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66 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 актуальними 
даними. Однак, якщо агентству ставало відомо про будь-які важливі фактори, що впливають на депозити банку до 6 грудня 2021 року включно, ці фактори враховувалися при оцінці

Рейтинг надійності банківських депозитів за підсумками 9 місяців  2021 року (станом на 01.10.2021 року) на основі публічної інформації                                  банків та НБУ, %, тис. грн, процентних пунктів 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 четвертого 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

Підсумко-
ва оцінка 
в балах

Капітал Кредитний портфель Ліквідність Дохідність Масштаб Додаткові фактори

Темп 
приросту 

капіталу, %

Темп 
приросту 

статутного 
капіталу, %

Співвідно-
шення між 
капіталом 

та чистими 
активами, %

Динаміка 
частки пога-
них кредитів 

(NPL) за  
9 міс.  

2021 р., п.п.

Частка пога-
них кредитів 
в кредитному 

портфелі 
банку, %

Покриття 
резервами 
кредитів 
та забор-
гованості 

клієнтів, %

Покриття 
зобов’язань 
грошовими 
коштами та 
їх еквіва-

лентами, %

Рента-
бельність 

капіталу, %

Чистий про-
центний 

дохід (ЧПД), 
тис. грн.

Співвід-
ношення 
чистого 

комісійнно-
го доходу 
та ЧПД, %

Частка активів 
банку в акти-
вах банків- 
учасників 

рейтингу, %

Премія 
за мас-
штаб

Оцінка де-
позитних 
програм 
в балах

Оцінка 
підтримки 
акціонера 

в балах

1 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» rd.1 (pi) 10,0114 11,82 0,00 11,71 -0,77 2,77 2,85 14,06 25,23 5940384,98 38,94 6,79 3,01 3 4
2 АТ «КРЕДОБАНК» rd.1 (pi) 9,8812 21,94 0,00 12,87 -2,49 6,68 4,28 5,74 16,97 1466707,27 27,11 1,63 2,88 3 4
3 АТ «ТАСКОМБАНК» rd.1 (pi) 9,7784 2,90 19,00 12,01 -2,88 8,48 5,01 7,45 11,97 1286976,56 23,84 1,40 2,78 4 3
4 АТ «УКРСИББАНК» rd.1 (pi) 9,6561 12,82 0,00 12,10 -3,06 5,00 6,41 8,48 11,34 2645805,29 51,33 4,16 2,66 2 5
5 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» rd.1 (pi) 9,4976 -0,94 0,00 14,23 -4,06 72,38 72,12 8,51 39,78 21002208,45 79,62 20,65 2,50 3 4
6 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» rd.1 (pi) 9,4363 2,72 0,00 14,18 2,10 3,54 2,34 6,03 2,86 184543,20 39,87 0,26 2,44 3 4
7 АТ «КБ «ГЛОБУС» rd.1 (pi) 9,2952 13,94 0,00 10,26 0,50 7,46 7,41 5,95 10,16 335097,97 37,49 0,31 3,30 3 3
8 АТ «БАНК ФОРВАРД» rd.1 (pi) 9,0041 16,82 0,00 17,41 0,73 13,91 10,24 3,71 14,40 461592,57 6,45 0,14 3,00 3 3
9 АБ «УКРГАЗБАНК» rd.1 (pi) 8,8694 15,18 0,00 8,75 -2,41 12,81 12,32 6,04 17,71 3885582,13 28,53 6,22 1,87 3 4
10 АТ «МЕГАБАНК» rd.1 (pi) 8,8198 33,42 17,05 12,15 -2,78 10,35 11,04 4,54 1,99 179306,60 118,06 0,53 2,82 3 3
11 АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» rd.1 (pi) 8,7081 0,68 0,00 13,00 -1,14 3,31 2,92 2,86 14,89 999916,40 20,97 1,62 2,71 2 4
12 АТ «УКРЕКСІМБАНК» rd.1 (pi) 8,4858 16,78 0,00 5,92 -7,58 49,53 33,01 3,55 14,98 3162715,88 26,30 10,88 1,49 3 4
13 АТ «ОЩАДБАНК» rd.1 (pi) 8,2570 -1,48 0,00 9,29 -13,35 38,04 14,25 7,58 3,92 9268223,24 48,95 12,85 2,26 2 4
14 АТ «АЛЬФА-БАНК» rd.1 (pi) 8,2433 24,85 0,00 11,46 -10,46 19,10 15,22 8,67 20,34 4507595,52 61,24 5,82 2,24 2 4
15 АТ «БАНК АЛЬЯНС» rd.2 (pi) 7,9902 24,43 25,24 5,86 1,45 2,13 6,22 7,53 19,63 130066,44 218,07 0,68 2,99 3 2
16 АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» rd.2 (pi) 7,9552 0,39 0,00 26,37 2,61 14,77 9,02 7,45 0,48 203191,05 20,71 0,27 1,96 3 3
17 АТ «МОТОР-БАНК» rd.2 (pi) 7,6381 -4,98 0,00 14,14 0,12 0,28 0,61 15,41 4,89 46648,94 69,67 0,12 2,64 2 3
18 АТ «КІБ» rd.2 (pi) 6,8815 38,53 0,00 5,55 2,90 18,35 1,82 6,51 24,24 201936,46 60,87 0,40 2,88 3 1
19 АТ «ПУМБ» rd.2 (pi) 6,6465 17,19 0,00 10,70 -3,18 7,66 9,78 5,99 26,55 6580978,28 17,98 5,86 2,65 1 3
20 АТ «ОТП БАНК» rd.2 (pi) 6,5735 8,96 0,00 16,14 -5,87 7,38 8,44 6,69 19,81 3340835,70 30,01 3,56 2,57 2 2
21 АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» rd.2 (pi) 6,4278 2,89 0,00 22,31 -1,62 7,12 2,49 9,33 2,81 81802,16 16,69 0,11 2,43 1 3
22 ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» rd.2 (pi) 6,3900 8,20 0,00 3,01 8,17 14,32 18,40 8,42 7,81 366813,12 71,17 0,63 2,39 2 2
23 АТ «СКАЙ БАНК» rd.2 (pi) 5,8723 6,39 0,00 9,33 -12,23 3,60 5,49 4,16 8,07 37889,93 19,48 0,12 1,87 2 2
24 АТ «ОКСІ БАНК» rd.2 (pi) 5,2008 9,82 0,00 32,68 3,02 23,26 8,06 27,60 2,28 66753,35 -7,12 0,04 2,20 2 1
25 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» rd.2 (pi) 5,1721 -0,08 0,00 14,49 -6,84 10,50 6,83 4,62 0,34 50224,77 87,99 0,09 2,17 2 1
26 АТ «ЮНЕКС БАНК» rd.2 (pi) 5,0417 -11,38 0,00 14,43 -25,34 14,62 12,79 3,56 -14,11 59161,22 24,87 0,08 2,04 1 2
27 АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» rd.3 (pi) 4,9890 4,11 0,00 10,35 5,34 18,98 12,65 12,41 3,84 96060,95 37,52 0,20 1,99 1 2
28 АТ «АП БАНК» rd.3 (pi) 4,9334 1,48 0,00 16,61 0,09 1,57 2,82 4,02 1,46 84563,46 27,30 0,11 2,93 1 1
29 АТ «АКБ «КОНКОРД» rd.3 (pi) 4,8402 23,52 20,08 6,28 6,76 24,89 12,84 9,84 19,04 134237,36 347,59 0,36 2,84 1 1
30 АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» rd.3 (pi) 4,8232 8,75 0,00 12,28 1,45 9,96 7,11 21,55 8,05 71725,17 225,04 0,11 2,82 1 1
31 АТ «АЛЬТБАНК» rd.3 (pi) 4,8117 1,89 0,00 23,64 2,00 2,11 1,31 13,22 2,38 44081,27 62,85 0,06 2,81 1 1
32 АТ «КОМІНВЕСТБАНК» rd.3 (pi) 4,7571 0,31 0,00 22,88 -4,34 46,46 13,40 16,51 0,31 12047,32 508,17 0,08 2,76 1 1
33 АТ «БТА БАНК» rd.3 (pi) 4,7005 -9,58 0,00 47,14 -38,76 22,71 0,60 4,64 -11,24 21219,18 15,35 0,03 1,70 1 2
34 АТ «КРИСТАЛБАНК» rd.3 (pi) 4,6980 18,66 0,00 6,45 -6,63 35,44 10,19 10,19 18,27 156558,72 39,90 0,30 2,70 1 1
35 АТ «ПОЛТВА-БАНК» rd.3 (pi) 4,6847 -0,92 9,09 25,48 -12,65 8,93 2,71 7,08 9,88 127402,83 67,06 0,18 2,68 1 1
36 АТ «МЕТАБАНК» rd.3 (pi) 4,6525 8,92 0,00 22,28 -2,30 3,03 4,37 17,47 8,16 57445,37 86,77 0,10 2,65 1 1
37 АТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» rd.3 (pi) 4,6362 13,95 11,35 9,07 -3,39 3,19 5,79 8,64 13,98 1336189,56 57,29 2,18 2,64 1 1
38 АТ «БАНК «ГРАНТ» rd.3 (pi) 4,6230 -2,36 0,00 28,82 -1,44 3,19 2,97 11,40 4,99 104337,05 22,44 0,11 2,62 1 1
39 АТ «А-БАНК» rd.3 (pi) 4,6189 31,36 35,48 12,65 -4,40 9,80 15,24 7,27 26,08 1747282,40 21,54 0,73 2,62 1 1
40 ПАТ «БАНК ВОСТОК» rd.3 (pi) 4,6036 17,11 23,63 7,28 -0,57 1,88 2,87 12,69 16,32 701727,56 59,48 0,92 2,60 1 1
41 АТ «БАНК АВАНГАРД» rd.3 (pi) 4,5886 -2,88 0,00 9,38 0,00 0,00 0,61 1,56 3,18 55294,89 10,40 0,14 2,59 1 1
42 АТ «АЙБОКС БАНК» rd.3 (pi) 4,5875 75,11 32,07 12,26 11,16 44,88 35,85 33,20 48,00 112244,88 374,41 0,29 2,59 1 1
43 АТ «АСВІО БАНК» rd.3 (pi) 4,5520 6,93 0,00 33,33 -16,20 5,11 4,38 11,37 6,47 64064,09 47,53 0,08 2,55 1 1
44 АТ «БАНК «ПОРТАЛ» rd.3 (pi) 4,5404 0,24 0,00 76,67 -7,07 23,68 25,62 66,29 0,24 26179,80 7,18 0,02 2,54 1 1
45 ПАТ «МТБ БАНК» rd.3 (pi) 4,5250 7,74 0,00 8,61 0,86 7,73 3,81 9,72 10,86 389620,47 66,63 0,60 2,52 1 1
46 АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» rd.3 (pi) 4,4808 -1,51 0,00 43,07 -25,52 9,41 11,83 2,60 6,09 54961,74 9,36 0,05 1,48 1 2
47 АТ «ПОЛІКОМБАНК» rd.3 (pi) 4,3611 1,77 0,00 33,34 -14,24 13,39 10,22 18,49 1,72 26644,14 82,03 0,05 2,36 1 1
48 АТ АКБ «ЛЬВІВ» rd.3 (pi) 4,3377 44,22 0,00 10,22 -10,39 10,90 1,56 6,22 9,00 224456,60 26,43 0,33 2,34 1 1
49 АТ «АБ «РАДАБАНК» rd.3 (pi) 4,2397 14,83 50,50 10,07 -7,04 13,41 18,14 14,82 15,57 165969,29 43,08 0,21 2,24 1 1
50 ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» rd.3 (pi) 4,2104 5,40 0,00 62,66 18,04 18,21 10,07 5,94 5,41 14881,36 185,30 0,02 2,21 1 1
51 АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» rd.3 (pi) 4,1354 -1,03 0,00 64,71 -0,31 0,57 6,70 18,82 -1,04 17767,47 5,99 0,02 2,14 1 1
52 АТ «МІБ» rd.3 (pi) 4,0502 4,27 0,00 9,33 0,33 51,29 44,69 6,11 4,09 31668,66 180,98 0,25 2,05 1 1
53 АТ «БАНК 3/4» rd.3 (pi) 4,0168 -4,19 0,00 32,61 -0,40 5,83 7,71 7,84 3,30 90270,00 27,42 0,09 2,02 1 1
54 АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» rd.3 (pi) 3,9741 4,35 0,00 16,68 8,28 40,06 26,81 11,99 4,86 169968,26 123,54 0,21 1,97 1 1
55 АТ «ЄПБ» rd.3 (pi) 3,9110 5,53 11,45 31,76 0,68 27,70 28,20 6,29 5,24 49636,13 22,65 0,05 1,91 1 1
56 АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» rd.3 (pi) 3,2975 11,55 0,00 19,82 -12,57 14,96 17,35 9,36 10,31 141598,50 57,18 0,19 1,30 1 1
- Середня по учасниках рейтингу: - - 9,96 4,55 19,04 -3,53 15,30 11,39 10,50 10,07 - 72,99 - - - -
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«Найкращою пропозицією серед 
депозитних продуктів в цьому році 
є вклад за продуктом «Онлайн»

— На мій погляд, у першому кварталі 2022 року 
відбудеться зниження процентних ставок по депози-
тах у гривні — у середньому від 0,5 до 1,0 процент-
них пунктів. Це пов’язано з закінченням акційних 
передноворічних пропозицій банків за депозитами, 
які передбачають підвищені розміри ставок.

Що стосується депозитів в іноземній валюті, 
розміри процентних ставок по них залишаться прак-
тично на незмінному рівні, адже вони вже досягли 
свого мінімуму.

Монетарна політика НБУ щодо зміни облікової 
ставки мала значний вплив на розміри процентних 
ставок у 2019–2020 роках під час її стрімкого зни-
ження. Наразі немає передумов для суттєвої зміни 
облікової ставки у першому кварталі 2022 року, від-
повідно, й її впливу на розміри процентних ставок 
по депозитах для населення.

Цього року попит населення на строкові депози-
ти банку залишився на незмінно високому рівні, на-
віть при поступовому зниженні розміру процентних 
ставок та періодичних епідеміологічних локдаунах. 

Це зумовлено високим рівнем довіри та лояльності клієнтів до банку, а також різноманітністю 
депозитних програм та можливістю дистанційного розміщення вкладів за допомогою інтер-
нет-банку Forward online. 

Найкращою пропозицією серед депозитних продуктів у цьому році є вклад за продуктом 
«Онлайн» у гривні, доларах США та євро зі строком розміщення від 14 до 734 днів. Його основ-
ні переваги — це високій дохід із щомісячною виплатою відсотків, можливість поповнення та 
підвищена процентна ставка відносно ставок за депозитами, що пропонуються до оформлення 
у відділеннях. Завдяки цьому понад 80% вкладників банку скористалися цією послугою. Депо-
зит «Онлайн» передбачає дистанційне оформлення як з поточних рахунків та карт, відкритих у 
банку, так і з карт інших банків України за допомогою Forward Оnline.

У наступному році банк, перед усім, буде розвивати та покращувати сервіс та умови дистан-
ційного розміщення депозитів. Наприклад, вже зараз кожен українець, завдяки нашому сервісу 
відеоідентифікації та електронному підпису документів, має змогу без жодного візиту в банку 
оформити віртуальну картку, за допомогою якої дистанційно обрати та оформити депозит у 
Forward Оnline. 

«Глобус Банк робить акцент 
на залученні довгострокових 
депозитів»

— Для Глобус Банку 2021 рік був дуже 
вдалим. За 11 місяців депозитний портфель 
населення зріс на 32,5% і досяг позначки в 1,16 
млрд грн. Банк практично подвоїв портфель в 
іноземній валюті, а депозити в гривні зросли 
на 26%. При цьому результати по приросту де-
позитного портфеля у поточному році переви-
щили на 372 млн грн аналогічні результати то-
рішнього періоду, що свідчить про підвищення 
інтересу до депозитних продуктів Банку.

Найбільш популярним депозитним продук-
том був депозит в національній валюті зі стро-
ком розміщення на 2 роки. Саме на нього ми 
пропонували найвигідніші умови. Майже 80% 
всіх нових вкладів у 2021 році було оформлено 
на строк від 1 року.

Щодо прогнозів на наступний рік, то ду-
маю, що 1 квартал традиційно буде спокійним 
і великої активності клієнтів та банків на рин-

ку залучення депозитів не буде. Наші базові очікування передбачають збереження 
поточного рівня процентних ставок та інших умов залучення коштів у населення на 
початку 2022 року.

Як завжди, облікова ставка НБУ матиме певний вплив на зміну процентних ставок 
по депозитам. Її зміна задає та підтверджує певні тренди, які сформувались на ринку. 
Спираючись на неї банки корегують власну політику залучення коштів.

На сьогодні при роботі з депозитами Банк концентрує свою увагу на оптимізації 
клієнтського досвіду та підвищенні якості обслуговування клієнтів. Саме в рамках 
даної концепції наприкінці цього року Банк планує запустили абсолютно новий мо-
більний додаток, який дозволить клієнту без зайвих зусиль дистанційно відкривати 
та поповнювати власний депозит.

«Попит населення на депозити 
у національній валюті 
продовжує зростати»

— У довгостроковій перспективі тенденція під-
вищення відсотків за депозитами у національній 
валюті, на наш погляд, збережеться. На сьогод-
нішній день ми бачимо на ринку низку передумов, 
які диктують продовження цього тренду. Зокрема, 
на розмір прибутковості депозитів вже на початку 
наступного року може вплинути перегляд облі-
кової ставки НБУ. Якщо регулятор продовжить 
політику її підвищення, банки також відреагують 
підвищенням ставок за вкладами. Значних змін 
у першому кварталі 2022 року ми не очікуємо, 
ставки зростуть щонайбільше на 0,5–1% річних. 
А ось прибутковість валютних вкладів найближ-
чим часом залишиться стабільною. Це пов’язано 
з низькою потребою банків у валютних ресурсах 
і стабільних обсягах кредитування бізнесу у ва-
люті.

Окрім цього, очікується затвердження закону 
про збільшення розміру гарантованої виплати з 

200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень, що безумовно сприятиме зростанню довіри 
населення до банківської системи та, як наслідок, підвищенню обсягів депозитів у 
банках.

За даними НБУ, попит населення на депозити у національній валюті продовжує зро-
стати. За підсумками третього кварталу депозитний портфель ТАСКОМБАНКУ значно 
зріс та перевищив 8 млрд грн. За нашими оцінками, середній чек вкладів у ТАСКОМ-
БАНКУ становить 100–120 тис гривень. Наші клієнти віддають перевагу гривневим 
вкладам терміном на 12 місяців, адже вони дозволяють зафіксувати максимальну 
прибутковість протягом наступного року. Зараз ми пропонуємо Акційний вклад із при-
бутковістю 11% річних на рік, який передбачає отримання відсотків двічі на місяць та 
можливість поповнення.

«Кредобанк готує  
на 2022 рік оновлення 
депозитних продуктів»

— Зважаючи на темпи росту кредитування та 
попиту населення на кредитні продукти, з метою за-
безпечення ліквідності на відповідному рівні, банки 
будуть змушені залучати ресурси на відповідному 
рівні, в т. ч. і депозити від населення. Дивлячись 
на прогнозовані очікування росту облікової ставки 
НБУ під кінець року, які озвучують експерти, можна 
зробити висновок, що і вартість залучення депозитів 
населення можуть рости в більшій мірі в національ-
ній валюті, що вже спостерігається на фінансовому 
ринку України. Щодо іноземної валюти, то тут без 
змін — можливі невеликі коливання навіть в сторо-
ну зменшення.

Монетарна політика НБУ, в т. ч. зміна обліко-
вої ставки, значно впливають на зміну процентної 
ставки. Це такий загальний орієнтир в побудові цін 
на вартість залучення ресурсів. Але поряд з цим 
кожен банк, зважаючи на власні потреби, на власні 
стратегічні цілі, може по-різному реагувати на зміну 
облікової ставки НБУ та, відповідно, зміну своїх цін 
залучення депозитних коштів.

Цьогоріч, у порівнянні з 2020 роком, попит на 
строкові депозити для населення відчутний, як в 

національній, так і в іноземній валютах. Якщо говорити мовою цифр — приріст портфелю 
строкових депозитів в національній валюті спостерігається на рівні 18–19%, а в іноземній 
валюті — 16–17%. 

Підсумовуючи напрацювання Кредобанку в 2021 році, можу стверджувати, що дуже добре 
спрацювала пропозиція всієї депозитної лінійки в онлайн-банкінгу. Частка залучених депозитів 
онлайн майже в два рази перевищила залучення депозитів традиційним шляхом через мережу 
відділень банку. Одними з найпривабливіших пропозицій протягом 2021 року в депозитній 
лінійці банку були депозити «Прибутковий» з виплатою відсотків в кінці терміну та без мож-
ливості дострокового погашення — для масового сегменту та депозит «Friends&Family» — для 
клієнтів VIP (мінімальна сума депозиту від 500 тис грн або 20 тис дол США/євро)

У наступному році Кредобанк готує оновлену пропозицію для VIP-клієнтів, а також про-
довжуватиме активно пропонувати депозити термінами від шести місяців і більше, як через 
мережу відділень, так і в онлайн.

Андрій ПРУСОВ,  
заступник голови правління  
Forward Bank

Олена ДМІТРІЄВА,  
Перший заступник Голови  
Правління АТ «КБ «ГЛОБУС»

Артур МУРАВИЦЬКИЙ,  
Заступник Голови Правління 
ТАСКОМБАНКУ

Єжи Яцек ШУГАЄВ,  
Голова Правління  
АТ «КРЕДОБАНК»

БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬБАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ
За підсумками 9 місяців 2021 

року першу сходинку рейтингу очо-
лив Райффайзен Банк Аваль. За 9 мі-
сяців 2021 року банк отримав чистий 
прибуток у сумі 4,437 млрд грн. Ста-
ном на 01.10.2021 року частка NPL в 
кредитному портфелі банку станови-
ла всього 2,77%, що значно менше за 
середньо-ринковий показник NPL в 
кредитному портфелі вітчизняних 
банків.

Другу сходинку в рейтингу за-
йняв КРЕДОБАНК, який 9 місяців 
2021 року завершив з прибутком до 
оподаткування 788,133 млн грн. З 
початку року Кредобанк скоротив 
частку NPL в кредитному портфе-
лі на 2,49 п.п. до 6,68%, що значно 
нижче середнього по ринку показ-
ника. З початку року КРЕДОБАНК 
продемонстрував рекордний приріст 
власного капіталу, який збільшився 
на 21,94%. За підсумками 9 місяців 
2021 року чистий процентний дохід 
КРЕДОБАНКУ склав 1,467 млрд 
грн.

Третю позицію в рейтингу на-
дійності депозитів посів банк з 
українським капіталом — ТАСКОМ-
БАНК. За даними звітності банку, 
за 9 місяців 2021 року його чистий 
процентний дохід склав 1,287 млрд 
грн, а чистий комісійний дохід — 
306,789 млн грн. 9 місяців 2021 року 
банк завершив з прибутком в розмірі 
364,965 млн грн. За ітогами 9 місяців 
2021 року ТАСКОМБАНК знизив 
частку NPL у кредитному портфе-
лі на 2,88 п.п. до 8,48%. ТАСКОМ-
БАНК є одним з найбільших банків 
з приватним українським капіталом, 
який потрапив до ТОП-3 банків з 
найнадійнішими депозитами.

БАНКИ  
З ЛІДЕРСЬКИМИ ПОЗИЦІЯМИ

На постійній основі до ТОП-10 
лідерів рейтингу входить ГЛОБУС 
БАНК. За даними звітності банку, 
його чистий прибуток за 9 місяців 
2021 року склав 58,5 млн грн, чистий 
процентний дохід — 335 млн грн, 
а чистий комісійний дохід — 125 
млн грн. ГЛОБУС БАНК продовжує 
практику стійкого зростання доходів 
та прибутку, незважаючи на корона-
кризу. Станом на 01.10.2021 року, 
кошти клієнтів банку досягли по-
значки 3,88 млрд грн, а загальні ак-
тиви виросли до 5,61 млрд грн. Банк 
був власником портфелю ОВДП на 
суму 1,28 млрд грн.

Уже традиційно до числа банків 
з найнадійнішим рівнем депозитів 

увійшов АТ «БАНК ФОРВАРД». 
За даними звітності банку, чистий 
процентний дохід банку за 9 міся-
ців 2021 року становив 461,593 млн 
грн, а чистий комісійний дохід — 
29,784 млн грн. 9 місяців 2021 року 
АТ «БАНК ФОРВАРД» завершив з 
чистим прибутком 61,617 млн грн. 
Станом на 01.10.2021 року, кош-
ти клієнтів банку становили 1,909 
млрд грн. Банк утримував частку 
NPL у своєму кредитному портфелі 
на рівні 13,91%, що було значно 
менше, ніж середній показник по 
банківській системі. За оцінками 
агентства, Форвард Банк мав до-
сить привабливі депозитні програ-
ми.

Значно покращив у рейтингу свої 
позиції Мегабанк, який увійшов до 
ТОП-10 банків з найнадійнішими 
депозитами. За 9 місяців 2021 року 
банк скоротив рівень NPL у своєму 
кредитному портфелі на 2,78 п.п. до 
10,35%. 9 місяців 2021 року Мега-

банк завершив із чистим процентним 
доходом на рівні 179,307 млн грн, 
чистим комісійним доходом в обсязі 
211,695 млн грн та чистим прибут-
ком в 23,044 млн грн. Власний капі-
тал АТ «МЕГАБАНК» за 9 місяців 
2021 року виріс на 33,42%, в т.ч. за 
рахунок збільшення статутного капі-
талу на 17,05%.

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-5 банків з надійними депо-
зитами. 9 місяців 2021 року Приват- 
Банк завершив з прибутком в сумі 
21,212 млрд грн, а за 9 місяців 2021 
року знизив рівень NPL в своєму 

кредитному портфелі більше ніж на 
4 п.п.

Непогані результати показав 
Укргазбанк. Станом на 01.10.2021 
року частка NPL в кредитному порт-
фелі банку становила 12,81%. Банк, 
за даними власної звітності, завер-
шив 9 місяців 2021 року з прибутком 
в 1,748 млрд. грн.

Ощадбанк, як і раніше, показав 
більш скромні ніж інші державні 
банки результати, але його діяль-
ність також була прибутковою. 
Частка проблемних кредитів в кре-
дитному портфелі Ощадбанку на 
початок четвертого  кварталу 2021 
року становила 38,04%. Агентство 
нагадує, 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 9 місяців 2021 
року відбулось зниження ще на 
13,36 п.п.

Укрексімбанк завершив 9 міся-
ців 2021 року з чистим процентним 
доходом на рівні 3,163 млрд грн, та 
чистим комісійним доходом в розмі-
рі 0,831 млн грн. Чистий прибуток 
банку після оподаткування за під-
сумками перших 9 місяців 2021 року 
склав 1,749 млрд грн.

КОНКУРЕНЦІЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ 
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

По мірі того, як ринок оговтував-
ся від кризи, пов’язаної з COVID-19, 
зростала і прибутковість банків. Але 
вигравали не всі: на ринку все ще 
залишалось кілька збиткових банків, 
які з різних причин не змогли огов-
татись від кризи. За спостереження-

ми Агентства, найбільші прибутки 
показували ті фінустанови, яким в 
минулому вдалось значно скоротити 
частку NPL. Зростання кредитування 
хоч і відбувалось незначними темпа-
ми, але по мірі збільшення ставок на 
ринку це призводило до підвищення 
темпів приросту чистого процентно-
го доходу, що потім задавало певну 
динаміку прибутку банків. Додатко-
вим фактором зростання прибутко-
вості для банків стало збільшення 
дохідності на ринку урядових обліга-
цій (ОВДП). На початок четвертого 
кварталу ОВДП можна було побачи-
ти в портфелях таких приватних бан-
ків, як Альфа-Банк, ГЛОБУС БАНК, 
ТАСКОМБАНК, Універсалбанк та 
інші.

Минула криза завдала банкірам 
клопоту з роздумів над майбутнім 
банківської справи. Здебільшого, 
стало ясно, що вирішення питання 
прибутковості лежить у наявності 
якісних дистанційних каналів об-
слуговування клієнтів. Найближчим 
часом боротьба за володіння такими 
каналами або їх створення будуть 
продовжені. Поява нових штамів 
вірусу та ймовірність продовжен-
ня періодичних криз є каталізато-
ром розвитку саме дистанційного 
обслуговування банками клієнтів. 
Проблема полягає лише в тому, що 
виробників якісних систем дистан-
ційного обслуговування в Україні 
обмаль, тому при наявності попиту, 
пропозиція «виробників» поки ще 
залишається слабкою.

Рейтингове агентство  
«Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Підсумки тридцять п’ятого рейтингу 
надійності банківських депозитів
Підсумки 9 місяців 2021 року вказують, що банківська система України впевнено зростає: 

кредитні портфелі та ресурсна база банків продовжують збільшуватись. Так, за перші 

9 місяців 2021 року кошти клієнтів в цілому по банківській системі виросли на 5,33%. 

Якість кредитних портфелів банків покращилась, в тому числі і за рахунок видачі нових 

кредитів. З 56 банків, які приймали участь у рейтингу, у 34 банків знизилась частка NPL 

в кредитному портфелі. Діяльність більшості банків за підсумками 9 місяців 2021 року 

залишалась прибутковою: з 56 банків, які приймали участь у рейтингу, тільки у 3 банків 

була зафіксована збиткова робота. Переважно банки з іноземним капіталом та державні 

банки надійно закріпились у групі лідерів рейтингу з надійними депозитами.


