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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 
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 даними  
9 місяців 2020 року. Однак, якщо агентству ставало відомо про будь-які важливі фактори, що впливають на депозити банку до 31 травня 2021 року включно, ці фактори враховувалися при оцінці.

Рейтинг надійності банківських депозитів за підсумками першого кварталу 2021 року (станом на 01.04.2021 року) на основі публічної                            інформації банків та НБУ, %, тис. грн Методика оцінки
Модель оцінки базується на основі моделі СAMEL (Capital adequacy, Asset quality, Management, Earnings, 

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

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

Таблиця А
Групи факторів та показники, за якими проводилася оцінка

Групи показників 
(питома вага групи  
в загальній оцінці)

Показники

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

Якість кредитного портфелю
(20%)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Позначення 
рейтингової оцінки Інтерпретація рейтингової оцінки

Інтервал значень 
підсумкового 

показника, бали

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

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

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

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

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

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

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

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

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

№  
з/п Назва банку Рейтинг 

депозитів

Підсумкова 
оцінка в 

балах

Капітал Кредитний портфель Ліквідність Дохідність Масштаб Додаткові фактори

Темп при-
росту ка-
піталу, %

Темп 
приросту 

статутного 
капіталу, %

Співвідно-
шення між 
капіталом 

та чистими 
активами, %

Динаміка 
частки поганих 
кредитів (NPL) 

за І квартал 
2021 р., п.п.

Частка пога-
них кредитів 
в кредитному 

портфелі 
банку, %

Покриття 
резервами 
кредитів та 

заборгованості 
клієнтів, %

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

лентами, %

Рента-
бельність 

капіталу, %

Чистий 
процентний 
дохід (ЧПД), 

тис. грн.

Співвідно-
шення чистого 
комісійнного 

доходу та 
ЧПД, %

Частка активів 
банку в активах 

банків- 
учасників 

рейтингу, %

Премія за 
масштаб

Оцінка 
депозитних 

програм 
в балах

Оцінка 
підтримки 
акціонера 

в балах

1 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" rd.1 (pi) 10,1293 8,17 0,00 12,49 -0,11 3,42 3,83 12,49 7,80 1811932,37 36,95 6,44 3,13 3 4
2 АТ "ПРАВЕКС БАНК" rd.1 (pi) 9,8769 -2,82 0,00 23,28 -0,51 1,13 1,62 9,03 -3,35 79733,73 31,22 0,41 2,88 3 4
3 АТ "ТАСКОМБАНК" rd.1 (pi) 9,7798 6,77 0,00 12,57 -3,12 8,24 5,07 6,06 5,24 387959,85 27,28 1,45 2,78 4 3
4 АТ "КРЕДОБАНК" rd.1 (pi) 9,7104 9,31 0,00 13,02 0,34 9,53 5,89 7,25 6,01 483702,76 23,95 1,51 2,71 3 4
5 АТ "КБ "ПРИВАТБАНК" rd.1 (pi) 9,5197 0,69 0,00 14,39 -1,50 74,94 74,57 8,12 4,40 6345306,08 79,27 21,72 2,52 3 4
6 АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" rd.1 (pi) 9,4362 0,57 0,00 14,97 -0,52 0,92 2,96 6,18 0,40 56271,16 38,89 0,25 2,44 3 4
7 АТ "КБ "ГЛОБУС" rd.1 (pi) 9,2953 0,22 0,00 9,35 -1,28 5,68 6,14 5,69 3,71 102507,43 34,29 0,31 3,30 3 3
8 АТ "БАНК ФОРВАРД" rd.1 (pi) 9,0042 1,37 0,00 15,39 0,81 13,99 8,54 3,98 1,35 123077,47 6,81 0,14 3,00 3 3
9 АБ "УКРГАЗБАНК" rd.1 (pi) 8,8928 -0,07 0,00 6,55 0,03 15,26 14,19 6,67 2,85 1189447,13 28,31 7,55 1,89 3 4
10 АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" rd.1 (pi) 8,7064 4,70 0,00 14,71 0,18 4,63 3,18 4,13 4,49 299013,82 21,60 1,56 2,71 2 4
11 АТ "УКРЕКСІМБАНК" rd.1 (pi) 8,4866 3,30 0,00 5,45 0,54 57,65 48,12 4,65 3,14 802966,45 25,44 10,94 1,49 3 4
12 АТ "ОЩАДБАНК" rd.1 (pi) 8,2951 0,26 0,00 8,62 -2,31 49,09 27,54 7,79 1,14 2898215,59 48,59 14,76 2,30 2 4
13 АТ "АЛЬФА-БАНК" rd.1 (pi) 8,2393 9,72 0,00 10,88 -2,30 27,26 22,01 9,57 9,21 1415579,43 58,03 5,63 2,24 2 4
14 АТ "БАНК АЛЬЯНС" rd.2 (pi) 7,9851 4,05 25,24 6,87 1,33 2,01 7,65 7,37 3,89 51125,38 156,03 0,51 2,99 3 2
15 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" rd.2 (pi) 7,9550 0,12 0,00 28,59 3,44 15,59 12,44 9,23 0,21 66968,12 21,35 0,26 1,95 3 3
16 АТ "МОТОР-БАНК" rd.2 (pi) 7,6373 -9,73 0,00 19,29 0,18 0,34 0,66 29,36 0,29 11277,52 97,42 0,09 2,64 2 3
17 АТ "КІБ" rd.2 (pi) 6,9075 18,86 0,00 7,75 -3,34 12,11 1,15 9,37 5,72 49337,63 73,43 0,26 2,91 3 1
18 АТ "ПУМБ" rd.2 (pi) 6,6224 -2,98 0,00 11,10 -1,55 9,28 11,50 6,07 10,63 2029068,25 17,69 4,90 2,62 1 3
19 АТ "РВС БАНК" rd.2 (pi) 6,6046 10,01 0,00 9,14 -3,34 12,21 3,58 6,54 5,97 25754,09 82,41 0,18 2,60 2 2
20 АТ "ОТП БАНК" rd.2 (pi) 6,5735 6,94 0,00 16,57 -0,68 12,56 11,48 7,90 6,25 1013191,54 30,60 3,56 2,57 2 2
21 АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" rd.2 (pi) 6,4276 1,88 0,00 24,58 2,22 10,96 1,23 9,76 1,85 27505,89 16,70 0,11 2,43 1 3
22 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" rd.2 (pi) 6,4156 0,73 0,00 4,21 0,84 7,00 11,60 12,47 0,98 110398,69 69,70 0,44 2,42 2 2
23 АТ "СКАЙ БАНК" rd.2 (pi) 5,8711 -0,18 0,00 18,38 -1,07 14,77 14,29 8,69 2,05 9007,75 23,62 0,06 1,87 2 2
24 АТ "МЕГАБАНК" rd.2 (pi) 5,8205 27,87 17,05 11,93 0,07 13,19 12,05 6,18 0,39 50602,98 142,45 0,55 2,82 1 2
25 ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" rd.2 (pi) 5,3522 -0,05 0,00 15,58 0,43 17,77 9,44 5,61 0,37 15076,81 69,59 0,09 2,35 2 1
26 АТ "ОКСІ БАНК" rd.2 (pi) 5,2309 5,84 0,00 32,06 0,80 21,04 6,22 21,63 0,90 22430,99 -14,56 0,04 2,23 2 1
27 АТ "ЮНЕКС БАНК" rd.2 (pi) 5,0409 -0,83 0,00 30,41 -25,10 14,87 9,61 15,64 -1,29 16748,20 32,72 0,05 2,04 1 2
28 АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" rd.3 (pi) 4,9879 0,58 0,00 14,11 -0,24 13,41 10,29 9,85 0,46 32266,66 37,08 0,15 1,99 1 2
29 АТ "АП БАНК" rd.3 (pi) 4,9332 -2,03 0,00 17,38 0,31 1,78 2,93 5,15 -2,07 23337,45 30,66 0,11 2,93 1 1
30 АТ "ІДЕЯ БАНК" rd.3 (pi) 4,9084 0,39 0,00 18,57 0,34 38,14 42,57 2,42 16,42 432908,16 8,28 0,29 2,91 1 1
31 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" rd.3 (pi) 4,8231 1,40 0,00 12,33 -0,55 7,96 6,33 23,03 1,38 21705,24 205,94 0,11 2,82 1 1
32 АТ "АЛЬТБАНК" rd.3 (pi) 4,8114 0,24 0,00 28,57 1,24 1,34 1,13 17,48 0,53 14403,44 62,09 0,05 2,81 1 1
33 АТ "МЕТАБАНК" rd.3 (pi) 4,8022 1,04 0,00 26,52 -0,87 4,46 4,22 4,72 0,63 16578,14 82,43 0,08 2,80 1 1
34 АТ "КОМІНВЕСТБАНК" rd.3 (pi) 4,7570 0,10 0,00 24,18 -5,35 45,45 11,06 13,13 0,10 6200,97 305,89 0,07 2,76 1 1
35 АТ "АКБ "КОНКОРД" rd.3 (pi) 4,7452 2,12 0,00 10,30 0,86 18,99 8,93 16,68 2,07 26875,44 436,33 0,19 2,75 1 1
36 АТ "БТА БАНК" rd.3 (pi) 4,7004 -4,21 0,00 53,76 6,09 67,55 0,65 7,59 -4,71 5224,65 24,07 0,03 1,70 1 2
37 АТ "КРИСТАЛБАНК" rd.3 (pi) 4,6968 5,49 0,00 7,08 0,19 42,26 10,64 10,63 5,14 44371,23 39,01 0,25 2,70 1 1
38 АТ "ПОЛТАВА-БАНК" rd.3 (pi) 4,6848 -1,83 0,00 25,99 -5,66 15,92 5,48 6,82 3,50 38821,68 71,82 0,18 2,68 1 1
39 ПАТ "АБ "ПІВДЕННИЙ" rd.3 (pi) 4,6303 4,31 11,35 9,70 0,49 7,08 7,86 10,83 5,00 434457,10 55,25 1,95 2,63 1 1
40 АТ "БАНК "ГРАНТ" rd.3 (pi) 4,6230 1,90 0,00 31,40 -0,97 3,66 2,61 9,75 1,55 34526,64 21,07 0,11 2,62 1 1
41 АТ "А-БАНК" rd.3 (pi) 4,6150 7,05 0,00 13,57 -4,29 9,91 14,69 5,58 9,06 528469,99 19,51 0,58 2,61 1 1
42 ПАТ "БАНК ВОСТОК" rd.3 (pi) 4,6043 3,60 5,78 6,55 -0,20 2,25 2,83 12,35 4,94 217216,43 61,25 0,94 2,60 1 1
43 АТ "БАНК АВАНГАРД" rd.3 (pi) 4,5881 -2,98 0,00 11,43 0,00 0,00 0,79 6,35 1,09 20001,86 15,64 0,12 2,59 1 1
44 АТ "АЙБОКС БАНК" rd.3 (pi) 4,5835 -1,32 -3,78 15,44 15,74 49,45 34,88 20,01 1,74 22254,54 496,85 0,14 2,58 1 1
45 АТ "АСВІО БАНК" rd.3 (pi) 4,5520 6,26 0,00 34,96 -11,13 10,19 6,96 12,82 5,87 20091,04 47,83 0,08 2,55 1 1
46 АТ "БАНК "ПОРТАЛ" rd.3 (pi) 4,5404 0,40 0,00 82,95 -5,12 25,63 26,74 87,09 0,40 8439,93 9,61 0,02 2,54 1 1
47 АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" rd.3 (pi) 4,5013 4,81 0,00 27,05 34,53 84,29 6,34 5,06 4,59 11675,11 13,70 0,05 2,50 1 1
48 АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" rd.3 (pi) 4,4807 2,71 0,00 52,77 0,84 35,77 14,84 4,49 3,21 19901,82 7,45 0,05 1,48 1 2
49 АТ "ПОЛІКОМБАНК" rd.3 (pi) 4,3611 0,53 0,00 34,34 -7,68 19,95 13,60 17,55 0,53 8154,60 91,50 0,05 2,36 1 1
50 АТ АКБ "ЛЬВІВ" rd.3 (pi) 4,3368 11,08 0,00 9,35 -2,55 18,74 1,65 4,96 2,21 58743,25 27,31 0,29 2,34 1 1
51 АТ "АБ "РАДАБАНК" rd.3 (pi) 4,2391 3,90 0,00 11,09 -3,56 16,89 20,43 14,56 3,86 50376,07 42,86 0,18 2,24 1 1
52 ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" rd.3 (pi) 4,2105 1,56 0,00 55,19 -0,17 0,00 12,59 6,58 1,84 4268,70 225,14 0,02 2,21 1 1
53 АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" rd.3 (pi) 4,1354 0,05 0,00 80,12 0,00 0,89 6,50 50,96 0,05 5716,18 13,69 0,02 2,14 1 1
54 АТ "МІБ" rd.3 (pi) 4,0487 1,11 0,00 13,17 4,00 54,97 48,21 6,65 1,10 15079,85 116,56 0,18 2,05 1 1
55 АТ "БАНК 3/4" rd.3 (pi) 4,0165 -0,60 0,00 42,85 -0,45 5,78 8,22 12,95 1,10 28753,85 28,65 0,07 2,02 1 1

56 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ 
ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" rd.3 (pi) 3,9744 0,88 0,00 15,70 12,09 43,87 27,49 9,33 0,99 58135,23 116,92 0,22 1,97 1 1

- Середня по учасниках рейтингу: - - 2,74 0,99 21,15 -0,14 19,32 12,46 11,84 2,81 387556,47 71,32 - - - -
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БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬБАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

«Тенденція ринку до зниження ставок за 
депозитами поступово сповільнюється»

— За підсумками 1 кварталу 2021 року банку 
вдалося повністю виконати запланований показ-
ник щодо зростання обсягу депозитного портфеля. 
Водночас, з початку року в банку спостерігається 
збільшення майже на 20% середньої суми розміще-
них депозитів та зростання популярності розміщен-
ня депозитів терміном на 1 рік (наразі, більше 70% 
вкладників віддають перевагу розміщенню коштів 
на зазначений термін), що говорить про збільшення 
довіри клієнтів до банку. 

Безумовно, карантинні обмеження мали вплив 
на залучення коштів клієнтів по банківській системі 
в цілому. Проте Forward Bank вдалося досягти за-
планованого обсягу зростання депозитного порт-
феля завдяки можливості віддаленого оформлення 
продуктів клієнтами. Клієнти можуть розміщувати 
депозити за допомогою Forward Online, як із ра-
хунків, відкритих у нашому банку, так і з рахунків, 
відкритих в інших банках, а також дистанційного 
оформлювати дебетові картки КОКО КАРД.

Тенденція ринку до зниження ставок за депози-
тами вже поступово сповільнюється, та, скоріш за 
все, до кінця першого півріччя 2021 року, розміри 
процентних ставок за депозитами в гривні по 
банківській системі майже не змінюватимуться. 
Найближчим орієнтиром, що може вплинути на змі-
ни банками ставок в гривні — є наступне засідання 

Правління Національного банку України щодо перегляду рівня облікової ставки, яке відбудеться 
в середині червня. Що стосується розмірів ставок за депозитами в іноземній валюті, то вони 
вже досягли свого мінімуму та залишаться на цьому рівні.

Ми пропонуємо широкий спектр депозитних продуктів на будь-який смак. Клієнти мають 
можливість розміщувати депозити як в гривні, так і в доларах США чи євро на термін від 14 
днів до 2-ох років. Разом з тим, розміщення депозитів можливе як безпосередньо у відділеннях 
банку, так і дистанційно через інтернет і мобільний банк Forward Online.

На додаток, розміщуючи депозити дистанційно, клієнти отримують підвищену ставку від-
носно розмірів ставок за депозитами у відділеннях банку та можуть розміщувати депозити як з 
рахунків Forward Bank, так і з карткових рахунків, відкритих в інших банках. Окрім розміщення 
коштів на депозитах, ми також пропонуємо можливість оформлення дебетової платіжної картки 
КОКО КАРД, яка має підвищений відсоток на залишок, вільний доступ до коштів у будь-який 
час, безкоштовне поповнення через каси, банкомати банку або, навіть, з карт інших банків з 
допомогою Forward Online та безкоштовне зняття і переказ коштів з картки.

«Ставки по гривні будуть 
залежати від ліквідності в 
банках»

— За підсумками 1-го кварталу 2021 року де-
позитний портфель нашого банку зріс на 10%. 
Ми вважаємо, що виповнили план в цьому на-
прямку. Ми досягли таких результатів завдяки 
тому, що ставки за гривневими депозитами вже 
дуже низькі і для клієнтів на перший план вихо-
дить збереження своїх коштів. Ми, як частина 
міжнародної фінансової групи Intesa Sanpaolo, 
надійно захищаємо кошти наших клієнтів. Та-
кож наш банк входимо до Фонду гарантування 
вкладів.

Наразі, банки намагаються реалізувати усі 
пасивні продукти, такі як депозити в мобільному 
додатку та розробляють різноманітні можли-
вості зручних накопичень для клієнтів. Щодо 
валютних ставок, то зараз вони знаходяться на 
мінімальному рівні. Ми не вважаємо що ставки 
по валюті будуть зростати. Навпаки ми бачимо, 
що банки впроваджують додаткові комісійні при 
супроводі валютних рахунків. Відносно ставок 
по гривні вони будуть залежать від ліквідності в 
банках. Зараз надлишок ліквідності тому істот-
них коливань по ставкам депозитів в національ-
ній валюті не буде.

У період карантинних обмежень наш банк 
активно розвивав цифрові технології. З квітня 
місяця клієнти ПРАВЕКС БАНКу можуть без 
додаткових підписів та відвідування відділення 

відправити гроші в банк безкоштовно через додаток PRAVEX ONLINE на свій накопичу-
вальний рахунок, на якому нараховується відсоткова ставка від 4 до 9% до кінця червня 
місяця. Цей рахунок доступний клієнту 24/7 з безкоштовним зняттям та поповненням. 
Зараз ми проводимо тестування функції онлайн відкриття депозитного рахунку. Плануємо 
запустити цю послугу в наступному місяці. Ми плануємо надавати підвищену відсоткову 
ставку клієнтам, які будуть відкривати депозити через онлайн застосунок банку.

«У Глобус Банку темп 
приросту коштів випереджає 
середньоринковий у 6 разів»

— Підсумок роботи Глобус Банку із залучен-
ня депозитів у населення протягом першого квар-
талу 2021 року можна вважати дуже позитивним, 
оскільки ми збільшили власну ресурсну базу на 
5,9% (70 млн. грн.) до 1,26 млрд. грн. Окремо від-
значимо, що при цьому приріст коштів у нашому 
банку в 6 разів перевищував середньоринковий 
показник, оскільки в цей період обсяг коштів фі-
зичних осіб в банківській системі України збіль-
шився лише на 0,89%.

Зважаючи на зміну тренду зі зменшення 
облікової ставки НБУ, всі банки вже практично 
повністю вичерпали можливості зі зниження 
процентних ставок, а окремі установи на тлі 
зростання інфляційних процесів в країні вже 
починають підвищувати їх за окремими продук-
тами. Наразі такі рішення не мають масового 
характеру, однак це є сигналом для клієнтів, 
що тенденції змінилися і попереду на них може 
чекати підвищення дохідності депозитних про-
дуктів. Дані зміни не будуть значними, однак 
уже до кінця 2-го кварталу клієнти зможуть 
отримати більш щедрі пропозиції від окремих 
банків, які підвищать ставки в національній 
валюті на 0,5–1%. Депозити в іноземній валюті 
продовжать випадати із фокусу банків, тому 

ставки за ними залишаться на поточному рівні.
У цілому депозитні продукти можна віднести до класичних банківських продуктів, 

при аналізі яких клієнт обирає прийнятний рівень дохідності у прив’язці до банківського 
бренду. При цьому депозитний продукт має бути максимально зрозумілим клієнту, без 
жодних складних умов. У зв’язку з цим Глобус Банк не планує впроваджувати нові депо-
зитні продукти, адже існуючі повністю відповідають запитам та побажанням клієнтів, що 
підтверджується досягнутими результатами у першому кварталі 2021 року. Водночас Глобус 
Банк продовжить концентрувати свої зусилля на покращенні клієнтського досвіду, впрова-
дженню сервісу з відкриття депозитів в режимі он-лайн тощо. Це подобається клієнтам і 
зручно для обох сторін.  

Семен БАБАЄВ, Заступник 
Голови Правління, керівник 
головного управління роздрібного 
бізнесу ПРАВЕКС БАНКу 
(фото Financial Club)

Артур МУРАВИЦЬКИЙ,  
Заступник Голови Правління 
ТАСКОМБАНКУ 

Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник 
Департаменту роздрібного бізнесу  
ГЛОБУС БАНКУ

Андрій КИСЕЛЬОВ,  
Голова Правління Forward Bank

ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ
Традиційно, перше місце в рей-

тингу надійності банківських де-
позитів зайняв Райффайзен Банк 
Аваль. За  перший квартал 2021 
року банк отримав чистий прибуток 
у сумі 1,087 млрд грн. Станом на 
01.04.2021 року, частка NPL в кре-
дитному портфелі банку становила 
всього 3,42%, що значно менше се-
редньо ринкового показника рівня 
NPL в кредитному портфелі банків.

Другу позицію в рейтингу на-
дійності займає ПРАВЕКС БАНК. 
За даними НБУ, за перший квартал 
2021 року чистий процентний до-
хід банку склав 79,7 млн грн, а чи-
стий комісійний дохід — 24,9 млн 
грн. Також, станом на 01.04.2021 
року, частка NPL у кредитному 
портфелі банку виглядала значно 
краще, ніж в середньому по бан-
ківській системі, і складала всього 
1,13%, що в 17 разів менше, ніж 
середній показник по банкам, які 
прийняли участь у рейтингу. 

Третю позицію в рейтингу по-
сів банк з українським капіталом 
ТАСКОМБАНК. Чистий процент-
ний дохід банку за перший квартал 
2021 року склав 387,96 млн грн, а 
чистий комісійний дохід — 105,85 
млн грн. Станом на 01.04.2021 
року, частка NPL в кредитному 
портфелі банку склала 8,24%, що є 
одним з найменших показників се-
ред банків з українським капіталом 
і, звісно, значно нижче середнього 
показника по банківській систе-
мі. За перший квартал 2021 року 
ТАСКОМБАНК скоротив частку 
NPL на 3,12 п.п.

БАНКИ З ЛІДЕРСЬКИМИ ПОЗИЦІЯМИ
У ТОП-10 лідерів рейтингу 

входить Піреус Банк. За дани-
ми НБУ, банк завершив перший 
квартал 2021 року з чистим про-
центним доходом 56,271 млн грн. 
Частка проблемних кредитів (NPL) 
у портфелі банку складала всього 
0,92%, при середньому показнику 
на рівні 19,32% по банках, які при-
йняли участь у рейтингу.

Вже більше двох років до 
ТОП-10 лідерів рейтингу входить 
ГЛОБУС БАНК. За даними НБУ, 

чистий прибуток банку за перший 
квартал 2021 року склав 18,835 млн 
грн, а чистий процентний дохід 
— 102,507 млн грн. Банк продов-
жує показувати стійку тенденцію 
зростання доходів, не дивлячись 
на кризові явища та низькі темпи 
відновлення ділової активності в 
Україні. Станом на початок друго-
го кварталу 2021 року частка про-
блемних кредитів (NPL) у портфелі 
банку становила 5,68%, що майже 
в три рази менше, ніж в середньо-
му по банках, які брали участь в 
рейтингу. За перший квартал 2021 
року банк знизив частку NPL у кре-
дитному портфелі на 1,28 п.п.

Традиційно до числа банків з 
найнадійнішим рівнем депозитів 
увійшов Форвард Банк. За дани-
ми НБУ, чистий процентний дохід 
банку за перший квартал 2021 року 
склав 123,077 млн грн, а чистий 
комісійний дохід — 8,383 млн 
грн. Перший квартал 2021 року  
Форвард Банк завершив з чистим 
прибутком 5,005 млн грн. Станом 
на 01.04.2021 року, рівень NPL 
банку дорівнював майже 14% та 
був в 1,5 рази нижчим за середнє 
значення цього показника серед 
банків, які приймали участь у рей-
тингу, що, враховуючи спеціаліза-
цію банку на кредитуванні насе-
лення, може вважатись показником 
ефективної кредитної політики.

СТАБІЛЬНО НАДІЙНІ ДЕРЖБАНКИ
Всі чотири банки з державною 

часткою, які активно працюють в 
роздрібному бізнесі, увійшли до 
групи банків з надійними депози-
тами. Серед держбанків знову най-
успішнішим виявився ПриватБанк,  
який впевнено увійшов до ТОП-5  
банків з надійними депозитами. 
За 2019 рік прибуток банку склав 
32,609 млрд грн, за 2020 рік — 
25,305 млрд грн, а за перший квар-
тал 2021 року — 2,385 млрд грн. 
В свою чергу, чистий процентний 
дохід ПриватБанку за 2019 рік 
склав 19,667 млрд грн, за 2020 рік 
— 21,602 млрд грн, а за перший 
квартал 2021 року — 6,345 млрд 
грн. Співвідношення між чистим 
комісійним доходом і чистим про-

центним доходом банку за підсум-
ками першого кварталу 2021 року 
склало 79,27%.

Також хороші результати по-
казав Укргазбанк. Станом на 
01.04.2021 року, частка NPL в 
кредитному портфелі банку ста-
новила 15,26%. Банк, за даними 
НБУ, завершив 2020 рік із прибут-
ком 542,762 млн грн, а прибуток за 
перший квартал 2021 року склав 
244,058 млн грн.

Ощадбанк, як і раніше, показав 
більш скромні результати, але його 
діяльність також була прибутковою. 
Частка проблемних кредитів в кре-
дитному портфелі Ощадбанку на 
початок другого кварталу 2021 року 
становила 49,09%. Агентство нага-
дує, що за 2019 рік частка поганих 
кредитів в Ощадбанку знизилася на 
10,44 п.п., за 2020 рік вона знизи-
лась на 5,46 процентних пункти, а 
за перший квартал 2021 року відбу-
лося зниження ще на 2,31 п.п.

Укрексімбанк завершив пер-
ший квартал 2021 року із чистим 
процентним доходом на рівні 
802,966 млн грн та чистим комі-
сійним доходом 204,308 млн грн. 
Чистий прибуток банку після опо-
даткування у першому кварталі 
2021 року склав 324,904 млн грн.

БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР ТА ВІРУСНА 
КРИЗА

Незважаючи на значне упо-
вільнення глобальної економіки 
через вірусну загрозу, яка відбу-
лась у 2020 році і прогнозується 
на 2021 рік, банківський сектор 
України готовий до негативного 
сценарію розвитку подій. Втім, 
агентство очікує зниження ризику 
погіршення ситуації на кредитно-
му ринку і зростання частки про-
блемних кредитів у банківських 
портфелях. У 2020 році банки ще 
рухались по інерції, і багато хто з 
банків показав зниження частки 
NPL, хоча прибутки банківського 
сектору скорочувались в основ-
ному за рахунок збільшення ре-
зервів за кредитами. Фактично, 
зростання резервів вже показує, 
що якість кредитних портфелів 
погіршується, але ситуація недо-
статньо критична, щоб вплинути 
на рівень NPL по сектору у ціло-
му. В першому кварталі 2021 року 
зниження частки поганих кредитів 
у кредитних портфелях банків від-
бувалося в основному за рахунок 
видачі банками нових кредитів. 
Тому частково ефект від «вірусної 
кризи» було нівельовано зростан-
ням ділової активності в окремих 
секторах. Зростання промисловос-
ті, що спостерігалося у квітні 2021 
року, всиляє надію на зростання 
ділової активності у майбутньому, 

а це може позитивно вплинути на 
доходи у банківському секторі.

Підвищені ризики у 2021 
році залишаються характерни-
ми, насамперед, для банків, які 
спеціалізуються на кредитуван-
ні населення. Фізичні особи, як 
позичальники, дуже чутливі до 
зниження ділової активності і 
ВВП, а також до зростання рівня 
безробіття. Наявність позитивних 
прогнозів по економічному зрос-
танню у 2021 році не гарантує на 
практиці їх реалізацію через ри-
зики численних локдаунів і низь-
кий рівень вакцинації населення 
на старті. Ситуацію із зайнятістю 
населення в Україні амортизує 
близькість Європейського союзу 
та контрольований перетік трудо-
вих мігрантів з України до країн 
ЄС. Втім, для вітчизняних банків 
заробітчани, як правило, не є по-
тенційними клієнтами, особливо 
по кредитних операціях, оскільки 
ті мають доступ до сервісів бан-
ків європейських країн. Хоча за 
2021 рік заробітчани перерахують 
до України знову близько 12 млрд 
доларів і цей канал переказів за-
лишається нішею для заробітку 
банків. Проте, підсумки роботи 
банків за перший квартал 2021 
року вказують на високу ймовір-
ність того, що українським банкам 
вдасться пройти кризу без значних 
втрат, через можливість швидкого 
відновлення у другому–третьому 
кварталах 2021 року.

Рейтингове агентство  
«Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Підсумки тридцять третього рейтингу 
надійності банківських депозитів
Підсумки першого кварталу 2021 року свідчать, що банківська система України впевнено 
залишає зону економічних ризиків, що виникла через вірус COVID-19. В 2020 році падіння 
ВВП на 4% мало вплинуло на зниження якості кредитних портфелів банків. Загальний обсяг 
прибутку банків після оподаткування за перший квартал 2021 року склав майже 10,9 млрд 
грн, що, приблизно, на 30% менше, ніж у першому кварталі 2020 року. Тобто банківська 
система ще не повернулася до докризового рівня прибутковості, але із 56 банків, які брали 
участь у рейтингу, тільки 3 банки завершили перший квартал 2021 року зі збитком. У 
першому кварталі обсяг чистого процентного доходу банків України перевищив 20,8 млрд 
грн, а розмір чистого комісійного доходу — 10,8 млрд грн. З 56-ти банків, які брали участь 
в рейтингу, 28 показали зниження рівня NPL (частка проблемних кредитів у кредитному 
портфелі), в жодного із 56-ти банків не було від’ємного чистого процентного доходу. На фоні 
зниження ставок за кредитами і депозитами, банки демонстрували тенденцію до зниження 
прибутковості, хоча кількість збиткових банків у рейтингу зменшилась до трьох.

«Близько чверті наших клієнтів 
розміщують депозити онлайн у 
додатку TAS2U»

— За підсумками першого кварталу, депозити 
населення продовжують зростати. Нині ми все ще 
спостерігаємо значну переліквідність у банківській 
системі: обсяги залучення депозитів вищі, ніж обсяги 
надання кредитів. Однозначно, українці стали більше 
заощаджувати і менше витрачати. Зокрема це пов’я-
зано з тим, що споживчий попит ще не відновився 
з докризових часів. Карантинні обмеження і втрата 
частини доходів стимулюють людей економити. Це 
підтверджує й офіційна звітність НБУ. За результата-
ми першого кварталу 2021 року обсяги депозитів на-
селення продовжують зростати — депозитний порт-
фель у гривні загалом по банківській системі зріс на 
2,56% і склав 407,313 млрд грн. ТАСКОМБАНКУ в 
першому кварталі довірили свої кошти понад тисяча 
нових клієнтів, а обсяг коштів населення в національ-
ній валюті з початку року зріс на 9,5%.

Як і раніше зберігається тенденція розміщення 
депозитів онлайн. Близько чверті наших вкладників 
надають перевагу додатку TAS2U при розміщенні 
вкладів. Адже не потрібно йти у відділення, можна 
перевести вклад з іншого банку. Крім цього, в рамках 
програми лояльності передбачено додатковий бонус, 
зокрема, для пенсіонерів.

Варто також підкреслити, що довіра клієнтів зро-
стає, і терміни розміщення вкладів із більш коротких 

зміщуються до довгих — від 6 і більше місяців. Якщо говорити про прибутковість, то тенденція 
зниження ставок триває. Нині середні ставки за депозитами в національній валюті строком на 
рік зберігаються на рівні 7–10% річних і значних змін  найближчі кілька місяців ми не очікуємо 
— не більше 0,5–1%. Трохи менше можна заробити на більш коротких вкладах — 5–7% річних. 
Найменш прибутковими залишаються вклади на вимогу — 4–5% річних, але в теперішніх умовах 
вони продовжують користуватися попитом серед вкладників, які мають у вільному розпорядженні 
невеликі суми і хочуть мати вільний доступ до своїх заощаджень. На літній період ТАСКОМБАНК 
пропонує привабливі умови розміщення валютних вкладів: 1,75% річних за депозитами в доларах 
США на 12 місяців, а також 1% річних на той самий строк у євро.

Найближчим часом ТАСКОМБАНК планує змінити підхід до залучення депозитів. Відтепер 
клієнти самі зможуть формувати зручну для себе комбінацію вкладу: обирати валюту, строк, 
можливість поповнення, автопролонгації або дострокового розірвання. Таким чином, клієнтові 
буде доступна депозитна програма, яка відповідає його потребам і побажанням.


