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налітичний департамент НРА «Рюрік» 

проаналізував статистичну інформацію по 

банківській системі України за 

результатами 2016 року. Проведений 

аналіз дозволив зробити нижченаведені висновки. 

Станом на 01 січня 2017 року ліцензію 

Національного банку України мали 96 банківських 

установ (в т.ч. 38 банків з іноземним капіталом). З 

початку 2016 року кількість функціонуючих 

банківських установ скоротилася на 21. 

Загалом, на дату підготовки цього огляду з початку 

2014 року  внаслідок погіршення 

платоспроможності до 82 банківських установ було 

запроваджено тимчасову адміністрацію. В 

чотирьох тимчасова адміністрація продовжує 

працювати, щодо одного банку (ПАТ «АСТРА 

БАНК») прийнято рішення про припинення 

тимчасової адміністрації та призначення куратора. 

Щодо ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 21 грудня 2016 року 

між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та 

Міністерством фінансів було підписано договір про 

продаж 100% акцій Банку. З моменту передачі  

власником 100% акцій банку є держава в особі 

Міністерства фінансів України. Запроваджена 

20.12.2016 р. тимчасова адміністрація була 

припинена 22.12.2016 р.  

В цілому, щодо 80 банків вже було прийнято 

рішення про ліквідацію. Щодо 9 банківських 

установ рішення про відкликання банківської 

ліцензії та ліквідацію було прийняте без 

попереднього запровадження тимчасової 

адміністрації. 

Також, починаючи з 01.06.2016 р. Правлінням 

Національного банку України було прийнято 

декілька рішень про надання згоди на 

самоліквідацію банківських установ. Першими 

випадками такої самоліквідації стали ПАТ «Фінанс 

Банк» та ПАТ «Інвестиційно-Трастовий Банк». 

Згідно з офіційними повідомленнями, такі рішення 

були продиктовані бажанням власників 

переорієнтуватися на інші види їх профільної 

діяльності. 18.11.2016 р. про самоліквідацію 

повідомив також ПАТ «Фінексбанк». Причиною 

такого рішення власники назвали складне 

становище на ринку фінансових і банківських 

послуг та невизначеність щодо можливих 

напрямків і джерел подальшої капіталізації банку.  

Враховуючи затверджений НБУ графік збільшення 

мінімального обсягу статутного капіталу банків, в 

подальшому можна очікувати нових випадків 

самоліквідації комерційних банків в Україні. 

Нагадаємо, згідно з Постановою правління НБУ 

№242 від 07.04.2016 р. станом на 11.07.2017 р. 

мінімальний обсяг статутного капіталу банку має 

бути не меншим за 200 млн. грн. До 11.07.2018 р. 

його обсяг має бути збільшений вже до 300 млн. 

грн. Збільшення мінімального обсягу статутного 

капіталу банківських установ триватиме щорічно 

до 500 млн. грн. станом на 11.07.2024 р. 

Протягом року в структурі власності БСУ 

відбувались значні перегрупування. Внаслідок 

переходу системного ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у 

стовідсоткову власність держави частка державних 

банків в структурі активів БСУ значно зросла 

протягом IV кварталу 2016 року та станом на 

01.01.2017 р. відповідала 52%. Частка банків з 

приватним українським капіталом складала 

близько 13%, банків іноземних банківських груп – 

35%. 

Зауважимо, що в подальшому можливе 

скорочення частки банків іноземних банківських 

груп внаслідок виходу банківських установ з 

російським капіталом з українського ринку. 

Нагадаємо, 15.03.2017 р. Нацбанком було 

запропоновано застосування санкцій щодо 

українських банків з російським державним 

капіталом на виконання рішення Ради 

національної безпеки і оборони України. 

За підсумками 2016 року чисті активи банківської 

системи України збільшились несуттєво. Їх обсяг 

станом на 01.01.2017 р. відповідав 1,256 млрд. грн. 

проти 1,254 млрд. грн. на початок року. Одним з 

ключових чинників коливання обсягу активів 

банківської системи в досліджуваному періоді 

виступала динаміка курсу національної валюти, 

поряд із виведенням частини комерційних банків з 

ринку, рухом клієнтських коштів та скороченням 

кредитних портфелів. Високий вплив коливання 

курсу національної валюти на обсяг активів БСУ 

пояснюється значною часткою активів в іноземній 

валюті в загальному обсязі (41,8% станом на 

початок 2017 року).  

Протягом 2016 року обсяг клієнтського кредитного 

портфелю скоротився на 0,4% (3,85 млрд. грн.) та 

станом на 01.01.2017 р. відповідав 

1 005,92 млрд. грн. проти 1 009,77 млрд. грн. на 

початок року. Скорочення загального обсягу 

кредитного портфелю відбувалося внаслідок 

зменшення протягом року суми кредитів, наданих 

фізичним особам. За підсумком 2016 року їх обсяг 

знизився на 10,43% до 847,09 млрд. грн. Кредити, 

надані суб’єктам господарюванням, за підсумком 

року навпаки збільшилися на 1,98% та на початок 
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2017 року досягли 157,39 млрд. грн.  

За підсумком 2016 р. портфель цінних паперів БСУ 

збільшився на 64,9% і станом на 01.01.2017 р. 

відповідав 332,27 млрд. грн. Обсяг ОВДП у 

власності банків протягом  2016 р. збільшився на 

77,1% до 312,47 млрд. грн. Важливо  зауважити, 

що за цей же період обсяг ОВДП у портфелі НБУ 

зазнав скорочення до 7,99 млрд. грн. (-2,1%). 

Зазначимо, що великі державні банки є фактично 

єдиними покупцями ВОВДП на внутрішньому 

ринку, адже інші комерційні банки мають 

законодавчо обмежені можливість щодо 

придбання іноземної валюти. 

Сукупний обсяг зобов’язань українських банків 

протягом 2016 року скоротився на 1,6% до 

1,133 млрд. грн. Протягом 2016 року сукупний 

обсяг клієнтського портфелю БСУ збільшився на 

14,2% та станом на 01.01.2017 р. відповідав 

807,07 млрд. грн.  

Клієнтський портфель СГД протягом 2016 р. 

збільшився на 16,5% та станом на 01.01.2017 р. 

складає 369,91 млрд. грн. Нарощення коштів СГД 

відбувалося переважно за рахунок збільшення 

залишків коштів на поточних рахунках. В той же 

час суми строкових коштів СГД за підсумком IV кв. 

2016 р. також продемонстрували позитивну 

динаміку (+12,9%) та на початок 2017 року 

відповідали 102,47 млрд. грн. Зауважимо, що на 

динаміку показника значний вплив мають курсові 

різниці.  

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 2016 року збільшився на 

19,4% та станом на 01.01.2017 р. складає 

123,78 млрд. грн. Адекватність регулятивного 

капіталу станом на 01.01.2017 р. є дещо вищою за 

граничний мінімум (10%) та складає 13%. 

Протягом 2016 року 43 банківські установи 

збільшили статутний капітал на загальну суму 

105,72 млрд. грн. Слід зазначити, що акціонери 

усіх груп збільшували статутний капітал переважно 

з метою підтримки власного бізнесу. 

За підсумком 2016 р. 31 з 93 функціонуючих банків 

отримав збитки на загальну суму 169,3 млрд. грн. 

З цієї суми майже 80% (135,3 млрд. грн.) припадає 

на ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Інші банківські 

установи, що завершили звітний період з додатнім 

результатом діяльності, отримали сукупно 

10,82 млрд. грн. прибутку. 

Серед найбільш прибуткових за підсумком 

минулого року банків були виключно іноземні 

фінансові установи – Райффайзен Банк Аваль, 

Сітібанк та ОТП Банк. На топ-3 найбільш 

прибуткові банки за підсумком 2016 р. припадало 

57,5% загального обсягу прибутку, отриманого 

БСУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» 
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