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Поглиблення ринкових відносин в Україні зумовлює потребу в 

оновленні фінансової політики держави щодо посилення її впливу на 

всі вектори соціально-економічного розвитку, підвищення ефективно-

сті діяльності суб’єктів господарювання. Важлива роль у цих процесах 

відводиться банківській системі України, яка належить до найрозвину-

тіших елементів господарського комплексу. Її подальший розвиток як 

головного елемента фінансового сектору націлений на прискорення 

трансформації суспільства і розвиток ринкових механізмів, що підтве-

рджує безперервність процесу реформування банківської системи. 

У зв’язку з суттєвими змінами на фінансовому ринку України зрос-

тає роль і значення аналізу банківської діяльності як для самого банку, 

так і для його ділових партнерів, клієнтів, акціонерів і держави в ціло-

му. Регулярне проведення банком аналізу своєї діяльності дає змогу 

йому ефективно управляти активними й пасивними операціями для 

максимізації прибутку і забезпечення стабільного фінансового стану. 

Це особливо важливо в сучасних умовах, коли особливо відчутною є 

конкуренція між банками та небанківськими фінансово-кредитними 

установами, які виконують різні операції щодо залучення вільних 

грошових ресурсів підприємств і населення. Такі установи успішно 

конкурують із банками, здійснюючи суто банківські операції, а також 

операції, які банки не мають права виконувати відповідно до законо-

давства (страхування, операції з нерухомістю та ін.).  

У вітчизняній економічній літературі немає єдиного підходу до 

аналізу банківської діяльності комерційного банку. Відсутня навіть 

стала думка щодо змісту цієї діяльності. Відтак, особливої актуальнос-

ті набувають дослідження фінансового стану банку. Конструктивна 

роль таких досліджень полягає у їх спрямуванні на розроблення ціліс-
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ного підходу до оптимізації управління банком. У даному контексті 
важливу роль відіграє механізм дотримання економічних нормативів. 

Проблемам аналізу окремих аспектів банківської діяльності прис-

вячено праці таких видатних вчених, як: М. Болюх [1], О. Васюренко 

[2], А. Герасимович [3], І. Парасій-Вергуненко [3], Є. Ящук [5] та ін. 

Однак, незважаючи на вагомі досягнення, подальші дослідження аспе-

ктів проведення аналізу власного капіталу банку залишаються актуа-

льними і потребують удосконалення, зокрема у частині дотримання 

банками економічних нормативів, встановлених Національним банком 

України. 

Проведене дослідження має наступні цілі: 
- визначити основні організаційні та методичні аспекти прове-

дення аналізу капіталу банків;  

- дослідити динаміку економічних нормативів банківської систе-

ми України; 

- з’ясувати важливість дотримання економічних нормативів бан-

ками України. 

Метою аналізу пасивів банку є визначення ефективності формуван-

ня ресурсної бази банку за зниження її вартості та підвищення фінан-

сової стабільності. Пасиви балансу складаються з двох частин: власно-

го капіталу банку та його зобов’язань. 

До складу власного капіталу банку входять резервний капітал та 

інші спеціальні фонди і резерви. Перш ніж почати аналізувати зазна-

чені складові елементи власного капіталу банку, необхідно з’ясувати їх 

економічну сутність, порядок формування та використання. Зауважи-

мо, що чинним законодавством регулюється порядок створення та ви-

користання лише статутного і резервного капіталу. Інші фонди, приз-
начені для розширення матеріально-технічного забезпечення діяльнос-

ті банку, вирішення соціальних питань та матеріального стимулювання 

його працівників, банки мають право створювати самостійно з ураху-

ванням вимог (якщо вони є) чинного законодавства. 

Резервний капітал формується в процесі подальшої діяльності бан-

ку. Він призначений для покриття непередбачених збитків за всіма 

статтями активів та позабалансових зобов’язань. Наявність резервного 

капіталу забезпечує фінансову стійкість банку, що, у свою чергу, пози-

тивно впливає на підвищення його платоспроможності та зменшує ві-
рогідність банкрутства банку. 

Резервний капітал формується в порядку, встановленому загальни-

ми зборами учасників (засновників, акціонерів). Однак розмір резерв-

ного капіталу та щорічних відрахувань до нього не можуть бути мен-
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шими, ніж це встановлено законодавчо. Мова йде про те, що мінімаль-

ний розмір резервного капіталу не може бути меншим 25% регулятив-

ного капіталу (але не менше 25% зареєстрованого статутного капіта-

лу), а розмір відрахувань — меншим 5% чистого прибутку. 

Якщо діяльність банку створює загрозу інтересам вкладників та 

інших кредиторів банку, то НБУ має право вимагати від банку збіль-

шення розміру резервного капіталу та щорічних відрахувань до нього. 

Якщо внаслідок діяльності банку розмір регулятивного капіталу змен-

шився до суми, що є меншою, ніж розмір статутного капіталу, то що-

річні відрахування до резервного капіталу банку мають становити 10% 

чистого прибутку банку до досягнення ними розміру 35% від статут-

ного капіталу банку. 

У випадку якщо резервний капітал досягає встановленого розміру, 

то відрахування до нього припиняються. У випадку використання ко-

штів з резервного капіталу відрахування від чистого прибутку на його 

формування поновлюються. Зауважимо, що використання коштів ре-

зервного капіталу має бути цільовим, тобто відповідати його призна-

ченню, а також оформлене належним чином, зокрема, рішенням прав-

ління банку. 

Важливо оцінити обґрунтованість установленого мінімального ро-

зміру резервного капіталу, виконання чи невиконання банком цієї ви-

моги. Доцільно врахувати при цьому стратегію і тактику, яку прово-

дить банк у своїй діяльності, а також чинне податкове законодавство. 

Слід розібратися в причинах, які вплинули як на виконання, так і не-

виконання банком вимоги щодо мінімального розміру резервного капі-
талу. В останньому випадку причини можуть бути різні, наприклад: 

банк був недавно створений і не встиг одержати прибуток, який дав би 

змогу сформувати встановлений резервний капітал; банк різко збіль-

шив розмір статутного капіталу, що призвело на даний момент до по-

рушення оптимального співвідношення; банк нехтує вимоги щодо фо-

рмування резервного капіталу; банк значну частину коштів резервного 

капіталу направив на покриття збитків від своєї діяльності; у банку по-

гіршилась якість активів тощо. 

Актуальним є питання про розмір відрахувань від чистого прибутку 

до резервного капіталу банку. Прискорені розміри відрахувань з метою 

найшвидшого створення резервного капіталу можуть істотно знизити 

розмір прибутку, що використовується на виплату дивідендів. Це нега-

тивно відіб’ється на вартості акцій та подальшому формуванні статут-
ного капіталу банку. Занадто низькі розміри відрахувань від прибутку 

збільшать термін формування резервного капіталу і можуть негативно 

вплинути на фінансову стійкість банку. Тому банки, виходячи із своїх 
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власних потреб, застосовують, як правило, змішаний порядок форму-

вання резервного капіталу, коли протягом кількох років здійснюються 

підвищені розміри відрахувань від прибутку, а потім установлюються 

помірні чи невеликі розміри відрахувань до досягнення встановленої 
величини цього капіталу. 

Капітал банку – це сукупність внесених учасниками капіталу  влас-

них коштів, які зростають в результаті ефективної банківської діяльно-

сті у процесі капіталізації прибутку, а також за рахунок додаткових 

надходжень з боку учасників. Власний капітал банку – частина в  ак-

тивах  банку,  що  залишається після вирахування його зобов'язань. 

Аналіз власного капіталу банку являє собою складне, комплексне за-

вдання, під час розв’язання якого слід враховувати не лише загальний 

фінансовий стан банку та його діяльність, а й проаналізувати 

кон’юнктуру ринку банківських операцій і послуг, економічний стан 

акціонерів банку та його клієнтів.  

Вивчення власного капіталу слід починати з аналізу його складових 

елементів, для чого слід обчислити їх питому вагу у загальній структу-

рі власного капіталу. Доцільно порівняти структуру власного капіталу 

конкретного банку з аналогічними показниками інших банків.  

Аналіз власного капіталу банку являє собою складне, комплексне 

завдання, під час розв’язання якого слід враховувати не лише загаль-

ний фінансовий стан банку та його діяльність, а й проаналізувати 

кон’юнктуру ринку банківських операцій і послуг, економічний стан 

учасників (акціонерів) банку та його клієнтів. Тому, щоб дати більш-

менш реалістичну оцінку стану власного капіталу конкретного банку, 

у процесі його аналізу слід дотримуватись, зокрема, таких основних 

положень. 

1. На стан та перспективи формування власного капіталу банку 

суттєво впливає зовнішнє середовище, в якому він функціонує, зокре-

ма стан, в якому перебуває економіка країни. Збиткова діяльність бі-
льшості суб’єктів господарювання, наприклад, зменшує можливості 
банків збільшувати розміри статутного капіталу за рахунок додаткової 
емісії акцій, змушує шукати інші джерела ресурсів, зокрема залучати 

кошти на умовах субординованого боргу. 

2. Доцільно враховувати стратегію і тактику конкретного банку, 

яких він дотримується, здійснюючи банківські операції і надаючи пос-

луги. Зокрема, великим банкам, за інших рівних умов, легше у разі не-

обхідності залучити додаткові ресурси, ніж середнім та малим банкам, 

що вимагає від останніх більш зваженого підходу до формування вла-

сного капіталу. 
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3. Необхідно враховувати вид банку, класифікованого, зокрема, за 

такими ознаками: форма власності; коло виконуваних операцій; орга-

нізаційно-правова форма діяльності; сектор ринку, де функціонує 

банк. 

4. В аналізі слід керуватися вимогами чинного законодавства, зок-

рема нормами, що регулюють формування статутного капіталу, резер-

вного капіталу та інших фондів і резервів, а також враховувати поря-

док оподаткування прибутку юридичних осіб та доходів фізичних осіб. 

5. Необхідно використовувати економічні нормативи, які застосо-

вують при регулюванні діяльності банків органи банківського регулю-

вання та нагляду. НБУ встановлює спеціальні значення економічних 

нормативів для певного виду діяльності банків. 

6. Слід враховувати функціональне призначення власного капіталу. 

Незначна питома вага власного капіталу у сукупному капіталі 
пов’язана насамперед із тим, що банки у ринковій економіці є фінан-

совими посередниками. Це дає змогу їм залучати значні грошові кош-

ти та вкладати їх в активи з метою одержання прибутку. 

7. Важливо під час аналізу власного капіталу визначити вартість 

окремих його складових елементів, а потім порівняти із вартістю залу-

ченого та позиченого капіталу. Зокрема, існує думка, що власний капі-
тал є безплатним джерелом банківських ресурсів. Однак це не відпові-
дає дійсності. Так, вартість статутного капіталу від випуску звичайних 

акцій базується на трьох чинниках: розмірі дивідендів, темпах прирос-

ту дивідендів та на ринковій ціні простих акцій. Вважається також, що 

вартість власного капіталу за рахунок нерозподілених прибутків така 

сама, як і вартість випуску звичайних акцій, тільки без поправки на ви-

трати на емісію. 

8. У процесі аналізу власного капіталу банку виходячи з його цілей, 

слід використовувати методи всіх видів фінансового аналізу. Зокрема, 

вивчення власного капіталу слід починати з аналізу складових його 

елементів, порівняти їх із показником сукупного власного капіталу за 

їх питомою вагою. Кількісний аналіз структури власного капіталу бан-

ку слід здійснювати у динаміці, щоб відстежувати зміну в його струк-

турі за період, що аналізується, та визначити тенденції розвитку. Важ-

ливо порівняти структуру власного капіталу конкретного банку з ана-

логічними показниками інших банків або із середньо-банківськими. 

9. Здійснюючи аналіз власного капіталу банку, потрібно чітко ро-

зуміти його суть, а також враховувати класифікацію власного капіталу 

за різними ознаками. 

10. Аналізуючи власний капітал, потрібно враховувати існуючі об-

меження щодо діяльності банків. Так, банкам забороняється діяльність 
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у сфері матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації 
пам’ятних, ювілейних та інвестиційних монет) і страхування, крім ви-

конання функцій страхового посередника. Спеціалізованим банкам (за 

винятком ощадного) забороняється залучати вклади від фізичних осіб 

в обсягах, що перевищують 5 % регулятивного капіталу банку. 

Аналіз динаміки окремих показників діяльності банку слід провес-

ти шляхом їх обчислення за відповідні періоди часу. 

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (прибутковість ка-

піталу) характеризує ефективність використання власного капіталу 

банку та розраховується за формулою (1): 

  %100×=

ВК

ЧП
К Р

,                                    (1) 

де Кр – коефіцієнт рентабельності власного капіталу; 

    ЧП – чистий прибуток банку; 

     ВК – власний капітал банку. 

Слід врахувати, що позитивною динамікою даного показника вва-

жається його зростання. 

Коефіцієнт захищеності власного капіталу розраховується за фо-

рмулою (2): 

ВК

ОЗ
КЗ = ,                                         (2) 

де Кз – коефіцієнт захищеності власного капіталу; 

     ОЗ – основні засоби; 

      ВК – власний капітал банку. 

Даний коефіцієнт характеризує захищеність власного капіталу від 

інфляції через вкладення коштів у нерухомість, обладнання та інші ма-

теріальні активи. Однак таке одностороннє використання капітальних 

ресурсів може призвести до погіршення ліквідності та платоспромож-

ності банку.  

Мультиплікатор капіталу характеризує рівень покриття активів за 

рахунок капіталу і обчислюється як відношення суми загальних акти-

вів до власного капіталу банку та розраховується за формулою (3): 

ВКБ

А
М = ,                                        (3) 

де М – мультиплікатор капіталу;      А – активи банку; 

ВКБ – власний капітал банку. 

Мультиплікатор капіталу є прямим показником фінансового важе-

ля банку. Він показує, яку кількість гривні активів повинна забезпечу-

вати кожна гривня власного капіталу (тобто коштів власників банку) і 
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відповідно, яка частка банківських ресурсів може бути сформована у 

формі боргових зобов’язань.  

Оскільки власний капітал повинен покривати збитки за активами 

банку, то чим вищий рівень мультиплікатора, тим вищий ступінь ри-

зику банкрутства банку. Водночас чим вищий мультиплікатор, тим 

вищий потенціал банку для більш високих виплат своїм власникам 

(акціонерам). 

Фінансовий стан банку характеризується такими показниками, як 

доходи, витрати та прибуток (збиток). З метою виявлення резервів зро-

стання прибутковості банківської діяльності, що забезпечує стабіль-

ність фінансового стану банку, здійснюється комплексний аналіз його 

доходів і витрат. Базовою інформацією для фінансового аналізу є дані 
Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінан-

сові результати). Позитивно оцінюється зростання доходів та прибут-

ків банку і відповідно зменшення витрат та збитків банку. 

За допомогою показника рентабельності (прибутковості) банків-

ських активів, який розраховують відношенням чистого прибутку до 

банківських активів, оцінюється діяльність банку з погляду ефективнос-

ті управління розміщенням коштів у банківські активи або їх можли-

вості приносити дохід (4):  

А

ЧП
РАК = ,                                        (4) 

де Рак – рентабельність (прибутковість) банківських активів; 

     ЧП – чистий прибуток; А – вартість активів. 

Різке підвищення цього показника свідчить про здійснення операцій 

банку з високим рівнем кредитного ризику; різке зниження відображає 
високий рівень іммобілізації активів і свідчить про ризик втрати опера-

тивного мобільного управління активами. Плавні зміни коефіцієнта за 

будь-якого тренду оцінюють оптимально сформовану структуру активів 

даного банку. Під час аналізу показників, які слід розрахувати, порів-

нюються дані звітного року з даними на відповідну дату минулого року.  

Методикою розрахунку економічних нормативів регулювання дія-

льності банків в Україні, схваленою Постановою Правління Націона-

льного банку України 02.06.2009 р. № 315 [6], передбачено економічні 
нормативи регулювання діяльності банків, порядок їх розрахунку та їх 

нормативні значення. Економічні нормативи діяльності банків 

(economic ratios; regulatory ratios for banks) – показники, встановлені 
Національним банком України з метою регулювання банківської дія-

льності на основі безвиїзного нагляду для здійснення моніторингу дія-

льності окремих банків і банківської системи в цілому. Національний 

банк України встановлює наступні економічні нормативи, що є 
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обов’язковими до виконання всіма банками. На офіційному сайті На-

ціонального банку України у розділі «Банківський нагляд» періодично 

наводиться динаміка дотримання банками України економічних нор-

мативів (таблиця).  

Таблиця 

Динаміка економічних нормативів банківської системи України  за 

січень-березень 2014 р. [7] 
Позна- 
чення 

Найменування нормативу 01.01.14 01.02.14 01.03.14 

Н1 Норматив мінімального розміру регуля-

тивного капіталу (тис. грн) 

204975,9 205 765 189263 

Н2 Норматив адекватності регулятивного
капіталу (не < 10%) 

18,26 18,43 15,76 

Н3 Норматив (коефіцієнт) співвідношення 

регулятивного капіталу до сукупних ак-

тивів  (не < 9%) 

13,98 14,84 14,45 

Н3-1 Норматив (коефіцієнт) співвідношення 

регулятивного капіталу до зобов’язань 

(не < 10%) 

17,41 18,65 18,14 

Н4 Норматив миттєвої ліквідності (не < 

20%) 

56,99 54,15 50,33 

Н5 Норматив поточної ліквідності (не < 

40%) 

80,86 81,63 85,34 

Н6 Норматив короткострокової ліквідності 
(не < 60%) 

89,11 87,26 85,10 

Н7 Норматив максимального розміру креди-

тного ризику на одного контрагента (не > 

25%) 

22,33 22,43 23,30 

Н8 Норматив великих кредитних ризиків (не 
> 8-кратного розміру регулятивного 

капіталу) 

172,05 173,48 232,00 

Н9 Норматив максимального розміру креди-

тів, гарантій та поручительств, наданих 

одному інсайдеру (не > 5%) 

0,36 0,29 0,31 

Н10 Норматив максимального сукупного роз-
міру кредитів. гарантій та поручительств. 

наданих інсайдерам (не > 30%) 

1,63 1,60 1,62 

Н11 Норматив інвестування в цінні папери 

окремо за кожною установою (не > 15%) 

0,04 0,03 0,03 

Н12 Норматив загальної суми інвестування 

(не > 60%) 

3,15 3,04 3,07 
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В цілому за даними таблиці можна стверджувати, що банки дотри-

муються встановлених законодавчо економічних нормативів. Їх вико-

нання щодня контролюється територіальними управліннями Націона-

льного банку України за місцезнаходженням банку та Службою бан-

ківського нагляду на підставі звіту №1Д "Баланс банку", формування 

якої передбачено Правилами організації статистичної звітності, що по-

дається до Національного банку України, затвердженими від 19 берез-
ня 2003 р. № 124 (зі змінами) [8]. Банк несе відповідальність за недо-

тримання лімітів, подання недостовірної звітності та несвоєчасне її по-

дання згідно з законодавством України. 

Таким чином, з метою забезпечення стабільної діяльності банків та 

своєчасного виконання ними зобов'язань перед вкладниками, а також 

запобіганню неправильному розподілу ресурсів і втрат капіталу через 
ризики, що притаманні банківській діяльності, НБУ встановлює поря-

док визначення регулятивного капіталу банку і такі економічні норма-

тиви, що є обов'язковими до виконання всіма банками. Проведене дос-

лідження показало, що найважливішими показниками, простежуючи 

динаміку яких можна дійти висновку про стан власного капіталу бан-

ку, є коефіцієнт рентабельності власного капіталу (прибутковість капі-
талу), коефіцієнт захищеності власного капіталу, мультиплікатор капі-
талу, рентабельність (прибутковість) банківських активів. 
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