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У статті розглянуто теоретичне трактування економічних категорій «капітал
банків» та «капіталізація банків». Систематизація теоретичних трактувань науковцями капіталу банку дала змогу поділити
їх на такі дві групи: капітал банку як власний капітал (дорівнює активам за мінусом
зобов’язань); капітал банку як сукупність усіх
ресурсів банку (дорівнює активам). Доведено
доцільність дотримання першого підходу до
визначення теоретичної сутності капіталу
банку. Визначення терміна «капіталізація»
в банківській діяльності здійснено на основі
систематизації поглядів науковців на такі
чотири групи: напрям зміни капіталу банку –
збільшення; спосіб зміни обсягу капіталу
банку – реінвестування прибутку; характеристика капіталу банку; характеристика
діяльності банку. Доведено, що доцільним є
трактування капіталізації у таких двох варіантах: як процес та як показник (індикатор).
Задля підвищення капіталізації банків запропоновано перелік заходів, вжиття яких у банківську діяльність є доцільним.
Ключові слова: банк, капітал, капіталізація,
банківська система, трактування сутності.
В статье рассмотрены теоретические
трактовки экономических категорий «капи-

тал банков» и «капитализация банков».
Систематизация теоретических трактовок учеными капитала банка позволила
разделить их на такие две группы: капитал банка как собственный капитал (равен
активам за вычетом обязательств); капитал банка как совокупность всех ресурсов
банка (равен активам). Доказана целесообразность соблюдения первого подхода
к определению теоретической сущности
капитала банка. Определение термина
«капитализация» в банковской деятельности осуществлено на основе систематизации взглядов ученых на такие четыре
группы: направление изменения капитала
банка – увеличение; способ изменения объема капитала банка – реинвестирование
прибыли; характеристика капитала банка;
характеристика деятельности банка.
Доказано, что целесообразной является
трактовка капитализации в таких двух
вариантах: как процесс и как показатель
(индикатор). С целью повышения капитализации банков предложен перечень мер,
внедрение которых в банковскую деятельность является целесообразным.
Ключевые слова: банк, капитал, капитализация, банковская система, трактовка
сущности.

Due to changing trends in the banking sector, the growing demands on banks require more detailed research on the capitalization of banks and the banking system, as well as a mechanism to increase its level, which will contribute to the growth of the national economy. The article deals with the theoretical
interpretation of the economic categories “capital” and “capitalization” of banks. The systematization of the theoretical interpretations of the bank’s “capital”
by scientists was performed into 2 groups: 1) as equity (equal to assets minus liabilities), 2) as all bank’s resources (equal to assets). The expediency of
adhering to the first approach for determining the theoretical essence of bank capital has been proved. It is proposed to treat the “capital” of the bank as “the
value of assets less liabilities, which belongs to the bank’s owners and is a source of their liability to counterparties”. The concept of bank capital is closely
related to such economic category as capitalization. The insufficient level of capitalization of the banking system of Ukraine is the problem that has been
present throughout the years of independence. The definition of the category “capitalization” in banking is based on the systematization of the scientists
interpretations into 4 groups: 1) as a direction of change of bank capital – increase; 2) as a way of changing the bank’s capital volume – reinvesting profits;
3) as a characteristic of bank’s capital; 4) as a characteristic of bank’s activity. It has been proved expedient to interpret “capitalization” in two variants: 1) as
a process and 2) as an indicator: 1) capitalization is the process of increasing the bank’s capital by reinvesting profits, issuing shares, and other securities
that ensures stable functioning of the bank, maintaining its liquidity and financial stability; 2) capitalization is a relative indicator that characterizes the level
of bank’s / banking system’s capital adequacy compared to other indicators of activity (assets, GDP, profit, etc.). In order to increase the capitalization of
banks, the list of measures that should be implemented in banking is proposed.
Key words: bank, capital, capitalization, banking system, essence interpretation.

Постановка проблеми. Сьогодні розвиток банківської системи України залежить від змоги подолати кризові явища, а також вирішити наявні проблеми. Для забезпечення стабільності як банку, так
і банківської системи загалом потрібно залучати
та підтримувати достатній обсяг капіталу. Обсяг
капіталу банку – це один із найвагоміших чинників, завдяки якому є можливість оцінити перспективи розвитку як окремих банків, так і банківської
системи загалом, а зростання рівня капіталізації
забезпечує фінансову стійкість, конкурентоспроможність банків, а також робить їх інвестиційно
привабливими. У зв’язку зі зміною тенденцій
у банківському секторі, зростаючими вимогами до
банків більш детального дослідження потребують
питання капіталізації банків та банківської сис-

теми, а також механізму підвищення її рівня, що
сприятиме зростанню національної економіки.
Капітал банку є одним із найважливіших показників надійності капіталовкладень для вкладника,
адже капітал стає джерелом відшкодування збитків, якщо настане банкрутство банку, тобто величина власного капіталу має бути досить великою
для ефективного й стабільного функціонування
банку. Низький рівень капіталізації банків може
послабити не тільки становище банківського сектору, але й цілої економіки держави. Отже, щоби
досягти успіху на ринку банківських послуг, банкам
потрібно збільшувати капітал.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Сьогодні дослідженням капіталу банків та капіталізації банківської системи України займаються
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ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ
Є.М. Андрущак, С.В. Байталюк, С.Б. Беспалий,
Н.З. Блащук-Дев’яткіна, Л.О. Вдовенко, Г.О. Верич,
З.М. Васильченко, Є.С. Гарбар, Я.В. Грудзевич, У.Я. Грудзевич, Ю.Ю. Гусєва, А.І. Гутовська, Е.В. Демчишина, М.І. Диба, І.Б. Дмитренко,
О.В. Добровольська, І.В. Доманецький, А.О. Дробязко, І.Ю. Зайцева, В.В. Коваленко, З.Р. Костак,
О.В. Лисенок, О.В. Нєізвєстна, Є.С. Осадчий,
Н.С. Островська, Л.О. Петик, Л.О. Примостка,
В.С. Стойка, С.М. Халатур, К.Ф. Черкашина,
О.С. Черненко, О.Ю. Швець, А.М. Шевчук,
О.І. Щуревич та інші науковці. Беручи до уваги
часті зміни банківського законодавства, а також
вимог НБУ щодо розміру капіталу банків, вважаємо необхідним ґрунтовне аналізування теоретичних підходів до трактування економічних категорій
«капітал» та «капіталізація» банківської системи
задля розроблення теоретико-прикладних рекомендацій щодо формування капіталу банку та підвищення капіталізації банківської системи України.
Постановка завдання. Основною метою статті
є теоретичне дослідження економічних категорій
«капітал» та «капіталізація» у банківській діяльності, систематизація наявних підходів до визначення економічної сутності досліджуваних категорій, формування авторської позиції щодо їхнього
трактування.
Виклад основного матеріалу дослідження.
До правового забезпечення формування банківського капіталу можна зарахувати такі нормативноправові акти, як Закон України «Про банки і банківську
діяльність» [20], Закон України «Про Національний
банк України» [21], Закон України «Про цінні папери
та фондовий ринок» [22], Закон України «Про акціонерні товариства» [19], постанови та інструкції Національного банку України (НБУ). На сучасному етапі
економічного розвитку України питання збільшення
розміру власного капіталу банку, а також капіталізації всієї банківської системи є актуальним, адже
необхідний обсяг власних коштів допоможе банку
вирішити таке завдання, як підтримання платоспроможності, та сприятиме ефективному функціонуванню на ринку.
Узагальнені наявні трактування поняття «капітал банку» наведено в табл. 1.
Результати аналізування показали, що трактування поняття «капітал банку» має два основних напрями: як власний капітал (активи мінус
зобов’язання); як сукупний капітал (активи). Вважаємо, що другий підхід є доцільним для підприємств, проте з огляду на специфіку банківської
діяльності, його недоцільно застосовувати для
банків, адже вже у фінансовій звітності маємо
чітке розмежування на капітал та зобов’язання,
тому ототожнювати капітал банку та капітал підприємства недоцільно, хоча діяльність банку має
підприємницький характер. Наявність окремого
регулятора у банківському секторі та необхідність
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дотримуватися специфічних (не властивих усім
підприємствам) правил ведення бізнесу зумовлює
потребу більш конкретизованого розгляду категорії
«капітал банку». Отже, вважаємо за доцільне трактувати капітал банку відповідно до першого підходу
(як власний капітал) і розглядати його як «вартість
активів за мінусом зобов’язань, що належать власникам банку і є джерелом їхньої відповідальності
перед контрагентами». НБУ ототожнює поняття
«капітал банку» та «власний капітал банку» і зараховує до його складу такі компоненти, як статутний
капітал, емісійні різниці, незареєстрований статутний капітал, інший додатковий капітал, резервні та
інші фонди банку, резерви переоцінки, нерозподілений прибуток (непокритий збиток) [29].
Визначення обсягу та достатності капіталу
здійснюється за допомогою рекомендацій Базельського комітету. Відповідно до них капітал банку
поділяється на основний та додатковий [28].
Якщо говорити про основний, то до нього належать зареєстрований статутний капітал, додаткові
внески акціонерів, прибуток, який залишається на
збільшення статутного капіталу, а також емісійні
різниці, резервні фонди, загальні резерви та інші
фонди банків. Щодо додаткового капіталу, то сюди
можна зарахувати резерви під заборгованість за
кредитними операціями, субординований борг,
нерозподілений прибуток за минулі роки та прибуток звітного року [27].
Капітал банку має значний вплив на ефективність діяльності банку й виконує три важливі
функції. Першою є захисна функція. Вона полягає в тому, що достатня частка капіталу дає змогу
знизити ризик під час здійснення банківських
операцій та надає певний захист інтересів клієнтів банку у разі банкрутства. Другою функцією
є оперативна. Її сутність полягає в тому, що банк
може інвестувати кошти в придбання нерухомості,
землі, обладнання, відкриття нових філій, необхідних для роботи банку. Третьою функцією є регулююча. В її основі лежить принцип достатності та
адекватності, тобто обсяг капіталу повинен враховувати ступінь ризиковості активів банку [10].
Сьогодні серед банків найпопулярнішим є спосіб збільшення капіталу за допомогою власних
коштів акціонерів. Проте в цьому разі НБУ здійснює ретельну перевірку джерел походження цих
коштів. Зі всіх джерел наповнення капіталу банку
все ж таки найпростішим є спосіб за допомогою
прибутку. Якщо говорити про 2019 р., то банківська система України отримала високий рівень
прибутковості порівняно з минулими роками, але,
незважаючи на позитивну динаміку, все ж таки
є багато збиткових банків. Причиною чого може
бути неефективне використання активів. У цьому
разі можна збільшувати власний капітал через
злиття банків, поглинання чи створення холдингів
та альянсів [35].
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Трактування поняття «капітал банку»

Таблиця 1

Автори, джерела
Визначення
Капітал банку виключно як власний капітал (дорівнює активам за мінусом зобов’язань)
А.М. Герасимович, М.Д.
Капітал банку – це спеціально створені фонди й резерви, призначені для забезпеАлексеєнко, І.М. Парасійчення його економічної стабільності та погашення можливих збитків, які перебуваВергуненко та інші
ють у користуванні банку впродовж усього періоду його функціонування.
науковці [3], В.В. Фостяк [33]
Капітал банку – це власний капітал банку, який складається зі статутного, резервА.М. Мороз
ного та інших фондів, призначення яких полягає у забезпеченні фінансової сталості,
та інші науковці [5]
комерційної та господарської його діяльності, а також нерозподілених прибутків
поточного й минулого років.
Капітал банку – це фонд ресурсів, що були внесені засновниками, акціонерами
О.В. Васюренко,
(учасниками) банку й належать їм. Він складається зі статутного фонду, загальних
К.О. Волохата [8]
резервів і фондів банку та нерозподіленого прибутку.
Капітал банку – це сукупність внесених власниками – учасниками капіталу власних
Ж.Д. Довгань [15]
коштів, які зростають у результаті ефективної банківської діяльності в процесі капіталізації прибутку, а також за рахунок додаткових вливань з боку учасників.
Закон України «Про банки Капітал банку – це залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його
і банківську діяльність» [20] зобов’язань.
Капітал банку – це грошові кошти, внесені акціонерами (засновниками банку),
Н.С. Островська,
а також кошти, утворені в процесі діяльності банку, для забезпечення його еконоО.Ю. Швець [28]
мічної самостійності та фінансової стійкості протягом усього періоду його діяльності.
Капітал банку – це власні кошти акціонерів (власників банку), внесені ними на свій
Л.O. Примостка [30]
ризик задля отримання доходів.
Капітал банку – це окремий об’єкт управління, який включає власні кошти засноВ.В. Солошенко,
вників (акціонерів, власників) банку, що об’єднані у фонди та резерви й здатні забезВ.Є. Волохата [31]
печити проведення банківських операцій з надання послуг із досягненням певної
величини економічної вигоди.
Капітал банку як сукупність усіх ресурсів банку (дорівнює активам)
Капітал банку – це кошти і виражена у грошовій формі частка майна, що перебуває
М.Д. Алексеєнко [2]
у розпорядженні банків і використовується ними для здійснення операцій із розміщення коштів та надання послуг задля одержання прибутку.
Капітал банку – це складова частина ресурсів банку, якими вільно управляють і які
М.І. Диба, Є.С. Осадчий [13]
використовують в операційній діяльності менеджери банку.
Капітал банку – це сукупність різних видів грошових капіталів, коштів, які банк викоЕнциклопедія
ристовує у вигляді банківських ресурсів для забезпечення своєї діяльності, здійбанківської справи [16]
снення різноманітних банківських операцій та отримання прибутку.
А.Г. Завгородній,
Капітал банку – це сукупність грошових капіталів (власних та залучених), якими опеГ.Л. Вознюк [17]
рує банк, що приносять прибуток.
Капітал банку – це сукупність банківських ресурсів у матеріально-речовій формі,
у формі нематеріальних та фінансових активів, що виражені у грошовій формі,
В.В. Коваленко,
сформовані за рахунок власних коштів, залучених і позичених коштів на грошовому
К.Ф. Черкашина [23]
ринку, які використовуються банком для здійснення банківської діяльності задля
одержання прибутку.
Джерело: узагальнено авторами на основі [2; 3; 5; 8; 13; 15; 16; 17; 20; 23; 28; 30; 31; 33]

Щодо обсягу капіталу, то його кожен банк визначає самостійно, але при цьому враховуються певні
чинники, такі як рівень мінімальних вимог НБУ до
статутного капіталу, адже їх підвищення збільшує
потребу у капіталі; специфіка клієнтської бази (чим
більше великих вкладників, тим більше має бути
капітал); характер активних операцій (чим вище
ризик операції, тим більше має бути обсяг капіталу) [29]. Обсяг капіталу банків також пов’язаний
зі ставками по кредитах та депозитах [24].
Поняття капіталу банку тісно пов’язане з такою
економічною категорією, як капіталізація. Недостатній рівень капіталізації банківської системи
України є проблемою, яка присутня впродовж усіх
років незалежності. Наприклад, частка статутного

капіталу банківської системи України ніколи не
перевищувала 35%, водночас у Європі вона становить більше 40%, а у США – 80% [12], тому сьогодні є необхідним збільшення рівня капіталізації
банківської системи України, що допоможе банкам
здійснювати ефективне фінансове посередництво
на ринку банківських послуг. Високий рівень капіталізації є показником міцності банківської системи, а також чинником підвищення надійності,
платоспроможності та стійкості банків [9].
В табл. 2 наведені визначення терміна «капіталізація в банківській діяльності».
Отже, проаналізувавши наведені вище визначення терміна «капіталізація», можемо зробити
висновок, що їх більшість визначає зміну обсягу
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Значення терміна «капіталізація в банківській діяльності»

Таблиця 2

Автори, джерела

Визначення
Напрям зміни капіталу банку – збільшення
З.М. Васильченко,
Збільшення обсягу капіталу; сукупна максимальна вартість акцій та облігацій,
.В. Доманецький [7],
які може випустити банк; збільшення вартості банку у зв’язку зі зростанням його
Є.С. Гарбар [11],
ринкової вартості; додатковий випуск акцій задля збільшення капіталу або спряВ.С. Стойка [32]
мування частини доходів (прибутку, дивідендів) на збільшення капіталу банку.
Процес нарощення капіталу банку, що відбувається за рахунок власного приІ.Ю. Зайцева,
бутку і зовнішніх джерел та призначений для покриття його ризиків та збільА.І. Гутовська [18, c. 120]
шення вартості банку.
З.Р. Костак [25, с. 78]
Збільшення обсягів банківського капіталу.
Збільшення обсягу капіталу банку; збільшення вартості банку у зв’язку зі зросНБУ [29]
танням його ринкової вартості.
Спосіб зміни обсягу капіталу банку – реінвестування прибутку
Спосіб розподілу, використання прибутку, відповідно до якого весь прибуток або
А.А. Благодатин,
його частина спрямовується на розвиток банку, а не виплачується власникам;
А.М. Лозовський,
спосіб збільшення статутного капіталу банку шляхом перерозподілу власного
Б.А. Райзбер [6]
капіталу банківської установи.
Комплекс дій, спрямованих на реальне збільшення обсягу капіталу банку шляВ.В. Коваленко [23],
хом реінвестування отриманого прибутку, залучення грошових коштів та їх еквіВ.К. Хлівний [34, c. 28]
валентів ззовні, а також за рахунок консолідації та концентрації.
Характеристика капіталу банку
Власні кошти чи власний капітал банків та його достатність для покриття приЛ.О. Матлага [26, c. 378]
йнятих ризиків.
О.М. Момот [27]
Структура капіталу банку.
Характеристика діяльності банку
Спроможність банку виконувати свої фінансові зобов’язання щодо можливості
Л.О. Вдовенко,
надання кредиту, тобто повноцінно здійснювати функцію фінансового посередО.С. Черненко [9]
ництва на ринку.
Джерело: узагальнено авторами на основі [6; 7; 9; 11; 18; 23; 25; 26; 27; 29; 32; 34]

капіталу банку, вказує на необхідні заходи для
його створення або визначає можливість створення доданої ним вартості. Проте так чи інакше
науковці поєднують категорії «капітал» та «капіталізація». Нами було виокремлено ключові відмінності у визначенні категорії «капіталізація у банківській діяльності», а саме капіталізація як напрям
зміни капіталу банку – збільшення, капіталізація
як спосіб зміни обсягу капіталу банку – реінвестування прибутку, капіталізація як характеристика
капіталу банку, капіталізація як характеристика
діяльності банку.
Зважаючи на необхідність конкретизація досліджуваної категорії для потреб подальших досліджень, а також здійснивши ґрунтовне аналізування
визначення капіталізації в банківській діяльності,
вважаємо за доцільне трактувати його у таких
двох варіантах: як процес та як показник (індикатор). Отже, капіталізація – це процес збільшення
обсягу капіталу банку за допомогою реінвестування отриманого прибутку, випуску акцій та інших
цінних паперів, що забезпечує стабільне функціонування банку, підтримання його ліквідності та
фінансової стійкості; капіталізація – це відносний
показник, що характеризує рівень забезпеченості
банку або банківської системи капіталом порівняно з іншими показниками діяльності (активами,
ВВП, прибутком тощо). Такий підхід дасть змогу
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як сутнісно розуміти цю економічну категорії, так
і застосовувати чіткий критерій порівняння як для
різних фінансових установ (банків), так і для банківських систем різних країн.
НБУ для здійснення ефективної політики капіталізації розділяє банки на добре капіталізовані,
достатньо капіталізовані, недостатньо капіталізовані та значно недокапіталізовані. На цей розподіл значно впливають значення нормативів адекватності регулятивного капіталу [14]. Найбільшу
частку серед банків мають недостатньо капіталізовані, що є ще одним підтвердженням необхідності
здійснення ефективної політики капіталізації.
На процес капіталізації банків впливають різноманітні чинники, які можна поділити на два
види, а саме чинники макрорівня та мікрорівня.
Щодо першого виду, то сюди можна зарахувати макроекономічну ситуацію в державі, тобто
умови розвитку банківського сектору, ринкову
кон’юнктуру, регулятивну політику НБУ, рівень розвитку фондового ринку тощо. До чинників мікрорівня можна зарахувати якість активів банку,
можливості й мотивацію власників щодо розвитку
банку та інвестування в нього коштів, рівень професіоналізму менеджерів банку тощо [4].
На сучасному етапі розвитку світової економіки майже всі Європейські країни користуються
Рекомендаціями Базель ІІІ, які були створені після



світової фінансової кризи. Щоб наблизитися до
міжнародних стандартів Базель ІІІ, НБУ прийняв
рішення про необхідність збільшення статутного
капіталу банку до 500 млн. грн., що сприятиме підвищенню рівня капіталізації банківської системи
України [29].
Задля підвищення капіталізації банків доцільно
вживати таких заходів:
− збільшувати обсяг капіталу за рахунок розміщення акцій власної емісії;
− підвищувати рівень адекватності капіталу
банку через консолідацію банківської системи
(злиття, приєднання, реорганізацію тощо);
− збільшувати капітал банків за рахунок
субординованого боргу (шляхом випуску депозитних сертифікатів, банківських облігацій та єврооблігацій);
− збільшувати капітал банку за рахунок реінвестування нерозподіленого прибутку [1];
− здійснити перехід банківської системи
України на стандарти Базель ІІІ щодо здійснення
банківської діяльності загалом та формування
капіталу банків зокрема;
− створити привабливі фінансові та податкові
умов для стимулювання інвестицій у банківський
сектор [28].
Висновки з проведеного дослідження. Так,
досліджуючи сутність категорії «капітал банку»,
ми виявили такі два основні напрями його теоретичного трактування: як власний капітал (активи
мінус зобов’язання); як сукупний капітал (активи).
Рекомендовано використовувати трактування капіталу банку відповідно до першого підходу (як власний капітал) і розглядати його як «вартість активів
за мінусом зобов’язань, що належать власникам
банку і є джерелом їхньої відповідальності перед
контрагентами». Також було теоретично досліджено підґрунтя ідентифікації категорії «капіталізація», виявлено, що більшість науковців визначає її
як зміну обсягу капіталу банку, вказує на необхідні
заходи для її формування. Нами було виокремлено такі ключові відмінності у визначенні категорії
«капіталізація у банківській діяльності»: капіталізація як напрям зміни капіталу банку – збільшення,
капіталізація як спосіб зміни обсягу капіталу
банку – реінвестування прибутку, капіталізація як
характеристика капіталу банку, капіталізація як
характеристика діяльності банку. Рекомендовано
трактувати капіталізацію у двох варіантах, а саме
як процес та як показник (індикатор). Отже, капіталізація – це процес збільшення обсягу капіталу
банку за допомогою реінвестування отриманого
прибутку, випуску акцій та інших цінних паперів, що
забезпечує стабільне функціонування банку, підтримання його ліквідності та фінансової стійкості;
капіталізація – це відносний показник, що характеризує рівень забезпеченості банку або банківської
системи капіталом порівняно з іншими показни-

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ками діяльності (активами, ВВП, прибутком тощо).
Такий підхід дасть змогу як сутнісно розуміти цю
економічну категорії, так і застосовувати чіткий критерій порівняння як для різних фінансових установ
(банків), так і для банківських систем різних країн.
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