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ГРОШІ

Банки увійшли в період показового зростання
ФІНАНСИ. У Рейтингу надійності банківських депозитів на основі публічної інформації, 
за підсумками 2018 року, взяли участь 60 із 65 банків, за якими агентство проводило 
моніторинг. Усі чотири банки за участю держави в капіталі 2018-й завершили 
із прибутком, найкращі результати були у ПриватБанку

Андрій НІКІТІН, 
директор Рейтингового 
агентства «Стандарт-

Рейтинг» (Україна), 
для «Урядового кур’єра»

Істотно поліпшив свої пози-
ції на ринку ПриватБанк. За 

2018 рік він показав прибуток 
у сумі 11,668 млрд грн і чис-
тий процентний дохід на рівні 
більш як 16,767 млрд грн, збіль-
шив його порівняно з 2017-м на 
260%. Ситуація в Ощадбанку 
та в Укрексімбанку була тро-
хи гіршою, проте жодний із них 
не випав із групи з найвищою 
оцінкою надійності в багатьох 
сенсах завдяки підтримці акці-
онера — держави Україна.

Перше місце у рейтин-
гу надійності депозитів зай-
має Райффайзен Банк Аваль. 
Він завершив 2018 рік із при-
бутком 5,088 млрд грн і чис-
тим процентним доходом 7,051 
млрд грн. За 2018-й чистий 
процентний дохід Райффай-
зен Банку Аваль зріс на 21,99%. 
На початку четвертого кварта-
лу він мав великий запас ка-
піталу та ліквідності й демон-
стрував один з найкращих по-
казників доходів серед універ-
сальних банків з іноземним ка-
піталом.

Другу позицію в рейтингу за-
йняв Піреус Банк. За даними 

НБУ, 2018 рік він закінчив із 
чистим прибутком 51,448 млн 
грн, обсяг заборгованості за 
кредитами банку, що не обслу-
говуються (NPL), за рік зни-
зився на 75,78%, частка пога-
них кредитів у його кредитно-
му портфелі на 01.01.2019 року 
становила всього 5,96%. Чис-
тий процентний дохід за 2018 
рік становив 220,561 млн грн, 
що на 27,53% більше, ніж за 
2017-й. За 2018 рік Піреус Банк 
забезпечив приріст власного 
капіталу на 12,2% за рахунок 
прибутку 2018-го.

Стабільно третю позицію в 
рейтингу надійності займає 
ТАСКОМБАНК. Нині це єди-
ний банк з українським капіта-
лом у ТОП-5 банків з надійними 
депозитами. За даними НБУ, за 
2018 рік Т АСКОМБАНК отри-
мав прибуток 429,257 млн грн, 
наростив чистий процент-
ний дохід на 28,5% порівняно з 
2017-м. На початок 2019 року 
він підтримував частку NPL у 
кредитному портфелі на рівні 
12%, що більш ніж удвічі кра-
ще, ніж у середньому в бан-
ках без участі держави в капі-
талі. За 2018-й ТАСКОМБАН К 
наростив власний капітал на 
129,97%.

Кілька кварталів поспіль у 
десятку лідерів рейтингу по-
трапляє ГЛОБУС БАНК. За 

даними НБУ, в 2018 році йо-
му вдалося знизити обсяг NPL 
на 45,57%, на початок 2019-го 
рівень NPL у його кредитно-
му портфелі становив 10,46%. 
Чистий прибуток банку за 2018 
рік — 19,179 млн грн, чистий 
процентний дохід зріс на 103%.

Одинадцяту позицію в рей-
тингу банків з найбільш надій-
ними депозитами зайняв Ідея 
Банк. За даними НБУ, 2018 рік 
Ідея Банк закінчив із прибут-
ком 336,271 млн грн, забезпе-
чивши приріст чистого про-
центного доходу на 59,82%. 
За 2018-й він забезпечив при-
ріст власного капіталу на 
69,91%.

Стабільно в ТОП-15 входить 
Форвард Банк. Згідно з дани-
ми НБУ, його чистий процент-
ний дохід за 2018 рік становив 
194,0 млн грн. У 2018-му акці-
онери надали йому фінансо-
ву підтримку, забезпечивши 
приріст статутного капіталу на 
113,21%. Серед банків, що бе-
руть участь в рейтингу, це най-
вищий темп приросту статут-
ного капіталу.

Банківська система України 
відновила зростання. Як і ра-
ніше, агентство очікує збіль-
шення масштабів роботи бан-
ків, зростання кредитування у 
2019 році й зменшення кількос-
ті банкрутств.

ТОП-18 банків з найвищим рівнем рейтингу 
надійності депозитів

№  
п/п Назва банку Рівень рейтингу 

депозитів

Підсумкова 
рейтингова оцінка 

у балах
1 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ rd.1 (pi) 9,9981
2 ПІРЕУС БАНК МКБ rd.1 (pi) 9,9765
3 ТАСКОМБАНК rd.1 (pi) 9,8396
4 КРЕДОБАНК rd.1 (pi) 9,7767
5 ПРИВАТБАНК rd.1 (pi) 9,6829
6 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК rd.1 (pi) 9,6732
7 УКРСИББАНК rd.1 (pi) 9,6572
8 АЛЬФА-БАНК rd.1 (pi) 9,5153
9 ГЛОБУС БАНК rd.1 (pi) 9,1567

10 УКРГАЗБАНК rd.1 (pi) 9,1314
11 ІДЕЯ БАНК rd.1 (pi) 8,9097
12 ФОРВАРД БАНК rd.1 (pi) 8,7338
13 ПРОКРЕДИТ БАНК rd.1 (pi) 8,7097
14 БАНК АЛЬЯНС rd.1 (pi) 8,4742
15 ОЩАДБАНК rd.1 (pi) 8,2426
16 ПРАВЕКС-БАНК rd.1 (pi) 8,0975
17 УКРЕКСІМБАНК rd.1 (pi) 7,8799
18 МОТОР-БАНК rd.1 (pi) 7,6380

Джерело: дані Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг»
Примітка:  Оцінку банківських депозитів варто сприймати як думку аналітиків РА «Стан-

дарт-Рейтинг» (Україна) про надійність банківського депозиту. Ця думка не є 
рекомендацією до придбання банківських послуг або вкладення коштів у кон-
кретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агентство вважає досто-
вірними. Диференціацію рейтингової оцінки проведено відносно середніх зна-
чень числових факторів, які брали до уваги під час оцінювання. Рівень рейтин-
гу визначається не місцем в таблиці, а рейтинговою оцінкою. У разі розбіжнос-
тей між даними НБУ і квартального звіту банку перевагу віддавали кварталь-
ним звітам НБУ. Порівнюючи результати рейтингів за перший квартал і перше 
півріччя 2017 року, 9 місяців 2017 року, за 2017 рік, а також за перший квартал 
2018 року, варто враховувати, що рейтинги розраховувалися за методикою, до 
якої вносили зміни у лютому та травні 2017 року, також змінювався формат на-
дання банками публічної інформації через Web-сайт НБУ. Рейтинг розрахову-
вали за підсумками 2018 року. Однак якщо агентству ставало відомо про будь-
які важливі фактори, які впливають на депозити банку аж до 18 березня 2019 
року, ці фактори враховувалися під час аналізу.


