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налітичний департамент НРА «Рюрік» 

проаналізував статистичну інформацію по 

банківській системі України за 

результатами 6 місяців 2016 року. 

Проведений аналіз дозволив зробити 

нижченаведені висновки. 

Станом на 01 липня 2016 року ліцензію 

Національного банку України мали 111 банківських 

установ (в т.ч. 43 банки з іноземним капіталом). З 

початку 2016 року кількість функціонуючих 

банківських установ скоротилася на 6, а за 

підсумком 2015 року – на 46 (зі 163 станом на 

01.01.2015 р.). 

Внаслідок значних обсягів докапіталізації ряду 

банківських установ в структурі власності БСУ 

відбувались деякі перегрупування. Станом на 01 

липня 2016 року структура власності активів 

банківської системи України була представлена 

наступним чином: банки з приватним українським 

капіталом складають близько 35%, банки 

іноземних банківських груп – 34%, державні банки 

– 31%  

За підсумками І півріччя 2016 року чисті активи 

банківської системи України дещо збільшились. Їх 

обсяг станом на 01.07.2016 р. відповідав 

1,260 млрд. грн. проти 1,254 млрд. грн. на початок 

року (+0,5%). 

Базовим чинником коливання обсягу активів 

банківської системи в досліджуваному періоді 

виступала динаміка курсу національної валюти, 

поряд із виведенням частини комерційних банків з 

ринку, відтоком клієнтських коштів та скороченням 

кредитних портфелів. 

Важливість ролі курсових різниць щодо коливання 

сукупного обсягу активів пояснюється тим, що 

станом на 01.07.2016 р. частка валютних активів 

БСУ відповідає 47% (46,2% станом на 

01.01.2016 р.).  

Кредитна активність банківських установ 

продовжує залишатись невисокою, що обумовлено 

обмеженим колом надійних позичальників, 

високим рівнем невизначеності щодо подальшого 

економічного розвитку та високою вартістю 

кредитного ресурсу. Згідно з даними НБУ, станом 

на 01.07.2016 р. середня відсоткова ставка за 

кредитами в національній валюті відповідала 

19,40% (21,5% станом на 01.01.2016 р.). Для 

кредитів в іноземній валюті показник відповідав 

9,2% (6,9% станом на 01.01.2016 р.). Зниження 

облікової ставки НБУ супроводжується також 

поступовим зниженням вартості кредитного 

ресурсу на внутрішньому ринку. 

Паралельно з цим також відбувається зниження 

вартості залучення коштів на вкладні рахунки. 

Водночас, обмежені обсяги цього ресурсу і високий 

рівень конкуренції між банківськими установами 

дещо стримують темпи такого зниження. Для 

порівняння, станом на 01.07.2016 р. відсоткова 

ставка за довгостроковими депозитами в 

національній валюті відповідала 18,6% (і 11,9% за 

короткостроковими), а за довгостроковими 

депозитами в іноземній валюті – 6,7% (і 4,4% за 

короткостроковими). Станом на початок року 

ставки за депозитними вкладами були ще вищими 

– 22,3% та 11,7% для довгострокових та 

короткострокових вкладів відповідно у гривні, та 

9,5% і 7,4% відповідно для вкладів в іноземній 

валюті. 

Протягом І пів. 2016 року обсяг клієнтського 

кредитного портфелю скоротився на 5,9% 

(57,14 млрд. грн.) та станом на 01.07.2016 р. склав 

907,95 млрд. грн. З початку 2016 року клієнтський 

портфель демонстрував позитивну динаміку 

протягом  січня та лютого, склавши 

1 022,4 млрд. грн. станом на 01.07.2016 р. 

Основним чинником коливання сукупного обсягу 

кредитного портфелю протягом року також 

виступають курсові різниці, оскільки близько 

половини виданих кредитів номіновані в іноземній 

валюті. 

З огляду на девальвацію національної валюти та 

враховуючи суттєву частку валютних кредитів в 

клієнтському кредитному портфелі банків, обсяг 

простроченої заборгованості протягом І пів. 

2016 року збільшився на 3,4% (7,3 млрд. грн.) та 

станом на 01.07.2016 р. відповідав 24,3%.  

Сукупний обсяг зобов’язань українських банків 

протягом І пів. 2016 року скоротився на 2,8% до 

1 118,4 млрд. грн. Протягом І пів. 2016 року 

сукупний обсяг клієнтського портфелю БСУ 

збільшився на 5,1%  та станом на 01.07.2016 р. 

відповідав 743,0 млрд. грн. В той же час, поряд із 

курсом національної валюти, значно вплинуло на 

скорочення цього показника визнання 

неплатоспроможними ряду банківських установ.  

За строковим характером в клієнтському портфелі 

переважають короткострокові депозитні вклади 

строком до 1 року. Яскраво виражена тенденція 

щодо зменшення обсягу строкового ресурсу існує з 

початку 2014 року. 

Також зазначимо, що з вересня 2015 року 

встановилася тенденція до зростання обсягу 
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вкладів на вимогу. Станом на 01.07.2016 р. їх сума 

відповідає 374 млрд. грн., що дорівнює 46,4% 

сукупного портфелю коштів клієнтів.  

Враховуючи, що зростання клієнтського портфелю 

відбувається виключно за цією складовою, наразі 

не має підстав говорити про повноцінне 

відновлення довіри до банківської системи. Частка 

довгострокових депозитів протягом 

досліджуваного періоду продовжує скорочуватись 

та станом на 01.07.2016 р. складає 18%. 

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 І пів. 2016 року збільшився 

на 27,0 млрд. грн. та станом на 01.07.2016 р. 

складає 142,3 млрд. грн.  

Протягом І пів. 2016 року 35 банківських установ 

збільшили статутний капітал на загальну суму 

65,2 млрд. грн. Слід зазначити, що акціонери усіх 

груп збільшували статутний капітал переважно з 

метою підтримки власного бізнесу.  

Враховуючи, що не всі банківські установи зможуть 

виконати графік підвищення обсягу статутного 

капіталу, варто очікувати, що частина установ 

прийме рішення про об’єднання з іншими гравцями 

на ринку, або про припинення діяльності та 

ліквідацію. 

За підсумком І пів. 2016 року доходи банків України 

знизилися на 56,4% і становили 88,0 млрд. грн, 

витрати зросли на 18,6% – до 97,2 млрд. грн. 

Фінансовий результат діяльності БСУ за 

підсумком року був від’ємним та станом на 

01 липня 2016 року становив (-)9,2 млрд. грн. 

(-)82,0 млрд. грн. за підсумком І пів. 2015 р.). 

Зменшення доходів в І кв. 2016 року порівняно з 

відповідним періодом минулого року пов’язане в 

першу чергу з отриманням збитків від 

торговельних операцій (за рахунок збитків від 

торгівлі іноземною валютою та  банківськими 

металами) та скороченням процентних доходів, 

обсяг яких порівняно з відповідним періодом 

минулого року скоротився на 12,5 млрд. грн. та 

станом на 01.07.2016 р. відповідав 69,5 млрд. грн.  

За підсумком І пів. 2016 р. 30 зі 101 

функціонуючого банку отримали збитки на 

загальну суму 15,9 млрд. грн. Інші банківські 

установи, що завершили звітний період з додатнім 

результатом діяльності, отримали сукупно 

6,7 млрд. грн. прибутку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ «РЮРІК» 

вул. Січових стрільців, 52-А, м. Київ, 04053, Україна 

т.: (044) 383-04-76, (044) 489-65-63 

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 аналітик:  

Старший фінансовий аналітик НРА «Рюрік» 

Ярош Станіслава Сергіївна, тел. (044) 383-04-76 

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

