
Національне рейтингове агентство «Рюрік» 
Банківська система України: підсумки 9 місяців 2014 року та ключові тенденції розвитку 

 

 
 1 

налітичний департамент НРА «Рюрік» 

проаналізував статистичну інформацію по 

банківській системі України за 

результатами 9 місяців 2014 року. 

Проведений аналіз дозволив зробити 

нижченаведені висновки. 

Станом на 01.10.2014 р. кількість банків, що мають 

ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій, 

становила 168 (в т.ч. 51 банківська установа з 

іноземним капіталом). Так, протягом перших 

дев’яти місяців 2014 року НБУ прийняв рішення 

про відкликання ліцензій тринадцяти банківських 

установ (в т.ч. двох у зв’язку з анексією Криму та як 

наслідок, неможливістю здійснювати банківський 

нагляд з метою регулювання). Загалом, на дату 

написання огляду, з початку року, внаслідок 

погіршення платоспроможності, до 32 банківських 

установ було запроваджено тимчасову 

адміністрацію (з них по 15 банкам вже було 

прийнято рішення про ліквідацію, в 17 працює 

тимчасова адміністрація). Варто зауважити, що 

окремі банківські установи були визнані 

неплатоспроможними внаслідок порушення ними 

законодавства з питань фінансового моніторингу.  

Таким чином, станом на 01 жовтня 2014 року 

структура власності активів банківської системи 

України була представлена наступним чином: 

банки з приватним українським капіталом 

складають близько 49%; банки з іноземним 

капіталом (крім російських) – 16%; банки з 

російським капіталом – 14%; державні банки – 

21%. 

Протягом 9 місяців 2014 року чисті активи 

банківської системи України збільшились лише на 

2,91% (32 799 млн. грн.) та станом на 01.10.2014 р. 

складали 1 310,9 млрд. грн. Варто зазначити, що 

незважаючи на ліквідацію ряду банківських 

установ та значний відтік клієнтських коштів, 

зростання активів відбувалось внаслідок стрімкої 

девальвації національної валюти, що також 

відобразилось на суттєвому збільшенні залишків 

валютних активів. Станом на 01 жовтня 2014 року 

частка валютних активів в сукупних активах 

складала 40,94%, в той час як 01 січня 2014 року – 

36,81%. 

Незважаючи на деяке зменшення протягом 

вересня, обсяг інвестованих коштів банками в 

ОВДП залишається значним та станом на 

01 жовтня 2014 року складає 86,06 млрд. грн. 

Варто зазначити, що одними з ключових 

держателів ОВДП є державні банківські установи. 

При цьому, залучення коштів від продажу ОВДП 

відбувається за вищою відсотковою ставкою, ніж 

пропонується з початку розміщення, що може 

свідчити про небажання потенційних покупців 

придбавати облігації з невисокою дохідністю. 

Значний відтік строкового ресурсу з початку року 

вкрай негативно вплинув на ліквідність та 

платоспроможність банківської системи. Протягом 

9 місяців 2014 року обсяг високоліквідних активів 

зменшився на 16,89% (23,36 млрд. грн.) та станом 

на 01 жовтня 2014 року складає 138,35 млрд. грн. 

При цьому, слід зазначити, що протягом 

ІІІ кварталу 2014 року обсяг коштів, що 

зберігається на кореспондентських та транзитних 

рахунках, збільшився майже на 1/3, що може бути 

обумовлено як отриманням окремими 

банківськими установами рефінансування від НБУ 

для підтримання ліквідності, так і запровадженням 

НБУ регулятивних заходів для більш гнучкого 

управління ліквідністю протягом ІІІ кварталу 

поточного року. 

Протягом 9 місяців 2014 року обсяг клієнтського 

кредитного портфеля збільшився на 8,68% та 

станом на 01 жовтня 2014 року складає 

982,13 млрд. грн. Причиною вагомого нарощення 

кредитного портфеля є значна девальвація 

національної валюти, що, в свою чергу, 

відобразилась на збільшенні кредитних залишків в 

гривневому еквіваленті.  

Загалом, зниження обороту та обсягів виробництва 

основних галузей, ведення бойових дій на сході 

України, а також зниження реальних доходів 

населення за високої девальвації національної 

валюти можуть в подальшому призвести до 

виникнення труднощів з обслуговування 

позичальниками кредитних зобов’язань (особливо 

валютних), що, в свою чергу, негативно 

відобразиться як на ліквідності, так і на 

капіталізації банківських установ.  

Вищезазначені фактори спричинили 

неспроможність багатьох позичальників вчасно 

виконувати взяті кредитні зобов’язання, що, в свою 

чергу, сприяло зростанню обсягу простроченої 

заборгованості впродовж 2014 року. Так, протягом 

9 місяців 2014 року обсяг простроченої 

заборгованості збільшився на 58,97% 

(42,77 млрд. грн.) та станом на 01.10.2014 р. 

складає 112 945 млн. грн., що відповідає 11,5% 

клієнтського кредитного портфеля. 

Обсяг зобов’язань БСУ збільшувався з початку 

року завдяки суттєвій девальвації національної 

валюти та станом на 01.10.2014 р. складає 

1 144,56 млрд. грн. При цьому, частка валютних 

зобов’язань станом на 01.10.2014 р. складає 

49,93% сукупних зобов’язань.  

А 
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Впродовж 9 місяців 2014 року обсяг портфеля 

коштів клієнтів зменшився на 8,06 млрд. грн. та 

станом на початок жовтня 2014 року складав 

660,62 млрд. грн. Слід зазначити, що протягом 

9 місяців поточного року як з боку суб’єктів 

господарювання, так і з боку населення активно 

вилучались строкові кошти, в той час як залишки 

коштів на поточних рахунках збільшились.  

Причинами вилучення строкового ресурсу з боку 

суб’єктів господарської діяльності є економічна та 

політична нестабільність в державі, що зумовила 

виникнення фінансових труднощів, а також 

обмеженість доступу до кредитних ресурсів. Таким 

чином, підприємства змушені були вилучати власні 

депозити задля фінансування поточної діяльності. 

У випадку ж з фізичними особами – вилучення 

строкових депозитів відбувалась на фоні зниження 

реальних доходів населення за одночасного 

підвищення рівня інфляції, а також зростання 

недовіри до банківської системи. Загалом, 

зниження реального обсягу середньої з/п склало 

13,1% в жовтні поточного року по відношенню до 

аналогічного місяця 2013 року, в той самий час 

інфляція зросла на 19% з початку року, що, в свою 

чергу, збільшує витрати на споживання. 

Протягом 9 місяців 2014 року валютний 

клієнтський портфель збільшився більше, ніж на 

1/4 (65 193 млн. грн.) та станом на 01.10.2014 р. 

складає 311 302 млн. грн. Частка коштів, 

залучених в іноземній валюті, в сукупному 

клієнтському портфелі є значною та складає 

44,42%. 

З огляду на ліквідацію окремих банківських установ 

та збиткову діяльність, обсяг власного капіталу 

банків протягом 9 місяців 2014 року зменшився на 

26,26 млрд. грн. та станом на 01.10.2014 р. 

складає 166 335 млн. грн. 

За підсумками 9 місяців 2014 року фінансовий 

результат БСУ був від’ємним та становив  

(-) 10 635 млн. грн. Від’ємний фінансовий 

результат БСУ зумовлений в першу чергу 

погіршенням якості активів банків, що, в свою 

чергу, зумовлює необхідність подальшого 

доформування резервів. Так, обсяг сформованих 

резервів за підсумками дев’яти місяців 2014 року 

порівняно з аналогічним періодом 2013 року 

збільшився на 193,61% (35 373 млн. грн.) та станом 

на 01.10.2014 р. складає 53 643 млн. грн. 

Враховуючи значну питому вагу валютних кредитів 

в клієнтському кредитному портфелі та деяке 

погіршення якості обслуговування позичальниками 

кредитів, цілком ймовірно, що банки будуть 

вимушені доформовувати резерви, що, в свою 

чергу, негативно впливатиме як на показники 

дохідності, так і на рівень капіталізації БСУ. 

Серед 166 банків України, які подають фінансову 

звітність до НБУ, більше половини банків 

(110 банків або 66,27% від загальної кількості) за 

підсумками 9 місяців 2014 року мали довгострокові 

кредитні рейтинги позичальників. 

Незважаючи на можливість отримання додаткових 

конкурентних переваг, велика кількість невеликих 

банків (ІV група за класифікацією НБУ) не 

використовує кредитний рейтинг як інструмент 

підтвердження фінансової репутації позичальника, 

урізноманітнення джерел та інструментів 

запозичення, зниження вартості їх обслуговування 

(лише половина банків ІV групи має довгострокові 

кредитні рейтинги). При цьому переважна 

більшість кредитних рейтингів банків України 

визначена на рівні uaBBB (47,76% від загальної 

кількості). 

Станом на 15.12.2014 р. НРА «Рюрік» підтримує 

12 довгострокових кредитних рейтингів банків, два 

з яких належать до ІІІ групи банків, 10 – до 

ІV групи. Серед цих рейтингів один підтримується 

на рівні uaВВВ+ (ПАТ «АВАНТ-БАНК»), 9 – на рівні 

uaBBB та 2 – на рівні uaСС.  
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+38 (044) 383-04-76, +38 (044) 484-00-53 

e-mail: info@rurik.com.ua 

www.rurik.com.ua 

Підготовлено аналітичним департаментом НРА «Рюрік» на основі 

офіційних даних Національного банку України (режим доступу: 

www.bank.gov.ua). 

Повна версія аналітичного огляду банківської системи України 

розміщена у вільному доступі на офіційному сайті Агентства 

(www.rurik.com.ua). 

 

Відповідальний за випуск: 

Директор з розвитку НРА «Рюрік»,  

к.е.н., Долінський Леонід Борисович, тел. (044) 383-04-76; 

 

Відповідальний аналітик:  

Старший фінансовий аналітик НРА «Рюрік» 

Пєршин Дмитро Олександрович, тел. (044) 484-00-53 (вн. 117). 

http://www.bank.gov.ua/
http://www.rurik.com.ua/

