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1.Проблема для аналізу: Як підвищити
рівень капіталізації банківської системи
України?

Замовник аналізу: Національний банк України



•

2. Підстави для державного втручання:
1) економічні чинники;
2) політичні чинники;
3) соціальні чинники

3.а. Організовані зацікавлені групи:
клієнти банків;
учасники банків;

Асоціація банків України
3.б. Заінтересовані органи влади:

НБУ, Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб, органи виконавчої та

законодавчої влади



4.а. Цілі розв’язання проблеми
1) забезпечення стабільності банківської системи, а відовідно й

економіки вцілому;
2) дотримання прав та виконання обов’язків усіх суб’єктів банківського
ринку;
3) підвищення конкурентоспроможності українських банків на світовому
фінансовому ринку.

4.б. Критерії досягнення цілей
1) розмір мінімального статутного капіталу зросте мінімум вдвічі;
2) адекватність регулятивного капіталу становитиме мінімум 15%;
3)співвідношення балансового капіталу банківської системи до ВВП
зросте мінімум до 15-20%;
4) однакові темпи зростання капіталу, зобов’язань, активів банківської
системи

4.в. Обмеження
1) незацікавленість певних акціонерів у збільшенні капіталу;
2) політичний тиск;
3) недостатність власних фінансових ресурсів.



5. Альтернативні варіанти:

5.1. Збільшення капіталу за рахунок
розміщення акцій власної емісії;

5.2. Не вживати ніяких заходів;

5.3. Підвищення адекватності капіталу через
консолідацію банківської системи;

5.4. Збільшення капіталу за рахунок
прибутку.



6.а. Порівняльний аналіз альтернатив

Критерії

Оцінка варіантів (альтернатив) політики

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4

Результативність 1 1 3 1

Ефективність 2 1 3 1

Справедливість 2 1 2 2

Політична
здійсненність

2 3 1 3

Адміністративна.
здійсненність

3 3 2 3

Сумарна оцінка
варіанту

10 9 11 10

Рейтинг варіанту 2-3 4 1 2-3



6.б. Рекомендований варіант:
Підвищення адекватності капіталу через
консолідацію банківської системи
6.в. Заходи щодо впровадження:
1) зробити жорсткішими нормативи регулювання
банківської діяльності Національним банком України,
2) підвищити розмір мінімального статутного
капіталу;
3) внесення змін до законодавства, що регулює
процес створення банківських об’єднань та злиття
банків, які приведуть до зменшення бюрократичної
тяганини щодо даного питання;
4) заборонити самостійно банківським установам
здійснювати кредитування збиткових і надзвичайно
ризикових галузей економіки, клієнтів банку тощо


