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УДК 336.71

Проблема визначення соціально%економічної сут%
ності і складових банківського капіталу та їх взаємозв%
’язку є одною з найважливіших в банківській теорії та
практиці та використовується при оцінці рівня капіталі%
зації банківської системи, регулюванні її діяльності з
боку держави. За останні роки інтерес до досліджень у
даному напрямку зріс як в України, так і за кордоном.

Так, тільки за останні роки дослідженнями різнобі%
чних аспектів у цій сфері займались наступні вітчизняні
та зарубіжні вчені%економісти: Алексеєнко М.Д., Бланк
І.А., Васильченко З.М., Жуков Є.Ф., Луців Б.Л., Лютий
І.О., Міщенко В.І., Муричев А.В., Примостка Л.О., Рає%
вський К.Є., Ричаківська В.І., Шаповалов А.В. та інші.

Але незважаючи на це, ця тема все ще недостатньо
висвітлена, оскільки до цього часу відсутні комплексні
дослідження методологічних, методичних  та організа%
ційних питань формування банківського капіталу та
взаємозв’язку між його складовими, а саме: регулятив%
ного, балансового, основного та додаткового капіталів,
капіталів 1%го, 2%го та 3%го рівнів, статутного капіталу,
субординованого боргу та інших понять, які доволі ши%
роко увійшли до понятійного апарату економічних та
суспільних наук.

Капітал банків має досить складну структуру, ос%
новними компонентами якого є: регулятивний капітал,
балансовий капітал, статутний капітал, резервний кап%
італ, нерозподілений прибуток та різні фонди і резер%
ви, які створюються банками у процесі банківської
діяльності, згідно з чинним законодавством країни, та
інші поняття.

Розглянемо спочатку сутність та взаємозв’язок між
такими поняттями, як регулятивний та балансовий капі%
тал, які в теорії та на практиці доволі часто ототожню%
ються один з одним.

Балансовий капітал — це фактичне кількісне зна%
чення його суми, відображене у відповідних статтях ба%
лансу банку при здійсненні бухгалтерського обліку на
певний період. Балансовий капітал відрізняється від ре%
гулятивного, перш за все, методом обчислення. Показ%

ник балансового капіталу, який визначають бухгалтерсь%
ким методом, а саме, простим вирахуванням всіх активів
банку від всіх зобов’язань банку, тобто джерел форму%
вання банківського капіталу, тобто це фактичне
кількісне значення суми в статтях балансу при здісненні
бухгалтерського обліку банківського капіталу на пев%
ний період:

А = З + К ,
де А — активи; З — зобов’язання; К — капітал

банку,
звідки: К = А — З.
Недоліком оцінювання банківського капіталу за ба%

лансовою вартістю є те, що з часом дійсна вартість може
значно відхилятися від первісної балансової вартості, що
призводить до неадекватної оцінки банківського капіта%
лу.

Регулятивний капітал — це капітал банку, скорего%
ваний відповідно до вимог регулюючих органів щодо до%
статності банківського капіталу, який визначає якість та
стабільність банківської установи. На регулятивний ка%
пітал впливають не тільки кількісні показники, але й зва%
жені якісні коефіцієнти, які характеризують загальний
рівень ризику кредитного портфелю, його структуру та
якість. На сьогоднішній час регулятивний капітал банку
обчислюється за формулою:

РК = ОК + ДК — В,
де РК — регулятивний капітал банку; ОК — основ%

ний капітал банку; ДК — додатковий капітал банку;
В — відвернення.

Різниця між балансовим та регулятивним капіталом
може коливатися залежно від поліпшення чи погіршен%
ня діяльності банку в цілому, зменшення чи збільшення
ризикових операцій банку та інших обставин. Отже, чим
ближче один до одного показники балансового та ре%
гулятивного капіталів, тим кращою та збалансованою є
структура портфелю активів банку та тим стабільнішим
є банк в цілому.

Регулятивний капітал є одним з найважливіших по%
казників діяльності банків, основним призначенням яко%
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го є покриття негативних наслідків різноманітних ри%
зиків, які банки беруть на себе в процесі своєї діяль%
ності, з метою забезпечення захисту вкладів, фінансо%
вої стійкості й стабільної діяльності банків. Також регу%
лятивний капітал є базовою категорією при обчисленні
Національним банком економічних нормативів діяль%
ності банків та є інструментом прямого впливу з боку
державних регулюючих органів на стан банківської ус%
танови та банківської системи в цілому.

Закон України "Про банки і банківську діяльність"
дає наступне визначення регулятивного капіталу: "Кап%
італ регулятивний (власні кошти) — складається з ос%
новного та додаткового капіталу, зваженого на ризики,
що визначаються нормативно%правовими актами Націо%
нального банку України" [5].

На наш погляд, таке визначення регулятивного кап%
італу має декілька недоліків. Перш за все, не просте%
жується ні сама сутність, ні призначення категорії "ре%
гулятивний капітал" в цілому. Регулятивний капітал роз%
раховується з метою відображення реального стану
банківської установи та визначає рівень стійкості і над%
ійності комерційного банку, якість формування збалан%
сованої структури активів та пасивів банку, а також
ефективність діяльності банківської установи загалом.
Впливаючи на алгоритм обчислення регулятивного ка%
піталу, органи банківського нагляду здатні коректува%
ти цілі та інтереси кожної окремої банківської установи
до цілей та інтересів влади щодо всебічного повноцін%
ного розвитку та стабільності банківської системи,
фінансового ринку та всієї економіки держави.

Отже, з огляду на вище%
зазначені зауваження, з
нашої точки зору, найбільш
вичерпаним буде наступне
визначення регулятивного
капіталу: "регулятивний капі%
тал" —  це капітал банку (ос%
новний та додатковий), ско%
регований відповідно до ви%
мог регулюючих органів, що
визначають поточний рівень
якості та ризикованості бан%
ківської діяльності, та є
інструментом прямого впливу
з боку державних регулюю%
чих органів на стан банківсь%
кої установи та банківської
системи в цілому.

Як вже зазначалося, ре%
гулятивний капітал в міжна%
родній та вітчизняній теорії та
практиці прийнято поділяти
на основний та додатковий,
або на капітал першого та
другого рівнів відповідно, які
певною мірою лімітуються й
обмежуються. Також до
структури регулятивного ка%
піталу за певних умов може
входити капітал третього

рівня.
Відразу зауважимо, що, як показав проведений ана%

ліз, серед вчених%економістів поки що немає єдиної точ%
ки зору щодо співвідношення між поняттями "основний
капітал" та "капітал першого рівня", а також "додатко%
вий капітал" та "капітал другого рівня". Проаналізував%
ши міжнародну і вітчизняну літературу та нормативні до%
кументи, ми дійшли висновку, що ці поняття можна вва%
жати синонімами, оскільки невідповідність в складі,
структурі та призначенні між цими категоріями відсут%
ня. Різниця полягає лише в тому, що терміни "основний
капітал" та "додатковий капітал" здебільшого викорис%
товуються у вітчизняних джерелах, тоді як терміни "ка%
пітал першого рівня"  та "капітал другого рівня" більш
прийнятні для іноземних джерел та нормативних доку%
ментів.

Зупинимось тепер детальніше на першій складовій
регулятивного капіталу, а саме основному капіталі. Ка%
пітал першого рівня за Базельською Угодою — це пер%
винний, початковий капітал, не пов’язаний з обмежен%
нями стосовно використання на покриття збитків за ре%
зультатами банківської діяльності та сплатою податків.
Тому він найякісніший з точки зору гарантій забезпе%
чення надійності вкладів та кредиторів банку. Капітал
першого рівня складається зі сплаченого акціонерного
капіталу (сплачені прості акції) і розкритих резервів
(фонди банку, створені згідно з рішенням загальних
зборів акціонерів за рахунок чистого прибутку минулих
років) [19].

Звертаючись до вітчизняних нормативних доку%

Рис. 1. Класифікація складових банківського капіталу
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ментів, визначаємо, що згідно з чинним законодавством
України, основний капітал (капітал 1%го рівня) скла%
дається з таких елементів:

а) фактично сплаченого зареєстрованого статутно%
го капіталу;

б) розкритих резервів, що створені або збільшені
за рахунок нерозподіленого прибутку (резерви, що оп%
рилюднені банком у фінансовій звітності).

З огляду на вищенаведене, можна стверджувати, що
вітчизняні та міжнародні наглядові органи загалом до%
тримуються єдиної точки зору щодо визначення та скла%
дових основного капіталу (або капіталу 1%го рівня).

Найбільшою складовою капіталу 1%го рівня прийня%
то вважати статутний капітал. Статутний капітал — це
складова власного банківського капіталу, сформовано%
го засновниками банку залежно від його організацій%
но%правової форми, у відповідності до його статуту, для
забезпечення існування та ефективної діяльності бан%
ку. В свою чергу, статутний капітал формується за ра%
хунок первинного та періодичного випуску простих та
привелійованих акцій, а також розкритого прибутку
минулого року у вигляді дивідендів, що направлені на
збільшення статутного капіталу комерційного банку та
додаткових внесків власників, що також спрямовані на
збільшення статутного капіталу.

Крім статутного капіталу, капітал першого рівня
формується за рахунок розкритих резервів, до яких
входить щорічний прибуток банку, який не був розпод%
ілений та виплачений у вигляді дивідендів його власни%
кам. До розкритих резервів, в свою чергу, входять на%
ступні складові:

a) резервний капітал, який створює банк у розмірі,
встановленому установчими документами та з урахуван%
ням вимог регулюючих органів. Резервний капітал при%
значений для покриття непередбачених збитків за ак%
тивним портфелем та формування інших резервних
фондів згідно з чинним законодавством;

б) нерозподілений прибуток — тимчасово вільні
кошти банку, які не були зараховані до резервного кап%
італу та виплачені у вигляді дивідендів власникам акцій
та які чекають на своє застосування в майбутніх періо%
дах. При цьому, потрібно мати на увазі, що нерозподі%
лений прибуток може з’являтися у банку тільки після
процедури оподаткування прибутків та відрахувань до
всіх існуючих резервів і фондів згідно з вимогами чин%
ного законодавства;

в) амортизаційний, страховий та інші фонди спец%
іального призначення.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити на%
ступні висновки щодо характеристик основного капіта%
лу (капіталу 1%го рівня):

1) основний капітал — це власний капітал банку, за
допомогою якого забезпечується стійкість та надійність
банківської системи;

2) основний капітал банку є незмінним і повинен по%
вністю покривати поточні збитки;

3) головними складовими основного капіталу є ста%
тутний капітал та розкриті резерви;

4) загальний розмір основного капіталу визначаєть%
ся з урахуванням розміру можливих збитків за невико%

наними зобов’язаннями контрагентів.
Дослідивши складові основного капіталу, або капі%

талу першого рівня, перейдемо до розгляду сутності та
складових другої складової банківського регулятивно%
го капіталу, а саме до додаткового капіталу, або капіта%
лу другого рівня.

Додатковий капітал, або капітал другого рівня має
менш постійний характер ніж основний капітал, а  його
розмір піддається змінам. Низка вітчизняних вчених%
економістів тлумачать термін "додатковий капітал" як
"капітал, одержуваний внаслідок додаткової емісії акцій
чи їх продажу за ціною, вищою від номінальної"  [6, с.
230] . Але з цим визначенням не можна повністю пого%
дитися, оскільки воно не відображає дійсної суті та при%
значення додаткового капіталу.

Вітчизняні нормативні документи визначають додат%
ковий капітал як капітал, призначений для страхування
активних та інших операцій і послуг банку від збитків.
Зазначене тлумачення, з нашої точки зору, хоча і до%
повнює, але також не повною мірою розкриває соціаль%
но%економічну сутність та зміст цього економічного по%
няття.

Тому розглянемо складові додаткового капіталу
згідно чинного вітчизняного та міжнародного законо%
давства.

Додатковий капітал, згідно з Інструкцією "Про по%
рядок регулювання діяльності банків в Україні", затвер%
дженою постановою Правління НБУ від 28 серпня
2001 р. № 368 складається з таких елементів:

а) резерви під стандартну заборгованість інших
банків;

б) резерви під стандартну заборгованість клієнтів
за кредитними операціями банків;

в) результат переоцінки основних засобів;
г) прибуток поточного року;
ґ) субординований борг, що враховується до капі%

талу (субординований капітал).
Звертаючись до іноземних джерел, а саме до Ба%

зельської Угоди, капітал другого рівня складається із:
— довгострокового субординованого боргу;
— результату переоцінки основних засобів;
— загальних резервів;
— нерозкритих резервів;
— нереалізованого прибутку переоцінки пайових

паперів;
— гібридних інструментів. [8]
Зупинимось детальніше на розгляді окремих скла%

дових додаткового капіталу:
1)субординований борг — звичайні незабезпечені

боргові капітальні інструменти, які за умовою контрак%
ту не можуть бути забрані з банку раніше 5 років, а у
випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвес%
тору після погашення претензій всіх інших кредиторів;

2) гібридні капітальні інструменти % цiннi папери, що
поєднують у собі риси боргових зобов’язань та акцій;
наприклад, безстрокові облігації; облігації, що підля%
гають конвертації в акції; довгострокові боргові зобо%
в’язання зi строком (з терміном) погашення не менше
20 років, що за режимом обігу найбільш наближені до
акцій;
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3) поточні грошові резерви, а саме: нерозкриті ре%
зерви — резерви сформовані з частини акумульовано%
го надлишку нерозподіленого прибутку та прибутку по%
точного року, який виникає протягом поточного року, в
результаті накопичення коштів від проведення активних
та пасивних операцій клієнтів комерційного банку;

4) Резерви переоцінки основних засобів, резерви
переоцінки валютних цінностей та дорогоцінних металів
комерційного банку, а також  нереалізованого прибут%
ку переоцінки пайових паперів.

Отже, всі вищеперераховані кошти становлять до%
датковий капітал банку, головна мета якого — створи%
ти резерви для страхування можливих ризиків збитку
від різноманітних банківських операцій.

Як вже зазначалося вище, регулятивний капітал в
міжнародній та вітчизняній теорії та практиці прийнято
поділяти на основний та додатковий, або на капітал пер%
шого та другого рівнів, які певною мірою лімітуються й
обмежуються. Разом з тим в шостій поправці до Ба%
зельської Угоди, прийнятій у 1996 р., з’являється понят%
тя "капітал третього рівня". При введені цього поняття
наприкінці 90%х рр. сам капітал став потрібен для покрит%
тя не лише кредитного, а й ринкових ризиків, до яких
було віднесено процентний ризик, ризик пайових цінних
паперів, валютний ризик товарних контрактів. При цьо%
му капітал третього рівня виділявся лише у разі, якщо
банк оцінював ринкові ризики. Якщо ж банк із тих чи
інших причин утримувався від оцінки ринкових ризиків,
йому не дозволялося визнавати капітал третього рівня
та використовувати його для компенсації кредитного
ризику. Відповідно до Базельської Угоди капітал тре%
тього рівня відноситься до регулятивного капіталу бан%
ку та представляє собою короткостроковий суборди%
нований борг. Отже, капітал третього рівня є альтерна%
тивним джерелом покриття банківських ризиків та
збитків, та не є обов’язковою складовою регулятивно%
го капіталу на відміну від капіталів першого та другого
рівнів.

Отже, з огляду на вищенаведений аналіз вітчизня%
них та міжнародних економічних джерел, з нашої точ%
ки зору, можна зробити висновок, що "додатковий ка%
пітал" (або капітал 2%го та 3%го рівня) — це складова
регулятивного капіталу банку,  яка формується з додер%
жанням вимог чинного законодавства  із  спеціальних
резервів банку на покриття збитків, субординованого
та гібридного боргу, нерозподіленого прибутку та при%
бутку від переоцінки активів банку, для страхування
банку від непередбачених банківських ризиків, можли%
вих збитків та для забезпечення стабільної і безпереб%
ійної діяльності банку.

Таким чином, проведений аналіз соціально%еконо%
мічної сутності та складових банківського капіталу доз%
воляє розглядати його як соціально%економічну кате%
горію, виявити та класифікувати його складові (рис. 1).

Узагальнюючи все вищенаведене, можна стверджу%
вати, що структура капіталу банку є поліваріантною,
складною та неоднорідною за своїм змістом. Однак від
чіткого розуміння структури банківського капіталу, його
складових, а також врахування особливостей їх фор%
мування, функціонування та призначення залежить пра%

вильність оцінки ефективності банківської діяльності та
темпи розвитку банківської системи в цілому.
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