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Державні банки у ТОП-15 надійних
ФІНАНСИ. У Рейтингу надійності банківських депозитів на основі публічної інформації 
за підсумками 1-го півріччя 2018-го взяли участь 56 із 70 банків, за якими агентство 
проводило моніторинг

Андрій НІКІТІН, 
директор Рейтингового 

агентства 
«Стандарт‑Рейтинг» (Україна)

Усі чотири банки за учас-
тю держави у капіталі пер-

ше півріччя 2018-го завершили 
із прибутком. Істотно поліпшив 
свої позиції в рейтингу Приват-
Банк. За перше півріччя 2018-го 
він показав прибуток у сумі 6,926 
млрд грн і чистий процентний 
дохід на рівні більш як 7 млрд 
грн, збільшив його порівняно з 
аналогічним періодом 2017 ро-
ку на 264%. Ситуація в Ощадбан-
ку та в Укрексімбанку була тро-
хи гіршою, проте жодний із цих 
державних банків так і не випав 
із групи з найвищою оцінкою на-
дійності завдяки підтримці свого 
акціонера — держави Україна.

Уже вкотре перше місце в 
рейтингу за надійністю депози-
тів посідає Райффайзен Банк 
Аваль. Він завершив перше пів-
річчя 2018-го з чистим прибут-
ком 2,752 млрд грн і чистим про-
центним доходом 3,408 млрд 
грн. У першому півріччі 2018 
року чистий процентний дохід 
Райффайзен Банк Аваль зріс 
на 23,78%. На початку третього 
кварталу банк володів великим 
запасом капіталу і ліквідності й 
демонстрував одні з найкращих 
показників прибутковості серед 
універсальних банків з інозем-
ним капіталом.

Стабільно до ТОП-3 рейтин-
гу входить ТАСКОМБАНК. Уже 
другий рік цей банк з україн-
ським капіталом залишаєть-
ся серед банків з найнадійні-
шими депозитами. Перше пів-
річчя 2018-го ТАСКОМБАНК 
завершив із чистим прибут-
ком 203,193 млн грн. За той са-
мий період його чистий про-
центний дохід становив 516,624 
млн грн, а чистий комісійний до-
хід — 147,048 млн грн. За пер-
ше півріччя 2018-го власний ка-
пітал ТАСКОМБАНК у зріс май-
же на 21%, а частка NPL у його 
кредитному портфелі становить 
19,81% із середнім показником 
на ринку 29,04%. Прибуткова ро-
бота Т АСКОМБАНКу на тлі ви-
сокої якості активів і генерації 
ним ключових статей доходів 
дає змогу вивести банк на топові 
позиції з надійності депозитів. З 
огляду на те що ТАСКОМБАН К 
перебуває у процесі злиття з од-
ним з українських банків, йо-
го ринкова частка і роль у наці-
ональній банківській системі, за 
оцінками агентства, зростатиме.

Істотно поліпшив свої пози-
ції в рейтингу Мегабанк. Він за-
вершив перше півріччя 2018-го 
з чистим прибутком 5,874 млн 
грн, чистим процентним дохо-
дом 76,872 млн грн і чистим ко-
місійним доходом 115,037 млн 
грн. Частка NPL у кредитному 
портфелі Мегабанку станови-
ла 14,76% із середньоринковим 

орієнтиром за банками, які бе-
руть участь у рейтингу, на рівні 
29,04%. За перше півріччя 2018 
року Мегабанку вдалося ско-
ротити частку NPL у кредитах 
майже на 1,0 п.п. Агентство ви-

соко оцінило рівень підтримки 
Мегабанку акціонерами, яку йо-
му неодноразово надавали, коли 
було потрібно. Серед акціонерів 
банку — ЄБРР, МФК, KfW та ін-
ші міжнародні організації. Висо-

кий рівень зовнішньої підтрим-
ки акціонерів на тлі прибуткової 
роботи і високої якості кредит-
ного портфеля дали змогу Мега-
банку ввійти в ТОП-10 банків з 
найвищим рівнем надійності де-
позитів.

Стабільно в ТОП-10 входить 
Банк Глобус. Він завершив пер-
ше півріччя 2018-го з прибут-
ком 10,785 млн грн, чистим про-
центним доходом 39,857 млн грн 
і чистим комісійним доходом 
78,212 млн грн. За перше півріч-
чя Банк Глобус забезпечив при-
ріст чистого процентного дохо-
ду в 1,52 раза порівняно з тим 
самим періодом 2017-го. Частка 
NPL за перше півріччя скороти-
лася на 10,65 п.п. до 12,16% із се-
реднім значенням щодо 56 бан-
ків, які взяли участь в нашому 
рейтингу, на рівні 29,04%.

Перше півріччя 2018-го Банк 
Форвард завершив із чистим 
процентним доходом 78,972 млн 
грн і чистим комісійним дохо-
дом 17,081 млн грн. Він скоро-
тив частку непрацюючих кре-
дитів клієнтів за перше півріч-
чя 2018 року на 4,1 п.п. до 46,2%, 
що з огляду на його спеціаліза-
цію на кредитуванні населен-
ня позитивна тенденція. Проте 
головним для банку виявилося 
успішне завершення докапіта-
лізації — на 01.09.2018 року ре-
гулятивний капітал банку пере-
вищив 238 млн грн, адекватність 
регулятивного капіталу — 16%.

ТОП-16 банків з найвищим рівнем рейтингу 
надійності депозитів

№  
п/п Назва банку Рівень рейтингу 

депозитів

Підсумкова 
рейтингова оцінка 

у балах

1 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ rd.1 (pi) 9,9935
2 АЛЬФА-БАНК rd.1 (pi) 9,8721
3 ТАСКОМБАНК rd.1 (pi) 9,8344
4 КРЕДОБАНК rd.1 (pi) 9,7729
5 ПРИВАТБАНК rd.1 (pi) 9,6761
6 УКРСИББАНК rd.1 (pi) 9,6467
7 УКРГАЗБАНК rd.1 (pi) 9,1342
8 ВТБ БАНК rd.1 (pi) 9,0537
9 МЕГАБАНК rd.1 (pi) 8,8266

10 ГЛОБУС rd.1 (pi) 8,6256
11 ПІРЕУС БАНК МКБ rd.1 (pi) 8,3854
12 ОЩАДБАНК rd.1 (pi) 8,3837
13 ФОРВАРД rd.1 (pi) 8,3732
14 ПРАВЕКС-БАНК rd.1 (pi) 8,0984
15 УКРЕКСІМБАНК rd.1 (pi) 7,8875
16 МОТОР-БАНК rd.1 (pi) 7,6388

Джерело: дані Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг»
Примітка:  Оцінку банківських депозитів варто сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) про на-

дійність банківського депозиту. Ця думка не є рекомендацією до придбання банківських послуг або вкладен-
ня коштів у конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агентство вважає достовірними. Ди-
ференціацію рейтингової оцінки проведено відносно середніх значень числових факторів, які брали до уваги 
під час оцінювання. Рівень рейтингу визначається не місцем у таблиці, а рейтинговою оцінкою. У разі рабіж-
ностей між даними НБУ і квартального звіту банку перевагу віддавали квартальним звітам НБУ. Порівнюючи 
результати рейтингів за перший квартал і перше півріччя 2017 року, 9 місяців 2017 року, за 2017 рік, а також 
за перший квартал 2018 року, варто враховувати, що рейтинги розраховували за методикою, до якої вноси-
ли зміни у лютому та травні 2017 року, також змінювався формат надання банками публічної інформації че-
рез Web-сайт НБУ. Рейтинг розраховували за підсумками 1-го півріччя 2018 року. Однак якщо агентству ста-
вало відомо про будь-які важливі фактори, які впливають на депозити банку аж до 5 вересня 2018 року, ці 
фактори враховували при аналізі.


