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налітичний департамент НРА «Рюрік» 

проаналізував статистичну інформацію по 

банківській системі України за результатами 

І півріччя 2013 року. Проведений аналіз 

дозволив зробити нижченаведені висновки. 

Протягом I півріччя 2013 року до Державного реєстру 

банків було включено дві банківські установи: 

ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (дата реєстрації 08.02.2013 р., 

№344) та ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (дата 

реєстрації 14.06.2013 р., №345). У результаті, станом на 

1 липня 2013 року ліцензію Національного банку України 

на здійснення банківських операцій мали 176 банків, усі 

з яких є публічними акціонерними товариствами 

(АТ «РОДОВІД БАНК» має ліцензію санаційного банку).  

На думку НРА «Рюрік», зважаючи на залучення банками 

коштів за високими відсотковими ставками наприкінці 

2012 року, викликане дефіцитом гривневих ресурсів, в 

окремих банках протягом поточного року можуть 

зберігатись проблеми з ліквідністю, що може стати 

підставою для введення тимчасових адміністрацій в 

деякі українські банківські установи. 

З початку 2013 року в частка іноземного капіталу в 

банківській системі України зменшилась з 39,5% до 

34,2%. Слід зазначити, що банки з іноземним капіталом 

продовжують згортати діяльність на роздрібному ринку 

та переорієнтовуються на корпоративний сегмент. А 

деякі банки, у зв’язку з відсутністю у найближчій 

перспективі суттєвих передумов для покращення 

ділового клімату, а також зі складною ситуацією в 

Єврозоні, продовжують процес виходу з українського 

банківського ринку. 

У 2013 році продовжилась тенденція до консолідації 

банківського капіталу, зважаючи на те, що  в оціночній 

вартості банків мультиплікатор до капіталу переважно 

становить менше одиниці, хоча раніше він досягав 7-8 і 

навіть 15 за окремими проданими банками. Так, 

власником ПАТ «Дельта Банк» було придбано 

ПАТ «Сведбанк» та ПАТ «Кредитпромбанк». Також 

групою UniCredit планується злиття її дочірніх структур – 

ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «Унікредитбанк».  

Протягом перших шести місяців 2013 року значних 

структурних зрушень в розподілі активів банківської 

системи України не відбулось – коливання часток 

банківських груп в активах системи не перевищувало 

1,2 п.п. При цьому активи банківської системи 

продовжили своє зростання, і за результатами січня-

червня 2013 року їх розмір збільшився на 5,9% та 

дорівнював 1 194,2 млрд. грн. Зростання активів 

протягом перших шести місяців 2013 року відбулося, в 

першу чергу, за рахунок збільшення обсягу портфелю 

цінних паперів на продаж, інших фінансових активів та 

інших активів.  

Протягом 2013 року продовжилось зростання окремих 

складових кредитно-інвестиційного портфелю. Зокрема, 

за результатами перших шести місяців поточного року 

обсяг цінних паперів в портфелях банків на продаж 

збільшився на 50,17% (36,57 млрд. грн.). Обсяг кредитів 

та заборгованості клієнтів зріс на 3,56%, або на 

24,72 млрд. грн. При цьому залишки інших фінансових 

активів збільшились за І півріччя 2013 року на 21,24% 

(13,79 млрд. грн.). Обсяги грошових коштів та їх 

еквівалентів, а також торгових цінних паперів протягом 

січня-червня 2013 року зменшились на 10,16%  

(-17,5 млрд. грн.) та на 11,78% (-2,06 млрд. грн.) 

відповідно. Обсяг коштів в інших банках зріс за 

результатами перших шести місяців 2013 року на 

15,52% (4,14 млрд. грн.). 

НРА «Рюрік» вважає, що банківська система України 

продовжує характеризуватись низькою діловою 

активністю, що пов’язано з досить високими вимогами 

до потенційних позичальників, а також погіршенням 

кон’юнктури основних промислових ринків, що 

компенсується активністю банків у розміщенні коштів в 

ОВДП та інших цінних паперах. 

Сукупний обсяг зобов’язань українських банків з початку 

року зріс на 6,39% (61,15 млрд. грн.) і станом на 

01.07.2013 р. складав 1 018,2 млрд. грн. (станом на 

01.01.2013 р. – 957,9 млрд. грн.). Варто відзначити, що 

випереджаючі темпи зростання порівняно з 

зобов’язаннями показує обсяг залучених коштів від 

фізичних осіб. Так, їх розмір протягом І півріччя 

2013 року збільшився на 12,13% (44,86 млрд. грн.) до 

414,77 млрд. грн. станом на 01.07.2013 р. 

(369,9 млрд. грн. станом на 01.01.2013 р.). При цьому 

зростання обсягів залучених банками коштів від 

фізичних осіб поряд зі збільшенням частки строкових 

коштів в зобов’язаннях зумовлено високими 

відсотковими ставками. Таким чином, ресурс, залучений 

від фізичних осіб, є дорогим і на тлі відсутності 

активного кредитування скорочує чистий процентний 

дохід банків. 

Досить високою залишається частка коштів на вимогу 

(39,6%) та депозитів на термін до 1-го року (32,0%). На 

думку НРА «Рюрік», переважання короткострокових 

депозитів, разом з можливістю дострокового зняття 

вкладником коштів, робить ресурсну базу, яка 

сформована за рахунок залучених коштів, нестабільною 

та стримує видачу банками довгострокових кредитів для 

розвитку економіки України. 

Протягом І півріччя 2013 року продовжилось зростання 

розміру власного капіталу банківської системи України. 

При цьому сукупний обсяг власного капіталу банків 

залишається меншим за статутний капітал, що 

пояснюється значними обсягами накопичених 

збитків протягом 2009 – 2011 років. В цілому, за 

перші шість місяців 2013 року розмір власного 
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капіталу зріс на 3,46%  (5,88 млрд. грн.) до 

176,08 млрд. грн. станом на 01.07.2013 р. 

Протягом І півріччя 2013 року 15 банків збільшили 

статутний капітал на загальну суму 886,76 млн. грн., з 

них 2 банки належать до І групи, 4 – до ІІ групи, 2 – до 

ІІІ групи, та 7 – до ІV групи. Слід зазначити, що банки  

І, ІІ та ІІІ груп збільшували статутний капітал переважно 

з метою розширення діяльності, в той час як банки 

IV групи – з метою виконання законодавчо встановлених 

вимог щодо мінімального розміру статутного та 

регулятивного капіталів.  

На противагу негативним результатам 2009-2011 років 

(збиток за 2009 рік становив 38 450 млн. грн., за 2010 рік 

– 13 027 млн. грн., за 2011 рік – 7 708 млн. грн.), за 

2012 рік банківська система України продемонструвала 

позитивний фінансовий результат, який дорівнював 

4 899 млн. грн. За підсумками перших шести місяців 

2013 року банківська система України продовжила 

розпочату у 2012 році позитивну динаміку фінансового 

результату. На думку аналітиків НРА Рюрік», вихід на 

прибуткову діяльність пов'язаний із завершенням 

формування банками резервів під проблемну 

заборгованість, при цьому велика кількість банків у 

зв’язку зі складною економічною ситуацією може й 

надалі здійснювати резервування коштів. За 

результатами перших шести місяців 2013 року найбільш 

збитковим банком був «Промінвестбанк»  

(-2,66 млрд. грн.), найбільш прибутковим – 

«Приватбанк» (+1,38 млрд. грн.). 

Окремо слід зауважити, що на банківському ринку 

спостерігається збільшення обсягу як процентних 

доходів, так і процентних витрат банків, причому останні 

зростають більш швидкими темпами. Аналітичний 

департамент НРА «Рюрік» пов’язує дану тенденцію з 

залученням банками наприкінці 2012 року депозитів за 

високими ставками, що призвело до суттєвого зростання 

відсоткового навантаження.  

Розмір витрат порівняно з результатами І півріччя 

2012 року зріс на 3,45% (1 149 млн. грн.), а з 

результатами аналогічного періоду 2011 року – 

зменшився на 0,71% (247,12 млн. грн.). За перші шість 

місяців 2013 року сукупні витрати склали 

75,93 млрд. грн. Суттєвого зниження порівняно з 

підсумками І півріччя 2012 року зазнав обсяг 

адміністративних та інших операційних витрат – він 

скоротився на 7,21% до 23,46 млрд. грн. Також слід 

зазначити, що порівняно з результатом І півріччя 

2012 року на 2,55% зріс обсяг відрахувань до резервів, 

що, як уже зазначалось, пов’язано з доформуванням 

банками резервів за кредитами. 

Протягом 2013 року можливе подальше зниження 

заробітних плат і зменшення кількості персоналу в 

банках. Триваюча тенденція до зниження рівня 

адміністративних витрат в банках призведе до 

подальшого скорочення кількості відділень і банківських 

службовців. 

За результатами проведеного аналізу кредитних 

рейтингів банків України, серед 176 банків України, які 

подають фінансову звітність до НБУ, більше половини 

банків (106 банків, або 60% від загальної кількості) на 

кінець І півріччя 2013 року мали довгострокові кредитні 

рейтинги позичальників. Незважаючи на можливість 

отримання додаткових конкурентних переваг, переважна 

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 46,15% 

банків ІV групи мають довгострокові кредитні рейтинги). 

При цьому переважна більшість кредитних рейтингів 

банків України визначена на рівні uaBBB (62,60% 

загальної кількості). 

Станом на 14.08.2013 р. НРА «Рюрік» підтримує 

16 довгострокових кредитних рейтингів банків, з яких 

3 банки належать до ІІІ групи банків, 13 – до ІV групи. 

Серед цих рейтингів 1 рейтинг підтримується на рівні 

uaA– (ПАТ «АКТАБАНК»), 4 – на рівні uaBBB+, 9 – на 

рівні uaBBB, 2 – на рівні uaBBB–.  

Враховуючи, що уповноваженими національними 

рейтинговими агентствами усього підтримується 

98 довгострокових кредитних рейтингів банків, частка 

НРА «Рюрік» на ринку рейтингових послуг в даному 

сегменті складає близько 15%.  

Аналітичний департамент НРА «Рюрік» на регулярній 

основі відслідковує та аналізує поточний стан та 

тенденції розвитку вітчизняної банківської системи, що 

знаходить своє відображення у відповідних 

щоквартальних оглядах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ «РЮРІК» 

 04053 Україна, м. Київ, вул. Артема, 52а 

+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:  

Молодший фінансовий аналітик НРА «Рюрік» 

Ткаченко Микола Анатолійович, тел. (044) 484-00-53 (вн. 109). 
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