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Огляд ситуації на банківському ринку України 

за 04.09.2017-10.09.2017 

Ключові події 
 На офіційному сайті НБУ опублікована інформація про стан золотовалютних резервів на початок вересня 2017 року, а 

також їх динаміку в серпні. 

 В кінці серпня Кабінет міністрів України схвалив рішення про надання НБУ повноважень зі створення та ведення 
кредитного реєстру. За даними видання «DW» інформацію по позичальників для даного реєстру мають надавати всі банки 
(включаючи установи, які ліквідуються) починаючи з вересня 2017 року. 

 Згідно з інформацією, яка публікується на сайті Державної служби статистики, за підсумками 8 місяців 2017 року споживчі 
ціни зросли на 14,4% (по відношенню до аналогічного періоду 2016 року). При цьому, ціни на продукти харчування і 
безалкогольні напої в зазначеному періоді збільшилися на 10,3%, алкоголь і тютюнові вироби – на 27,6%, транспортні 
послуги – на 15,8%, на електроенергію – на 62,9%, на опалення та гарячу воду – на 85,1%. Зростання цін на товари 
тривалого користування, фармацевтичну продукцію, одяг і взуття, а також на позасезонні продукти харчування було 
несуттєвим. Ціни на яйця знизилися. Крім того, було оновлено інформацію про динаміку цін виробників (вони збільшилися 
більш ніж на 30% за підсумками 8 місяців 2017 року), показники тваринництва, а також опубліковано оновлені дані про 
кількість зареєстрованих в ЄДР підприємств різних форм власності. 

 За даними заступника глави НБУ К.Рожковой, регулятор розглядає лист про наміри від нерезидента – потенційного 
покупця ПАТ «Сбербанк» (попередні пропозиції про придбання банку НБУ не погодив). Крім того, Національний банк 
проводить верифікацію джерел походження коштів для збільшення капіталу 7 банків. 

 За даними Bloomberg, Citigroup Global Markets Holdings Inc. має намір здійснити 4 випуски кредитних нот (CLN) під гривневі 
облігації внутрішньої державної позики на загальну суму понад 1 млрд. грн. В рамках реалізації емісії, загальний обсяг 
випусків становитиме 1,64 млрд. грн., а прибутковість таких паперів буде сформована на рівні 13,3% (1-3 випуск) – 13,5% 
(4 випуск). В кінці серпня Citigroup випустила аналогічні CLN на 460 млн. грн. та 115 млн. грн., які були включені в лістинг 
ISE. 

  Минулого тижня ВРУ переглянула умови оподаткування доходів нерезидентів за зобов'язаннями України, що може 
позитивно позначитись на прибутковості суверенних бондів. 

 Міністерство фінансів в 2018-2020 роках не планує випускати ОВДП для збільшення капіталу державних банків. Про це 
повідомила заступник міністра фінансів О.Маркарова. 

 Після прийняття законопроекту про пенсійну реформу, КМУ планує ініціювати підвищення мінімальної заробітної плати до 
3 764 гривень. Про це повідомляє агентство «УНІАН» із посиланням на міністра соціальної політики А.Реву. 

 За даними, що розміщені у системі розкриття інформації НКЦБФР, ВТБ Банк планує збільшити статутний капітал 
(акціонери банку розглянуть відповідне питання на загальних зборах 23.10.2017 р). Не виключено, що докапіталізацію 
банку буде проведено за рахунок реструктуризації його зобов'язань перед акціонерами (в даний момент банк не має 
можливості повертати кошти власнику в зв'язку з дією санкцій). 

 Міністерство фінансів розробило законопроект, який передбачає новий механізм оподаткування прибутку (податок на 
виведений капітал). Про це повідомила прес-служба Мінфіну з посиланням на коментар міністра фінансів О.Данилюка. 

 Британська дослідницька компанія Juniper Research прогнозує істотне зростання обсягу транзакцій з криптовалютами 
(екв. 1 трлн. дол. США до кінця грудня, що в 15 разів перевищує показник 2015 року). При цьому, в Україні статус 
криптовалют не визначений. 
 

Важливі нормативно-правові акти  
 07.09.2017 р. ВРУ прийняла ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів 

нерезидентів-інвесторів в цінні папери» (Законопроект №7052). Документ вже підписано президентом. 

 07.09.2017 р. прийнято Постанову НБУ №88 від «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного 
банку України» – регулятор спростив порядок отримання резидентами кредитів від міжнародних фінансових організацій. 

 01.09.2017 р. прийнято Постанову НБУ №86 «Про внесення Змін до Положення про передачу запасів готівки на зберігання 
в уповноважені банки». 

 На офіційному сайті Національного банку опубліковано Постанову НБУ №84 від 31.08.2017 р. «Про затвердження Змін до 
Положення про застосування Національним банком України заходів впливу». 

 Опубліковано Постанову НБУ №83 «Про затвердження Змін до Положення про порядок і умови зберігання ювелірних та 
інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і 
окремих частин таких виробів, на які накладено арешт» від 30.08.2017 р. 

 01.09.2017 р. на офіційному сайті НБУ розміщено проект Постанови «Про внесення змін до деяких нормативно-правових 
актів Національного банку України». Документом регулюється відкриття та використання рахунків умовного зберігання 
(ескроу) в рамках реалізації ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня 
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корпоративного управління в акціонерних товариствах». 

 Національний банк України публікуватиме більш широкий спектр звітності банків на оперативній основі вже починаючі з 
вересня. Відповідне рішення закріплене Постановою НБУ №85 (від 31.08.2017 р) «Про опублікування окремої інформацій 
про діяльність банків України». 
 

Тимчасові адміністрації та ліквідації 
Прийнято рішення про ліквідацію АКБ «Новий» з 01.09.2017 р. (Рішення НБУ №562-рш від 31.08.2017 р.). Банк визнано проблемним 
в липні 2017 року. Крім того, в серпні 2017 року продовжено ліквідацію АТ «СП БАНК» (до 10.09.2018 р.) та ПАТ «Укркомунбанк» (до 
13.09.2018 р.), а також введено тимчасову адміністрацію в ПАТ «КБ Гефест». 
Згідно з даними, розміщеним на офіційному сайті ФГВФО, минулого тижня від реалізації активів 39 проблемних банків Фондом 
отримано 99,5 млн. грн.; на поточному тижні Фонд планує продати активи 68 проблемних банків за 20,7 млрд. грн. 
ФГВФО, як і НБУ, почав продаж активів проблемних банків через американські спеціалізовані майданчики. Їх локальні підрозділи 
були зареєстровані в Україні ще в червні минулого року. В кінці липня 2017 на американських спеціалізованих майданчиках (FFN и 
DebtX) були оголошені перші торги проблемними заставними кредитами з портфеля НБУ. У серпні 2017 року ФГВФО схвалив 
правила продажу активів на зазначених торгових майданчиках, і планує почати реалізацію активів проблемних банків аналогічним 
способом з 19.09.2017 р. (за участю дочірніх компаній даних майданчиків в Україні та компанії ICU в якості організатора торгів). 
 

Ситуація на грошово-кредитному ринку 
В кінці серпня на черговому засіданні Ради з фінансової стабільності, серед іншого, 

була відзначена позитивна динаміка депозитної бази, а також посилення інфляційних 

ризиків. Вже на початку поточного тижня НБУ опублікував оновлену статистику за 

окремими показниками грошово-кредитного ринку за серпень. Згідно з 

опублікованими даними, в серпні грошова маса скоротилася на 0,9% (до 

1 104,5 млрд. грн.).Грошова база в зазначеному періоді скоротилася на 0,1% (до 

379,0 млрд. грн.), готівка – на 0,7% (до 309,2 млрд. грн.). Значення грошового 

мультиплікатора за місяць не змінилося (2,9) та свідчить про високі інфляційні ризики 

при використанні НБУ емісійного механізму кредитування економіки. Процентні 

ставки за новими кредитами для бізнесу зросли на 0,5 в.п. (до 12%), для 

домогосподарств – скоротилися на 1,3 в.п., хоча все ще залишаються вкрай високими 

(27,5%). Ставки по нових депозитах населення продовжують знижуватися, а по нових 

депозитах підприємств – несуттєво зросли (як в національній, так і в іноземній 

валюті). Незважаючи на поступову дедоларизацію депозитної бази та кредитного 

портфеля, вразливість економіки країни до валютного ризику залишається високою. 

За даними НБУ, на початок вересня 2017 року рівень доларизації М3 (грошової маси) 

склав 32%, депозитів – 44%, кредитів – 44%. 

Ліквідність банківської системи підтримується на високому рівні – значний обсяг 

коштів банки інвестують в суверенні та квазісуверенні зобов'язання (в т.ч. депозитні 

сертифікати НБУ). Крім того, останнім часом зросла активність банків на 

міжбанківському кредитному ринку. В аналізованому періоді одному з банків надано 

короткостроковий кредит рефінансування на загальну суму 2,44 млрд. грн. (операції 

СВОП). На ранок 11.09.2017 р. обсяг вкладень банків в депозитні сертифікати НБУ 

склав 36,5 млрд. грн.; обсяг заборгованості платоспроможних банків по кредитах 

регулятора на відповідну дату склав 12,3 млрд. грн. (загальна заборгованість 

банківської системи – 56,8 млрд. грн.). 

 
Протягом останнього тижня спостерігається посилення попиту нерезидентів на 
ОВДП, що може бути пов'язано з випуском одним з провідних американських 
інвестиційних банків кредитних нот під такі папери. Загальний обсяг ОВДП в обігу за 
останній тиждень збільшився на 2,4 млрд. грн. (до 695 млрд. грн. станом на 
11.09.2017 р); обсяг інвестицій банківської системи в зазначені інструменти за 
відповідний період збільшився на 1,14 млрд. грн. (до 306,5 млрд. грн.); нерезидентів – 
1,15 млрд. грн. Згідно з даними НБУ, 05.09.2017 р. проведені аукціони з первинного 
розміщення ОВДП, на яких розміщено папери на загальну суму 1,21 млрд. грн. (0,67 
млрд. грн. – з терміном обігу до 31.07.2019 р.; 0,54 млрд. грн. – з терміном обігу до 
19.08.2020 р.). Облігації в доларах та євро в зазначеному періоді не розміщувалися. 
На вторинному ринку за тиждень укладено 340 угод з ОВДП на загальну суму 6,07 
млрд. грн. (основний обсяг угод здійснюється на біржовому ринку). За даними 
інфляційних звіту НБУ, в 2018 році уряд планує розмістити єврооблігації на суму 
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близько 2 млрд. дол. США (на поточний момент проходить Road Show, в рамках якого 
будуть визначені ключові параметри майбутнього випуску єврооблігацій). 
Станом на 08.09.2017 р.: 

 середня ставка за депозитами ФО в національній валюті склала 13,8% (↓); 

 середня ставка по депозитах ФО в іноземній валюті склала  3,8% (↓); 

 середня ставка по депозитах ЮО в національній валюті склала  9,0%(↑); 

 середня ставка по депозитах ЮО в іноземній валюті склала 1,52,6% (↓); 

 середня ставка по кредитах ФО в національній валюті склала 28,9% (↑); 

 середня ставка по кредитах ЮО в національній валюті склала 13,8% (↑); 

 середня ставка по кредитах ЮО в іноземній валюті склала 6,0(↑). 

Відображені зміни в порівнянні з 01.09.2017 р.  

 

 

 
08.09.2017 UAH USD EUR 

3 міс. 13,54 2,53 1,48 

6 міс. 14,47 3,15 2,17 

9 міс. 14,50 3,34 2,31 

12 міс. 14,77 3,78 2,77 

 
Індекс депозитних ставок (розраховується НБУ і 
компанією Thomson Reuters) демонстрував 
тенденцію до зниження: ставки по депозитах в 
структурі Індексу процентні ставки зменшилися в 
діапазоні від 0,08 в.п. до 2,63 в.п. 

Валютний ринок 

Ситуація на валютному ринку країни характеризувалася посиленням попиту на 

валюту (що привело до підвищення курсу) на фоні раніше пом'якшених НБУ 

обмежень на операції з іноземною валютою. З 24.08.2017 р. НБУ зняв обмеження на 

зняття валютних коштів з банківських рахунків, а також скасував ряд інших обмежень 

за операціями на валютному ринку. Відповідну Постанову (№81) було прийнято НБУ 

22.08.2017 р. З огляду на обмежену зовнішню ліквідність держави, початок сезону 

ділової активності, а також чутливість валютного ринку країни до спекулятивних атак 

(при слабких показниках економіки), ми не виключаємо розширення діапазону 

коливань валютного курсу протягом найближчих декількох місяців. 

При досить слабких показниках економіки та складнощах у взаєминах з окремими 

кредиторами (зокрема МВФ, місія якого прибуває до Києва в середині вересня, а 

також ЄС), статистика платіжного балансу залишається негативною. Дефіцит рахунку 

платіжних операцій в липні розширився. Крім того, в порівнянні з червнем 

скоротилися надходження за фінансовим рахунком платіжного балансу. Загальний 

дефіцит платіжного балансу за підсумками січня-липня 2017 року становив 764 млн. 

дол. США. 

На початок вересня, обсяг ЗВР склав 18,03 млрд. дол. США, а їх зростання в серпні 

(на 1,3% або 0,24 млрд. дол. США) пов’язане, в першу чергу, з розміщенням 

валютних ОВДП ( 351,5 млн. дол. США) та операціями НБУ на валютному ринку 

(чисте придбання валюти склало 234,0 млн. дол. США). При цьому, за рахунок ЗВР в 

серпні було здійснено платіж на користь МВФ (448,7 млн. дол. США), а також платежі 

в рамках погашення і обслуговування державного боргу в валюті (50,1 млн. дол. 

США). 

Незважаючи на те, що останні кілька днів спостерігається певна стабілізація ситуації 

на валютному ринку, гривня залишається вразливою до спекулятивних атак, зміни 

ситуації в економіці, а також зовнішньої та внутрішньої політичної кон'юнктури. Ми 

очікуємо, що з початком опалювального сезону тиск об’єктивних (економічних) 

чинників на національну валюту посилиться. Крім того, неврегульованими на 

поточний момент залишаються судові позови в рамках технічного дефолту по одному 

з випусків єврооблігацій на загальну суму близько 3,5 млрд. дол. США (з урахуванням 

відсотків та інших розрахункових платежів), що придбані РФ; єврооблігацій 

націоналізованого Приватбанку (близько 0,6 млрд. дол.США), а також суди між 

державним Нафтогазом і російським Газпромом. 

Згідно з повідомленням міністра фінансів України, бюджет на 2018 рік розраховується 

виходячи з курсу 29,3 UAH / USD. 

 

 
 

 

 

 

 




