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налітичний департамент НРА «Рюрік» 

проаналізував статистичну інформацію по 

банківській системі України за 

результатами 9 місяців 2015 року. 

Проведений аналіз дозволив зробити 

нижченаведені висновки. 

Станом на 01 жовтня 2015 року ліцензію 

Національного банку України мали 120 банківських 

установ  (в т.ч. 40 банків з іноземним капіталом).  

Загалом, на дату написання огляду, з початку 

2014 року внаслідок погіршення 

платоспроможності, до 57 банківських установ 

було запроваджено тимчасову адміністрацію. 

Щодо 3 банківських установ (ПАТ «ЧБРР», 

ПАТ БАНК «МОРСЬКИЙ» та АТ «БАНК ВЕЛЕС») 

рішення про відкликання банківської ліцензії та 

ліквідацію було прийняте без попереднього 

запровадження тимчасової адміністрації.  

В цілому, за 55 банками вже було прийнято 

рішення про ліквідацію, в 4 працює тимчасова 

адміністрація, щодо одного банку (ПАТ «АСТРА 

БАНК») прийнято рішення про припинення 

тимчасової адміністрації та призначення куратора. 

За підсумками 9 міс. 2015 року чисті активи 

банківської системи України скоротились на 8,2% 

(107 836,83 млн. грн.) та станом на 01.10.2015 р. 

складають 1 208,88 млрд. грн.  

Загалом, сальдо валютних операцій НБУ за 

підсумками 9 міс. 2015 року є від’ємним 

(-82,35 млн. дол. США), а за підсумками 

безпосередньо ІІІ кв. 2015 року ‒ додатнім 

(+250,35 млн. дол. США). Протягом останніх місяців 

Регулятор переважно придбавав валюту на 

міжбанківському ринку з метою поповнення 

золотовалютних резервів. 

Обсяг наданого Регулятором рефінансування 

банківським установам протягом 9 міс. 2015 року 

становив 61,21 млрд. грн. за середньою 

відсотковою ставкою 23,68% річних. 

Забезпеченням за даними операціями виступають 

в значній мірі державні облігації України. 

Динаміка активів БСУ в 2015 році визначена 

кількома найбільш вагомими факторами, серед 

яких ліквідація ряду проблемних банківських 

установ і значний відтік клієнтських коштів поряд із 

суттєвою девальвацією національної валюти 

(особливо у І кв. 2015 р.), яка обумовила відносне 

збільшення залишків валютних активів. Станом на 

01 жовтня 2015 року частка валютних активів в 

сукупних активах складала 47,71%, в той час як 

01 січня 2015 року – 43,73%. 

Кредитна активність банківських установ впродовж 

9 міс. 2015 року залишалася низькою, що 

обумовлено скороченням ресурсної бази, 

погіршенням кредитоспроможності позичальників 

та високим рівнем невизначеності щодо 

подальшого економічного розвитку. Це, в свою 

чергу, змушує банківські установи більш 

прискіпливо відноситись до фінансового стану 

потенційних позичальників або й взагалі 

призупинити на деякий час кредитування, надаючи 

перевагу інвестуванню коштів в цінні папери. 

Протягом 9 міс. 2015 року обсяг клієнтського 

кредитного портфеля скоротився (на 9,47% або 

95 334 млн. грн.) та станом на 01.10.2015 р. склав 

911,02 млрд. грн. Частка валютних кредитів в 

кредитному портфелі залишається високою (55%). 

При цьому, близько 1/5 валютних кредитів були 

надані населенню (в т.ч. значна частка валютних 

кредитів була надана ще в 2008-2009 рр. на 

придбання і будівництво нерухомості). 

Протягом 9 міс. 2015 року обсяг коштів, 

інвестованих в цінні папери, збільшився на 1,5% 

(2,49 млрд. грн.). В той же час, обсяг ОВДП у 

власності Банків скоротився на 11,71 млрд. грн. до 

81,73 млрд. грн. Одними з ключових держателів 

ОВДП залишаються державні банківські установи, 

а саме АТ «Ощадбанк» та АТ «Укрексімбанк». 

Важливо  зауважити, що за цей же період обсяг 

ОВДП у портфелі НБУ зазнав збільшення до 

374,24 млрд. грн. (+56,11 млрд. грн. або +17,64%). 

Таким чином, у власності НБУ знаходиться майже 

75% ОВДП, що перебувають в обігу (69,5% станом 

на 01.01.2015 р.) 

Випереджаючий темп зростання обсягу ОВДП в 

портфелі НБУ поряд із збільшенням загального 

обсягу ОВДП в обігу може бути підставою для 

висновку про те, що Нацбанк виступає чи не 

єдиним учасником покриття дефіциту державного 

бюджету на внутрішньому ринку, в той час як інші 

фінансові установи вважають за краще 

позбавлятися цих державних паперів. 

При цьому, привабливість ОВДП для комерційних 

банків як і раніше обумовлена переважно 

можливістю отримувати кредити рефінансування 

від НБУ та залучати кошти на міжбанківському 

ринку під їх заставу.  

Обсяг депозитних сертифікатів НБУ в портфелі 
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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» 

Ярош Станіслава Сергіївна, тел. (044) 489-87-33 / 49 (вн. 702) 

банків протягом 9 міс. 2015 року зріс більш ніж 

вдвічі до 47,24 млрд. грн. Така динаміка свідчить 

про те, що в банківській системі присутні значні 

надлишки ліквідності, проте ця ліквідність є 

короткостроковою, а основним інструментом для її 

абсорбування на сьогодні є депозитні сертифікати. 

Поряд з цим, вилучення Регулятором з банківської 

системи ліквідності за допомогою депозитних 

сертифікатів, висока ставка дохідності  за якими 

зберіглася і після зниження показника облікової 

ставки з 27% до 22%, здійснює, в певній мірі, 

стримуючий вплив на відновлення кредитної 

активності банківських установ.  

Обсяг високоліквідних активів Банків протягом 

9 міс. 2015 року показав збільшення на 16,6% 

(25,81 млрд. грн.) та станом на 01 жовтня 2015 року 

складає 181,45 млрд. грн. Структура 

високоліквідних активів представлена наступним 

чином: готівкові кошти та банківські метали – 16%, 

кошти в НБУ – 12% та коррахунки в інших банках – 

72%. На думку НРА «Рюрік», збільшення обсягу 

високоліквідних активів певною мірою обумовлене 

переоцінкою залишків коштів в іноземній валюті на 

кореспондентських рахунках, а також залученням 

рефінансування від НБУ. 

Протягом 9 міс. 2015 року сукупний обсяг 

клієнтського портфеля БСУ скоротився на 

34,48 млрд. грн. та станом на 01.10.2015 р. складає 

643,26 млрд. грн. Визнання неплатоспроможними 

ряду банківських установ, зокрема І групи за 

класифікацією НБУ, значно вплинуло на низхідну 

динаміку показника. 

За строковим характером переважають 

короткострокові депозитні вклади строком до 

1 року. Слід зазначити, що з початку 2014 року 

існує тенденція щодо зменшення обсягу 

строкового ресурсу. 

Враховуючи високі значення облікової ставки НБУ, 

високу вартість ресурсу на міжбанківському ринку, 

а також обмеженість доступу до зовнішніх джерел 

фондування, середні відсоткові ставки за 

депозитними вкладами з початку року 

демонстрували тенденцію до зростання. Середні 

відсоткові ставки за депозитами в національній та 

іноземній валюті станом на 01.10.2015 р. 

складають 15,2% та 7,3% відповідно (12,8% та 

8,6% на початку року).  

При цьому, відсоткові ставки за вкладами 

банківських установ, що мають дефіцит ліквідності 

та обмежений доступ до кредитів рефінансування 

зі сторони НБУ, значно перевищуюсь відсоткові 

ставки інших банків (особливо за вкладними 

рахунками фізичних осіб), що негативно впливало 

на загальну ефективність роботи БСУ. Значне 

зростання відсоткових ставок за депозитними 

вкладами фізичних осіб можна було спостерігати у 

потенційно проблемних банків, в які в подальшому 

була запроваджена тимчасова адміністрація. 

З огляду на значні обсяги докапіталізації ряду 

банківських установ та виключення з порядку 

розрахунку статистичних показників НБУ банків, 

що визнано неплатоспроможними,  обсяг власного 

капіталу БСУ протягом ІІІ кв. 2015 року збільшився 

на 37,63 млрд. грн. та станом на 01.10.2015 р. 

складає 124,93 млрд. грн. Адекватність 

регулятивного капіталу станом на 01.10.2015 р. 

дещо перевищує гранично встановлений мінімум 

та відповідає 13%  

За підсумками 9 міс. 2015 року фінансовий 

результат БСУ був від’ємним. Так, чистий збиток 

платоспроможних банків за вказаний період 

відповідає (-) 51 530 млн. грн. Від’ємний фінансовий 

результат БСУ за підсумками 9 міс. 2015 року 

зумовлений в першу чергу погіршенням якості 

активів банків, що, в свою чергу, спричиняє 

необхідність подальшого доформування резервів. 

Обсяг сформованих резервів за підсумками 9 міс. 

2015 року складає 92 995 млн. грн.  

Сукупний обсяг доходів українських банків за 9 міс. 

2015 р. склав 153 457 млн. грн., обсяг збитків ‒ 

205 685 млн. грн. За результатами 9 міс. 2015 р. 

кількість збиткових платоспроможних банків 

налічувала 38 зі 123 установ, які подали звітність 

до НБУ. Близько 60% загального обсягу збитків 

припадає на 3 банківські установи. Прибуток 

отримали 85 зі 123 установ, які подали звітність до 

НБУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ «РЮРІК» 

вул. Артема, 37-41, м. Київ, 04053, Україна 

т.: (044) 383-04-76; т./ф.: (044) 489-87-33 / 49 

e-mail: info@rurik.com.ua 

www.rurik.com.ua 

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