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76 БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬБАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Примітка: Оцінку банківських депозитів слід сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) про надійність банківського депозиту. Ця думка не є рекомендацією до придбання банківських послуг або вкладення коштів в конкрет- ні банки. Рейтинг розрахований на основі даних, які агентство вважає достовірними. Диференціація 
рейтингової оцінки проведена щодо середніх значень числових чинників, які бралися до уваги при оцінці. Рівень рейтингу визначається не місцем в таблиці, а рейтинговою оцінкою. У разі розбіжності даних НБУ і даних квартального (річного) звіту банку, перевага надавалась квартальним даним НБУ. Порівнюючи результати рейтингів за перший квартал 
та перше півріччя 2017 року, 9 місяців 2017 року, за 2017 рік, а також за перший квартал та перше півріччя 2018 року слід враховувати, що рейтинги розраховувалися за методикою, в яку вносилися зміни в лютому і травні 2017 року, також змінювався формат надання банками публічних даних через Web-сайт НБУ. Рейтинг розраховувався за актуальними 
даними. Однак, якщо агентству ставало відомо про будь-які важливі фактори, що впливають на депозити банку до 6 вересня 2021 року включно, ці фактори враховувалися при оцінці

Рейтинг надійності банківських депозитів за підсумками першого півріччя 2021 року                       (станом на 01.07.2021 року) Методика оцінки
Модель оцінки базується на основі моделі СAMEL (Capital adequacy, Asset quality, Management, Earnings, 

Liquidity). В процесі оцінки агентство вивчало окремі групи факторів та встановлювало їх вплив на надійність 
депозитів. До уваги приймалися наступні групи факторів: капітал банку, якість кредитного портфеля, ліквідність, 
доходність операцій, дисбаланс між активами та зобов’язаннями в іноземній валюті, масштаб діяльності, підтримка з 
боку акціонерів, якість депозитних програм. Показники всередині груп факторів замінені на максимально наближені 
до нормативів, а також ряд груп показників були розширені, оскільки звітність банків за МСФЗ дозволяла це зробити.

З третього кварталу 2017 року ми прийняли рішення доповнити групу «якість кредитного портфеля» показником 
«частка поганих кредитів в кредитному портфелі банку». З першого кварталу 2018 року показник «частка поганих 
кредитів» розраховувався як співвідношення суми кредитів фізичним особам п’ятого класу і десятого класу кредитів 
юридичним особам до загального обсягу кредитного портфеля на 01.01.2018 р. Крім того, динаміка частки поганих 
кредитів розраховувалася як різниця між частками поганих кредитів в портфелі банку за квартал. У кожній групі 
чинників було кілька показників, за якими проводилась оцінка (табл. А).

Таблиця А
Групи факторів та показники, за якими проводилася оцінка

Групи показників 
(питома вага групи в 

загальній оцінці)
Показники

Капітал банку (20%)
Приріст капіталу за аналізований період
Приріст статутного капіталу за аналізований період
Співвідношення капіталу до активів

Якість кредитного портфелю
(20%)

Динаміка частки поганих кредитів в кредитному портфелі банку
Рівень покриття резервами кредитів та заборгованості клієнтів
Частка поганих кредитів в кредитному портфелі банку

Ліквідність (30%) Покриття зобов’язань грошовими коштами та їх еквівалентами

Дохідність (30%)
Рентабельність капіталу
Приріст (наявність) чистого процентного доходу (ЧПД)
Співвідношення ЧПД та чистого комісійного доходу

Масштаб (коригувальний фактор) Частка активів банку в активах банків-учасників рейтингу

При оцінці надійності депозитів агентство також збільшило частку показника «ліквідність» в загальному по-
казнику до 30% і зменшило частку групи показників «капітал» до 20%. Після аналізу даних за 9 місяців 2016 року 
і факторів, які впливають на банківські дефолти, агентство прийняло рішення залишити в групі «капітал» ще й 
такий фактор, як «приріст статутного капіталу банку за аналізований період», але при розрахунках за 9 місяців 2017 
року та 2017 рік було прийнято рішення зменшити його частку в групі до мінімальних 10%. Надалі частка цього 
показника може бути ще зменшена до 5%.

Через ситуацію з націоналізації ПриватБанку, агентство змінило підходи до оцінки впливу на надійність де-
позитів рівня покриття резервами кредитного портфеля банку. Істотне відхилення рівня покриття резервами від 
середнього значення в меншу сторону при високому значенні частки поганих кредитів оцінювалося мінімальною 
кількістю балів, і такі банки були виключені з рейтингу.

Після того, як агентство розрахувало показники по групам факторів, їх оцінки були переведені в бали. За ко-
жен з показників банк отримував від 1 до 3 балів. Чим більше балів отримував банк, тим краще показник впливав 
на надійність його депозитів. Після врахування всіх показників по групам (капітал, якість кредитного портфеля, 
ліквідність і дохідність) загальний бал був відкоректований на масштаб роботи банку, підтримку його акціонерів і 
якість депозитних програм.

Підтримка з боку акціонерів банку визначалася агентством експертним шляхом, оцінюючись від 1 до 5 балів. 
Розмір максимальних балів за зовнішню підтримку був збільшений ще в рейтингу за підсумками першого кварталу 
2015 року із 3 до 5 балів, оскільки збільшилася роль підтримки акціонерів банку в період кризи. Банки, акціонери 
яких розкрилися перед НБУ, отримували додаткові бали до показника оцінки підтримки акціонерів. На думку агент-
ства, розкриття інформації про акціонерів повинно позитивно позначатися на їх відповідальності перед вкладниками 
та знизити ймовірність відходу від забезпечення банків капіталом.

Таблиця Б
Рейтингова шкала оцінки надійності депозитів банків на основі публічної інформації

Позначення 
рейтингової оцінки Інтерпретація рейтингової оцінки

Інтервал значень 
підсумкового 

показника, бали

rd.1 (pi) Висока надійність депозитів у зрівнянні з 
іншими банками, які входять до рейтингу Більше 8,0

rd.2 (pi) Хороша надійність депозитів у зрівнянні з 
іншими банками, які входять до рейтингу 5,0–7,99

rd.3 (pi) Прийнятна надійність депозитів у зрівнянні 
з іншими банками, які входять до рейтингу 3,0–4,99

rd.4 (pi) Незадовільна надійність депозитів у зрівнянні 
з іншими банками, які входять до рейтингу Менше 3,0

Якість депозитної програми банку оцінювалася в сумі від 1 до 4 балів в залежності від наявності пропозицій 
депозитів на різні терміни і різні види валют, а також карткових продуктів або рахунків, які забезпечують швидкий 
доступ вкладників до грошових коштів.

Після розрахунку підсумкового показника він був переведений в рейтингову шкалу, яку РА «Стандарт-Рейтинг» 
розробило спеціально для оцінки «Рейтингу надійності депозитів українських банків». Бар’єрні значення при ви-
значенні рейтингової категорії були посилені у 2020 році через вплив коронакризи.

Агентство звертає увагу, що від місця в таблиці рейтингова оцінка не залежить. На рівень надійності депозиту 
прямо вказує буквено-чисельне позначення рейтингової оцінки і побічно вказує значення підсумкового показника. 
Дані про банки з рейтингом депозитів rd.4 (pi) не публікуються. При розрахунках агентство віддавало перевагу да-
ним, які були опубліковані НБУ, якщо такі дані в звітності банку і на сайті НБУ істотно відрізнялися. До рейтингу 
не потрапили:

- банки, які прямо заявили, що не зацікавлені в розвитку роздрібного бізнесу в Україні;
- банки, надійність депозитів яких агентству важко визначити з тих чи інших причин;
- банки, які знаходяться в процесі поглинання.
Знайомлячись з результатами рейтингу, слід пам’ятати, що агентство переглядає свої оцінки по надійності 

депозитів банків на регулярній основі — кожен квартал, а опублікований рейтинг не є закликом вкладати гроші в 
депозити якогось конкретного банку.

У першому, другому і третьому кварталах 2018 року методика оцінки не змінювалася. Однак, починаючи з тре-
тього кварталу 2018 року і до початку першого кварталу 2021 року, агентство може враховувати в оцінках важливу 
інформацію або події, які настали після публікації звітності банку. Таке нововведення торкнулося банків, які або 
перебували в процесі докапіталізації, або оголосили про свій добровільний вихід з українського ринку. Також у 2018 
році, було прийнято рішення повністю виключити з рейтингу банки, повністю або частково контрольовані урядом 
Російської Федерації через неможливість точно визначити їх рівень зовнішньої підтримки та ймовірну схильність 
керівництва до прийняття «політичних рішень».

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

№  
з/п Назва банку Рейтинг 

депозитів

Підсумко-
ва оцінка 
в балах

Капітал Кредитний портфель Ліквідність Дохідність Масштаб Додаткові фактори

Темп 
приросту 

капіталу, %

Темп 
приросту 

статутного 
капіталу, %

Співвідно-
шення між 
капіталом 

та чистими 
активами, %

Динаміка 
частки поганих 
кредитів (NPL) 

за І півріччя 
2021 р., п.п.

Частка поганих 
кредитів в кре-
дитному порт-
фелі банку, %

Покриття 
резервами 
кредитів та 

заборгованості 
клієнтів, %

Покриття 
зобов'язань гро-
шовими кошта-
ми та їх еквіва-

лентами, %

Рента-
бельність 

капіталу, %

Чистий 
процентний 
дохід (ЧПД), 

тис. грн

Співвідно-
шення чистого 
комісійнного 

доходу та 
ЧПД, %

Частка активів 
банку в 

активах банків- 
учасників 

рейтингу, %

Премія за 
масштаб

Оцінка 
депозитних 

програм 
в балах

Оцінка 
підтримки 
акціонера 

в балах

1 АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" rd.1 (pi) 10,0841 -4,58 0,00 11,63 0,47 2,43 5,66 7,58 11,92 1363528,54 27,75 2,80 3,08 3 4
2 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" rd.1 (pi) 10,0102 1,80 0,00 10,89 -0,67 2,86 3,15 14,33 17,78 3835632,04 37,14 6,74 3,01 3 4
3 АТ "ПРАВЕКС БАНК" rd.1 (pi) 9,8779 -4,90 0,00 20,33 -0,72 0,93 1,32 19,53 -5,60 168012,37 29,68 0,45 2,88 4 3
4 АТ "КРЕДОБАНК" rd.1 (pi) 9,7109 15,42 0,00 13,18 -1,27 7,91 4,79 5,63 11,76 963807,01 25,79 1,53 2,71 3 4
5 АТ "УКРСИББАНК" rd.1 (pi) 9,6505 6,40 0,00 12,22 -1,45 6,61 7,90 9,62 5,99 1659836,64 54,11 3,94 2,65 3 4
6 АТ КБ "ПРИВАТБАНК" rd.1 (pi) 9,4999 -18,76 0,00 11,79 -2,83 73,61 73,27 8,38 26,55 13329861,05 79,64 20,77 2,50 3 4
7 АТ "КБ "ГЛОБУС" rd.1 (pi) 9,2962 2,34 0,00 8,51 0,16 7,12 6,74 6,11 5,70 212626,34 36,58 0,34 3,30 3 3
8 АТ "БАНК ФОРВАРД" rd.1 (pi) 9,0042 8,24 0,00 15,95 -0,80 12,39 9,17 4,85 7,61 283905,40 6,14 0,14 3,00 3 3
9 АБ "УКРГАЗБАНК" rd.1 (pi) 8,8837 4,18 0,00 7,11 2,13 17,36 14,05 8,00 8,14 2489507,71 27,92 7,03 1,88 3 4

10 АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" rd.1 (pi) 8,7067 -4,88 0,00 12,89 -1,01 3,44 2,98 3,69 9,92 633204,75 21,06 1,56 2,71 2 4
11 АТ "УКРЕКСІМБАНК" rd.1 (pi) 8,4959 10,53 0,00 5,32 -1,69 55,42 38,87 4,02 10,15 1873678,32 26,65 11,63 1,50 3 4
12 АТ "ОЩАДБАНК" rd.1 (pi) 8,2796 -2,78 0,00 8,56 -6,79 44,60 26,00 8,17 2,40 5997434,20 50,15 13,98 2,28 2 4
13 АТ "АЛЬФА-БАНК" rd.1 (pi) 8,2420 14,42 0,00 10,78 -4,66 24,90 20,66 8,90 13,19 2875487,89 59,83 5,75 2,24 2 4
14 АТ "БАНК АЛЬЯНС" rd.2 (pi) 7,9879 5,43 25,24 5,71 1,94 2,62 6,97 6,96 5,15 94427,10 176,50 0,60 2,99 3 2
15 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" rd.2 (pi) 7,9552 -1,12 0,00 26,22 5,05 17,20 12,14 6,53 -1,04 130319,82 21,86 0,27 1,96 3 3
16 АТ "МОТОР-БАНК" rd.2 (pi) 7,6376 -8,22 0,00 17,03 0,13 0,29 0,51 18,09 1,92 28115,10 75,31 0,10 2,64 2 3
17 АТ "КІБ" rd.2 (pi) 6,8793 25,14 0,00 6,29 -2,89 12,56 1,08 8,38 14,89 117480,10 61,74 0,32 2,88 3 1
18 АТ "ПУМБ" rd.2 (pi) 6,6267 6,55 0,00 11,43 -2,51 8,32 10,49 5,35 19,18 4234301,85 17,15 5,07 2,63 1 3
19 АТ "ОТП БАНК" rd.2 (pi) 6,5688 1,05 0,00 16,06 -3,32 9,93 9,83 8,11 13,39 2131009,44 30,28 3,37 2,57 2 2
20 АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" rd.2 (pi) 6,4278 1,97 0,00 22,22 1,02 9,76 1,39 7,18 1,94 53931,12 16,15 0,11 2,43 2 2
21 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" rd.2 (pi) 6,3892 1,47 0,00 3,01 8,59 14,75 16,32 8,32 1,68 228077,42 68,90 0,60 2,39 1 3
22 АТ "СКАЙ БАНК" rd.2 (pi) 5,8719 1,78 0,00 10,87 -8,04 7,80 10,26 6,89 3,91 20704,19 21,28 0,10 1,87 2 2
23 АТ "МЕГАБАНК" rd.2 (pi) 5,8196 28,29 17,05 12,33 0,26 13,38 12,02 4,85 0,73 106970,72 128,34 0,52 2,82 2 2
24 АТ "ОКСІ БАНК" rd.2 (pi) 5,2009 6,52 0,00 31,20 2,82 23,06 9,16 25,90 1,62 46189,58 -14,93 0,04 2,20 1 2
25 ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" rd.2 (pi) 5,1719 0,02 0,00 16,20 -6,32 11,02 5,41 4,06 0,44 32462,26 65,95 0,09 2,17 2 1
26 АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" rd.3 (pi) 4,9887 1,47 0,00 11,01 2,61 16,25 12,48 14,67 1,35 64873,89 36,39 0,19 1,99 2 1
27 АТ "АП БАНК" rd.3 (pi) 4,9332 -1,35 0,00 17,11 0,10 1,57 2,74 4,77 -1,37 52986,26 28,27 0,11 2,93 1 2
28 АТ "ІДЕЯ БАНК" rd.3 (pi) 4,9086 11,99 0,00 19,73 0,51 38,31 43,03 2,80 25,08 922988,62 8,12 0,30 2,91 1 2
29 АТ "АКБ "КОНКОРД" rd.3 (pi) 4,8369 6,46 0,00 8,12 2,84 20,97 10,02 11,25 6,07 72203,42 372,40 0,24 2,84 1 1
30 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" rd.3 (pi) 4,8236 6,12 0,00 10,81 2,12 10,64 6,25 19,61 5,77 47032,34 210,62 0,13 2,82 1 1
31 АТ "АЛЬТБАНК" rd.3 (pi) 4,8115 0,26 0,00 25,99 0,72 0,82 1,07 17,50 0,86 28611,09 60,52 0,05 2,81 1 1
32 АТ "КОМІНВЕСТБАНК" rd.3 (pi) 4,7571 19,49 0,00 27,37 -1,79 49,01 12,78 14,87 0,17 9748,03 397,70 0,08 2,76 1 1
33 АТ "БТА БАНК" rd.3 (pi) 4,7005 -7,85 0,00 46,25 -28,70 32,77 0,61 8,70 -8,73 13597,69 14,96 0,03 1,70 1 1
34 АТ "КРИСТАЛБАНК" rd.3 (pi) 4,6969 11,85 0,00 7,21 -3,18 38,89 10,78 8,73 12,55 98378,01 39,16 0,25 2,70 1 1
35 АТ "ПОЛТАВА-БАНК" rd.3 (pi) 4,6846 -4,50 0,00 25,76 -8,70 12,87 5,43 7,62 6,35 82387,42 66,72 0,17 2,68 1 1
36 АТ "МЕТАБАНК" rd.3 (pi) 4,6526 4,81 0,00 21,29 -2,47 2,86 4,06 12,65 4,53 37248,37 79,26 0,10 2,65 1 2
37 АТ "АБ "ПІВДЕННИЙ" rd.3 (pi) 4,6327 8,53 11,35 9,35 -0,49 6,09 7,57 7,81 9,30 873587,81 55,12 2,04 2,63 1 1
38 АТ "БАНК "ГРАНТ" rd.3 (pi) 4,6231 -3,91 0,00 27,93 -0,47 4,17 3,27 8,62 3,35 71471,51 21,05 0,12 2,62 1 1
39 АТ "А-БАНК" rd.3 (pi) 4,6159 13,19 0,00 13,10 -4,28 9,92 14,42 7,37 14,00 1109302,81 20,25 0,61 2,62 1 1
40 ПАТ "БАНК ВОСТОК" rd.3 (pi) 4,6033 7,58 5,78 6,88 -0,39 2,06 2,94 10,52 8,41 455225,00 58,74 0,90 2,60 1 1
41 АТ "АЙБОКС БАНК" rd.3 (pi) 4,5889 16,40 -3,78 6,98 12,62 46,33 36,34 6,20 17,58 60360,78 442,74 0,34 2,59 1 1
42 АТ "БАНК АВАНГАРД" rd.3 (pi) 4,5887 -3,50 0,00 9,30 0,00 0,00 0,70 0,92 2,15 37891,66 12,19 0,14 2,59 1 1
43 АТ "АСВІО БАНК" rd.3 (pi) 4,5520 6,34 0,00 34,56 -13,36 7,95 6,41 11,95 5,96 41847,89 47,13 0,08 2,55 1 1
44 АТ "БАНК "ПОРТАЛ" rd.3 (pi) 4,5404 0,29 0,00 72,21 -3,27 27,48 27,87 43,64 0,29 17291,50 7,45 0,02 2,54 1 1
45 ПАТ "МТБ БАНК" rd.3 (pi) 4,5241 6,92 0,00 9,19 1,11 7,98 2,90 9,38 7,67 244665,88 66,57 0,56 2,52 1 1
46 АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" rd.3 (pi) 4,4810 -2,84 0,00 35,22 -22,27 12,66 14,45 3,14 4,64 35621,76 8,98 0,07 1,48 1 1
47 rd.3 (pi) 4,4711 -22,70 0,00 22,88 43,47 93,23 16,21 4,86 -29,36 21429,23 14,71 0,04 2,47 1 1
48 АТ "ПОЛІКОМБАНК" rd.3 (pi) 4,3611 0,97 0,00 33,32 -8,43 19,20 12,55 14,77 0,96 17142,39 83,90 0,05 2,36 1 2
49 АТ АКБ "ЛЬВІВ" rd.3 (pi) 4,3372 38,60 0,00 10,64 -6,22 15,08 1,58 4,85 5,31 140187,72 25,26 0,31 2,34 1 1
50 АТ "АБ "РАДАБАНК" rd.3 (pi) 4,2396 5,83 0,00 9,62 -6,28 14,17 18,13 13,33 8,30 107234,35 42,17 0,21 2,24 1 1
51 ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" rd.3 (pi) 4,2104 4,13 0,00 61,35 26,99 27,15 11,57 7,93 4,26 9086,04 204,63 0,02 2,21 1 1
52 АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" rd.3 (pi) 4,1354 -1,20 0,00 80,16 -0,18 0,70 6,33 28,66 -1,21 11124,15 8,14 0,02 2,14 1 1
53 АТ "МІБ" rd.3 (pi) 4,0490 2,25 0,00 11,93 3,32 54,28 46,55 5,58 2,20 24211,26 152,33 0,20 2,05 1 1
54 АТ "БАНК 3/4" rd.3 (pi) 4,0168 -2,91 0,00 32,62 -0,09 6,14 7,54 11,46 2,18 57287,61 29,05 0,09 2,02 1 1
55 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" rd.3 (pi) 4,0127 2,03 0,00 15,52 12,67 44,45 28,44 9,92 2,44 114068,97 120,29 0,22 1,97 1 1
56 АТ "ЄПБ" rd.3 (pi) 4,0015 1,37 0,00 44,08 -0,26 26,76 27,34 7,28 1,35 32132,75 21,90 0,04 1,91 1 1
- Середня по учасниках рейтингу: - - 3,97 0,99 19,56 -0,43 18,59 12,72 10,01 5,57 - 69,78 - - - -

АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
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БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬБАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

«Відкривайте та поповнюйте 
депозити у 2 кліки»

— За перше півріччя 2021 року депозитний 
портфель Глобус Банку збільшився на 90 млн. 
грн, що відповідало приросту в 7,7%. Результат 
банку з приросту коштів населення більш ніж 
утричі кращий за середньоринковий показник 
за аналогічний період часу, що підтверджує 
ефективність роботи банку на даному ринку. 
Пріоритетом роботи банку на даному ринку є 
постійне підвищення рівня сервісу та якості 
послуг, що дозволило досягти суттєвих резуль-
татів — кожен 4 клієнт розміщує в банку 2 та 
більше вкладів.

З середини літа Національний банк Укра-
їни підвищив облікову ставку та анонсував 
подальше її зростання, як реакцію на посилен-
ня інфляційних процесів в країні, що, в свою 
чергу, призупинило тренд першого півріччя зі 
зменшення процентних ставок за депозитами 
фізичних осіб. 

На друге півріччя ми прогнозуємо незначне 
підвищення процентних ставок за депозитами в 
національній валюті, що буде реакцією банків на 
інфляційні процеси.

У 1-му півріччі 2021-го року попит на строкові депозити був досить суттєвим, що під-
тверджують цифри приросту портфелю. При цьому Глобус Банк спостерігав певну міграцію 
клієнтів, які в умовах тренду на зниження процентних ставок шукали найбільш ефективну 
пропозицію на ринку. Найближчий квартал принесе клієнтам кращі пропозиції щодо відсо-
ткових ставок та дозволить розмістити кошти на вигідніших умовах порівняно з пропозиціями 
банків у першій половині року.

Депозити за своєю суттю є доволі консервативним продуктом, тому банк концентрується 
на його простоті та доступності і працює над розширенням каналів доступу клієнта до депо-
зитної складової. У рамках реалізації даної політики банк не планує розширювати кількість 
існуючих депозитних продуктів або змінювати їх наповнення, але найближчим часом всім 
клієнтам банку стане доступним новий мобільний застосунок Глобус Банку. Він дозволить 
у «2 кліки» відкривати нові та поповнювати існуючі депозити, що зробить досвід співпраці 
клієнтів з банку ще позитивнішим.

Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник 
Департаменту роздрібного бізнесу 
ГЛОБУС БАНКУ

«Депозитний портфель Forward Bank 
за 1-е півріччя 2021 року зріс на 1,62%»

— За підсумками 1-го півріччя 2021 року банку 
вдалося в повній мірі, за рахунок зростання обсягу 
портфеля коштів від населення, забезпечити фонду-
вання запланованого обсягу кредитування. Загалом 
пасивний портфель банку зріс на 1,62%. 

Прогнозуємо восени зростання розмірів процент-
них ставок по депозитах у гривні в середньому від 0,5 
до 1,0 процентного пункту, що зумовлено, з одного 
боку, поступовим зростанням облікової ставки НБУ 
та прогнозами щодо її подальшого підвищення, а з 
іншого — початком сезону збільшення попиту на-
селення на кредити і необхідністю банків залучати 
більші обсяги коштів населення для забезпечення 
фондування кредитного портфеля. Стосовно депози-
тів в іноземній валюті — розміри процентних ставок 
по них у більшості банків вже досягли свого мінімуму 
та залишаться без змін. 

З початку року облікова ставка НБУ зросла вже на 
2 відсоткові пункти. Ймовірно, що на наступному за-
сіданні НБУ буде прийнято рішення щодо подальшого 
збільшення розміру облікової ставки (орієнтовно, на 
0,5 відсоткових пункти), що зумовлено погіршенням
інфляційних очікувань (поточний рівень інфляції пе-
ревищує прогнозне значення).

Попит населення на депозити банку в 1-му півріччі 
поточного року залишився на незмінному рівні відносно попередніх періодів. При цьому більшість 
клієнтів віддавали перевагу розміщенню депозитів у гривні на рік (більше 60% від загального 
обсягу розміщення). Проте слід зазначити зниження попиту клієнтів на довгострокові депозити 
(понад рік), частка яких зменшилася з початку 2021 року до 1% від загального обсягу розміщення. 
У наступному кварталі ми не очікуємо суттєвих змін щодо попиту населення на депозити — 
клієнти, як і зараз, віддаватимуть перевагу розміщенню депозитів у гривні на строк 12 місяців. 

Forward Bank, окрім привабливих умов розміщення коштів на депозитах, пропонує вклад-
никам широкий вибір продуктів та послуг:

• кредитні картки на базі міжнародних платіжних систем Visa та MаsterCard з кредитним
лімітом до 100 тис. грн, безкоштовним обслуговуванням, пільговим періодом до 90 днів, 
кешбеком до 10%, підвищеним процентом на залишок власних коштів на рахунку, можливістю 
підключення до сервісів безконтактних платежів Google та Apple Pay;

• кредити готівкою на суму до 100 тис. грн на строк до 48 місяців та можливістю доставки
кур’єром додому;

• дебетні картки на базі міжнародних платіжних систем Visa та MаsterCard зі значним
процентом на залишок коштів на рахунку, можливістю безкоштовного зняття коштів з картки 
та поповненням; 

• широкий вибір програм страхування майна, життя та здоров’я;
• високотехнологічний інтернет-банкінг та мобільний додаток Forward Online.

Андрій КИСЕЛЬОВ,  
Голова Правління Forward Bank

ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ
За підсумками першого півріччя 

2021 року першу сходинку рейтингу 
очолив Креді Агріколь Банк. За пер-
ше півріччя 2021 року банк заробив 
чистий прибуток в обсязі 693,968 
млн грн. Станом на 01.07.2021 року, 
банк мав частку NPL у кредитно-
му портфелі на рівні всього 
2,43% при середньому зна-
чені цього показника по 56 
банках, які приймали участь 
у рейтингу, на рівні 18,59%

Традиційно високе місце 
в рейтингу надійності банків-
ських депозитів зайняв Райф-
файзен Банк Аваль. За  перше 
півріччя 2021 року банк отри-
мав чистий прибуток у сумі 
2,334 млрд грн. Станом на 
01.07.2021 року, частка NPL 
в кредитному портфелі банку 
становила всього 2,86%, що 
значно менше середньорин-
кового показника рівня NPL в 
кредитному портфелі вітчиз-
няних банків.

Третю позицію в рейтин-
гу надійності займає Пра-
векс Банк. За даними НБУ, 
за перше півріччя 2021 року 
чистий процентний дохід 
банку склав 168,012 млн грн, 
а чистий комісійний дохід 
— 49,861 млн грн. Також, 
станом на 01.07.2021 року, 
частка NPL у кредитному 
портфелі банку виглядала 
значно краще, ніж в серед-
ньому по банківській системі, 
і складала всього 0,93%, що в 
20 разів менше, ніж середній 
показник по банкам, які при-
йняли участь у рейтингу.

БАНКИ З ЛІДЕРСЬКИМИ ПОЗИЦІЯМИ
Вже стало традиційним потра-

пляння ГЛОБУС БАНКУ до ТОП-10 
лідерів рейтингу. За даними НБУ, 
чистий прибуток банку за перше 
півріччя 2021 року склав 29,52 
млн грн, чистий процентний дохід 
— 212,626 млн грн, а чистий ко-
місійний дохід — 77,783 млн грн. 
ГЛОБУС БАНК продовжує прак-
тику сталого зростання доходів, не 
дивлячись на доволі слабке понов-
лення ділової активності в Україні. 
Станом на 01.07.2021 року, кошти 
клієнтів банку досягли позначки 
4,203 млрд грн, що на 4,2% більше, 

ніж на початок 2021 року. Цей по-
казник діяльності ГЛОБУС БАНКУ 
відповідав аналогічному показни-
ку в цілому по банківській системі 
України.

Традиційно до числа банків з 
найнадійнішим рівнем депозитів 
увійшов АТ «БАНК ФОРВАРД». 

За даними НБУ, чистий процентний 
дохід банку за перше півріччя 2021 
року становив 283,905 млн грн, а 
чистий комісійний дохід — 17,432 
млн грн. Як зазначає НБУ, пер-
ше півріччя 2021 року АТ «БАНК 
ФОРВАРД» завершив з чистим при-
бутком у 30,2 млн грн. Станом на 
01.07.2021 року кошти клієнтів бан-
ку становили 1,956 млрд грн, що на 
2,8% більше, ніж на початок року. 
Позитивна динаміка коштів клієнтів 
АТ «БАНК ФОРВАРД», на думку 
агентства, була обумовлена прива-
бливими депозитними програмами 
банку та вдалою маркетинговою 
стратегією.

СТАБІЛЬНО НАДІЙНІ ДЕРЖБАНКИ
Як і раніше, всі чотири банки 

з державною часткою, які активно 
працюють в роздрібному бізнесі, 
увійшли до групи банків з надійни-
ми депозитами. Серед держбанків 
вкотре найуспішнішим виявився 
ПриватБанк, який впевнено увій-

шов до ТОП-10 банків з надійними 
депозитами. За 2019 рік прибуток 
банку склав 32,609 млрд грн, за 
2020 рік — 25,305 млрд грн, а за 
перше півріччя 2021 року — 11,6 
млрд грн. В свою чергу, чистий про-
центний дохід ПриватБанку за 2019 
рік склав 19,667 млрд грн, за 2020 
рік — 21,602 млрд грн, а за перше 
півріччя 2021 року — 10,570 млрд 
грн. Співвідношення між чистим 
комісійним доходом і чистим про-
центним доходом банку за підсум-
ками першого півріччя 2021 року 
склало 79,64%.

Непогані результати показав 
Укргазбанк. Станом на 01.07.2021 

року, частка NPL в кредитному 
портфелі банку становила 17,36%. 
Банк, за даними НБУ, завершив 
2020 рік з прибутком 542,762 млн 
грн, а перше півріччя 2021 року — з 
прибутком 726,428 млн грн.

Ощадбанк, як і раніше, показав 
більш скромні результати, але його 
діяльність також була прибутко-
вою. Частка проблемних кредитів 
в кредитному портфелі Ощадбанку 
на початок третього  кварталу 2021 
року становила 44,6%. Агентство 
нагадує, що за 2019 рік частка про-
блемних кредитів в Ощадбанку зни-
зилася на 10,44 п.п., за 2020 рік вона 
скоротилась ще на 5,46 процентних 
пункти, а за перші 6 місяців 2021 
року відбулося зниження на 6,79 
п.п.

Укрексімбанк завершив перше 
півріччя 2021 року з чистим про-
центним доходом на рівні 1,874 
млрд грн, та чистим комісійним 

доходом в розмірі 499,366 млн грн. 
Чистий прибуток банку після опо-
даткування, за підсумками перших 
6 місяців 2021 року, склав 1,123 
млрд грн.

КОНКУРЕНЦІЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ 
БАНКІВ

Спостереження РА «Стан-
дарт-Рейтинг» за банківським сек-
тором показує, що банківська криза 
2015–2018 рр. дозволила системі 
позбутись слабких банків, діяль-
ність яких носила ризикований ха-
рактер. Звісно, це були втрати для 
економіки, але після того, як збан-

кротували всі, хто не зміг впоратись 
з ризиками, в системі залишились 
банки, які створили певний запас 
міцності. Такий фактор став одним 
з ключових, що забезпечив про-
ходження банківською системою 
коронакризи. За 2020 рік, за спо-
стереженнями агентства, національ-
на економіка і банківська система 
адаптувалися до вірусної кризи. Ре-
організація каналів збуту, а також 
оптимізація систем обслуговування 
та мережі відділень створили пере-
думови для пом’якшення наслідків 
кризи. У підсумку ми бачимо, що 
банківський сектор навіть складні 
часи проходить з прибутком. Більше 
того, по більшості банків, за якими 
спостерігає агентство, знижується 
частка NPL та зростає чистий про-
центний дохід.

Втім, з даних, які щоквартально 
публікує НБУ, видно, що за показ-
никами ефективності банки почи-

нають диференціюватись. 
Найслабкішою виявляєть-
ся ланка дрібних банків, 
які намагаються відігра-
вати роль універсальних 
і конкурувати з такими 
велетнями, як Приват-
Банк або Альфа-Банк. 
Нішу «титанів», на яких 
тримається банківський 
сектор, активно розши-
рюють під себе державні 
банки та банки за участю 
іноземного капіталу, такі 
як Правекс-Банк, Креді 
Агріколь Банк, Райффай-
зен Банк Аваль та інші. 

Доступ іноземців до 
дешевої ресурсної бази 
материнських банків ро-
бить їх досить важливою 
ланкою інтеграції Украї-
ни до міжнародного бан-
ківського сектора, але ще 
і надає їм конкурентні 
переваги в боротьбі за 
клієнтів, бізнес яких за-
лежить від експортних 
або імпортних операцій. 
Єдиною серйозною пере-
поною на шляху у банків 
з іноземним капіталом є 
надмірний рівень тіньо-
вого сектору в Україні і 
часткова схематозність 
бізнесу. Деякі банки з 

приватним українським капіталом 
також мають свої ніші і сильні біз-
нес-моделі. За спостереженнями 
агентства, доволі сильні позиції на 
ринку утримують ГЛОБУС БАНК, 
банк Альянс, Індустріалбанк,  
Мотор-Банк та інші. Всі перелічені 
банки знайшли себе у банківсько-
му бізнесі країни, мають достатньо 
добре диверсифіковану ресурсну 
базу та непогану якість активів, що 
дозволяє їм успішно працювати в 
Україні.

Рейтингове агентство  
«Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Підсумки тридцять четвертого 
рейтингу надійності банківських 

депозитів
Підсумки першого півріччя 2021 року вказують, що банківська система України впевнено 
виходить з кризи: кредитні портфелі та ресурсна база банків продовжують зростати. За 
перші 6 місяців 2021 року кошти клієнтів в цілому по банківській системі збільшились на 
4,5%. Якість кредитних портфелів банків продовжувала покращуватись, в тому числі і за 
рахунок видачі нових кредитів. З 56 банків, які приймали участь у рейтингу, у 33 банків 
знизилась частка неякісних кредитів (NPL) в кредитному портфелі. Діяльність більшості 
банків у першому півріччі 2021 року залишалась прибутковою: з 56 банків, які приймали 
участь у рейтингу, тільки у 6 банків була зафіксована збиткова робота. Переважно банки з 
іноземним капіталом та державні банки надійно закріпились у групі лідерів рейтингу.


