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Резюме 

ВВП країни після двох років глибокого падіння, демонструє тенденцію 

до стабілізації: у першому кварталі 2016 р. було зафіксоване зростання на 0,1% 

р/р. Це фактично означає зупинення спаду на вкрай низькій позначці: ВВП 

України, виражений у дол.США, у першому кварталі 2016 р. був 

приблизно вдвічі нижчим за аналогічний показник 2014 р. Чинниками 

падіння ВВП країни стали скорочення внутрішнього та зовнішнього попиту на 

товари українського виробництва, а також скорочення зовнішніх інвестицій.  

Фактично в Україні на початку року були відсутні зовнішні прямі інвестиції, 

відкритим залишається лише канал залучення фінансових ресурсів від 

міжнародних організацій та урядів інших країн. 

Основні галузі промисловості скорочували виробництво протягом 

останніх трьох років через низку несприятливих факторів: скорочення 

попиту на зовнішніх та внутрішніх ринках збуту, розрив виробничих зв’язків 

та втрати через війну на Донбасі, здорожчання імпорту внаслідок девальвації 

гривні тощо. Висока інфляція та зменшення реальних доходів значно 

погіршили споживацькі настрої та очікування людей, що спричинило обвал 

роздрібної торгівлі. Водночас ситуація в сільському господарстві була не 

такою критичною. Падіння інших галузей промисловості припинилося у 

2016 р. – за 4 місяці 2016 р. промисловість зросла на 3,7% р/р завдяки впливу 

двох основних факторів – низька статистична база порівняння у 2015 р та деяке 

поліпшення зовнішньої кон’юнктури на сировинних ринках. Проте це 

зростання поки не стало сталим – вже в травні 2016 р. воно знову 

сповільнилося майже до нуля.        

Негативний тренд щодо падіння експорту до цих пір не вдалося 

переломити, що пов’язано в першу чергу з все ще слабкою кон’юнктурою на 

світовому ринку сировинних товарів (в першу чергу - пшениця та сталь). У 

географії експорту України зросла роль ринків Європи та Азії, в той же час 

зменшилася його залежність від ринків СНД. Крім того, у структурі експорту 

знову збільшилася частка товарів з низькою доданою вартістю (за рахунок 

сільського господарства). 

Держаний борг України продовжує зростати - як у гривневому 

вираженні, так і у дол.США. Зростання державного боргу відбувалося у першу 

чергу за рахунок перерахунку зовнішніх боргових зобов’язань у гривню, а 

також внаслідок залучення кредитного фінансування через емісію боргових 

цінних паперів. Причому з 22,5 млрд.дол.США (547 млрд.грн.) внутрішніх 

державних боргових цінних паперів в обігу приблизно 70% (378 млрд.грн.) 
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знаходяться у портфелі НБУ. Це є свідченням того, що Нацбанк є головним 

кредитором уряду в країні. 

 Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2016 

році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 234,3 млрд. 

грн. (9,5 млрд.дол.США), з яких 79,8% або 186,8 млрд. грн. (7,44 

млрд.дол.США) – виплати за внутрішнім боргом та 20,2% або 47,4 млн. грн. 

(1,9 млрд.дол.США) становлять виплати за зовнішнім боргом. Така структура 

виплат за боргом є результатом домовленостей щодо реструктуризації 

зовнішнього державного боргу (Додаток 1). 

Рівень золотовалютних резервів України з кінця 2015 р. 

стабілізувався на рівні наближеному до 13 млрд.дол.США, чому сприяло 

зниження від’ємного сальдо торгового балансу та залучення фінансових 

ресурсів від міжнародних організацій та урядів. 

Доходи та витрати Державного бюджету України протягом останніх 

років значно збільшилися у гривневому вираженні, у першу чергу, внаслідок 

високого рівня інфляції та девальвації гривні.  

 Активи банківського сектору у дол.США з кінця 2013 р. по 01.04.16 

зменшились на 70%. Одним з наслідків трансформацій у банківському 

секторі стала зміна структури концентрації банківських активів – відбулося 

нарощення питомої ваги активів держаних банків та банків з іноземним 

капіталом. Частка «токсичних» кредитів у банківській системі сягає 88% 

за окремими групами суб’єктів (фізичні особи, у іноземній валюті), що мають 

заборгованість перед банками. З 2013 р. по 2016 р. в Україні кількість банків 

зменшилась з 180 до 109.  

Щодо економічної ситуації у регіональному вимірі: найбільший спад у 

промисловості та зовнішній торгівлі протягом останніх трьох років відчули 

східні та південно-східні області (Додаток 2). Це було зумовлено 

спеціалізацією економіки цих регіонів на виробництві сировинних товарів і 

машинобудуванні, високою залежністю основних галузей від зовнішньої 

кон’юнктури та низькою диверсифікацією економіки і ринків збуту 

(орієнтованість на російський ринок), а також втратами через близькість до 

зони воєнного конфлікту. Економіка і торговельні потоки західних і 

центральних районів постраждали менше у порівнянні зі східними регіонами, 

оскільки вони традиційно більше орієнтовані на торгівлю з сусідніми ринками 

ЄС та в їх економіці більш відчутний вплив АПК, який був драйвером 

розвитку в цей період. 
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Загальний стан національної економіки  

Нарешті після двох років спаду ВВП України продемонстрував 

незначне зростання на рівні 0,1% у першому кварталі 2016 р.   

ВВП України, виражений у дол.США, у першому кварталі 2016 р. 

був приблизно у два рази нижчим за аналогічний показник 2014 р. (17,6 

млрд.дол.США проти 35,3 млрд.дол.США).  

 У першому кварталі 2016 р. ВВП України вперше за останні два роки 

продемонстрував позитивну динаміку. Реальний ВВП зріс на +0,1% у 

порівнянні з аналогічним періодом 2015 р. (див. Рис.1). 

 Рис. 1. ВВП України у 2014-2016 рр. 

 

 Джерело: Держстат (без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції). 

 Мінімальне зростання ВВП у першому кварталі відбулося у першу чергу 

за рахунок помірного відновлення у сферах: переробної промисловості 

(+6,9%), будівництві (+6,8%), транспорту (+5,4%), інформації та 

телекомунікацій (+5,4%).  Крім того, у першу кварталі 2016 р. продовжився 

спад у таких галузях економіки, як: фінансова та страхова діяльність (-32%), 

освіта (-5,7%), охорона здоров’я (-5,3%).  

 В цілому номінальний ВВП України у першому кварталі 2016 р. виріс на 

20,5% або на 77,7 млрд.грн. Тоді як ВВП України за перший квартал 2016 р., 

перерахований у дол. США, практично не змінився у порівнянні з першим 

кварталом 2015 р. і знаходиться на рівні приблизно 17 млрд.дол.США. А у 

порівнянні з першим кварталом 2014 р. ВВП країни зменшився приблизно на 

50% (35,3 млрд.дол.США до 17,6 млрд.дол.США). (див.рис.2). 
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 Рис. 2. ВВП України у першому кварталі 2014-2016 років (млрд.грн. та млрд. $). 

 

Джерело: Держстат, НБУ, власні розрахунки 

 Тобто ВВП країни після суттєвого падіння (у доларовому 

вираженні) демонструє фактично нульову динаміку, що пов’язано як з дією 

зовнішніх, так і внутрішніх факторів. 

Промисловість, сільське господарство та роздрібна торгівля  

Через низку несприятливих зовнішніх та внутрішніх факторів 

(скорочення попиту на зовнішніх та внутрішніх ринках збуту, розрив 

виробничих зв’язків та втрати активів через війну на Донбасі) основні 

галузі промисловості скорочували виробництво протягом останніх трьох 

років. Натомість ситуація в сільському господарстві була не настільки 

критичною (завдяки рекордним врожаям). У 2016 р. падіння 

промисловості припинилося, і вперше відновилося її зростання завдяки 

впливу двох основних факторів – низької статистичної бази порівняння у 

2015 р., а також деякого поліпшення зовнішньої кон’юнктури на 

сировинних ринках (металургія).  
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Рис.3. Темпи зростання/падіння обсягів промислового виробництва, 

сільськогосподарського виробництва та обороту роздрібної торгівлі протягом 2013-2016 

рр., кумулятивно за відповідний період.   

 

Джерело: Держстат  

Протягом останніх трьох років промисловість України стабільно 

демонструє негативну динаміку (Рис. 3). Найбільші темпи падіння 

спостерігалися у 2015 р. – коли втрати обсягів промисловості досягали 20% 

(зменшення на 13% в середньому за 2015 р). Основні фактори, що 

обумовлювали падіння обсягів промислового виробництва – значне 

зниження попиту та світових цін на сировинних ринках (в першу чергу – 

на продукцію металургії), втрата традиційних ринків збуту через 

торговельні обмеження з боку Росії, зменшення внутрішнього попиту та 

розрив/ порушення виробничих зв’язків та фізичні втрати промислового 

обладнання, інфраструктури через збройний конфлікт на Донбасі. У 

галузевому розрізі найбільші темпи падіння спостерігалися у 

машинобудуванні (здебільшого через обмеження на найбільшому 

традиційному ринку збуту - Росії), а також у добувній промисловості, 

металургії, хімічній промисловості (через незадовільну зовнішню 

кон’юнктуру та війну на Донбасі).    

Починаючи з лютого 2016 р., промисловість вперше продемонструвала 

зростання (+3,7% за 4 місяці 2016 р). Основні фактори - низька статистична 

база порівняння у 2015 р. та деяке поліпшення зовнішньої кон’юнктури на 

сировинних ринках (металургія). Проте це зростання поки що не стало 

сталим – вже в травні 2016 р. воно сповільнилося майже до нуля.    
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Показники сільського господарства були значно кращими порівняно з 

промисловістю, однак у 2015 р. і тут відбулося незначне падіння обсягів 

виробництва. Через втрати виробничих та експортних позицій металургією 

АПК був драйвером економіки та зовнішньої торгівлі та зайняв першу 

позицію в структурі експорту у 2014-2015 р.  

Високий інфляційний тиск (споживчі ціни виросли на 48,7% у 2015 р. у 

річному вимірі) та відповідно зменшення доходів та купівельної спроможності 

населення протягом 2014-2015 рр. призвели до значного погіршення 

споживацький настроїв населення. Через падіння споживання населенням 

суттєво скоротилися обсяги роздрібної торгівлі (майже на чверть у 2015 р. – 

23%).   

Споживча інфляція у квітні 2016 року у порівнянні до квітня 2015 р. 

сповільнилася до однозначного рівня – 9,8%, тоді як у березні 2016 р. вона 

становила 20,9%. Це спричинило покращення ситуації у роздрібній торгівлі 

(див. Рис. 3). Всього за січень-квітень 2016 р. інфляція становила 24,6% до 

відповідного періоду минулого року і зараз є тенденція до її сповільнення. 

Проте це також в першу чергу пояснюється ефектом високої порівняльної бази 

у 2015 р.   

Зовнішня торгівля 

 Негативний тренд щодо падіння обсягів зовнішньої торгівлі 

України до цих пір не вдалося переломити, хоча протягом перших місяців 

2016 р. спостерігається деяке сповільнення темпів падіння експорту та 

імпорту. Скорочення експортної пропозиції зумовлене традиційними для 

України факторами: невисокою диверсифікацією товарної номенклатури 

та їхньою сировинною спрямованістю, а отже - вразливістю до слабкої 

кон’юнктури ринків збуту внаслідок економічного спаду в основних 

країнах-партнерах, а також введення ними різних протекціоністських 

заходів. 

 Як наслідок, структура експорту України продовжує змінюватися в бік 

збільшення частки товарів з низькою доданою вартістю. Зокрема, якщо у    

2014 р. продовольчі товари займали 30,5% у структурі експорту, то за 4М2016 

- вже 45,9%. 

За перший квартал 2016 р. сальдо торговельного балансу країни було 

від’ємним (1 млрд.дол.США). При цьому у 2016 р., як і у 2015 р., в Україні 

продовжилося падіння обсягів як експортних, так і імпортних операцій. В той 
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же час у 2016 р. темпи падіння експорту перевищували темпи падіння імпорту 

(див. Рис.4). 

Рис. 4. Динаміка обсягів експорту-імпорту з України (ліва шкала) та темпів падіння 

експорту-імпорту (права шкала) упродовж 2013-2016 рр., поквартальні дані 

 

Джерело: Держстат, власні розрахунки 

Протягом останніх трьох років спостерігалося стійке падіння цін на 

товари, що складають основу експорту України: метали та пшеницю (див. 

Рис.5). Проте у 2016 р. спостерігається деяке поліпшення зовнішньої 

кон’юнктури на сировинних ринках (в першу чергу – на ринках сталі).  

           Рис. 5. Ціни на сталь і пшеницю за період 2012-2016 рр. (за 100% взято дані 2011 р.) 

 

Джерело: НБУ, Bloomberg 
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Падіння експорту товарів з України супроводжувалося також змінами у 

його товарній структурі. Так, має місце тенденція до підвищення у експорті 

питомої ваги товарів з низькою доданою вартістю (в першу чергу це 

продовольчі товари) і зниження експорту товарів з високою доданою вартістю 

(продукція машинобудування) (див. Рис. 6).  

Рис. 6. Структура експорту за чотири місяці 2016 р (%) 

     
Джерело: НБУ 

  

Географічна структура українського експорту також суттєво 

змінилася протягом останніх двох років – через обмеження на ринках 

Росії її роль суттєво зменшилася, натомість частки європейського та 

азійських ринків зросли – тобто частину торговельних потоків було 

переорієнтовано на ці ринки.  

У 2015р експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 34,1% 

загального експорту (для порівняння у 2012 р. – 24,9%), а у січні-квітні 2016р. 

частка ЄС зросла до 39,9%. Зростання частки ЄС відбувалося в тому числі 

завдяки дії автономних преференцій Євросоюзу, що вступили в дію від 

середини 2014 р.   

Частка Росії у загальному експорті скоротилася більше, ніж удвічі: у 

2015 р. вона становила 12,7%, а в січні-квітні 2016 р. - 8,5% (для порівняння у 

2012 р. – 25,6%). В той же час до країн Азії експортувалося 32,5% товарів з 

України у 2015 р. (для порівняння у 2012 р. – 25,7%).  
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Прямі іноземні інвестиції 

Надходження прямих іноземних інвестицій до економіки України 

протягом перших двох місяців 2016 р. склали 914 млн.дол.США і були 

переважно спрямовані до банківського сектору для докапіталізації дочірніх 

банківських структур (див. Рис.7). 

Рис. 7. Прямі іноземні інвестиції в Україну у 2012-2016 рр., млрд.дол.США 

 

 Джерело: НБУ 

 Враховуючи виплати за міжбанківськими кредитами, чисті надходження 

банківського сектору становили лише 85 млн. дол. США. Залучення прямих 

інвестицій реальним сектором практично відсутнє. 

 Фактично в Україні на початку року були відсутні зовнішні прямі 

інвестиції, відкритим залишається лише канал залучення фінансових ресурсів 

від міжнародних організацій та урядів інших країн. 

Державний борг 

 Станом на початок 2016 р, в країні не вдалося взяти під контроль боргову 

ситуацію. І хоча сукупний борговий тягар перестав прямо загрожувати 

хаосом та дестабілізацією всієї економіки, поточна динаміка 

нарощування боргу свідчить про крихкість поточної макростабільності. 

Так, Україна перманентно нарощує держаний борг як у гривневому вираженні, 

так і у дол.США. Зростання державного боргу відбувалося у першу чергу за 

рахунок перерахунку зовнішніх боргових зобов’язань у гривню, а також 

залучення кредитного фінансування через емісію боргових цінних паперів.  З 
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22,5 млрд.дол.США (547 млрд.грн.) внутрішніх цінних паперів в обігу 

приблизно 70% (378 млрд.грн.) знаходяться у портфелі НБУ. 

 Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2016 

році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 234,3 млрд. 

грн. (9,5 млрд.дол.США), з яких 79,8% або 186,8 млрд. грн. (7,44 

млрд.дол.США) – це виплати за внутрішнім боргом та 20,2% або 47,4 млн. грн. 

(1,9 млрд.дол.США) становлять виплати за зовнішнім боргом. 

Державний борг (звичайний та гарантований) України постійно 

збільшується - за 4М2016 року він збільшився на 117,6 млн.грн. або на 7,4%. 

При цьому за період з початку 2015 р. до 4М2016 року державний борг 

України зріс на 588 млн.грн. або на 53%. Як видно з Рис. 8, зростання 

державного боргу відбувається в першу чергу за рахунок збільшення 

зовнішнього боргу, що викликано у першу чергу девальвацією національної 

валюти і відповідно перерахунком зовнішнього боргу, який виражений у 

іноземній валюті.  

Рис. 8. Динаміка основного та гарантованого державного боргу України у 2013-

2016 рр. (млрд.грн.). 

 

 Джерело: Мініфін 

 Якщо говорити про рівень загального державного боргу України, 

порахованого у дол.США , то за 4М2016 року він збільшився приблизно на 1,5 

млрд.дол.США. (з 65,5 до 67 млрд. дол.США). Заборгованість зростала 

переважно за рахунок емісії боргових цінних паперів на зовнішньому (на 740 

млн.дол.США) та внутрішньому (на 570 млн.дол.США) ринках. 
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 Структура державного боргу України станом на 01.05.16 зображена на 

Рис. 9. Відношення зовнішнього боргу до внутрішнього в України складає 2:1, 

тобто в 2 р більше запозичень проводилося на зовнішньому ринку.  

Рис. 9. Структура державного боргу України на 01.05.16 (млрд.дол.США). 

 

Джерело: Мініфін, власні розрахунки 

З 22,5 млрд.дол.США (547 млрд.грн.) внутрішніх цінних паперів в обігу 

приблизно 70% (378 млрд.грн.) знаходяться у портфелі НБУ. Це є свідченням 

того, що Нацбанк є основним суб’єктом, який надає гривневу ліквідність уряду 

(мова йде про монетарну сферу).  

Основою державного зовнішнього боргу (44,5 млрд.дол.США) є 

заборгованість за емітованими євробондами (18 млрд.дол.США) перед МВФ 

(12,6 млрд.дол.США) та заборгованість перед міжнародними організаціями 

(без МВФ) 8,8 млрд.дол.США. 

Детальна інформація щодо структури державного боргу України 

знаходиться у Додатку 1. 

За даними Міністерства фінансів України, загальні виплати за 

державним боргом, що мають бути здійснені у 2016 році за рахунок коштів 

державного бюджету, оцінюються на рівні 234,3 млрд. грн. (9,5 

млрд.дол.США), з яких 79,8% або 186,8 млрд. грн. (7,44 млрд.дол.США) – 

виплати за внутрішнім боргом та 20,2% або 47,4 млн. грн. (1,9 млрд.дол.США) 

становлять виплати за зовнішнім боргом. Така ситуація (мається на увазі 

домінування виплат за внутрішнім боргом) пов’язана з тим, що провівши 
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реструктуризацію боргів у 2015 р., уряд України отримав відстрочку на 

виплату тіла зовнішнього боргу до 2019 року.  

Золотовалютні резерви 

Рівень золотовалютних резервів України з кінця 2015 р. 

стабілізувався на рівні, наближеному до 13 млрд.дол.США, чому сприяло 

зниження від’ємного сальдо торговельного балансу та залучення 

фінансових ресурсів від міжнародних організацій та урядів. 

Золотовалютні резерви України після стрімкого падіння у 2014-2015 рр. 

демонструють помірне відновлення завдяки зниженню негативного сальдо 

платіжного балансу (в квітні взагалі був зафіксований профіцит платіжного 

балансу), реструктуризації боргових зобов’язань перед міжнародними 

кредиторами та отриманням допомоги з боку міжнародних організацій та 

урядів. 

Рис. 10. Золотовалютні резерви України у 2014-2016 рр. 

 

Джерело: НБУ 

Протягом останніх декількох місяців спостерігається мінімальна 

динаміка золотовалютних резервів України, що пов’язано з певною 

макроекономічною стабілізацією. Профіцит зведеного платіжного балансу 

України за 4М2016 склав 468 млн.дол.США, що підтримувало золотовалютні 

резерви України на рівні близькому до 13 млрд.дол.США. Подальше 

нарощення золотовалютних резервів України очікується після отримання 

чергового траншу МВФ восени 2016 р. (1,7 млрд.дол.США).  
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Державний бюджет 

Державний бюджет України протягом останніх років значно 

збільшився у гривневому вираженні, що спричинено у першу чергу 

високим рівнем інфляції в країні та девальвацією гривні. Разом з тим, у 

дол.США доходи державного бюджету України у 2016 р. очікуються на 

рівні 24 млрд.дол.США проти 42 млрд.дол.США у 2013 р. 

Державний бюджет України у гривневому вираженні швидко зростав 

впродовж останніх років (більше ніж на 50% у період з 2014 р. по 2016 р.), що 

було обумовлено в першу чергу високих рівнем девальвації та інфляції в країні 

у цей період.  

Рис. 11. Динаміка показників державного бюджету у період 2013-2016 рр. 

 

Джерело: Мініфін, Держстат, власні розрахунки 

Разом з тим у доларовому еквіваленті доходні та витратні компоненти 

державного бюджету упродовж 2013-2015 рр. суттєво знизились. Так, доходи 

знизились з 42 млрд.дол.США у 2013 р. до 24 млрд.дол.США у 2015 р. 

Зростання доходної та витратної частини Державного бюджету-2016 у гривні 

було компенсовано прогнозним середньозваженим курсом грн/дол.США на 

рівні 25 грн. (у 2015 р. 22 грн.). Як результат, прогнозні показники 

Державного бюджету на 2016 р. у доларовому еквіваленті практично не 

відрізняються від 2015 р.  
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За даними Мінфіну, в 2016 році обсяг видатків державних фінансів 

України (видатки держбюджету + місцевих Бюджетів + Пенсійного фонду + 

бюджетне фінансування Нафтогазу + рекапіталізація банків й Фонду 

гарантування + випуск ПДВ-облігацій) знизиться до 44% ВВП з 53% у 2015 р. 

Зростання надходжень до бюджету (гривневого) у 2016 р. очікується 

завдяки трьом компонентам:  

1. Зростання ставки податку на доходи фізичних осіб з 15% до 18%;  

2. Зростання акцизів на алкоголь та сигарети на 100% та 40% відповідно; 

3. Оподаткування транзиту газу.  

 

Разом з тим негативним чинником формування державного бюджету 

України у 2016 р. буде зниження ставки єдиного соціального внеску з 37% до 

22%. 

Що стосується видаткової частини Державного бюджету України, то з 

запланованих на 2016 р. 674,5 млрд.грн. приблизно 80% (539,7 млрд.грн.) 

припадає на 6 відомств (див табл.1). 

 

Таблиця 1. Основні розпорядники коштів державного бюджету у 2016 р. 

 млрд.грн. 

Міністерство фінансів  (в тому числі обслуговування 
державного боргу, субвенції) 199,5 

Міністерство соціальної політики 153,7 

Міністерство оборони 55,6 

Міністерство освіти і науки 44,9 

Міністерство охорони здоров’я 44,8 

Міністерство внутрішніх справ 41,2 

Джерело: ЗУ «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 

 

Станом на кінець квітня 2016 р., спостерігалось погіршення 

показників виконання державного бюджету. Зокрема, спостерігалось 

нарощення дефіциту державного бюджету до рівня 11,6 млрд.грн., що склало 

більше половини дефіциту державного бюджету, який виник з початку року 

(22,2 млрд.грн.). Враховуючи профіцит місцевих бюджетів на рівні 17,1 

млрд.грн., дефіцит зведеного державного бюджету склав (5,1 млрд.грн.). 

Нарощення дефіциту державного бюджету пов’язано в першу чергу з 

різницею у темпах зниження доходів порівняно з витратами. Тобто у квітні 

доходи бюджету знижувались швидше за витрати, що викликано різким 



17 
 

зниженням неподаткових надходжень до бюджету. Однак у травні ситуація з 

наповненням дежрбюджету покращилася (за рахунок податкових 

відрахувань), що призвело до зниження дефіциту зведеного державного 

бюджету до 3,8 млрд грн.   

Фінансовий сектор 

 Активи банківського сектору у дол.США з кінця 2013 р. по 01.04.16 

зменшились на 70%.  

Одним з наслідків трансформацій у банківському секторі стала зміна 

структури концентрації банківських активів – відбулося нарощення питомої 

ваги активів держаних банків та банків з іноземним капіталом. 

Частка «токсичних» кредитів у банківській системі сягає 88% за 

окремими групами суб’єктів (фізичні особи у іноземній валюті), що мають 

заборгованість перед банками.  

З 2013 р. по 2016 р. в Україні кількість банків зменшилась з 180 до 

109. 

Обсяги активів банківського сектору України станом на 01.04.16 

оцінюються на рівні 1319 млрд.грн. або 53 млрд.дол.США. Якщо порівнювати 

з довоєнним періодом (кінець 2013 р.), то активи банківської системи за 

останні роки навіть збільшились на 3%, однак у доларовому вираженні вони 

суттєво скоротились приблизно на 70% (станом на кінець 2013 р. становили 

157 млрд.дол.США). 

 Фінансовий сектор України упродовж останніх років пережив вплив 

низки потужних негативних економічних, політичних та військових факторів. 

У результаті чого на банківському ринку спостерігалась низка банкротств і в 

цілому має місце переформатування структури власності банківських активів 

в Україні (див. Рис. 12). 
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Рис. 12. Концентрація банківських активів у розрізі груп банків 

 

  Джерело: НБУ 

 Тобто частка українських банків у структурі банківського сектору 

скоротилась з 40% до 13%, що є свідченням того, що саме ці банки найбільше 

втрачали в результаті складної економічної ситуації в Україні. 

Основним каналом трансмісії негативних факторів на банківську 

систему є погіршення платіжної дисципліни серед фізичних та юридичних 

осіб, що мають кредиторську заборгованість перед банками. На Рис. 13 

зображено частку «токсичних» кредитів банківського сектору за результатами 

проведення стрес-тестів у 2015 р. 
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Рис. 13. Частка «токсичних» кредитів в портфелі ТОП-20 банків 

 

 Джерело: НБУ 

Найбільші проблеми з виплатою заборгованості перед банками мають 

фізичні особи, які мають заборгованість в іноземній валюті. Суб’єкти 

господарювання, які мають заборгованість в іноземній валюті, також 

демонструють гіршу динаміку заборгованості порівняно з тими, що мають 

гривневу заборгованість.  

На тлі банківської кризи НБУ проводить політику, спрямовану на 

консолідацію банківських активів, що передбачає поетапне збільшення 

капіталу. Так, до кінця 2017 р. власний капітал банківських установ має сягати 

300 млн.грн. На фоні погіршення загальної платіжної дисципліни в економіці 

та підвищення вимог НБУ до комерційних банків в Україні спостерігається 

зменшення кількості банків. Так, якщо станом на кінець 2013 р. в Україні 

функціонувало 180 банків,  то станом на кінець квітня 2016 р. – 109. 

Високий рівень недовіри до банківської системи, з одного боку, та до 

національної валюти, з іншого, обумовлює подальшу гостру нехватку 

гривневих ресурсів в рамках банківської системи (особливо, це стосується 

дрібних та середніх банків). Наслідком таких процесів є підвищення питомої 

ваги готівки у заощадженнях населення, а також надвисокі відсоткові ставки 

за депозитами (до 27% річних) та кредитами (до 45% річних). Це відповідно 
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обмежує перетікання грошових ресурсів до виробничої сфери економіки 

країни. 

Регіональний розвиток  

 

Східні та південно-східні області відчули найбільший спад у 

промисловості та зовнішній торгівлі протягом останніх трьох років (див. 

Додаток 2). Це було зумовлене високою залежністю від зовнішньої 

кон’юнктури та низькою диверсифікацією економіки та ринків збуту, а також 

втратами через близькістю до зони воєнного конфлікту. Маючи розвинену 

важку промисловість і особливо машинобудування (проте часто 

недиверсифіковані щодо товарів та ринків збуту), вони традиційно були 

більш орієнтовані на російські ринки. В результаті ці області 

постраждали найбільше через торговельні обмеження на російському 

ринку, а також порушення виробничих ланцюжків з підприємствами, що 

знаходяться у зоні конфлікту у Донецькій і Луганській областях.  

Обмеження доступу до російського ринку призвело до зниження 

залежності східних областей від російського ринку - вони почали 

переорієнтувати свої експортні поставки на інші ринки – ЄС та Азію, проте, ці 

поставки не були достатніми, щоб компенсувати втрати на російському ринку. 

Зокрема, Харківська, Сумська і Луганська області традиційно найбільше 

залежали від експортних поставок в Росію та країн СНД (їх частка була 

більшою 50%). Однак уже в першому кварталі 2016 р. в Україні не 

залишилося областей, де частка експорту в країни СНД перевищує 50%1.  

Економіка і торговельні потоки західних і центральних районів в цілому 

постраждали менше у порівнянні зі східними регіонами. Західні регіони 

України традиційно є більш інтегрованими з сусідніми ринками ЄС. У 

першому кварталі 2016 р. у структурі експорту 11 українських областей (усі 

західні та окремі центральні) частка поставок до ЄС перевищила 50%. У 

Закарпатській області частка поставок до Європи досягла 93% від усього 

експорту2. Зокрема, машинобудівні та текстильні підприємства в західних 

областях активно зайняті у виробництві компонентів/обладнання та одягу 

відповідно для партнерів ЄС за давальницьким схемами. Крім того, 

економічна ситуація частини західних та центральних регіонів, що мають 

сільськогосподарську спрямованість економіки, підтримувалася за рахунок 

                                                           
1 http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/06/13/7050588/ 
2 http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/06/13/7050588/ 
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АПК, який демонстрував кращу динаміку порівняно з промисловістю у 2014-

2015 рр.  

Таким чином, у Центрі та на Заході також спостерігалися кризові явища, 

проте їх глибина залежала не від приналежності до певного макрорегіону, а 

від специфіки та структури економіки кожного окремого регіону. Гострий 

спад економіки та звуження зовнішніх ринків мало загальний негативний 

мультиплікативний ефект для всіх без виключення областей.  
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Додаток 1 

 

Державний та гарантований державою борг України станом на 

30.04.2016 

(за типом кредитора) 

офіційний курс НБУ  25,186528 грн./дол.США    

   
млн. 

одиниць 

  дол.США грн. % 

Загальна сума державного та гарантованого 
державою боргу 

67090,71 1689781,93 1,00 

Внутрішній борг 22546,90 567878,17 0,34 

Державний борг 21730,41 547313,58 0,32 

1. Заборгованість за випущеними цінними паперами на 
внутрішньому ринку 

21626,70 544701,59 0,32 

Казначейські зобов'язання 3,95 99,60 0,00 

ОВДП (15 - річні) 629,26 15848,84 0,01 

ОВДП (14 - річні) 129,04 3250,00 0,00 

ОВДП (13 - річні) 103,93 2617,63 0,00 

ОВДП (12 - річні) 59,56 1500,00 0,00 

ОВДП (11 - річні) 1543,80 38882,98 0,02 

ОВДП (10 - річні) 2404,40 60558,46 0,04 

ОВДП (9 - річні) 2030,80 51148,92 0,03 

ОВДП (8 - річні) 1242,78 31301,20 0,02 

ОВДП (7 - річні) 1776,34 44739,79 0,03 

ОВДП (6 - річні) 1075,97 27100,00 0,02 

ОВДП (5 - річні) 6252,83 157487,13 0,09 

ОВДП (4 - річні) 160,20 4034,84 0,00 

ОВДП (3 - річні) 1357,75 34196,93 0,02 

ОВДП (2 - річні) 1951,78 49158,50 0,03 

ОВДП (18 - місячні) 484,51 12203,20 0,01 

ОВДП (12 - місячні) 374,92 9443,00 0,01 

ОВДП (9 - місячні) 0,02 0,57 0,00 

ОВДП (6 - місячні) 32,95 830,00 0,00 

ОВДП (3 - місячні) 11,91 300,00 0,00 

2. Заборгованість перед банківськими та іншими 
фінансовими установами 

103,71 2611,99 0,00 

Національний банк України 103,71 2611,99 0,00 

Гарантований державою борг 816,49 20564,59 0,01 

1. Заборгованість за випущеними цінними паперами на 
внутрішньому ринку 

643,20 16200,01 0,01 

Державні цінні папери 0,00 0,01 0,00 

Облігації ДІУ (10 - річні) 39,70 1000,00 0,00 

Облігації ДІУ (5 - річні) 119,11 3000,00 0,00 

Облігації ДІУ (7 - річні) 119,11 3000,00 0,00 

Облігації НАК "Нафтогаз України" (3 - річні) 190,58 4800,00 0,00 

Облігації Укравтодору (3 - річні) 9,93 250,00 0,00 



23 
 

Облігації Укравтодору (5 - річні) 164,77 4150,00 0,00 

2. Заборгованість перед банківськими та іншими 
фінансовими установами 

173,25 4363,62 0,00 

ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" 20,84 525,00 0,00 

ВАТ "Державний ощадний банк України" 147,24 3708,41 0,00 

ПАТ АБ "Укргазбанк" 5,17 130,21 0,00 

3. Заборгованість, не віднесена до інших категорій 0,04 0,95 0,00 

Інші кредитори 0,04 0,95 0,00 

Зовнішній борг 44543,80 1121903,76 0,66 

Державний борг 35796,92 901600,13 0,53 

1. Заборгованість за позиками, одержаними від 
міжнародних фінансових організацій 

14251,87 358955,03 0,21 

Європейське Співтовариство 2510,12 63221,16 0,04 

Європейський банк реконструкції та розвитку 619,34 15598,93 0,01 

Європейський Інвестиційний Банк 538,20 13555,45 0,01 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку 5136,19 129362,79 0,08 

Міжнародний Валютний Фонд 5447,17 137195,19 0,08 

Фонд чистих технологій (МБРР) 0,85 21,52 0,00 

2. Заборгованість за позиками, одержаними від органів 
управління іноземних держав 

1766,44 44490,39 0,03 

Канада 318,55 8023,24 0,00 

Німеччина 235,11 5921,62 0,00 

Росія 605,86 15259,41 0,01 

США 9,02 227,23 0,00 

Японія 597,89 15058,89 0,01 

3. Заборгованість за позиками, одержаними від 
іноземних комерційних банків, інших іноземних 

фінансових установ 
0,06 1,46 0,00 

Chase Manhattan Bank Luxembourg S.A. 0,06 1,46 0,00 

4. Заборгованість за випущеними цінними паперами на 
зовнішньому ринку 

18043,33 454448,84 0,27 

ОЗДП 2013 року 3000,00 75559,58 0,04 

ОЗДП 2014 року 1000,00 25186,53 0,01 

ОЗДП 2015 року 14043,33 353702,72 0,21 

5. Заборгованість, не віднесена до інших категорій 1735,23 43704,41 0,03 

Міжнародний Валютний Фонд 1735,23 43704,41 0,03 

Гарантований державою борг 8746,88 220303,63 0,13 

1. Заборгованість за позиками, одержаними від 
міжнародних фінансових організацій 

6136,93 154568,00 0,09 

Європейське співтоватиство з атомної енергії 16,07 404,86 0,00 

Європейський банк реконструкції та розвитку 272,29 6857,93 0,00 

Європейський Інвестиційний Банк 5,68 143,03 0,00 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку 408,46 10287,65 0,01 

Міжнародний Валютний Фонд 5434,43 136874,52 0,08 

2. Заборгованість за позиками, одержаними від органів 
управління іноземних держав 

170,59 4296,48 0,00 

Канада 170,59 4296,48 0,00 

3. Заборгованість за позиками, одержаними від 
іноземних комерційних банків, інших іноземних 

фінансових установ 
2324,28 58540,59 0,03 

UniCredit Bank Austria AG 43,44 1094,21 0,00 

ВАТ "Газпромбанк" 500,00 12593,26 0,01 
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Державний банк розвитку КНР 65,62 1652,74 0,00 

Експортно-імпортний банк Китаю 1552,12 39092,61 0,02 

Експортно-імпортний банк Кореї 163,09 4107,77 0,00 

4. Заборгованість за випущеними цінними паперами на 
зовнішньому ринку 

      

5. Заборгованість, не віднесена до інших категорій 115,08 2898,56 0,00 

Міжнародний Валютний Фонд 115,08 2898,56 0,00 

Джерело: Мінфін 

 

  



25 
 

 

 

 Додаток 2. Основні економічні показники у регіональному розрізі  

 

 Джерело: http://m.tyzhden.ua/Economics/166506 


