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Про проект Закону України про внесення змін до  

Закону України «Про банки і банківську діяльність»  

(щодо вимог до розміру статутного капіталу банку) 

реєстр. № 7231 від 23.10.2017 р. 

 

 

На засіданні Комітету 5 червня 2018 року (Протокол № 94) розглянуто 

проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» (щодо вимог до розміру статутного капіталу банку), (реєстр. 

№ 7231). 

Метою законопроекту є приведення законодавчих вимог до мінімального 

розміру статутного капіталу діючих банків в Україні у відповідність до економічних 

реалій. З огляду на фактичну стабілізацію ситуації у банківській системі України, а 

також поточний стан економіки України, подальше зростання вимог до 

мінімального розміру статутного капіталу діючих банків більше не матиме 

стабілізуючого ефекту. Зважаючи на це, пропонується встановити вимоги до 

статутного капіталу банків на рівні не менше ніж 200 мільйонів гривень. 

 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України  у своєму висновку за № 16/3-897/7231(279222) від 05.12.2017 р. в цілому 

підтримуючи позицію суб’єктів законодавчої ініціативи, зазначає, що внесена 

законодавча пропозиція загалом узгоджується з позицією Ради Національного 

банку України, викладеною в її Рішенні від 04.07.2017 р. № 29-рд «Про діяльність 

Правління Національного банку України щодо розвитку банківської системи та 

окремих нормативних актів з питань банківської діяльності зі змінами, внесеними 

рішенням Ради Національного банку України від 14 липня 2017 року N 32 – рд», за 

якою «сьогоднішні вимоги до розміру статутного капіталу банків (від 200 млн. грн. 

з 11 липня 2017 року до 450 млн. грн. з 11 липня 2020 року) не зовсім відповідають 

вимогам Директив ЄС та Ради Європи і є набагато жорсткішими за них. Так 

відповідно до статті 12 Директиви 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради 

ЄС від 26 червня 2013 року мінімальний початковий капітал будь - якої кредитної 

установи на території ЄС має бути не менше 5 млн. євро. Економічний аналіз 

свідчить, що мінімальна величина капітал у банку в Україні може бути встановлена 

на рівні близько 200 млн. грн.».  



Також головне управління пропонує розглянути як можливий варіант 

визначення більш гнучкого графіку приведення статутного капіталу до законодавчо 

визначених норм, ураховуючи стан банківської системи України. 

І зазначає, що відповідно до ст. 55 Закону України «Про Національний банк 

України»  головною метою банківського регулювання і нагляду з боку 

Національного банку України є безпека та фінансова стабільність банківської 

системи, для прийняття виваженого рішення щодо внесеного законопроекту було б 

логічним отримати експертний висновок Національного банку України.  

 

Національний банк України своїм листом за № 18-0008/79439 від 

22.11.2017 р. не підтримує законопроект, положення якого не узгоджуються із 

низкою вжитих Національним банком України заходів, що були спрямовані на 

забезпечення стабільності банківської системи та підтримку процесів відновлення 

економіки та з огляду на це, пропонує залишити мінімальний розмір статутного 

капіталу банку на рівні 500 мільйонів гривень. Національний банк України зазначає, 

що проблема, на розв’язання якої спрямовані положення законопроекту, може бути 

вирішена шляхом перегляду Національним банком України графіку приведення 

діючими банками розміру їх статутного капіталу у відповідність до встановлених 

законом вимог, що визначений постановою Правління Національного банку 

України від 06.08.2014 №464.  

 

З огляду на вищенаведене, 

 

Комітет  в и р і ш и в: 

 

 1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому 

проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» (щодо вимог до розміру статутного капіталу банку), (реєстр. 

№ 7231), поданий народними депутатами України: Рибалкою С. В.,              

Різаненком П. О., Довбенком М. В. та іншими членами Комітету. 

 

2. Співдоповідачем з зазначеного питання визначити народного депутата 

України – першого заступника Голови Комітету з питань фінансової політики і 

банківської діяльності – Довбенка Михайла Володимировича. 

 

 

 

Перший заступник  

Голови Комітету              М. В. Довбенко  

 


