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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, дис-
баланс 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 квар-
тал. 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 показнику 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, агент-
ство 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 депозитів рівня покриття резервами кредитного портфеля банку. Істотне від-
хилення 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 пе-
реведені в бали. За кожен 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) за-
гальний бал був відкоректований на масштаб роботи банку, підтримку його акціонерів і якість 
депозитних програм.

Підтримка з боку акціонерів банку визначалася агентством експертним шляхом, оцінюю-
чись 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 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 депози-
тів банків на основі публічної інформації

Позначення рей-
тингової оцінки Інтерпретація рейтингової оцінки Інтервал значень підсум-

кового 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 депози-
тів у зрівнянні з іншими банка-

ми, які входять до рейтингу
Менше 3,0

Якість депозитної програми банку оцінювалася в сумі від 1 до 4 балів в залежності від на-
явності 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 визначенні 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 пу-
блікуються. При розрахунках агентство віддавало перевагу даним, 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 третього кварталу 2018 року і до 14 червня 2022 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, %

Співвідношення між 
капіталом та чисти-

ми активами, %

Динаміка 
частки пога-
них кредитів 

(NPL) за 3 міс. 
2022 р., п.п.

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

Покриття резер-
вами кредитів та 
заборгованості 

клієнтів, %

Покриття зобов'я-
зань грошовими 
коштами та їх 

еквівалентами, %

Рентабельність 
капіталу, %

Чистий про-
центний 

дохід (ЧПД), 
тис. грн.

Співвідно-
шення чисто-
го комісійн-
ного доходу 
та ЧПД, %

Частка акти-
вів банку в 

активах бан-
ків-учасників 
рейтингу, %

Премія за 
масштаб

Оцінка депо-
зитних про-
грам в балах

Оцінка 
підтримки 
акціонера 

в балах

1 АТ "КРЕДОБАНК" rd.1 (pi) 10,0193 -0,89 0,00 12,49 1,01 7,12 5,19 6,23 1,01 533065,52 18,03 1,66 3,02 3 4
2 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" rd.1 (pi) 9,9562 -0,62 0,00 11,53 -0,11 2,21 3,62 13,09 -0,83 2424541,99 21,05 7,11 2,96 3 4
3 АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" rd.1 (pi) 9,8989 -8,40 0,00 9,71 0,11 1,87 5,88 6,42 0,13 901403,28 18,77 3,35 2,90 3 4
4 АТ "ПРАВЕКС БАНК" rd.1 (pi) 9,8790 -3,85 0,00 15,42 0,02 0,79 1,12 5,89 -3,75 104656,56 18,81 0,49 2,88 3 4
5 АТ "УКРСИББАНК" rd.1 (pi) 9,6632 -1,24 0,00 11,24 -0,44 2,07 4,94 7,91 -1,26 1315259,82 26,29 4,44 2,66 2 5
6 АТ КБ "ПРИВАТБАНК" rd.1 (pi) 9,5127 -38,22 0,00 10,19 -1,90 69,28 69,81 8,94 9,03 7271197,83 56,84 21,39 2,51 3 4
7 АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" rd.1 (pi) 9,4371 -0,85 0,00 12,64 0,11 3,66 2,48 4,53 -0,69 71744,43 24,27 0,29 2,44 3 4
8 АТ "БАНК ФОРВАРД" rd.1 (pi) 9,0035 5,41 0,00 22,90 0,69 17,26 12,49 2,34 5,13 161546,81 0,87 0,12 3,00 3 3
9 АБ "УКРГАЗБАНК" rd.1 (pi) 8,8667 -14,82 0,00 8,65 0,02 11,72 11,27 7,28 -14,22 1406955,90 22,68 6,06 1,87 3 4
10 АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" rd.1 (pi) 8,7084 -18,96 0,00 10,56 1,49 3,52 7,14 2,93 -23,40 356254,88 15,54 1,63 2,71 2 4
11 АТ "УКРЕКСІМБАНК" rd.1 (pi) 8,4734 -17,25 0,00 5,48 -1,75 33,03 20,57 5,02 -19,60 1356271,79 19,26 9,95 1,47 3 4
12 АТ "ОЩАДБАНК" rd.1 (pi) 8,2498 -0,49 0,00 9,22 -0,15 36,50 15,55 7,74 1,12 3198974,75 33,42 12,49 2,25 2 4
13 АТ "АЛЬФА-БАНК" rd.1 (pi) 8,2358 3,53 0,00 12,96 1,11 18,04 15,56 7,72 5,39 1986756,80 40,21 5,46 2,24 2 4
14 АТ "БАНК АЛЬЯНС" rd.2 (pi) 7,9890 -1,74 0,00 7,43 -2,19 4,97 9,08 5,59 -1,77 31272,38 315,05 0,64 2,99 3 2
15 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" rd.2 (pi) 7,9556 -4,49 0,00 22,52 1,47 14,95 13,33 5,66 -4,70 67687,22 17,06 0,29 1,96 3 3
16 АТ "МОТОР-БАНК" rd.2 (pi) 7,6381 -9,60 0,00 12,70 -0,08 0,36 0,50 5,02 2,30 19549,33 47,60 0,12 2,64 2 3
17 АТ "КІБ" rd.2 (pi) 6,8824 5,81 0,00 5,72 -2,78 12,46 3,67 4,08 7,50 79661,78 127,31 0,43 2,88 3 1
18 АТ "ПУМБ" rd.2 (pi) 6,6279 0,10 0,00 13,02 0,55 7,84 11,96 5,47 1,48 2830139,24 14,23 5,11 2,63 1 3
19 АТ "ОТП БАНК" rd.2 (pi) 6,5828 -6,42 0,00 13,93 -0,42 5,74 11,59 7,05 -8,06 1438889,76 18,67 3,94 2,58 2 2
20 АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" rd.2 (pi) 6,4274 0,25 0,00 24,85 -0,18 4,85 2,02 3,98 0,25 24925,81 11,12 0,10 2,43 1 3
21 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" rd.2 (pi) 6,3923 -5,96 0,00 2,82 2,24 24,66 28,59 7,19 0,20 163541,17 60,39 0,73 2,39 2 2
22 ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" rd.2 (pi) 5,8725 1,00 0,00 73,80 -0,93 5,00 69,35 12,25 0,99 6673,67 140,95 0,02 2,21 1 1
23 АТ "ОКСІ БАНК" rd.2 (pi) 5,2011 1,67 0,00 25,09 0,25 27,10 3,76 16,94 1,70 8542,81 75,07 0,05 2,20 2 1
24 АТ "ЮНЕКС БАНК" rd.2 (pi) 5,0422 -11,73 0,00 8,50 -2,61 9,90 10,43 3,00 -8,21 29409,24 8,77 0,11 2,04 1 2
25 АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" rd.3 (pi) 4,9881 -0,80 0,00 13,32 -0,43 1,46 4,93 16,08 -0,81 22053,55 39,02 0,16 1,99 1 2
26 АТ "АП БАНК" rd.3 (pi) 4,9333 0,27 0,00 16,66 -0,31 1,13 1,82 4,06 0,27 26249,24 20,45 0,11 2,93 1 1
27 АТ "ІДЕЯ БАНК" rd.3 (pi) 4,9085 4,90 0,00 27,68 1,31 41,56 47,75 2,01 4,67 619673,20 3,82 0,29 2,91 1 1
28 АТ "АКБ "КОНКОРД" rd.3 (pi) 4,8382 7,08 0,00 9,37 1,48 23,72 12,18 17,87 6,62 51882,62 390,73 0,29 2,84 1 1
29 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" rd.3 (pi) 4,8233 0,94 0,00 10,97 0,13 10,03 8,07 21,54 0,93 23843,75 153,28 0,12 2,82 1 1
30 АТ "АЛЬТБАНК" rd.3 (pi) 4,8122 0,55 0,00 17,87 -2,55 1,06 1,67 9,61 0,75 15222,62 56,92 0,08 2,81 1 1
31 АТ "КОМІНВЕСТБАНК" rd.3 (pi) 4,7568 0,13 0,00 27,36 1,59 48,43 12,78 21,41 0,15 2270,67 748,73 0,06 2,76 1 1
32 АТ "БТА БАНК" rd.3 (pi) 4,7003 -5,99 0,00 57,92 -1,11 21,15 0,42 8,16 -5,77 6737,68 0,88 0,02 1,70 1 2
33 АТ "КРИСТАЛБАНК" rd.3 (pi) 4,6950 0,67 0,00 10,94 -0,85 33,00 12,05 4,38 4,28 48359,07 35,71 0,19 2,69 1 1
34 АТ "ПОЛТАВА-БАНК" rd.3 (pi) 4,6845 -0,70 0,00 27,02 -0,34 10,12 2,87 6,70 -0,57 46883,35 52,43 0,17 2,68 1 1
35 АТ "МЕТАБАНК" rd.3 (pi) 4,6523 -1,27 0,00 23,67 0,42 2,98 3,58 7,47 1,70 18580,87 53,13 0,09 2,65 1 1
36 АТ "АБ "ПІВДЕННИЙ" rd.3 (pi) 4,6320 5,62 0,00 10,42 4,16 6,60 6,11 7,22 5,38 500251,57 53,08 2,02 2,63 1 1
37 АТ "БАНК "ГРАНТ" rd.3 (pi) 4,6230 1,04 0,00 28,12 -0,30 6,00 3,41 10,11 1,20 35446,49 17,74 0,11 2,62 1 1
38 АТ "А-БАНК" rd.3 (pi) 4,6202 3,50 0,00 15,54 -0,83 9,09 16,65 7,38 3,24 828922,52 12,06 0,78 2,62 1 1
39 ПАТ "БАНК ВОСТОК" rd.3 (pi) 4,6050 2,87 0,00 7,42 1,27 3,04 3,22 7,16 5,14 262696,66 50,77 0,97 2,60 1 1
40 АТ "РВС БАНК" rd.3 (pi) 4,5990 -8,11 0,00 4,97 -0,94 16,34 4,40 4,91 3,66 30782,87 68,35 0,25 1,60 1 2
41 АТ "БАНК АВАНГАРД" rd.3 (pi) 4,5896 0,72 0,00 7,23 0,00 0,00 2,57 0,59 1,06 22832,53 9,20 0,18 2,59 1 1
42 АТ "АЙБОКС БАНК" rd.3 (pi) 4,5841 13,77 6,52 30,69 -3,65 31,24 28,50 10,06 10,32 37050,41 396,07 0,16 2,58 1 1
43 АТ "АСВІО БАНК" rd.3 (pi) 4,5523 0,71 0,00 28,19 -0,04 4,34 7,02 50,79 0,72 28320,72 35,16 0,09 2,55 1 1
44 ПАТ "МТБ БАНК" rd.3 (pi) 4,5255 4,72 0,00 8,84 0,95 8,21 5,61 5,80 4,59 160596,64 55,24 0,62 2,53 1 1
45 АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" rd.3 (pi) 4,4805 -24,61 0,00 47,48 4,39 17,96 48,06 2,54 -31,36 17413,72 9,52 0,04 1,48 1 2
46 АТ "СКАЙ БАНК" rd.3 (pi) 4,4700 -0,09 0,00 8,28 0,25 3,52 4,57 4,04 -0,09 24243,23 9,90 0,13 1,87 2 2
47 АТ "ПОЛІКОМБАНК" rd.3 (pi) 4,3610 0,19 0,00 36,70 -1,43 9,11 6,11 22,64 0,19 12569,12 38,09 0,04 2,36 1 1
48 АТ АКБ "ЛЬВІВ" rd.3 (pi) 4,3379 4,87 0,00 10,21 -0,19 5,92 1,54 6,19 4,64 103251,01 15,13 0,34 2,34 1 1
49 АТ "АБ "РАДАБАНК" rd.3 (pi) 4,2394 1,09 0,00 11,64 4,30 17,52 16,43 7,56 1,09 60999,95 45,47 0,20 2,24 1 1
50 АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" rd.3 (pi) 4,2103 -0,42 0,00 57,51 2,68 5,51 8,29 20,16 -0,42 8301,23 0,39 0,02 2,14 1 1
51 АТ "БАНК "ПОРТАЛ" rd.3 (pi) 4,1355 2,12 0,00 80,54 1,88 21,52 28,63 82,29 2,08 8218,72 3,63 0,01 2,54 1 1
52 АТ "МІБ" rd.3 (pi) 4,0506 -3,27 0,00 8,24 1,55 53,76 47,39 5,51 -3,38 2158,08 743,26 0,27 2,05 1 1
53 ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" rd.3 (pi) 4,0367 1,53 0,00 15,88 -0,77 6,74 3,92 2,77 1,25 17739,01 45,33 0,08 2,04 1 1
54 АТ "БАНК 3/4" rd.3 (pi) 4,0168 4,13 0,00 33,01 -0,63 5,14 4,47 8,35 2,88 24219,45 16,84 0,09 2,02 1 1
55 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" rd.3 (pi) 3,9732 4,36 0,00 21,97 -6,83 33,16 19,29 6,90 5,62 52861,08 53,22 0,16 1,97 1 1
56 АТ "ЄПБ" rd.3 (pi) 3,9106 1,94 0,00 53,84 0,89 28,71 29,41 4,18 1,91 16362,21 24,81 0,03 1,91 1 1
- Середнє по таблиці: - - -1,88 20,23 0,03 14,52 13,28 9,98 -0,33 - 78,76 1,68 - - -

Рейтинг надійності банківських депозитів за підсумками першого кварталу 2022 року (станом на 01.04.2022 року) на основі публічної                          інформації банків та НБУ, %, тис. грн, процентних пунктів

Примітка: Оцінку банківських депозитів слід сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) про надійність банківського депозиту. Ця думка не є рекомендацією до придбан- ня банківських послуг або вкладення коштів в конкретні 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 13 червня 2022 року включно, ці фактори враховувалися при оцінці.

БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
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«Не слід очікувати на стрімке «Не слід очікувати на стрімке 
зростання ставок за депозитами»зростання ставок за депозитами»

— Підвищення облікової ставки НБУ має на меті як прибор-
кання темпів інфляції, за рахунок привабливості розміщення 
гривневих депозитів у банках, так і стабілізацію валютного курсу. 
А також допомогти, хоча б частково, закривати дефіцит бюджету 
грошима з економіки України. 

Банківському ринку це допоможе зупинити відтік коштів насе-
лення внаслідок збільшення привабливості депозитних вкладів. 
Поряд з тим, банкам не вигідно отримувати в НБУ рефінансу-
вання через підвищення ставки до 27%. Слід також зауважити, 
що зі збільшенням депозитних ставок, підвищення облікової 
ставки може призвести до удорожчання кредитів для населення, 
що разом з ускладненою ситуацією з кредитуванням, знизить 
попит на них. 

Безперечно, підвищення облікової ставки НБУ вплине на від-
соткові ставки за депозитами для населення. Проте, вважаємо, що 
не слід очікувати на їхнє стрімке зростання, тому що, по-перше, 
банківська система ще має запас ліквідності, а по-друге, обсяги 
кредитування по банківській системі зовсім незначні, порівняно 
з довоєнним часом, та, на жаль, ще не скоро відновляться. 

Виходячи з цього, можна прогнозувати, що процес підвищення 
банками ставок за депозитами буде поступовим та розтягнеться у 
часі на декілька місяців. Максимальні ж розміри депозитних ста-

вок у гривні протягом 3-х місяців можуть досягти рівня 18–19% річних. Що стосується вкладів в інозем-
них валютах, то на значне зростання теж не варто очікувати  (плюс 1–2 відсоткових пункти максимум). 

Про ситуацію на горизонті в пів року наразі говорити важко, адже вона залежить від багатьох факторів 
— від інтенсивності та масштабності бойових дій і продовження воєнного стану, до фінансової допомоги 
Україні від іноземних партнерів, інфляційних очікувань та наступного перегляду НБУ облікової ставки. 

У першому кварталі 2022 р. по банківський системі відбувся значний відтік коштів населення зі 
строкових депозитів, який становив 9,3% за квартал. Основна причина відтоку — війна та, як наслідок, 
зростання інфляції та зменшення доходів громадян.

Якщо говорити про другий квартал поточного року, то у Forward Bank за квітень та травень 2022 р. 
спостерігаємо відновлення попиту населення на строкові депозити. Так, за 2 місяці другого кварталу 
розмір портфеля строкових депозитів фізичних осіб зріс на 10,7%.

Forward Bank пропонує своїм клієнтам різноманітні продукти на будь-який смак, які дозволяють як 
зберігати та примножувати кошти, так і мати до них вільний доступ: 

– для клієнтів, які прагнуть отримувати високий дохід, ми пропонуємо розміщення коштів у націо-
нальній та іноземних валютах на строкових депозитах терміном від 14 до 734 днів з можливістю по-
повнення вкладів та щомісячним отриманням відсотків. Піклуючись про безпеку клієнтів, ми надаємо 
можливість віддаленого розміщення депозитів в інтернет-банку Forward online як з платіжних карт та 
рахунків, відкритих у банку, так і з платіжних карт будь-якого банку України; 

– для клієнтів, які бажають мати вільний доступ до коштів та при цьому отримувати прибуток, ми 
пропонуємо розміщення коштів на дебетових картках та ощадних рахунках з підвищеним розміром 
процентних ставок на залишок.

«Кредобанк адаптував депозитну «Кредобанк адаптував депозитну 
лінійку до вимог воєнного часу»лінійку до вимог воєнного часу»

— Рішення про різке підвищення облікової 
ставки з 10% до 25% річних дійсно стало не-
сподіваним для ринку і, вочевидь, непростим 
для самого НБУ. Такий крок має як позитивні, 
так і негативні очікувані наслідки. Питання 
лише в балансі між ними — на цей час регу-
лятор визначив, що позитивні наслідки пере-
важають. Як фінансист, я розумію логіку цього 
рішення, бо стримування інфляції є метою, в 
якій зацікавлені як держава, так і абсолютна 
більшість економічних суб’єктів. Очікуваним 
позитивом від підвищення облікової ставки 
має стати зростання привабливості строкових 
депозитів в національній валюті для клієнтів, 
бо банки будуть підвищувати свої процентні 
ставки, і цей процес вже почався. Це потен-
ційно скоротить попит на іноземну валюту та 
зупинить подальше наростання інфляційних 
очікувань, що самі по собі спроможні піджив-
лювати інфляцію.

Найбільш істотним для банківського сектору стане різке зростання процентних 
витрат за отриманими від НБУ кредитами рефінансування та загалом вартості 
ринкового фондування. Безумовно, зростатиме вартість кредитів, і це погіршить 
українському бізнесу доступ до кредитування. У свою чергу, різке зростання ви-
трат банків негативно впливатиме на фінансовий результат сектору, який вже зараз 
є негативним через потребу формування значних резервів під кредити в умовах 
війни. Для уряду підвищення облікової ставки вимагатиме перегляду дохідності 
державних облігацій та додаткових витрат за ними. Натомість, позитивом може 
стати підвищення ринкового попиту на ОВДП за новими, більш високими ставками.

Загалом очікується відновлення кредитування фізичних осіб поступовими кроками. 
Відповідно до цього і зростатиме потреба в залученні додаткових ресурсів, що впли-
ватиме на розмір ставок по депозитах в національній валюті. Щодо іноземної валюти 
— то тут навряд чи слід очікувати суттєвих змін в найближче півріччя.

Кредобанк адаптував депозитну лінійку до вимог воєнного часу. Ми маємо вклади, 
як з достроковим розірванням, так і без дострокового розривання, як з щомісячною 
виплатою відсотків, так і в кінці терміну, в розрізі всіх термінів (1,3,6,12,18 місяців). 
Зараз переважна більшість клієнтів користується ощадним рахунком «Кишеня», який 
передбачає зняття коштів в будь-який момент без втрати відсотків – у час воєнного 
стану клієнтів більше цікавить швидкий доступ до коштів у будь-який момент, а не 
додатковий заробіток на заощадженнях.

Андрій КИСЕЛЬОВ,  
Голова Правління Forward Bank

Єжи Яцек ШУГАЄВ,  
Голова Правління  
АТ «КРЕДОБАНК»

БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підсумки перших трьох місяців 2022 року вказують на те, що банківська 
система України припинила зростання і негативними показниками 
відреагувала на початок війни Росії проти України. Нагадаємо, що банки, 
які прямо або опосередковано контролювались урядом РФ, ще у 2018 
році були виключені з рейтингу надійності банківських депозитів через 
схильність керівництва цих банків до «політичних рішень». За перші три 
місяці 2022 року або за один місяць війни якість кредитних портфелів 
банків майже не змінилась. Втім такі оцінки є попередніми і враховують 
тільки трохи більше 30 днів війни з більше ніж 100. Тож агентство очікую 
погіршення ситуації, але із оптимізмом дивиться в майбутнє і вважає, 
що банківська система України завдяки державним банкам та банкам з 
іноземним капіталом впевнено пройде кризу, викликану війною.

ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ
Першу сходинку в рейтингу за-

йняв АТ «Кредобанк», який 3 місяці 
2022 року завершив з чистим при-
бутком 39,624 млн грн та чистим 
процентним доходом 533,066 млн 
грн. Частка поганих кредитів банку 
на 01.04.2022 року складала всього 
7,12% і була майже в двічі меншою за 
середнє значення показника по бан-
кам, які приймали участь у рейтин-
гу. На думку агентства, дуже сильні 
позиції АТ «Кредобанк» у західному 
регіоні України та високий рівень 
підтримки від зовнішніх акціонерів 
дозволили йому зайняти лідерські по-
зиції в рейтингу під час війни. 

За підсумками 3 місяців 2022 
року другу сходинку рейтингу очолив 
Райффайзен Банк. За 3 місяці 2022 
року банк отримав чистий процентний 
дохід у сумі 2,4 млрд грн та незначний 
збиток. Станом на 01.04.2022 року, 
частка NPL в кредитному портфелі 
банку становила всього 2,21%, що 

значно менше за середньо-ринковий 
показник NPL в кредитному портфелі 
вітчизняних банків.

В трійку лідерів рейтингу увій-
шов банк Креді Агріколь. Банк мав 
наднизький рівень проблемних 
кредитів у кредитному портфелі — 
всього 1,87% та завершив перший 
квартал з чистим процентним до-
ходом 901 млн грн. Креді Агріколь 
мав також досить серйозний рівень 
підтримки від свого акціонера.

Уже традиційно до числа банків 
з найнадійнішим рівнем депозитів 
увійшов АТ «БАНК ФОРВАРД». За 
даними звітності банку, чистий про-
центний дохід банку за 3 місяці 2022 
року становив 161,547 млн грн, а чи-
стий комісійний дохід — 1,398 млн 
грн. 3 місяці 2022 року АТ «БАНК 
ФОРВАРД» завершив з чистим при-
бутком 25,643 млн грн. Станом на 
01.04.2022 року кошти клієнтів бан-
ку становили 1,638 млрд грн. Банк 
утримував частку NPL в своєму кре-

дитному портфелі на рівні 17,26%, 
що значно менше, ніж середній 
показник по банківській системі. 
За оцінками агентства, АТ «БАНК 
ФОРВАРД» мав досить привабливі 
депозитні програми.

В цілому слід відмітити, що п’я-
тірку лідерів повністю заповнили 
банки із 100% іноземним капіталом. 
Відповідна тенденція не є випадко-
вістю. Початок війни в Україні для 
вітчизняних банків із приватним 
капіталом був справжнім шоком: ба-
гато хто з них зійшли з дистанції та 
(або) були вимушені різко підняти 
ставки за депозитами, що вказує на 
проблеми з утриманням ліквідності, 
в т.ч. через відтік зобов’язань. На-
явність зовнішньої підтримки з-за 
кордону, або від держави Україна 
під час війни стає одним із дієвих 
факторів, який здатний ефективно 
впливати на надійність банку.

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 є майже постій-
ним учасником рейтингу і входить 
до ТОП-10 банків з надійними депо-
зитами. Перший квартал 2022 року 
ПриватБанк завершив з прибутком 
в сумі 3,714 млрд грн. Також за пер-
ший квартал 2022 року Банк знизив 
рівень NPL в своєму кредитному 
портфелі на 1,9 п.п.

Непогані результати показав 
Укргазбанк. Станом на 01.04.2022 

року частка NPL в кредитному порт-
фелі банку становила 11,72%. Банк, 
за даними звітності, яка опублікова-
на на сайті НБУ, завершив 3 місяці 
2022 року з чистим процентним до-
ходом 1,4 млрд грн.

Ощадбанк, як і раніше, показав 
більш скромні, ніж інші державні 
банки результати, але його діяльність 
також була помітною. Частка про-
блемних кредитів в кредитному порт-
фелі Ощадбанку на початок другого 
кварталу 2022 року становила 36,5%. 
Нагадаємо, 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 3 місяці 2022 року 
відбулось зниження ще на 0,15 п.п.

Укрексімбанк завершив 3 місяці 
2022 року з чистим процентним до-
ходом на рівні 1,356 млрд грн та чи-
стим комісійним доходом в розмірі 
0,261 млн грн. Чистий збиток банку 
після оподаткування за підсумками 
перших 3 місяців 2022 року склав 
2,02 млрд грн.

ВПЛИВ ВІЙНИ
Війна в Україні буде суттєвим 

фактором цілого «букету» еконо-
мічних ризиків. Фізичне знищення 
об’єктів застави робить актуальними 
кредитні ризики для банків. Зростан-
ня облікової ставки НБУ провокує 
процентний ризик для позичальни-
ків, що може бути з часом конвер-
тований у кредитний ризик. Звісно, 
актуальним є і валютний ризик ра-
зом із темпами девальвації гривні до 
долара США та євро. Ефективність 
протидії банківської системи систем-

ним ризикам, які викликані війною 
буде залежати від ефективності бо-
ротьби держави з такими ризиками.

Вкрай важливо, щоб держава 
Україна домагалась повної компенса-
ції економічних втрат від війни саме 
за рахунок коштів країни-агресора. 
Кожна зруйнована застава має бути 
компенсована, а кредити не мають 
списуватись без відповідальності 
країни-агресора. Всі інші моделі 
списання активів можуть призвести 
до накопичення токсичних активів в 
банківській системі. Отже агентство 
очікує найближчим часом ефектив-
ного оновлення законодавства Укра-
їни щодо відшкодування вартості 
зруйнованих застав та створення від-
повідних механізмів відшкодування.

Втім, за прогнозами агентства, 
поки в Україні будуть тривати бойові 
дії економічні фактори, які б дозволи-
ли розблокувати відновлення України, 
не будуть діяти ефективно. Насампе-
ред, бойові дії на території України 
сильно стримують кредитування від 
банків-нерезидентів через неможли-
вість страхування проектних ризи-
ків в Україні за прийнятною ціною. 
Блокування процесів з відновлення 
економіки України через відсутність 
страхового покриття може заморози-
ти відновлення ділової активності в 
Україні, що також може негативно ві-
добразитись на розвитку внутрішньо-
го банківського кредитування.

Тож ефективність дій держави 
Україна проти розвитку банківської 
кризи буде залежати цілком від 
швидкості взаємодії України із парт-
нерами по коаліції проти РФ. Ком-
пенсації за втрачене заставне майно, 
відновлення ділової активності та 
вгамування валютного і процентно-
го ризиків вказують на необхідність 
доступу держави до заморожених за 
кордоном активів країни-агресора.

Рейтингове агентство  
«Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Підсумки тридцять шостого рейтингу 
надійності банківських депозитів


