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налітичний департамент НРА «Рюрік» 

проаналізував статистичну інформацію по 

банківській системі України за 

результатами І кварталу 2015 року. 

Проведений аналіз дозволив зробити 

нижченаведені висновки. 

Станом на 01 квітня 2015 року ліцензію 

Національного банку України мали 148 банківських 

установ  (в т.ч. 46 банків з іноземним капіталом). 

Зважаючи на несприятливу економіко-політичну 

ситуацію в країні та подальше виведення 

Нацбанком з ринку неплатоспроможних банків 

(в т.ч. що порушували законодавство з питань 

легалізації та відмивання коштів злочинним 

шляхом та фінансування тероризму), кількість 

банківських установ протягом І кварталу 2015 року 

суттєво зменшилась. Так, протягом січня-травня 

поточного року кількість банківських установ, що 

були визнані неплатоспроможними складає 15. 

Таким чином, розширення повноважень НБУ та 

останні дії ФГВФО щодо запровадження ТА в 

банки ІV групи, які не мали проблем з ліквідністю, 

роблять дефолти банківських установ 

слабкопрогнозованими. 

Станом на 01 квітня 2015 року структура власності 

активів банківської системи України була 

представлена наступним чином: банки з 

приватним українським капіталом складають 

близько 39%; банки з іноземним капіталом (крім 

російських) – 19%; банки з російським капіталом – 

17%; державні банки – 25%. 

За підсумками І кварталу 2015 року чисті активи 

банківської системи України збільшились на 9,39% 

(123 630 млн. грн.) та станом на 01.04.2015 р. 

складають 1 440,48 млрд. грн. Варто зазначити, що 

незважаючи на ліквідацію ряду проблемних 

банківських установ та значний відтік клієнтських 

коштів, зростання активів відбувалось внаслідок 

стрімкої девальвації національної валюти, що 

також відобразилось на суттєвому збільшенні 

залишків валютних активів. 

Протягом І кварталу 2015 року обсяг коштів, 

інвестованих в цінні папери, збільшився на 3,96% 

(6,69 млрд. грн.), що певною мірою може 

обумовлено збільшенням номінальної вартості 

валютних ОВДП, які перебувають у власності 

банків, внаслідок значної девальвації національної 

валюти. Привабливість ОВДП для комерційних 

банків як і раніше обумовлена можливістю 

отримувати кредити рефінансування від НБУ та 

залучати кошти на міжбанківському ринку під їх 

заставу. 

Незважаючи на подальше ведення бойових дій на 

сході України та погіршення якості активів банків за 

одночасного продовження відтоку строкового 

ресурсу, протягом І кварталу 2015 року обсяг 

високоліквідних активів збільшився на 17,32% 

(26 954 млн. грн.) та станом на 01 квітня 2015 року 

складає 182,6 млрд. грн. На думку НРА «Рюрік», 

збільшення обсягу високоліквідних активів 

обумовлене переоцінкою залишків коштів в 

іноземній валюті на кореспондентських рахунках, а 

також залученням коштів рефінансування від НБУ. 

Кредитна активність банківських установ впродовж 

І кварталу поточного року залишалася низькою, що 

обумовлено скороченням ресурсної бази, 

погіршенням кредитоспроможності позичальників 

та високим рівнем невизначеності щодо 

подальшого економічного розвитку, що, в свою 

чергу, змушує банківські установи більш 

прискіпливо відноситись до фінансового стану 

потенційних позичальників або й взагалі 

призупинити на деякий час кредитування.  

Незважаючи на зменшення обсягу валютних 

кредитів (в доларовому еквіваленті), внаслідок 

суттєвої девальвації гривні з початку 2014 року, 

частка валютних кредитів в кредитному портфелі 

залишається суттєвою (56,1%). 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).  

З огляду на девальвацію національної валюти та 

враховуючи суттєву частку валютних кредитів в 

клієнтському кредитному портфелі банків, обсяг 

простроченої заборгованості протягом І кварталу 

2015 року збільшився на 46,27% (62 860 млн. грн.) 

та станом на 01.04.2015 р. складає 

198 718 млн. грн., що відповідає 17,2% клієнтського 

кредитного портфеля.  

На думку НРА «Рюрік», обсяг неробочих кредитів є 

значно вищим, враховуючи той факт, що наразі 

банківські установи намагаються максимально 

реструктуризувати наявну проблемну 

заборгованість. При цьому, очікується подальше 

доформування резервів під сумнівні до 

повернення активи, враховуючи продовження 

бойових дій на сході України.  

Обсяг зобов’язань БСУ збільшувався з початку 

року завдяки суттєвій девальвації національної 

валюти та станом на 01.04.2015 р. складав 

1 354,4 млрд. грн. При цьому, частка валютних 

зобов’язань є вагомою та станом на 01.04.2015 р. 

складає 63,96% сукупних зобов’язань.  

Протягом І кварталу 2015 року сукупний обсяг 
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клієнтського портфеля БСУ збільшився на 

85 866 млн. грн. та станом на 01.04.2015 р. складає 

763,61 млрд. грн. За строковим характером 

переважали короткострокові депозитні вклади 

строком до 1 року. Слід зазначити, що з початку 

2014 року з’явилася тенденція щодо зменшення 

обсягу строкового ресурсу. 

Причинами вилучення строкового ресурсу з боку 

суб’єктів господарської діяльності є обмеженість 

доступу до кредитних ресурсів, враховуючи також 

зростання вартості кредитного ресурсу. Таким 

чином, підприємства змушені вилучати власні 

депозити для фінансування поточної діяльності. 

При цьому, значна кількість підприємств втратили 

власні кошти внаслідок введення до банківських 

установ тимчасової адміністрації та подальшої 

ліквідації.  

У випадку ж з фізичними особами, вилучення 

строкових депозитів відбувалось на фоні зниження 

реальних доходів населення за одночасного 

підвищення рівня інфляції, що, в свою чергу, 

призводить до підвищення витрат на споживання, 

а також прагнення громадян зафіксувати власні 

заощадження шляхом конвертації їх в іноземну 

валюту. Однак, на відміну від минулого року, 

сальдо операцій з іноземною валютою з фізичними 

особами було додатнім, що на нашу думку 

зумовлено не зниженням попиту на іноземну 

валюту, а зниженням реальних доходів громадян 

за одночасного зростання рівня інфляції, що, в 

свою чергу, зумовлює збільшення витрат. 

Протягом І кварталу 2015 року валютний 

клієнтський портфель (в доларовому еквіваленті) 

зменшився на більше, ніж на 2 790 млн. дол. США. 

Втім, в результаті девальвації національної 

валюти, обсяг залишків клієнтських коштів в 

іноземній валюті (в гривневому еквіваленті) 

збільшився більш ніж на 1/4 (83 763 млн. грн. (в 

гривневому еквіваленті)) та станом на 

01.04.2015 р. складає 390 275 млн. грн. Частка 

коштів, залучених в іноземній валюті, в сукупному 

клієнтському портфелі є значною та складає 53%. 

З огляду на погіршення якості активів та збиткову 

діяльність, обсяг власного капіталу банків з 

початку року зменшився на 61,92 млрд. грн. та 

станом на 01.04.2015 р. складає 86 102 млн. грн. 

Адекватність регулятивного капіталу станом на 

01.04.2015 р. є нижчою за гранично встановлений 

мінімум та складає 8,35%. 

За підсумками І кварталу 2015 року фінансовий 

результат БСУ був від’ємним та становив  

(-) 80 892 млн. грн. Від’ємний фінансовий результат 

БСУ за підсумками І кварталу 2015 року 

зумовлений в першу чергу погіршенням якості 

активів банків, що, в свою чергу, зумовлює 

необхідність подальшого доформування резервів. 

Враховуючи значну питому вагу валютних кредитів 

в клієнтському кредитному портфелі та деяке 

погіршення якості обслуговування позичальниками 

кредитів (в т.ч., що були надані позичальникам в 

Донецькій та Луганській областях), 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 133 платоспроможних банків України, які 

подають фінансову звітність до НБУ, переважна 

більшість банків (95 банків або 71,43% від 

загальної кількості) за підсумками І кварталу 

2015 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, близько 

1/2 кредитних рейтингів банків України визначена 

на рівні uaBBB. 

Станом на 02.06.2015 р. НРА «Рюрік» підтримує 10 

довгострокових кредитних рейтингів банків, один з 

яких належать до ІІІ групи банків, 9 – до ІV групи. 

Серед цих рейтингів один підтримується на рівні 

uaВВВ+ (ПАТ «АВАНТ-БАНК»), 8 – на рівні uaBBB 

та 1 – на рівні uaСС. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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) 489-87-33 / 49 (вн. 705) 
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