.01.2010 р.* [6]
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Таблиця 4. Банки, що мають найбільший розрив
між розмірами статутного і власного капіталу станом

на 01.04.2010 року, млрд грн. [5]

нками фахівців, наразі недоцільні
через складну ситуацію на фінансо�
вих ринках [8].

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз свідчить, що

рівень капіталу в банківській сис�
темі України на сьогоднішній день
є недостатнім для забезпечення
стабільного функціонування і роз�
витку банків, а також належного
покриття ризиків банківської
діяльності, що істотно обмежує
можливості банків розширювати
асортимент своїх продуктів і по�
слуг для підприємств та населення,
спричиняючи високу вартість ве�
дення банківського бізнесу. За на�
шими оцінками рівня капіталізації
банківської системи України, май�
же половина діючих банків нале�
жить до групи недокапіталізова�
них, що є перепоною для ефектив�
ного функціонування банківської
системи та її впливу на розвиток
економіки. Повільне відновлення
після економічної кризи, що супро�
воджується великими втратами
банківських доходів, порівняно з
докризовою ситуацією, об'єктивно
зумовлюють потребу реалізації за�
ходів зі збільшення рівня капіталі�
зації. За умов відсутності держав�
них та вільних коштів інвесторів
дієвими методами для вирішення
проблем капіталізації можуть бути
злиття та поглинання банків.
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