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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 конкретні банки. Рейтинг розрахований на основі даних, які агентство вважає достовірними. Диференціація рей-
тингової 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 даними 9 місяців 2020 
року. Однак, якщо агентству ставало відомо про будь-які важливі фактори, що впливають на депозити банку аж до 8 грудня 2020 року включно, ці фактори враховувалися при оцінці

Рейтинг надійності банківських депозитів за підсумками 9 місяців 2020 року (станом на 01.10.2020 року)                             на основі публічної інформації банків та НБУ 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, підтрим-
ка з боку акціонерів, якість депозитних програм. Показники всередині груп факторів замінені на максимально на-
ближені 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» показ-
ником «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 ба-
лів. 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 агентства, 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 короно-кризи.

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 де-

позитів 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 
третього кварталу 2018 року і до початку третього кварталу 2020 року, агентство може враховувати в оцінках важ-
ливу 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) 

з 01.01.20 по 
01.10.20, п.п.

Частка пога-
них кредитів 
в кредитному 

портфелі 
банку

Покриття 
резервами 
кредитів та 
заборгова-

ності клієнтів

Покриття 
зобов'язань 
грошовими 

коштами та їх 
еквівалентами

Рента-
бельність 
капіталу

Чистий 
процентний 
дохід (ЧПД), 

тис. грн.

Співвід-
ношення 
чистого 

комісійнно-
го доходу 
та ЧПД

Частка активів 
банку в активах 

банків-учас-
ників рейтингу

Премія за 
масштаб

Оцінка 
депозитних 

програм 
в балах

Оцінка 
підтримки 
акціонера 

в балах

1 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" rd.1 (pi) 10,1374 -8,63% 0,00% 11,21% 0,32% 7,55% 6,22% 10,70% 26,24% 5507612,01 39,55% 6,71% 3,14 3 4
2 АТ "КРЕДОБАНК" rd.1 (pi) 9,9829 16,97% 0,00% 13,10% -1,72% 7,30% 5,73% 6,10% 12,96% 1299236,30 25,82% 1,46% 2,98 3 4
3 АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" rd.1 (pi) 9,8538 13,30% 0,00% 12,21% -2,89% 2,79% 5,81% 7,33% 11,65% 1775245,33 29,42% 3,03% 2,85 3 4
4 АТ "УКРСИББАНК" rd.1 (pi) 9,6583 14,83% 0,00% 11,60% 0,05% 7,81% 8,36% 8,42% 12,91% 2565393,82 45,86% 4,25% 2,66 2 5
5 АТ КБ "ПРИВАТБАНК" rd.1 (pi) 9,5313 -8,52% 0,00% 14,16% 1,02% 81,32% 80,88% 9,44% 42,66% 15847590,99 82,04% 22,29% 2,53 3 4
6 АБ "УКРГАЗБАНК" rd.1 (pi) 9,3311 12,83% 0,00% 5,93% -4,87% 15,84% 14,02% 9,12% 7,33% 2150651,78 40,39% 9,96% 2,33 3 4
7 АТ "КБ "ГЛОБУС" rd.1 (pi) 9,2933 29,11% 0,00% 11,13% 1,05% 13,32% 12,68% 6,09% 26,81% 203312,38 52,31% 0,25% 3,29 3 3
8 АТ "БАНК ФОРВАРД" rd.1 (pi) 9,0046 -1,42% 0,00% 14,96% -30,59% 9,91% 8,23% 4,46% -1,44% 226183,49 14,38% 0,15% 3,00 3 3
9 АТ "ІДЕЯ БАНК" rd.1 (pi) 8,9087 -15,40% 0,00% 16,47% 9,04% 41,73% 46,58% 2,66% 9,85% 1258046,11 7,72% 0,30% 2,91 3 3
10 АТ "УКРЕКСІМБАНК" rd.1 (pi) 8,8218 35,99% 0,00% 7,63% -7,03% 51,27% 46,92% 3,21% -16,74% 751240,81 76,78% 11,12% 1,72 2 4
11 АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" rd.1 (pi) 8,7096 -7,20% 10,37% 13,84% -1,11% 3,58% 2,78% 3,27% 11,27% 959423,69 15,69% 1,67% 2,71 2 4
12 АТ "ОЩАДБАНК" rd.1 (pi) 8,2890 26,29% 0,00% 10,61% -3,67% 53,18% 32,81% 6,45% 19,54% 5668736,95 57,08% 14,45% 2,29 2 4
13 АТ "АЛЬФА-БАНК" rd.1 (pi) 8,2312 13,41% 0,00% 11,21% 0,17% 37,67% 30,87% 7,62% 8,72% 3766353,99 63,62% 5,25% 2,23 2 4
14 АТ "БАНК АЛЬЯНС" rd.2 (pi) 7,9797 10,21% 40,43% 10,65% -2,78% 1,16% 6,03% 13,48% 9,26% 136302,88 136,59% 0,33% 2,98 3 2
15 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" rd.2 (pi) 7,9551 7,46% 0,00% 33,56% -4,48% 17,45% 8,62% 9,17% 8,56% 207230,50 25,68% 0,26% 1,96 3 3
16 АТ "МЕГАБАНК" rd.2 (pi) 7,7167 -16,49% 13,50% 8,07% -0,06% 14,91% 12,15% 7,51% 1,90% 59262,21 317,25% 0,60% 2,82 3 3
17 АТ "МОТОР-БАНК" rd.2 (pi) 7,6375 -3,76% 0,00% 21,18% 0,12% 0,20% 0,95% 13,55% 3,24% 51063,58 42,26% 0,10% 2,64 2 3
18 АТ "КІБ" rd.2 (pi) 6,9045 7,41% 0,00% 11,08% 2,05% 18,55% 1,73% 12,08% 8,29% 86817,10 61,00% 0,15% 2,90 3 1
19 АТ "ПУМБ" rd.2 (pi) 6,6156 1,52% 45,11% 12,59% -1,26% 16,79% 17,31% 6,97% 22,39% 5126363,04 17,81% 4,63% 2,62 1 3
20 АТ "РВС БАНК" rd.2 (pi) 6,6031 -54,55% 0,00% 12,31% -3,73% 0,56% 3,53% 14,35% 4,36% 37764,11 125,74% 0,12% 2,60 2 2
21 АТ "БАНК АВАНГАРД" rd.2 (pi) 6,5883 -27,50% -33,33% 11,85% 0,00% 0,00% 5,80% 1,62% 3,22% 60942,80 11,12% 0,13% 2,59 1 3
22 АТ "ОТП БАНК" rd.2 (pi) 6,5723 19,83% 0,00% 16,78% 1,97% 19,90% 16,75% 8,07% 16,24% 2631969,60 33,45% 3,51% 2,57 2 2
23 АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" rd.2 (pi) 6,4278 3,10% 0,00% 23,81% -2,22% 11,46% 1,12% 6,43% 3,01% 87284,76 17,64% 0,12% 2,43 1 3
24 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" rd.2 (pi) 6,4114 14,44% 14,92% 7,52% -4,17% 5,21% 10,38% 21,52% 1,99% 152471,31 127,16% 0,26% 2,41 2 2
25 АТ "СКАЙ БАНК" rd.2 (pi) 5,8709 6,34% 0,00% 22,94% 7,59% 19,28% 15,48% 6,42% 7,14% 4649,91 122,37% 0,05% 1,87 2 2
26 ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" rd.2 (pi) 5,3516 -0,92% 0,00% 25,91% -8,36% 11,58% 5,44% 6,02% -0,93% 20390,37 106,65% 0,07% 2,35 2 1
27 АТ "ОКСІ БАНК" rd.2 (pi) 5,2309 -4,18% 0,00% 32,82% -3,11% 25,88% 2,92% 10,60% -4,36% 16969,90 26,78% 0,04% 2,23 2 1
28 АТ "ЮНЕКС БАНК" rd.2 (pi) 5,0409 -7,97% 0,00% 37,04% -22,17% 41,46% 40,72% 15,67% -8,98% 68072,38 28,35% 0,04% 2,04 1 2
29 АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" rd.3 (pi) 4,9870 2,81% 18,55% 22,40% -9,93% 22,82% 11,01% 12,53% 3,71% 80969,68 40,68% 0,10% 1,99 1 2
30 АТ "АП БАНК" rd.3 (pi) 4,9331 -2,37% 0,00% 19,78% 1,70% 2,09% 3,84% 4,61% -2,21% 63792,79 26,68% 0,11% 2,93 1 1
31 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" rd.3 (pi) 4,8221 1,70% 0,00% 18,96% -14,45% 18,68% 8,11% 34,93% 3,37% 39969,00 274,36% 0,08% 2,82 1 1
32 АТ "АЛЬТБАНК" rd.3 (pi) 4,8122 2,05% 0,00% 19,97% 0,01% 0,14% 1,47% 37,18% 0,72% 32195,86 94,21% 0,08% 2,81 1 1
33 АТ "МЕТАБАНК" rd.3 (pi) 4,8021 8,57% 48,91% 29,56% -0,77% 4,22% 3,97% 6,56% 7,94% 44900,30 87,72% 0,07% 2,80 1 1
34 АТ "КОМІНВЕСТБАНК" rd.3 (pi) 4,7574 0,12% 0,00% 22,95% 3,01% 53,58% 10,03% 13,83% 0,12% 15342,46 385,46% 0,09% 2,76 1 1
35 АТ "АКБ "КОНКОРД" rd.3 (pi) 4,7439 17,27% 29,50% 14,37% 5,59% 19,85% 8,21% 23,23% 14,73% 36610,00 906,23% 0,14% 2,74 1 1
36 АТ "БТА БАНК" rd.3 (pi) 4,7004 -21,14% 0,00% 73,31% -36,85% 62,61% 0,66% 20,70% -26,60% 20428,23 9,99% 0,02% 1,70 1 2
37 АТ "КРИСТАЛБАНК" rd.3 (pi) 4,6952 2,06% 0,00% 9,35% -6,32% 49,16% 9,93% 16,62% 1,64% 87376,35 55,92% 0,19% 2,70 1 1
38 АТ "ПОЛТАВА-БАНК" rd.3 (pi) 4,6850 -0,14% 19,57% 26,89% 6,26% 20,74% 5,86% 8,08% 4,08% 112095,34 67,56% 0,19% 2,69 1 1
39 АТ "АБ "ПІВДЕННИЙ" rd.3 (pi) 4,6308 9,29% 22,46% 9,99% -5,12% 5,83% 6,27% 10,82% 8,28% 1159041,45 42,65% 1,97% 2,63 1 1
40 АТ "БАНК "ГРАНТ" rd.3 (pi) 4,6228 3,10% 7,76% 35,25% 2,11% 7,93% 4,51% 9,88% 5,79% 94191,88 22,99% 0,11% 2,62 1 1
41 АТ "А-БАНК" rd.3 (pi) 4,6140 16,31% 0,00% 12,75% -9,60% 14,04% 17,83% 4,40% 14,25% 1293277,49 19,17% 0,54% 2,61 1 1
42 ПАТ "БАНК ВОСТОК" rd.3 (pi) 4,6026 8,28% 24,54% 6,96% -0,89% 2,73% 3,30% 11,92% 9,97% 515568,89 60,78% 0,87% 2,60 1 1
43 АТ "АЙБОКС БАНК" rd.3 (pi) 4,5830 8,46% -4,30% 13,77% 26,77% 42,46% 23,59% 19,73% 1,93% 35453,52 656,69% 0,12% 2,58 1 1
44 АТ "АСВІО БАНК" rd.3 (pi) 4,5519 1,63% 0,00% 38,12% 5,60% 19,62% 14,61% 10,36% 1,63% 56874,81 45,06% 0,08% 2,55 1 1
45 АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" rd.3 (pi) 4,5014 3,60% 0,00% 30,67% 4,01% 25,50% 0,64% 6,08% 3,48% 53156,93 9,72% 0,06% 2,50 1 1
46 АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" rd.3 (pi) 4,4808 4,35% 0,00% 47,12% -3,00% 35,34% 12,42% 2,69% 4,81% 56549,16 12,12% 0,06% 1,48 1 2
47 АТ "ПОЛІКОМБАНК" rd.3 (pi) 4,3611 0,26% 0,00% 35,09% -14,03% 18,36% 12,61% 17,03% 1,54% 32603,28 54,04% 0,05% 2,36 1 1
48 АТ АКБ "ЛЬВІВ" rd.3 (pi) 4,3361 10,85% 23,72% 9,64% -0,31% 28,14% 1,43% 7,11% 9,79% 134215,95 37,33% 0,26% 2,34 1 1
49 АТ "АБ "РАДАБАНК" rd.3 (pi) 4,2386 4,04% 0,00% 12,54% -8,11% 19,64% 23,73% 17,56% 3,88% 124468,81 41,52% 0,16% 2,24 1 1
50 ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" rd.3 (pi) 4,2105 0,93% 0,00% 55,32% 5,72% 90,35% 7,38% 2,97% 0,64% 15366,76 121,74% 0,02% 2,21 1 1
51 АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" rd.3 (pi) 4,1355 -0,61% 0,00% 59,60% -16,67% 1,19% 7,12% 57,50% -2,31% 13712,28 18,33% 0,03% 2,14 1 1
52 АТ "МІБ" rd.3 (pi) 4,0494 1,38% 16,27% 11,99% 3,53% 45,00% 43,37% 12,28% 1,36% 112251,34 49,41% 0,22% 2,05 1 1
53 АТ "БАНК 3/4" rd.3 (pi) 4,0167 8,84% 0,00% 42,52% -50,02% 6,26% 8,30% 15,43% 2,82% 78792,78 27,16% 0,08% 2,02 1 1
54 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" rd.3 (pi) 3,9749 5,86% 0,00% 15,26% 13,38% 34,56% 19,47% 9,60% 4,48% 197523,20 139,13% 0,25% 1,97 1 1
55 АТ "ЄПБ" rd.3 (pi) 3,9106 6,09% 17,71% 55,76% 1,50% 24,65% 27,31% 12,84% 5,74% 50662,11 17,39% 0,03% 1,91 1 1
56 АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" rd.3 (pi) 3,2972 3,18% 0,00% 21,69% -14,76% 28,89% 28,57% 11,94% 3,17% 95123,74 46,86% 0,17% 1,30 1 1
- Середня по учасниках рейтингу: - - 3,27% 5,64% 21,67% -3,44% 22,18% 13,86% 11,73% 6,00% 988912,44 91,45% - - - -
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БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬБАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

«Понад 80% вкладників 
скористалися депозитом 
«Онлайн» у Forward Online»

— На сьогоднішній день монетарна політика 
НБУ залишається стимулюючою. Але у І кв. 2021 
року ми очікуємо суттєве зростання інфляції, яка 
скоріш за все вийде з цільового коридору 5±1%, 
оскільки заходи монетарного впливу, що були за-
стосовані у 1-му півріччі 2020 року, були досить 
потужними, а найбільший ефект від їхнього за-
стосування очікується саме у І кв. 2021 року. Тому 
дії регулятора у цьому періоді будуть направлені, 
насамперед, на утримання інфляції на прийнятно-
му рівні. Ми не виключаємо, що облікова ставка 
при цьому може бути збільшена, що, у свою чергу, 
вплине на ринкові ставки за строковими депозита-
ми фізичних осіб у гривні.

Ймовірно, що цей вплив буде більший на депо-
зити терміном до 1 року, а на 3-місячні депозити та-
кий вплив буде мінімальним. На вартість строкових 
депозитів у доларах США цей процес також може 
вплинути. Натомість, цей вплив буде ледь помітним. 

Зміна облікової ставки — досить сильний мо-
нетарний інструмент і він, безперечно, має силь-
ний вплив на ринкові ставки. Проте він не єдиний 
у переліку інструментів монетарної політики регу-
лятора. До того ж можливості даного інструменту 
наразі майже вичерпано.

Безумовно, пандемія в цьому році вплинула й 
на розміщення вкладів клієнтами. Зважаючи на си-
туацію з коронавірусом та, перед усім, піклуючись 

про здоров’я громадян, Forward Bank запропонував клієнтам утриматися від відвідування від-
ділень, натомість скористатися інтернет-банком Forward Online та, не виходячи з дому, дистан-
ційно розміщувати, поповнювати та пролонгувати депозити. У межах програми лояльності та 
з метою додаткового стимулювання клієнтів до дистанційного розміщення вкладів, ми запро-
понували депозитний продукт «Онлайн». Він передбачає +1% річних (відносно ставок за де-
позитами, що пропонуються до оформлення у відділеннях) при розміщенні у Forward Onlinе. 
Завдяки цьому, уже зараз понад 80% вкладників банку скористалися цією послугою.

На додачу Forward Bank пропонує вкладникам широкий вибір продуктів та послуг:
• кредитні картки на базі міжнародних платіжних систем Visa або MаsterCard з пільго-

вим періодом до 90 днів, кешбеком до 20% з можливістю обирати категорії в Forward Online, 
підвищеним відсотком на залишок власних коштів на рахунку, можливістю підключення до 
сервісів безконтактних платежів Google та Apple Pay та опцією доставки кур’єром;

• кредити готівкою на суму до 200 тис. грн з пільговим періодом до 60 днів та можли-
вістю кур’єрської доставки;

• рефінансування кредитів інших банків на суму до 200 тис. грн з консолідацією де-
кількох кредитів у різних банках;

• програми  страхування майна, життя та здоров’я тощо.

«Продукти Глобус Банку 
максимально прості та 
відкриті»

— На сьогоднішній день процентні ставки 
за депозитами перебувають у точці певної рів-
новаги, тому для їхньої подальшої зміни у будь-
який бік необхідна відповідна зміна ринкової 
кон’юнктури. Наразі прогнози на найближчий 
квартал не передбачають суттєвих потрясінь на 
ринку, тому поточні ставки залучення депозитів 
залишаться на нинішньому рівні. Вони вже вра-
ховують облікову ставку НБУ, співвідношення 
попиту і пропозиції, можливості для кредитуван-
ня банків та інші чинники, які є визначальними 
для депозитного ринку.

Хоча загалом 2020-й рік минає під знаком 
карантинних обмежень, він не супроводжував-
ся тими неприємностями, які українська бан-
ківська система відчувала у минулі кризи, коли 
передусім суттєво скорочувалися пасиви бан-
ків. Інакше кажучи, люди, побоюючись за свої 
заощадження, кидалися забирати свої гроші. 
Навпаки, цього разу практично вся банківська 
система характеризується позитивною тенден-
цією з нарощування пасивів у національній 
валюті. Поведінка клієнтів виявилася досить 

прогнозованою — вони продовжували співпрацювати з банками, в яких обслуговува-
лись до карантинних обмежень, та здійснювали поповнення існуючих депозитів відпо-
відно до власних економічних вподобань.

Глобус Банк входить у 30-ку найбільших банків України за обсягом депозитного порт-
феля і за 11 місяців 2020 року забезпечив збільшення депозитів в національній валюті на 
понад 10% — перш за все за рахунок реалізації виваженої політики по роботі із поточними 
клієнтами, побудови системи лояльності та оперативному переведенню частини функціона-
лу в дистанційні канали.

Поточні продукти банку відрізняються максимальною простотою та відкритістю. У пе-
ріод суворих обмежень перелік депозитних продуктів був мінімізований фактично до 2-х 
продуктів, кожен з яких супроводжується безкоштовним випуском картки Mastercard для 
зручного використання отриманих процентів та депозиту по факту його завершення. Ок-
ремо Банк запропонував усім клієнтам-власникам платіжних карток програму лояльності 
ГЛОБУС БОНУС, що дозволяє їм отримувати економічні стимули за розрахунки в торгових 
мережах.

Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник 
Департаменту роздрібного бізнесу  
ГЛОБУС БАНКУ

Андрій КИСЕЛЬОВ,  
Голова Правління  
АТ «БАНК ФОРВАРД»

Підсумки 9 місяців 2020 року вказують, що банківська система 
України впевнено демонструє перші ознаки впливу економічної кризи, 
що виникла через вірус COVID-19. Загальний обсяг прибутку банків 
після оподаткування за 9 місяців 2020 року склав майже 37,6 млрд 
грн, з яких 15,974 млрд грн було зароблено за перший квартал. Обсяг 
чистого процентного доходу перевищив 62,067 млрд грн, а розмір 
чистого комісійного доходу — 32,324 млрд грн. Якщо порівнювати з 
показниками 9 місяців 2019 року, то прибуток банків знизився в 1,3 
рази, чистий процентний дохід та чистий комісійний дохід залишились 
майже незмінними. З 56-ти банків, які брали участь в рейтингу, 
32 показали зниження рівня NPL (частка проблемних кредитів у 
кредитному портфелі), в жодного з 56-ти банків не було від’ємного 
чистого процентного доходу або навіть збитків. На фоні зниження ставок 
за кредитами і депозитами банки демонстрували тенденцію зниження 
прибутковості, хоча показники операційного доходу залишались більш-
менш сталими.

ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ
Традиційно, перше місце в 

рейтингу надійності банківських 
депозитів зайняв Райффайзен 
Банк Аваль. За 9 місяців 2020 
року банк отримав чистий прибу-
ток у сумі 3,121 млрд грн. Станом 
на 01.10.2020 року, частка NPL 
в кредитному портфелі банку 
становила всього 7,55%, що, як 
і раніше, в рази менше середньо 
ринкового показника рівня NPL в 
кредитному портфелі банків.

Стабільно другу позицію в 
рейтингу надійності займає Кредо-
банк. За даними НБУ, за перші три 
квартали 2020 року банк отримав 
прибуток у розмірі 392,053 млн 
грн, його чистий процентний дохід 
склав 1,299 млрд грн, а чистий ко-
місійний дохід — 335,471 млн грн. 
Також, станом на 01.10.2020 року, 
частка NPL у кредитному портфелі 
банку виглядала значно краще, ніж 
в середньому по банківській сис-
темі, і складала всього 7,3%. За 9 
місяців 2020 року Кредобанк ско-
ротив частку NPL у кредитному 
портфелі банків на 1,72 процент-
них пункти.

Третю позицію в рейтин-
гу посів банк Креді Агріколь 
Банк, прибуток якого за 9 міся-
ців 2020 року склав 680,270 млн 
грн, а чистий процентний дохід 
банку — 1775 млн грн. Станом 
на 01.10.2020 року, частка NPL 
в кредитному портфелі банку 
склала 2,79%, що є одним із най-
менших показників серед банків 
зареєстрованих в Україні і звіс-
но, значно нижче середнього по-
казника по банківській системі.

БАНКИ З ЛІДЕРСЬКИМИ ПОЗИЦІЯМИ
У ТОП-5 лідерів рейтингу 

входить АТ «УКРСИББАНК». За 
даними НБУ, банк завершив 9 мі-
сяців 2020 року із чистим процент-
ним доходом 2.565 млрд грн. Част-
ка проблемних кредитів (NPL) у 
портфелі банку складала всього 
7,81% при середньому показнику 

22,18% по банках, які прийняли 
участь у рейтингу. За оцінками 
агентства, банк було добре забез-
печено ліквідністю та власним 
капіталом, при цьому банк мав 
досить високий рівень підтримки 
від своїх акціонерів, насамперед в 
особі BNP Paribas Group.

Уже більше двох років до ТОП-
10 лідерів рейтингу входить ГЛО-
БУС БАНК. За даними НБУ, чистий 
прибуток банку за 9 місяців 2020 
року склав 119,24 млн грн, а чистий 
процентний дохід — 203,312 млн 
грн. Банк продовжує показувати 
стійку тенденцію зростання дохо-
дів, не дивлячись на охолодження 
ділової активності в Україні. Част-
ка проблемних кредитів (NPL) 
у портфелі банку має позитивну 
тенденцію до зменшення. Ста-
ном на 01.10.2020 вона становила 
13,32%, на 01.11.2020 — 10,59%, а 
на 01.12.2020 — лише 6,90%, що в 
рази менше, ніж в середньому по 
банках, які брали участь в рейтингу.

Традиційно до числа банків 
із найнадійнішим рівнем депо-
зитів увійшов Forward Bank. За 

даними НБУ, чистий процент-
ний дохід банку за 9 місяців 
2020 року становив 226,183 млн 
грн, а чистий комісійний дохід 
— 32,527 млн грн. За перші три 
квартали 2020 року Forward Bank 
знизив рівень NPL на 30,59 п.п. 
до 9,91%. Станом на 01.10.2020 
року, рівень NPL банку був у 2,2 
рази нижчим за середнє значення 
цього показника серед банків, які 
брали участь у рейтингу.

СТАБІЛЬНО НАДІЙНІ ДЕРЖБАНКИ
Всі чотири банки з держав-

ною часткою, які активно пра-

цюють в роздрібному бізнесі, 
увійшли до групи банків з надій-
ними депозитами. Серед держ-
банків знову найуспішнішим ви-
явився ПриватБанк, який впев-
нено увійшов до ТОП-5 банків 
з надійними депозитами. За 
2019 рік прибуток банку склав 
32,609 млрд грн, а за 9 місяців 
2020 року — 21,279 млрд грн. В 
свою чергу, чистий процентний 
дохід ПриватБанку за 2019 рік 
склав 19,667 млрд грн, а за пер-
ші 9 місяців 2020 року — 15,847 
млрд грн.  Співвідношення між 
чистим комісійним доходом і чи-
стим процентним доходом банку 
за підсумками 9 місяців 2020 
року склало 82,04%. Діяльність 
банку залишалась прибутковою.

Також хороші результати 
показав Укргазбанк. Станом на 
01.10.2020 року, частка NPL в кре-
дитному портфелі банку станови-
ла 15,84%. Банк, за даними НБУ, 
завершив 9 місяців 2020 року із 
прибутком 685,188 млн грн.

Ощадбанк, як і раніше, пока-
зав більш скромні результати, але 

його діяльність також була при-
бутковою. Частка проблемних 
кредитів в кредитному портфелі 
Ощадбанку на початок четверто-
го кварталу 2020 року становила 
53,18%. Агентство нагадує, що за 
2019 рік частка поганих кредитів 
в Ощадбанку знизилася на 10,44 
п.п., а за перші 9 місяців 2020 
року частка проблемних кредитів 
в Ощадбанку знизилась на 3,67 
процентних пункти.

Укрексімбанк завершив пер-
ші три квартали 2020 року із 
чистим процентним доходом на 
рівні 751,241 млн грн та чистим 

комісійним доходом 576,77 млн 
грн. Збиткова робота банку у 
2020 році була обумовлена, ймо-
вірно, списанням проблемних 
кредитів. За 9 місяців 2020 року 
частка NPL в кредитному порт-
фелі банку знизилась на 7,03 п.п. 
до 51,27%.

БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР ТА ВІРУСНА 
КРИЗА

Незважаючи на значне упо-
вільнення глобальної економіки 
через вірусну загрозу, яке про-
гнозується на 2021 рік, банків-
ський сектор України готовий 
до негативного сценарію розвит-
ку подій. Втім агентство очікує 
погіршення ситуації на кредит-
ному ринку і зростання частки 
проблемних кредитів у банків-
ських портфелях. У третьому 
кварталі банки ще рухались по 
інерції, і багато хто з банків по-
казав зниження частки NPL, хоча 
прибутки банківського сектору 
скорочувались в основному за 
рахунок збільшення резервів за 
кредитами. Фактично, зростання 

резервів вже показує, що якість 
кредитних портфелів погіршу-
ється, але ситуація недостатньо 
критична щоб вплинути на рі-
вень NPL по сектору у цілому. 
Також агентство допускає, що 
номінально за підсумками 2020 
року рівень NPL буде знижено у 
цілому по банківській системі за 
рахунок розчищення банківських 
балансів у державних банках. 
Втім для приватних та іноземних 
банків номінальне покращення 
статистики може не вплинути 
на реальну якість портфелів, яка 
вже буде залежати від того сцена-
рію, за яким буде введено локда-
ун у січні 2021 року.

Ризик продовжує стосувати-
ся, насамперед, банків, які спе-
ціалізуються на кредитуванні 
населення. Фізичні особи, як 
позичальники, дуже чутливі до 
зниження ділової активності і 
ВВП, а також рівня безробіття. 
Опубліковані прогнози по тем-
пах зниження ВВП від МВФ на 
рівні 8,2% та від Світового бан-
ку на рівні 3,5% вказують на те, 
що наші міжнародні партнери 
очікують на суттєве скорочення 
економічної активності в Укра-
їні. Втім агентство вважає, що 
2020 рік завершиться знижен-
ням ВВП України темпом до 5%. 
Ситуацію із зайнятістю населен-
ня в Україні трохи амортизує 
близькість Європейського со-
юзу та контрольований перетік 
трудових мігрантів з України до 
країн ЄС. Втім для вітчизняних 
банків заробітчани, як правило, 
не є потенційними клієнтами, 
особливо по кредитних опера-
ціях оскільки ті мають доступ 
до сервісів банків європейських 
країн. Хоча за 2020 рік заробіт-
чани перерахують до України 
майже 11–12 млрд доларів.

Найбільш негативний вплив 
короно-кризи буде відчуватись 
у звітності банків за підсумками 
2020 року. Підсумки, які зараз по-
казують банки за 9 місяців 2020 
року, демонструють, що банків-
ська система залишається прибут-
ковою і певним чином все ще ру-
хається по інерції, маючі певний 
запас міцності. Як і раніше, агент-
ство вважає, що згортання еконо-
мічної активності в Україні відбу-
лось дуже швидко, а відновлення 
буде відбуватися досить повільно 
і не відбудеться у повному обсязі 
до другої хвилі захворюваності. 
Саме до такого сценарію потрібно 
готуватись більшості економіч-
них агентів, які працюють на кре-
дитному ринку.

Рейтингове агентство  
«Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Підсумки тридцять першого рейтингу 
надійності банківських депозитів


