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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 портфе-
лю (20%)

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

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

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

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

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

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

Після того, як агентство розрахувало показники по групам факторів, їх оцінки були 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 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 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 офіційно 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 9 місяців 2022 року (станом на 01.10.2022 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 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 12 грудня 2022 року включно, ці фактори враховувалися при оцінці.

БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬБАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

№ 
з/п Назва банку Рейтинг 

депозитів

Підсумко-
ва оцінка 
в балах

Капітал Кредитний портфель Ліквідність Дохідність Масштаб Додаткові фактори

Темп 
приросту 

капіталу, %

Темп приросту 
статутного 
капіталу, %

Співвідношення 
між капіталом 

та чистими 
активами, %

Динаміка частки 
поганих кредитів 

(NPL) за  
9 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, %

Рента-
бельність 

капіталу, %

Чистий 
комісійний 

дохід (ЧКД), 
тис. грн.

Співвідношення 
чистого комі-

сійнного 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 "КРЕДОБАНК" rd.1 (pi) 10,0207 -0,04 0,00 11,21 9,23 15,34 11,58 9,17 1,73 354459,89 22,92 1,71 3,02 3 4

2 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" rd.1 (pi) 9,9699 14,83 0,00 11,41 8,57 10,90 7,10 9,08 13,39 1809406,63 20,64 7,61 2,97 3 4

3 АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" rd.1 (pi) 9,8953 -9,50 0,00 9,13 6,11 7,87 13,40 5,78 0,40 477252,47 13,49 3,22 2,90 3 4

4 АТ КБ "ПРИВАТБАНК" rd.1 (pi) 9,8110 -20,55 0,00 10,77 -0,01 71,16 71,83 9,71 26,13 13972750,47 53,23 23,83 2,81 3 4

5 АТ "ПРАВЕКС БАНК" rd.1 (pi) 9,6775 -12,86 0,00 13,30 2,43 3,19 4,09 5,70 -14,62 57285,98 15,16 0,47 2,68 3 4

6 АТ "УКРСИББАНК" rd.1 (pi) 9,6700 21,99 0,00 12,00 4,45 6,96 13,36 7,08 18,02 1056265,38 18,47 4,71 2,67 2 5

7 АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" rd.1 (pi) 9,2355 -18,36 0,00 11,16 0,48 4,03 10,59 5,80 -22,12 47854,35 20,11 0,25 2,24 3 4

8 АБ "УКРГАЗБАНК" rd.1 (pi) 8,8851 -45,98 0,00 4,29 5,03 16,73 14,98 8,07 -53,46 1117902,52 29,69 7,11 1,89 3 4

9 АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" rd.1 (pi) 8,7072 -35,76 0,00 7,89 10,14 0,00 12,67 3,87 -55,66 170096,47 16,24 1,58 2,71 2 4

10 АТ "УКРЕКСІМБАНК" rd.1 (pi) 8,4796 -76,19 0,00 1,38 3,49 38,28 26,74 3,93 -266,74 785091,47 23,82 10,42 1,48 3 4

11 АТ "ОЩАДБАНК" rd.1 (pi) 8,0139 10,26 0,00 9,84 9,00 45,65 21,71 7,53 11,25 4061278,06 39,28 11,88 2,01 2 4

12 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" rd.2 (pi) 7,9546 -13,20 0,00 22,86 16,05 29,53 20,48 1,90 -15,27 31387,06 27,79 0,23 1,95 3 3

13 АТ "МОТОР-БАНК" rd.2 (pi) 7,6378 -14,49 0,00 12,32 2,22 2,66 3,44 7,99 -0,72 26569,09 41,80 0,10 2,64 2 3

14 АТ "КІБ" rd.2 (pi) 6,8789 2,41 0,00 7,07 5,33 20,57 9,07 7,48 21,63 547713,76 602,39 0,31 2,88 3 1

15 АТ "ПУМБ" rd.2 (pi) 6,6285 -3,64 0,00 11,42 8,91 16,20 19,54 6,76 0,40 1081882,70 13,40 5,14 2,63 1 3

16 АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" rd.2 (pi) 6,4259 -28,00 -30,71 44,58 1,54 6,56 61,50 4,88 -27,38 3086,51 5,86 0,04 2,43 1 3

17 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" rd.2 (pi) 6,3884 -5,11 0,00 3,36 18,88 41,29 40,29 18,78 1,28 334072,87 103,16 0,57 2,39 2 2

18 АТ "ОТП БАНК" rd.2 (pi) 6,3719 -0,45 0,00 14,04 9,04 15,21 19,71 6,82 -0,15 751212,61 15,91 3,80 2,37 2 2

19 АТ "СКАЙ БАНК" rd.2 (pi) 5,8714 -8,95 0,00 12,44 10,99 14,27 23,29 5,33 -9,83 6355,46 15,51 0,07 1,87 2 2

20 АТ "ОКСІ БАНК" rd.2 (pi) 5,2009 7,20 0,00 27,78 14,94 41,79 11,25 44,18 7,95 74269,82 233,10 0,04 2,20 2 1

21 АТ "А-БАНК" rd.2 (pi) 5,0236 5,44 0,00 14,31 15,48 25,40 36,42 12,48 5,05 389686,63 16,51 0,79 3,02 1 1

22 АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" rd.2 (pi) 4,9863 -21,22 0,00 22,75 29,80 31,69 23,12 7,05 -26,94 22240,68 101,12 0,07 1,99 1 2

23 АТ "АП БАНК" rd.3 (pi) 4,9332 -14,10 0,00 13,52 0,85 2,29 6,07 5,64 -16,41 13228,60 18,10 0,11 2,93 1 1

24 АТ "АКБ "КОНКОРД" rd.3 (pi) 4,8353 24,98 44,85 15,38 3,30 25,54 24,79 16,74 19,99 586473,38 364,24 0,19 2,84 1 1

25 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" rd.3 (pi) 4,8231 7,86 0,00 11,69 -0,66 9,24 10,23 25,55 7,28 127961,35 205,62 0,11 2,82 1 1

26 АТ "АЛЬТБАНК" rd.3 (pi) 4,8116 5,14 0,00 23,37 -1,07 2,53 2,76 15,15 4,99 25861,91 47,03 0,06 2,81 1 1

27 АТ "БТА БАНК" rd.3 (pi) 4,7002 -3,30 0,00 76,37 -3,08 19,18 0,43 16,55 -13,74 -714,69 -3,07 0,01 1,70 1 2

28 АТ "ПОЛТАВА-БАНК" rd.3 (pi) 4,6844 3,34 23,33 26,26 -0,42 10,04 5,86 7,12 3,33 71207,30 41,69 0,17 2,68 1 1

29 АТ "ЮНЕКС БАНК" rd.3 (pi) 4,6414 -7,91 0,00 9,85 -3,38 9,14 12,45 4,12 -8,16 9904,86 11,20 0,09 1,64 1 2

30 АТ "РВС БАНК" rd.3 (pi) 4,5969 -8,58 0,00 9,38 -4,74 12,54 5,67 9,59 9,96 259821,66 -2120,55 0,12 1,60 1 2

31 АТ "АЙБОКС БАНК" rd.3 (pi) 4,5855 37,58 187,47 25,31 -16,62 18,27 17,96 24,67 25,83 609084,02 430,71 0,21 2,59 1 1

32 АТ "КОМІНВЕСТБАНК" rd.3 (pi) 4,5566 6,17 0,00 26,80 5,02 51,85 18,33 14,76 5,83 54816,64 439,88 0,06 2,56 1 1

33 АТ "БАНК "ПОРТАЛ" rd.3 (pi) 4,5403 1,61 0,00 86,15 24,71 44,36 32,44 26,05 1,58 744,80 2,81 0,01 2,54 1 1

34 АТ "ІДЕЯ БАНК" rd.3 (pi) 4,5064 -15,62 0,00 23,46 3,46 43,71 56,45 2,53 -18,51 58835,24 3,38 0,26 2,51 1 1

35 АТ "КРИСТАЛБАНК" rd.3 (pi) 4,4935 2,20 0,00 13,60 6,20 40,05 13,91 8,74 5,46 35221,16 33,37 0,14 2,49 1 1

36 АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" rd.3 (pi) 4,4814 5,53 44,32 23,17 86,43 100,00 3,77 4,64 -2,49 13644,72 23,66 0,10 1,48 1 2

37 АТ "МЕТАБАНК" rd.3 (pi) 4,4515 -11,03 0,00 27,21 4,66 7,23 12,39 2,83 0,18 32896,31 85,29 0,06 2,45 1 1

38 АТ "АБ "ПІВДЕННИЙ" rd.3 (pi) 4,4236 9,32 0,00 10,87 12,11 14,54 14,18 9,29 8,29 967102,28 60,11 1,83 2,42 1 1

39 ПАТ "БАНК ВОСТОК" rd.3 (pi) 4,4009 3,01 0,00 7,51 13,16 14,93 10,00 10,13 11,82 525109,41 67,24 0,88 2,40 1 1

40 АТ "БАНК АВАНГАРД" rd.3 (pi) 4,3920 0,16 0,00 3,97 58,65 58,65 33,59 0,80 1,27 3305,39 1,32 0,29 2,39 1 1

41 АТ "ПОЛІКОМБАНК" rd.3 (pi) 4,3609 -0,36 0,00 38,07 0,26 10,80 6,91 10,10 0,21 13774,61 36,94 0,04 2,36 1 1

42 АТ "АСВІО БАНК" rd.3 (pi) 4,3517 1,18 0,00 32,22 14,06 18,45 10,60 10,51 1,17 24874,22 27,95 0,07 2,35 1 1

43 АТ "АБ "РАДАБАНК" rd.3 (pi) 4,3086 1,35 0,00 13,51 20,67 33,90 23,43 9,69 1,33 79444,90 51,08 0,16 2,31 1 1

44 АТ "БАНК "ГРАНТ" rd.3 (pi) 4,2225 -4,96 0,00 24,47 6,07 12,36 9,30 10,15 -5,11 14021,77 11,09 0,11 2,22 1 1

45 ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" rd.3 (pi) 4,2104 4,88 0,00 68,98 -1,98 3,95 77,79 2,99 4,56 21996,28 86,12 0,02 2,21 1 1

46 АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" rd.3 (pi) 4,1354 0,42 0,00 66,93 1,90 4,73 19,00 28,48 0,42 -466,99 -1,44 0,02 2,14 1 1

47 АТ "ЄПБ" rd.3 (pi) 4,1107 4,82 0,00 45,86 1,18 29,01 31,35 8,82 4,59 9494,53 16,04 0,03 2,11 1 1

48 АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" rd.3 (pi) 4,0366 -2,81 0,00 15,20 7,01 14,52 6,50 3,20 -2,89 21163,95 78,97 0,08 2,04 1 1

49 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" rd.3 (pi) 3,9732 -2,82 0,00 19,14 10,69 50,67 25,04 4,71 0,04 62545,27 41,21 0,16 1,97 1 1

50 АТ АКБ "ЛЬВІВ" rd.3 (pi) 3,9365 10,78 0,00 10,02 2,09 8,20 3,34 4,24 9,73 61265,23 19,30 0,34 1,94 1 1

51 АТ "МІБ" rd.3 (pi) 3,8513 -1,68 0,00 6,07 -0,80 51,41 47,77 7,22 -1,70 41845,87 992,68 0,34 1,85 1 1

52 АТ "БАНК 3/4" rd.3 (pi) 3,6167 -8,01 0,00 22,61 1,04 6,81 6,75 5,73 4,19 13746,32 43,85 0,10 1,62 1 1

53 АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" rd.3 (pi) 3,4981 6,00 0,00 18,44 5,51 21,10 21,04 7,70 5,96 96613,00 48,73 0,21 1,50 1 1

54 АТ "БАНК АЛЬЯНС" rd.3 (pi) 3,4837 3,35 0,00 8,57 3,14 10,30 13,29 2,37 3,24 212370,16 -131,89 0,53 2,58 1 1

- Середнє по таблиці: - - -3,59 20,73 8,36 22,70 19,62 9,63 -5,80 - 45,97 1,68 - - -
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8 БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підсумки перших 9 місяців 2022 року вказують на те, що банківська система 
України припинила зростання і негативними показниками відреагувала на пов-
номасштабну війну з росією. Нагадаємо, що банки, які прямо або опосередко-
вано контролювались урядом РФ, ще у 2018 році були виключені з «Рейтингу 
надійності банківських депозитів» через схильність керівництва цих банків до 
«політичних рішень». За перші 9 місяців 2022 року якість кредитних портфелів 
банків почала знижуватись. Втім і такі оцінки є попередніми і враховують тіль-
ки трохи більше 8 місяців війни. Тож агентство продовжує очікувати погіршення 
ситуації, але із оптимізмом дивиться в майбутнє і вважає, що банківська систе-
ма України завдяки державним банкам та банкам з іноземним капіталом впев-
нено пройде кризу, викликану війною. Загальний прибуток банківської системи 
за 9 місяців 2022 року дорівнював 1,867 млрд грн. Найбільший рівень збитку 
припав на державні Укргазбанк в сумі 3,358 млрд грн та Укрексімбанк — 7,906 
млрд грн, а також на недержавний Альфа-Банк (нині СЕНС БАНК), який показав 
збиток в сумі 4,32 млрд грн. З 67 платоспроможних банків тільки 24 банки по-
казали збиток, хоча трьома місяцями раніше збиткових банків було 21. Один 
банк показав від’ємний чистий процентний дохід, що вказує на те, що реакція 
на високий рівень ставок за залученими коштами на ринку і від НБУ розпоча-
лась, але така реакція є повільною.

ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ
Як і минулого разу, трійку лі-

дерів в рейтингу надійності бан-
ківських депозитів очолив КРЕДО-
БАНК. За даними НБУ, 9 місяців 
2022 року КРЕДОБАНК завершив 
з прибутком 68,45 млн грн. Чи-
стий процентний дохід банка досяг 
1,547 млрд грн, а чистий комісій-
ний дохід — 354 млн грн. Станом 
на 01.10.2022 року банк сформував 
дуже добрий запас по нормативу 
регулятивного капіталу (Н2): при 
нормативі не менше 10% банк під-
тримував значення нормативу на 
рівні 18,65%. Також  КРЕДОБАНК 
підтримував значний запас ліквід-
ності. За 9 місяців 2022 року і в по-
дальші місяці  КРЕДОБАНК зберіг 
великий запас достатності капіталу 

і ліквідності. При цьому його діяль-
ність залишалась прибутковою.

За підсумками 9 місяців 2022 
року другу сходинку рейтингу очо-
лив Райффайзен Банк. За 9 місяців 
2022 року банк отримав чистий про-
центний дохід у сумі 8,764 млрд грн 
та прибуток 2,395 млрд грн. Станом 
на 01.10.2022 року частка NPL в кре-
дитному портфелі банку становила 
всього 10,9%, що значно менше за 
середньо-ринковий показник NPL 
в кредитному портфелі вітчизняних 
банків.

В трійку лідерів рейтингу увій-
шов Креді Агріколь Банк. Банк мав 
наднизький рівень проблемних 
кредитів у кредитному портфелі 
— всього 7,87% та завершив 9 мі-
сяців 2022 року з чистим процент-
ним доходом 3,538 млрд грн. Креді 
Агріколь Банк мав також досить сер-
йозний рівень підтримки від свого 
акціонера, а його діяльність залиша-
лась прибутковою.

СТАБІЛЬНО НАДІЙНІ АЛЕ ЧАСТКОВО 
ЗБИТКОВІ 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 де-
позитами. Перші 9 місяців 2022 року 
ПриватБанк завершив з прибутком в 
сумі 13,828 млрд грн.

Діяльність Ощадбанку могла 
заслуговувати на позитивну оцінку. 
Частка проблемних кредитів в кре-
дитному портфелі Ощадбанку на 
початок четвертого кварталу 2022 
року становила 45,65%. Нагадаємо, 
що за 2019 рік частка проблемних 
кредитів в Ощадбанку знизилася на 
10,44 п.п., за 2020 рік вона скороти-
лась ще на 5,46 процентних пункти.

Збиткову роботу показав Укр-
газбанк. Станом на 01.10.2022 року 
частка NPL в кредитному портфелі 
банку становила 16,73%. Банк, за да-
ними звітності, яка опублікована на 
сайті НБУ, завершив 9 місяців 2022 
року з чистим процентним доходом 
3,766 млрд грн та збитком 3,358 
млрд грн.

Укрексімбанк завершив 9 місяців 
2022 року з чистим процентним до-
ходом на рівні 3,296 млрд грн та чи-
стим комісійним доходом в розмірі 
0,785 млрд грн. Чистий збиток банку 
після оподаткування за підсумками 
перших 9 місяців 2022 року склав 
7,906 млрд грн.

Загальна тенденція така, що 2 з 
4 держаних банків показали серйозні 
збитки за підсумками 9 місяців 2022 
року. Якщо така тенденція продов-
житься, то Укргазбанку та Укрексім-
банку буде потрібна докапіталізація 
від держави. Одна з причин збитко-
вої роботи держбанків — війна.

ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Звісно війна є одним із най-
більших факторів, який впливає 
на поточну економічну ситуацію в 
Україні. Катастрофічне зниження 
ВВП, що приблизно прогнозується 
на рівні 30–40%, супроводжується 
відтоком споживачів та трудових ре-
сурсів. Зниження економічної актив-
ності відбувається на фоні девальва-
ції національної валюти та помітної 
споживчої інфляції. Такі складні 
обставини звісно «дарують» банкам 
цілий букет фінансових ризиків і 
дехто з банків, на жаль, зійде з дис-
танції. Але будемо справедливими 
— в Україні банківська система за-
лишається осередком ліквідності і 
джерелом кредитних ресурсів, що 
здатні підтримати як збройні сили 
України, так і важливі для цивільно-
го населення логістичні та гумані-
тарні процеси. 

На початку грудня 2022 року 
агентство провело дослідження соці-
альної відповідальності банківсько-
го сектору. Вивчались як формальні 
показники, такі як витрати банків 
на податок на прибуток, участь бан-
ків на ринку військових ОВДП, так 
і неформальні ознаки соціальної ак-
тивності, про які заявляли самі бан-
ки, а саме: умови для позичальників 
на час війни, участь у соціальних 
проектах, гуманітарних місіях, фі-
нансування проектів, пов’язаних з 
укріпленням оборони міст та пе-
реселенням вимушених мігрантів. 
Агентство змінило свої підходи до 
оцінки соціальної відповідальності 
банків, врахувавши зауваження, які 
надійшли від учасників ринку. На-
самперед були усунуті методичні 
недоліки, які не враховували різни-
цю між держаними і приватними 
банками та впливу розміру банку 
на обсяги і кількість його соціаль-
них проектів. В підсумку агентство 
визначило одного лідера за рівнем 
соціальної відповідальності за під-
сумками дев’яти місяців 2022 року, 
яким став КРЕДОБАНК. Вкладення 
банку в ОВДП на 01.10.2022 скла-
дали 4,115 млрд грн, банк витратив 
за 9 місяців 2022 року на податок на 
прибуток 15,097 млн грн та за оцін-
ками агентства був дуже активним в 
реалізації соціальних та благодійних 
проектів, пов’язаних з допомогою 
постраждалим від війни.

Рейтингове агентство 
«Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Підсумки тридцять восьмого рейтингу 
надійності банківських депозитів

«В умовах війни Кредобанк 
продовжує працювати прибутково»

— Непередбачуваність сценаріїв подальшого розгортання воєнних 
дій не дає змоги точно визначити чи спрогнозувати динаміку, адже на 
процентних ставках по депозитах населення ще не в повній мірі відобра-
зилося значне підвищення облікової ставки до 25% влітку цього року. Хоча  
метою Національного банку України при ухваленні рішення по обліковій 
ставці було саме підвищення привабливості депозитів у гривні та зниження 
тиску на валютний ринок. Проте з огляду на значну ліквідність у банків-
ському секторі, сконцентровану переважно у банках з ТОП-15, динаміка 
зростання процентних ставок за депозитами була не надто стрімкою. Щоб 
далі стимулювати процес підвищення процентних ставок і зростання 
привабливості гривневих депозитів, Національний банк України оголосив 
про підвищення нормативів обов’язкового резервування на 5 процентних 
пунктів по поточним коштам. Це має додатково підштовхнути банки до за-
лучення строкових депозитів під більш високі процентні ставки. З огляду на 
це, ми прогнозуємо подальше зростання процентних ставок по строковим 
депозитам населення у гривні — орієнтовно на 2–3,5 п.п. протягом першого 
кварталу 2023 року. При цьому процентні ставки по валютним депозитам 
суттєво не зміняться.

Упродовж 2022 року Кредобанк відчував попит населення на строкові 
депозитні вклади терміном 3, 6 та 12 місяців. Пропозиціями в даній програ-
мі були два вклади — з правом дострокового розірвання, під меншу відсо-
ткову ставку та без права дострокового закриття, з помітно вищою ставкою.

Основний продукт, який користується попитом у клієнтів Кредобанку — це депозитний вклад «Прибутко-
вий» без права дострокового розірвання, проте з вищою відсотковою ставкою. Суттєво переважають залучення 
в національній валюті. Короткострокові депозити за підсумками 11 місяців 2022 року становили 30% всього 
обсягу портфелю строкових коштів. Терміни даного вкладу варіюють від 1 до 18 місяців. Щодо нових пропо-
зицій Кредобанку, то буде вклад для преміального сегменту клієнтів з можливістю поповнення і, відповідно, в 
залежності від суми вкладу, більшою ставкою.

Ми усвідомлюємо надзвичайно високі ризики як для банківського сектору в цілому, так і для банку зокрема, 
що пов’язані із екзогенними чинниками, насамперед збройною агресією російської федерації та триваючою 
російсько-українською війною. 

В умовах війни Кредобанк продовжує працювати прибутково та своєчасно сплачує всі передбачені зако-
нодавством податки та інші обов’язкові платежі. Загалом, наш банк за 11 місяців 2022 року сплатив майже  
330 мільйонів гривень податків, включно з податками з нарахованої заробітної плати.

Єжи Яцек ШУГАЄВ,  
Голова Правління  
АТ «Кредобанк»


