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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 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 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) загальний бал був відко-
ректований 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 
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 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)

Рейтинг надійності банківських депозитів за підсумками першого півріччя 2022 року (станом на 01.07.2022 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 20 вересня 2022 року включно, ці фактори враховувалися при оцінці.

БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

№ 
з/п Назва банку Рейтинг 

депозитів

Підсумко-
ва оцінка 
в балах

Капітал Кредитний портфель Ліквідність Дохідність Масштаб Додаткові фактори

Темп при-
росту ка-
піталу, %

Темп приро-
сту статутного 

капіталу, %

Співвідношен-
ня між капіта-

лом та чистими 
активами, %

Динаміка 
частки пога-
них кредитів 

(NPL) за 6 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.

Співвідношення 
чистого комісій-

ного доходу 
та ЧПД, %

Частка активів 
банку в активах 

банків- 
учасників 

рейтингу, %

Премія за 
масштаб

Оцінка депо-
зитних про-
грам в балах

Оцінка 
підтримки 
акціонера 

в балах

1 АТ «КРЕДОБАНК» rd.1 (pi) 10,0191 1,94 0,00 12,44 4,43 10,54 3,67 6,80 1,45 1068433,73 20,48 1,65 3,02 3 4

2 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» rd.1 (pi) 9,9624 3,49 0,00 11,24 3,53 5,85 3,31 10,72 3,90 5174868,66 18,74 7,33 2,96 3 4

3 АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» rd.1 (pi) 9,8922 -8,22 0,00 10,10 3,12 4,88 7,54 6,06 0,50 2051272,36 15,24 3,11 2,89 3 4

4 АТ «ПРАВЕКС БАНК» rd.1 (pi) 9,8779 -5,58 0,00 15,89 -0,07 0,70 0,71 6,86 -5,76 219464,66 16,79 0,45 2,88 3 4

5 АТ «УКРСИББАНК» rd.1 (pi) 9,6658 7,59 0,00 11,56 2,83 5,34 3,33 7,16 7,05 3090946,94 20,82 4,54 2,67 2 5

6 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» rd.1 (pi) 9,5716 7,28 0,00 15,07 -3,63 67,54 68,20 7,33 8,79 15360509,02 53,62 24,23 2,57 3 4

7 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» rd.1 (pi) 9,4361 -11,23 0,00 12,57 0,04 3,59 6,47 5,76 -12,48 153370,08 19,04 0,25 2,44 3 4

8 АБ «УКРГАЗБАНК» rd.1 (pi) 8,8753 -28,69 0,00 6,47 3,63 15,34 11,00 7,98 -38,57 2846980,58 21,89 6,55 1,88 3 4

9 АТ «АБ «РАДАБАНК» rd.1 (pi) 8,6446 1,23 0,00 12,88 21,13 34,35 17,44 9,11 1,22 107705,27 47,56 0,17 2,64 3 3

10 АТ «УКРЕКСІМБАНК» rd.1 (pi) 8,4806 -19,49 0,00 4,88 0,15 34,94 21,22 2,83 -25,31 2691550,56 18,54 10,49 1,48 3 4

11 АТ «ОЩАДБАНК» rd.1 (pi) 8,2338 -20,40 0,00 7,61 6,76 43,41 13,86 6,43 -23,23 6460410,90 35,80 11,69 2,23 2 4

12 АТ «БАНК АЛЬЯНС» rd.2 (pi) 7,9865 -4,43 0,00 8,01 -1,62 5,54 10,11 6,36 -4,64 939,98 17031,46 0,56 2,99 3 2

13 АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» rd.2 (pi) 7,9549 -16,29 0,00 21,71 10,16 23,64 19,54 2,86 -19,53 104152,11 20,77 0,25 1,95 3 3

14 АТ «МОТОР-БАНК» rd.2 (pi) 7,6380 -8,69 0,00 12,94 -0,04 0,40 1,71 5,91 2,76 38351,22 45,54 0,11 2,64 2 3

15 АТ «КІБ» rd.2 (pi) 6,8815 9,31 0,00 6,17 3,23 18,47 9,26 3,84 12,63 112805,82 255,43 0,40 2,88 3 1

16 АТ «ПУМБ» rd.2 (pi) 6,6280 0,63 0,00 12,61 3,88 11,17 8,94 4,55 1,73 5578244,35 12,86 5,12 2,63 1 3

17 АТ «ОТП БАНК» rd.2 (pi) 6,5779 -7,89 0,00 13,93 4,40 10,57 10,72 5,82 -7,69 2963194,15 14,92 3,74 2,58 2 2

18 АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» rd.2 (pi) 6,4273 0,27 0,00 25,31 -0,20 4,82 3,07 2,97 0,27 42443,38 14,68 0,09 2,43 1 3

19 ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» rd.2 (pi) 6,3896 -5,22 0,00 3,26 9,27 31,69 33,00 15,78 0,97 284944,08 67,39 0,61 2,39 2 2

20 АТ «СКАЙ БАНК» rd.2 (pi) 5,8722 -3,32 0,00 8,63 -1,98 1,29 3,98 3,71 -3,44 31673,10 10,62 0,12 1,87 2 2

21 АТ «ОКСІ БАНК» rd.2 (pi) 5,2011 2,05 0,00 24,13 2,17 29,02 1,89 15,59 1,98 19634,77 112,56 0,05 2,20 2 1

22 АТ «ЮНЕКС БАНК» rd.2 (pi) 5,0416 -7,31 0,00 11,98 -3,26 9,25 1,93 3,28 -5,20 57426,62 9,39 0,08 2,04 1 2

23 АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» rd.3 (pi) 4,9865 -8,15 0,00 24,17 -0,34 1,55 9,03 7,61 -8,88 28709,86 53,10 0,08 1,99 1 2

24 АТ «АП БАНК» rd.3 (pi) 4,9331 -8,74 0,00 15,38 -0,34 1,11 3,93 6,24 -9,57 50901,64 15,74 0,11 2,93 1 1

25 АТ «ІДЕЯ БАНК» rd.3 (pi) 4,9082 4,93 0,00 27,89 -2,66 37,59 1,06 2,23 4,70 1196884,71 2,77 0,28 2,91 1 1

26 АТ «АКБ «КОНКОРД» rd.3 (pi) 4,8356 17,23 44,86 14,57 4,32 26,56 19,91 21,60 14,69 112937,28 347,32 0,20 2,84 1 1

27 АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» rd.3 (pi) 4,8232 5,08 0,00 11,52 0,55 10,45 8,52 22,22 4,83 44448,94 172,90 0,11 2,82 1 1

28 АТ «АЛЬТБАНК» rd.3 (pi) 4,8117 2,02 0,00 21,96 -2,28 1,33 2,53 15,28 1,96 36425,80 43,84 0,06 2,81 1 1

29 АТ «КОМІНВЕСТБАНК» rd.3 (pi) 4,7568 3,35 0,00 26,74 1,87 48,71 13,27 15,89 3,27 5077,70 680,16 0,07 2,76 1 1

30 АТ «БТА БАНК» rd.3 (pi) 4,7003 -6,85 0,00 57,24 0,02 22,27 57,45 5,49 -11,65 13728,62 -1,24 0,02 1,70 1 2

31 АТ «КРИСТАЛБАНК» rd.3 (pi) 4,6946 1,17 0,00 11,43 0,82 34,68 11,84 12,95 4,75 78646,35 31,55 0,17 2,69 1 1

32 АТ «ПОЛТАВА-БАНК» rd.3 (pi) 4,6844 0,53 0,00 27,00 0,68 11,14 3,94 7,78 0,66 101635,00 44,44 0,17 2,68 1 1

33 АТ «МЕТАБАНК» rd.3 (pi) 4,6519 -2,04 0,00 27,64 2,28 4,85 5,08 5,13 0,41 32816,67 58,30 0,07 2,65 1 1

34 АТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» rd.3 (pi) 4,6249 9,19 0,00 12,04 5,80 8,24 9,95 9,96 7,55 1048385,24 58,99 1,74 2,62 1 1

35 АТ «БАНК «ГРАНТ» rd.3 (pi) 4,6230 -2,97 0,00 26,04 5,50 11,79 6,30 9,04 -2,95 76871,41 12,63 0,11 2,62 1 1

36 АТ «А-БАНК» rd.3 (pi) 4,6189 0,14 0,00 15,51 -0,52 9,40 2,56 8,01 0,28 1615632,94 14,73 0,73 2,62 1 1

37 ПАТ «БАНК ВОСТОК» rd.3 (pi) 4,6030 4,04 0,00 7,87 5,08 6,85 6,11 9,31 7,73 541240,69 55,79 0,89 2,60 1 1

38 АТ «РВС БАНК» rd.3 (pi) 4,5988 -0,09 0,00 5,48 -5,79 11,49 2,99 3,00 7,86 24553,93 461,66 0,24 1,60 1 2

39 АТ «БАНК АВАНГАРД» rd.3 (pi) 4,5895 -7,14 0,00 6,48 59,35 59,35 72,16 1,92 1,19 66567,11 3,89 0,18 2,59 1 1

40 АТ «АЙБОКС БАНК» rd.3 (pi) 4,5852 17,16 6,52 24,43 -9,93 24,96 24,46 16,31 12,91 81683,80 372,41 0,20 2,59 1 1

41 АТ «АСВІО БАНК» rd.3 (pi) 4,5519 0,79 0,00 32,35 13,93 18,32 11,83 6,89 0,79 60057,58 27,67 0,08 2,55 1 1

42 АТ «БАНК «ПОРТАЛ» rd.3 (pi) 4,5403 0,07 0,00 82,38 1,68 21,32 30,24 77,32 0,07 16646,84 2,76 0,01 2,54 1 1

43 ПАТ «МТБ БАНК» rd.3 (pi) 4,5240 -0,32 0,00 9,01 2,22 9,48 6,63 4,79 0,05 274698,90 63,75 0,56 2,52 1 1

44 АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» rd.3 (pi) 4,4805 -19,47 0,00 50,86 86,43 100,00 50,45 4,03 -23,11 32731,31 8,64 0,03 1,48 1 2

45 АТ «ПОЛІКОМБАНК» rd.3 (pi) 4,3609 -0,41 0,00 39,44 -0,98 9,57 6,14 10,24 0,16 25486,08 34,41 0,04 2,36 1 1

46 АТ АКБ «ЛЬВІВ» rd.3 (pi) 4,3378 7,20 0,00 10,23 -0,72 5,39 1,60 4,70 6,72 204827,44 16,44 0,34 2,34 1 1

47 ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» rd.3 (pi) 4,2104 2,99 0,00 71,11 -1,82 4,10 84,18 4,07 2,91 14245,97 109,63 0,02 2,21 1 1

48 АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» rd.3 (pi) 4,1354 0,04 0,00 61,81 2,54 5,38 8,83 18,17 0,04 17806,63 -1,65 0,02 2,14 1 1

49 АТ «МІБ» rd.3 (pi) 4,0508 -2,89 0,00 7,70 2,61 54,82 52,22 4,52 -2,98 1682,43 1559,24 0,28 2,05 1 1

50 АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» rd.3 (pi) 4,0366 1,43 0,00 16,42 -0,24 7,26 4,06 3,59 1,41 27640,71 49,51 0,08 2,04 1 1

51 АТ «БАНК 3/4» rd.3 (pi) 4,0167 3,67 0,00 32,22 0,24 6,01 5,27 5,80 3,28 38250,86 20,59 0,09 2,02 1 1

52 АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» rd.3 (pi) 3,9730 2,58 0,00 22,21 4,92 44,90 16,92 7,20 3,39 107462,76 42,04 0,15 1,97 1 1

53 АТ «ЄПБ» rd.3 (pi) 3,9106 2,27 0,00 52,32 -0,82 27,01 27,96 4,50 2,21 34653,83 18,35 0,03 1,91 1 1

54 АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» rd.3 (pi) 3,2977 9,89 0,00 19,85 0,26 15,85 14,67 12,22 9,27 123821,47 54,69 0,21 1,30 1 1

- Середнє по таблиці: - - -1,41 21,12 4,49 19,15 15,61 9,18 -1,09 - 413,32 1,65 - - -
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БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

«Всупереч війні Банк поступово «Всупереч війні Банк поступово 
повертається до проектів повертається до проектів 
розвитку, оскільки ми з розвитку, оскільки ми з 
оптимізмом дивимось у майбутнє»оптимізмом дивимось у майбутнє»

— До війни ми мали сталі темпи розвитку депозитної 
бази та поступово залучали кошти від населення за став-
ками, що були трохи вище середнього значення по ринку.

Природно, що з початком повномасштабного вторгнення 
росії, РАДАБАНК, як і вся банківська система, спостерігав 
певний відтік коштів фізичних осіб, хоча не можу сказати, 
що він був критичним, враховуючи обмеження, запровад-
жені НБУ, та введення 100% гарантії повернення депозитів 
на час воєнного стану.

Підвищення облікової ставки НБУ та зміна операційного 
дизайну монетарної політики стали несподіванкою для 
учасників ринку, але ми з честю вийшли зі складної ситу-
ації, коли треба було терміново скоротити обсяг дорогих 
кредитів рефінансування.

За трохи більше ніж 2 місяці Банк повністю погасив 800 
млн грн заборгованості перед НБУ, яка існувала на дату 
підвищення облікової ставки. Це стало можливим завдяки 
зваженій політиці Банку в управлінні ліквідністю та зба-
лансованості активів і пасивів за строками погашення. При 
цьому ми запропонували ринку новий депозит із підвище-

ною ставкою, 1% річних від якого був спрямований на єдиний рахунок НБУ для допомоги ЗСУ, 
або в абсолютному вираженні 376 тис грн.

Попри те, що термін дії акційного депозиту закінчився 1 вересня, на сьогодні рівень перевкла-
день депозитів на нові терміни за звичайними ставками складає близько 70%. Крім того, Банк 
продовжує розвивати свій мобільний застосунок, при цьому невпинно дотримуючись усіх правил 
роботи, визначених нормативними актами регулятора.

Окрім цього, війна змусила всі українські Банки працювати в нових умовах та адаптуватися 
до щоденних змін, як у роботі системи, так і з новими вимогами регулятора. І це стосується не 
тільки збереження фінансової стійкості, а й соціальної відповідальності перед співробітниками та 
країною. Щоб зберегти персонал та забезпечити виплату заробітної платні в умовах, що склалися, 
необхідно було оперативно адаптуватися до обставин. Більшість відділень РАДАБАНКу (це сто-
сується міст, де обслуговування безпечне, як для співробітників, так і для Клієнтів) продовжують 
повноцінно працювати, підтримуючи таким чином економіку України, поки наші бійці боронять 
кордони. Також РАДАБАНК не лишається осторонь й допомоги Збройним Силам України та 
українцям, які опинилися в скрутному становищі через російську агресію. Від самого початку 
війни на потреби ЗСУ перераховано власних коштів акціонерів та співробітників Банку понад 3 
млн гривень, понад 600 тис грн було перераховано до БО «Зростай в родині» та 100 тис грн до БО 
«Вірний завжди». Окрім цього ми підтримуємо наших співробітників, які знаходяться на передовій, 
та намагаємося максимально швидко оброблювати запити щодо постачання необхідної амуніції, 
продуктів харчування, тактичного одягу тощо. Ми й надалі залишаємось соціально-відповідаль-
ним Банком в економічній інфраструктурі нашої держави й робимо все можливе задля перемоги.

Всупереч війні, життя триває, тому Банк поступово повертається до проектів розвитку, що були 
заморожені в лютому-березні 2022 року. Оскільки ми з оптимізмом дивимось у майбутнє, адже 
все буде Україна!

«Восени плануємо запустити «Восени плануємо запустити 
повноцінну віддалену повноцінну віддалену 
ідентифікацію клієнта з ідентифікацію клієнта з 
використанням додатку «Дія»використанням додатку «Дія»

— Війна суттєво вплинула на термін депозитних 
вкладів. Невизначеність та хитка ситуація в країні 
спонукала людей обирати здебільшого короткотермі-
нові вклади. Нині в Кредобанку найбільша частка –  
це депозити терміном на три-шість місяців. Водночас 
клієнти розміщували депозити як у гривні, так і в 
іноземній валюті.

Початок повномасштабної війни приніс нам 
значне збільшення зацікавленості клієнтів не тіль-
ки короткостроковими депозитами, а й відкриттям 
поточних рахунків у гривні та іноземних валю- 
тах — насамперед в доларах США. Це зумовлено тим, 
що клієнти намагаються мінімізувати ризики втрати 
коштів, що зберігаються поза банківською системою, 
та збереженням довіри до банків, які повноцінно пра-
цюють під час війни. 

Ми спостерігали зацікавлення платіжними картка-
ми, які почали відкривати все більше клієнтів. Для 
того, щоб задовольнити цей попит, Кредобанк запро-
вадив можливість для діючих клієнтів відкривати 
без візиту до відділення цифрові віртуальні картки, 

які можна використовувати в гаманцях Apple Pay та Google Pay, а також розраховуватися 
ними у мережі Інтернет.

У першому півріччі 2022 року популярними серед населення були також вклади на вимогу 
на кшталт депозиту «Кишеня», які дають можливість вільного зняття коштів у будь-який 
час без втрати відсотків.

Сьогодні серед депозитних та комплексних продуктів і програм наш банк готовий запро-
понувати вкладникам, насамперед, швидкі перекази в Україну в польських злотих та євро, 
цікаві відсоткові ставки на пакет «Кишеня» та привабливі курси обміну валюти — усе це 
працює в рамках нашої пакетної пропозиції «Правильна».

Восени ми плануємо запустити повноцінну віддалену ідентифікацію клієнта з викори-
станням додатку «Дія», за допомогою якої можна буде відкривати рахунки та отримувати 
цифрові платіжні картки без візиту до відділень банку. Також плануємо запровадити нову 
зручнішу версію онлайн-банкінгу для підприємств. Окрім того ми продовжуємо цифрові-
зацію наших кредитних процесів, яка дозволить швидше та точніше ухвалювати рішення 
про надання кредитів.

Що стосується соціальної відповідальності, то за 8 місяців 2022 року Кредобанк сплатив 
податків, зборів та обов’язкових платежів на загальну суму понад 244,8 мільйона гривень 
включно з податком на доходи фізичних осіб. Окрім того, банк скерував майже 5 мільйонів 
гривень на реалізацію соціальних та благодійних проектів, пов’язаних з допомогою постра-
ждалим від війни. Зокрема, Кредобанк закуповував медикаменти та продукти харчування 
для лікарень у зонах активних бойових дій, забезпечив евакуацію до Львова та до Польщі 
понад 700 осіб, облаштував притулок для короткочасного перебування вимушено перемі-
щених осіб у Львові та допоміг реалізувати ініціативу «Сміливість бути поруч», у рамках 
якої було забезпечено шкільним приладдям понад 1000 першокласників з родин внутрішньо 
переміщених осіб, що переїхали на захід України.

Андрій ГРІГЕЛЬ, Голова 
Правління АТ «АБ «РАДАБАНК»

Єжи Яцек ШУГАЄВ, Голова 
Правління АТ «КРЕДОБАНК»

Так, на офіційному веб-порталі ДПС Украї-
ни розміщено інформаційний лист, опублікова-
ний 24.06.2022 р. щодо питання про зупинення 
під час воєнного стану перебігу строку на по-
дання платником пояснень та копій документів 
для розблокування ПН.

Пропонуємо разом здійснити аналіз вка-
заного листа-роз’яснення та зробити вис-
новки щодо застосування цього правового 
механізму.

Підпунктом 3 пункту 10 Порядку щодо 
зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, за-
твердженого постановою Уряду № 1165 від 
11.12.2019 р.передбачено, що у квитанції про 
зупинення реєстрації ПН/РК, яка отримується 
платником через електронний кабінет плат-
ника, окрім зазначення критерію ризиковості 

платника або ризиковості здійснюваної ним 
господарської операції також зазначається 
пропозиція податкового органу подати по-
яснення і копії документів, які необхідні для 
розгляду та прийняття комісією регіональ-
ного рівня рішення про реєстрацію ПН/РК 
в ЄРПН.

Поряд із цим, пунктом 4 Порядку щодо 
прийняття рішення про реєстрацію чи відмо-
ву в реєстрації ПН/РК в  ЄРПН, затвердже-
ного наказом Мінфіну № 520 від 12.12.2019 
р. (зареєстрований Мін’юстом 13.12.2019 р. 
№ 1245/34216) закріплено право платника 
на подання податкового органу відповідних 
пояснень та копій документів для прийнят-
тя рішення комісією регіонального рівня про 
реєстрацію ПН в ЄРПН.

Пунктом 6 Порядку № 520 встановлено 
строк для подання вказаних пояснень та копій 
документів платником – 365 днів наступних за 
датою виникнення податкового зобов’язання, 
вказаного в ПН/РК, які подані на реєстрацію в 
ЄРПН (загальний строк, який діяв за звичай-
них обставин щодо застосування норм подат-
кового законодавства).

Відповідно комісія регіонального рівня роз-
глядала вказані пояснення та копії документів 
платника протягом 5-ти робочих днів.

Однак, Законом № 2120 від 15.03.2022 р., 
яким було внесено зміни до ПК України, пе-
редбачено зупинення на період дії воєнного 
стану перебігу строків давності, визначених 
цим Кодексом (п. 102.9 ст. 102).

Зокрема, в листі-роз’ясненні ДПС Украї-
ни зазначено, що у разі закінчення строку 
у 365 днів, що встановлений на подання 
платником відповідних пояснень та копій 
документів для прийняття рішення комісією 
регіонального рівня про реєстрацію ПН в 
ЄРПН, який припадає на період дії воєнного 
стану, відбувається зупинення перебігу цьо-
го строку. Слід також зазначити, що іншими 

законами з питань оподаткування, якими в 
подальшому також вносилися зміни до ПК 
України, ця норма залишилася незмінною 
та діючою.

Звертаємо увагу, що зупинення перебігу 
строку не є його продовженням, а полягає 
саме зупиненні відліку строку на період дії 
форс-мажорної обставини (воєнного стану), і 
його відновлення після припинення цих обста-
вин (припинення/скасування воєнного стану) 
на частину цього строку, яка залишилася на 
момент його припинення, тобто за вирахуван-
ням часу, що вже минув.

Таким чином, на нашу думку, період дії 
воєнного стану, є обставиною протягом якої 
триватиме зупинення перебігу 365-денного 
строку до моменту його припинення/скасу-
вання, а частина строку, що залишатиметься 
буде підставою для подання платником до 
податкового органу в межах цієї частини 
строку відповідних пояснень та копій до-
кументів.  

За матеріалами судової практики ID Legal Group  
спеціально для ВД «Україна Бізнес»

ВАЖЛИВО

Зупинення перебігу строку на подання Зупинення перебігу строку на подання 
платником пояснень для розблокування ПН платником пояснень для розблокування ПН 

під час воєнного станупід час воєнного стану
Норми законів з питань оподаткування, якими вносяться зміни до ПК 
України під час дії воєнного стану, викликають у платників численні питання 
щодо їх практичного застосування та потребують отримання відповідних 
роз’яснень від податкових органів.

Підсумки перших шести місяців 2022 року вказують на те, що банківська 
система України припинила зростання і негативними показниками 
відреагувала на повномасштабну війну з Росією. 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 6 місяців 2022 року якість кредитних портфелів банків почала 
знижуватись. Втім і такі оцінки є попередніми і враховують тільки трохи 
більше 5 місяців війни. Тож агентство продовжує очікувати 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. Загальний збиток 
банківської системи за 6 місяців 2022 року дорівнював 4,646 млрд грн, 
із яких тільки на державні банки припадав загальний збиток 3,494 млрд 
грн. Серед недержавних банків Альфа-Банк показав збиток 2,4 млрд грн. 
З 68 платоспроможних банків тільки 21 банк показав збиток. Жодний 
банк не показав від’ємного чистого процентного доходу, що також 
вказує на не таку гостру реакцію банківської системи на війну як можна 
було подумати.

ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ
Трійку лідерів в рейтингу надій-

ності банківських депозитів очолив 
Кредобанк. Перше півріччя 2022 
року за даними НБУ, Кредобанк за-
вершив з прибутком 58,4 млн грн. 
Чистий процентний дохід банка до-
сяг 1,068 млрд грн, а чистий комісій-
ний дохід — 219 млн грн. Станом 
на 01.07.2022 року банк сформу-
вав дуже добрий запас по норма-
тиву регулятивного капіталу (Н2): 
при нормативі не менше 10% банк 
підтримував значення нормативу 
на рівні 17,89%. Також Кредобанк 
підтримував значний запас ліквід-
ності. На 01.07.2022 коефіцієнт по-
криття ліквідністю за всіма валю-
тами у банку становив 189,93% при 
нормативному значенні не менше 
100%, коефіцієнт чистого стабіль-
ного фінансування (NSFR) склав 
120,01% при нормативному значен-
ні не менше 90%. В подальші місяці 
Кредобанк зберіг великий запас до-
статності капіталу і ліквідності. При 
цьому його діяльність залишалась 
прибутковою.

За підсумками 6 місяців 2022 року 
другу сходинку рейтингу очолив 

Райффайзен Банк. За 6 місяців 2022 
року банк отримав чистий процент-
ний дохід у сумі 5,175 млрд грн та 
прибуток 629 млн грн. Станом на 
01.07.2022 року частка NPL в кре-
дитному портфелі банку становила 
всього 5,85%, що значно менше за 
середньо-ринковий показник NPL 
в кредитному портфелі вітчизняних 
банків.

В трійку лідерів рейтингу увійшов 
Креді Агріколь Банк. Банк мав над-
низький рівень проблемних кредитів 
у кредитному портфелі — всього 
4,88% та завершив перше півріччя 
з чистим процентним доходом 2,051 
млрд грн. Креді Агріколь Банк мав 
також досить серйозний рівень під-
тримки від свого акціонера.

Окремо слід відзначити, що у 
ТОП-10 банків з найнадійнішим рів-
нем депозитів увійшов РАДАБАНК. 
Банк, за даними НБУ, завершив пер-
ше півріччя 2022 року з прибутком 
5,322 млн грн. Чистий процентний 
дохід банку склав 107,7 млн грн, а 
чистий комісійний дохід — 51,225 
млн грн. Станом на 01.07.2022 року 
банк мав дуже добрий запас за нор-
мативами капіталу та ліквідності. 

Так, норматив регулятивного капіта-
лу банку (Н1) становив 410 млн грн 
при нормативному значенні не мен-
ше 200 млн грн, норматив адекват-
ності регулятивного капіталу банку 
становив 17,82% при нормативному 
значенні не менше 10%. Коефіцієнт 
покриття ліквідністю за всіма валю-
тами у банку становив 129,4% при 
нормативному значенні не менше 
100%. Надійний запас капіталу та 
ліквідності банку був збережений і 
після 01.07.2022 року.

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. Перше півріччя 2022 року 
ПриватБанк завершив з прибутком в 
сумі 6,284 млрд грн.

Непогані результати показав Укр-
газбанк. Станом на 01.07.2022 року 
частка NPL в кредитному портфелі 
банку становила 15,34%. Банк, за да-
ними звітності, яка опублікована на 
сайті НБУ, завершив 6 місяців 2022 
року з чистим процентним доходом 
2,847 млрд грн.

Ощадбанк, як і раніше, показав 
більш скромні, ніж інші державні 
банки результати, але його діяль-
ність також могла заслуговувати на 
позитивну оцінку. Частка проблем-
них кредитів в кредитному портфелі 
Ощадбанку на початок другого квар-
талу 2022 року становила 43,41%. 
Нагадаємо, що за 2019 рік частка 
проблемних кредитів в Ощадбанку 
знизилася на 10,44 п.п., за 2020 рік 
вона скоротилась ще на 5,46 про-
центних пункти.

Укрексімбанк завершив 6 місяців 
2022 року з чистим процентним до-
ходом на рівні 2,692 млрд грн та чи-
стим комісійним доходом в розмірі 

0,499 млн грн. Чистий збиток банку 
після оподаткування за підсумками 
перших 6 місяців 2022 року склав 
2,537 млрд грн.

ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Звісно війна є одним із найбіль-
ших факторів, який впливає на 
поточну економічну ситуацію в 
Україні. Катастрофічне зниження 
ВВП, що приблизно прогнозуєть-
ся на рівні 30%, супроводжується 
відтоком споживачів та трудових 
ресурсів. Зниження економічної 
активності відбувається на фоні де-
вальвації національної валюти та 
помітної споживчої інфляції. Такі 
складні обставини звісно «дарують» 
банкам цілий букет фінансових ри-
зиків і де хто з банків зійде з дис-
танції. Але будемо справедливими 

— в Україні банківська система 
залишається осередком ліквідності 
і джерелом кредитних ресурсів, 
що здатні підтримати як збройні 
сили України, так і важливі для 
цивільного населення логістичні 
та гуманітарні процеси. На початку 
вересня агентство провело дослід-
ження соціальної відповідальності 
банківського сектору. Вивчались 
як формальні показники, такі як: 
витрати банків на податок на при-
буток, участь банків у ринку вій-
ськових ОВДП, так і неформальні 
ознаки соціальної активності, про 
які заявляли самі банки: умови для 
позичальників на час війни, участь 
у соціальних проектах, гуманітар-
них місіях, фінансування проектів, 
пов’язаних з укріпленням оборони 
міст та переселенням вимушених 
мігрантів. В підсумку агентство 
визначило ТОП-3 банків–лідерів за 
рівнем соціальної відповідальності 
і окремо відзначило один банк серед 
групи малих банків з українським 
капіталом. До ТОП-3 лідерів рей-
тингу увійшли банки:

1. Креді Агріколь Банк
2. Кредобанк

3. ПриватБанк
Лідером в рейтингу із соціальної 

відповідальності за підсумками пер-
шого півріччя 2022 року став Креді 
Агріколь Банк. Загалом банк сплатив 
наперед податків на 100 млн грн, з 
початку війни надав в рамках  дер-
жавної програми «Доступні кредити 
5–7–9%» біля 1,2 млрд грн. Загалом 
агентство зафіксувало більше 20 іні-
ціатив Креді Агріколь Банку, спря-
мованих на те, щоб українці легше 
пережили війну.

Другу позицію в рейтингу со-
ціальної відповідальної зайняв 
Кредобанк. Вкладення банку в 
ОВДП на 01.07.2022 складали 
4,23 млрд грн, банк витратив за 
перше півріччя 2022 року на по-
даток на прибуток 12,5 млн грн 
та за оцінками агентства був дуже 
активним в реалізації соціальних 

та благодійних проектів, пов’яза-
них з допомогою постраждалим 
від війни.

Третю позицію в рейтингу за со-
ціальну відповідальністю, на дум-
ку агентства, зайняв ПриватБанк. 
Агентство зафіксувало більше 5 
акційних пропозицій банку, які 
мали ознаки соціальної турботи про 
клієнтів. Також банк активно йшов 
на ризик і працював в небезпеч-
них регіонах так довго, як це було 
можливо. Банк активно впроваджу-
вав доступ фізичних осіб на ринок 
ОВДП, який є зараз важливим для 
української держави.

Серед невеликих банків з україн-
ським приватним капіталом без-
умовним лідером рейтингу з со-
ціальної відповідальності став 
РАДАБАНК. За перше півріччя 2022 
року банк витратив на податок на 
прибуток 1,366 млн грн, був влас-
ником ОВДП на суму більше ніж 1 
млрд грн та активно брав фінансо-
ву участь у соціальних і оборонних 
проєктах.

Рейтингове агентство  
«Стандарт-Рейтинг» (Україна

Підсумки тридцять сьомого рейтингу 
надійності банківських депозитів


