
Україна Бізнес Ревю №12-13 (1601-1602), 29 березня 2021 Україна Бізнес Ревю №12-13 (1601-1602), 29 березня 2021

76 БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬБАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

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)

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 рей-
тингової 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 22 березня 2021 року включно, ці фактори враховувалися при оцінці.

Рейтинг надійності банківських депозитів за підсумками 2020 року (станом на 01.01.2021 року) на основі публічної                              інформації банків та НБУ, %, тис. грн

№  
з/п Назва банку Рейтинг 

депозитів

Під-
сумкова 
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 поганих 
кредитів (NPL) 

з 01.01.20 по 
01.01.21, п.п.

Частка 
поганих 

кредитів в 
кредитному 

портфелі 
банку, %

Покриття 
резервами 
кредитів 
та забор-
гованості 

клієнтів, %

Покриття 
зобов'язань 
грошовими 
коштами та 
їх еквіва-

лентами, %

Рента-
бельність 

капіта-
лу, %

Чистий 
процентний 
дохід (ЧПД), 

тис. грн.

Співвід-
ношення 
чистого 
комісій-
нного 

доходу та 
ЧПД, %

Частка активів 
банку в активах 

банків- 
учасників 

рейтингу, %

Премія за 
масштаб

Оцінка де-
позитних 
програм 
в балах

Оцінка 
під-

тримки 
акціонера 

в балах

1 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" rd.1 (pi) 10,1307 -0,95 0,00 11,56 -3,70 3,54 3,93 14,04 31,61 7272092,35 41,19 6,49 3,13 3 4
2 АТ "КРЕДОБАНК" rd.1 (pi) 9,9831 20,70 0,00 12,37 0,17 9,19 5,99 4,42 17,02 1788682,61 26,45 1,47 2,98 3 4
3 АТ "ПРАВЕКС БАНК" rd.1 (pi) 9,6769 -9,32 0,00 22,42 -4,66 1,65 1,45 6,72 -10,72 302351,19 32,88 0,45 2,68 3 4
4 АТ "УКРСИББАНК" rd.1 (pi) 9,6575 19,33 0,00 11,15 0,30 8,06 8,58 10,51 16,20 3347970,83 48,12 4,22 2,66 2 5
5 АТ "КБ "ПРИВАТБАНК" rd.1 (pi) 9,5357 -1,29 0,00 13,91 -3,86 76,44 76,00 8,11 47,01 21601641,49 86,85 22,50 2,54 3 4
6 АБ "УКРГАЗБАНК" rd.1 (pi) 9,2959 3,47 0,00 6,01 -5,49 15,22 13,47 5,73 6,33 2853058,83 43,32 8,30 2,30 3 4
7 АТ "КБ "ГЛОБУС" rd.1 (pi) 9,2953 46,86 0,00 9,38 -5,32 6,96 7,14 5,82 21,82 289160,55 54,97 0,31 3,30 3 3
8 АТ "БАНК ФОРВАРД" rd.1 (pi) 9,0043 0,31 0,00 14,83 -27,32 13,18 8,44 5,37 0,31 314958,39 13,23 0,14 3,00 3 3
9 АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" rd.1 (pi) 8,7070 -3,91 10,37 13,96 -0,24 4,45 3,25 4,73 14,31 1266216,10 16,97 1,58 2,71 2 4

10 АТ "УКРЕКСІМБАНК" rd.1 (pi) 8,4900 1,40 17,66 5,20 -1,20 57,11 50,31 2,31 -55,92 1361276,11 59,53 11,19 1,49 3 4
11 АТ "ОЩАДБАНК" rd.1 (pi) 8,2741 14,54 0,00 9,33 -5,46 51,39 29,16 7,16 12,88 7986003,81 62,15 13,71 2,27 2 4
12 АТ "АЛЬФА-БАНК" rd.1 (pi) 8,2402 18,09 0,00 9,93 -7,94 29,56 23,64 8,23 12,50 5064582,51 66,34 5,67 2,24 2 4
13 АТ "БАНК АЛЬЯНС" rd.2 (pi) 7,9827 16,97 40,43 7,92 -3,26 0,68 8,22 7,38 14,51 188090,64 161,51 0,43 2,98 3 2
14 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" rd.2 (pi) 7,9549 -1,48 0,00 29,38 -9,77 12,15 12,86 10,62 0,26 259480,07 26,28 0,25 1,95 3 3
15 АТ "МОТОР-БАНК" rd.2 (pi) 7,6379 -3,85 0,00 17,12 0,08 0,16 0,71 13,97 3,16 62757,10 49,93 0,11 2,64 2 3
16 АТ "КІБ" rd.2 (pi) 6,9053 15,42 0,00 9,33 -1,05 15,45 1,24 7,21 14,56 127057,06 64,08 0,18 2,91 3 1
17 АТ "ПУМБ" rd.2 (pi) 6,6094 7,06 45,11 12,90 -7,22 10,83 12,73 6,03 27,13 6773172,78 19,46 4,38 2,61 1 3
18 АТ "РВС БАНК" rd.2 (pi) 6,6035 -49,58 0,00 11,07 11,26 15,55 3,36 8,93 16,40 57603,21 129,08 0,13 2,60 2 2
19 АТ "ОТП БАНК" rd.2 (pi) 6,5702 23,12 0,00 16,23 -4,68 13,25 11,85 7,19 18,11 3576792,88 33,78 3,43 2,57 2 2
20 АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" rd.2 (pi) 6,4279 4,75 0,00 21,62 -4,94 8,74 1,03 6,20 4,54 114177,46 19,07 0,12 2,43 1 3
21 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" rd.2 (pi) 6,4140 16,00 14,92 4,92 -3,22 6,16 12,24 8,57 3,30 233200,26 124,52 0,38 2,41 2 2
22 АТ "СКАЙ БАНК" rd.2 (pi) 5,8712 18,94 0,00 17,76 4,15 15,84 12,29 6,67 16,98 10542,79 77,79 0,06 1,87 2 2
23 АТ "МЕГАБАНК" rd.2 (pi) 5,8211 -2,32 13,50 9,02 -1,84 13,13 11,95 5,14 2,70 105577,75 236,76 0,57 2,82 1 2
24 АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" rd.2 (pi) 5,3517 -11,25 0,00 20,21 -2,60 17,34 10,19 5,28 0,50 34474,08 95,23 0,07 2,35 2 1
25 АТ "ОКСІ БАНК" rd.2 (pi) 5,2309 0,03 0,00 29,72 -8,76 20,24 3,85 14,37 0,03 32873,86 14,68 0,04 2,23 2 1
26 АТ "ЮНЕКС БАНК" rd.2 (pi) 5,0409 -13,16 0,00 30,58 -23,66 39,96 39,49 7,11 -15,17 85231,40 29,99 0,05 2,04 1 2
27 АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" rd.3 (pi) 4,9871 1,96 18,55 20,24 -19,11 13,64 9,68 9,41 2,91 109317,83 41,10 0,10 1,99 1 2
28 АТ "АП БАНК" rd.3 (pi) 4,9329 -0,04 0,00 19,82 1,08 1,47 2,95 1,94 0,18 81693,79 34,52 0,10 2,93 1 1
29 АТ "ІДЕЯ БАНК" rd.3 (pi) 4,9086 0,55 0,00 18,30 5,11 37,80 42,51 2,51 24,15 1675082,67 7,98 0,30 2,91 1 1
30 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" rd.3 (pi) 4,8232 4,30 0,00 12,12 -24,62 8,51 7,14 22,31 5,77 54980,74 287,24 0,11 2,82 1 1
31 АТ "АЛЬТБАНК" rd.3 (pi) 4,8126 2,48 0,00 15,73 -0,02 0,10 0,94 6,57 1,50 45860,31 88,33 0,09 2,81 1 1
32 АТ "МЕТАБАНК" rd.3 (pi) 4,8018 11,28 48,91 32,76 0,33 5,33 3,84 6,00 10,65 58597,72 95,00 0,06 2,80 1 1
33 АТ "КОМІНВЕСТБАНК" rd.3 (pi) 4,7571 0,22 0,00 23,59 0,22 50,80 11,93 8,39 0,21 23629,06 341,02 0,08 2,76 1 1
34 АТ "АКБ "КОНКОРД" rd.3 (pi) 4,7444 20,20 29,50 12,07 3,87 18,13 8,22 16,92 16,81 55756,42 838,10 0,16 2,74 1 1
35 АТ "БТА БАНК" rd.3 (pi) 4,7005 -28,29 0,00 54,77 -37,99 61,46 0,66 7,38 -38,64 26152,30 17,07 0,03 1,70 1 2
36 АТ "КРИСТАЛБАНК" rd.3 (pi) 4,6945 5,03 0,00 10,25 -13,41 42,07 10,05 10,80 4,37 123714,41 55,14 0,17 2,69 1 1
37 АТ "ПОЛТАВА-БАНК" rd.3 (pi) 4,6850 3,13 19,57 25,48 7,10 21,58 6,58 5,34 7,59 154074,53 68,85 0,19 2,69 1 1
38 ПАТ "АБ "ПІВДЕННИЙ" rd.3 (pi) 4,6343 10,49 22,46 8,69 -4,37 6,58 6,70 6,03 10,01 1551677,72 45,24 2,10 2,63 1 1
39 АТ "БАНК "ГРАНТ" rd.3 (pi) 4,6229 4,27 7,76 31,41 -1,19 4,63 2,57 9,33 7,28 128488,96 23,53 0,11 2,62 1 1
40 АТ "А-БАНК" rd.3 (pi) 4,6139 35,61 55,00 13,74 -9,44 14,20 18,47 4,33 26,27 1821418,37 19,04 0,54 2,61 1 1
41 ПАТ "БАНК ВОСТОК" rd.3 (pi) 4,6045 16,14 24,54 6,32 -1,17 2,45 3,11 9,06 14,48 673318,40 64,72 0,95 2,60 1 1
42 АТ "БАНК АВАНГАРД" rd.3 (pi) 4,5879 -26,69 -33,33 12,58 0,00 0,00 0,00 0,35 4,20 78852,80 14,42 0,11 2,59 1 1
43 АТ "АЙБОКС БАНК" rd.3 (pi) 4,5830 56,25 0,00 18,21 18,03 33,72 25,91 19,34 30,26 50979,94 728,00 0,12 2,58 1 1
44 АТ "АСВІО БАНК" rd.3 (pi) 4,5521 0,92 0,00 31,71 7,30 21,32 16,98 4,79 0,95 76125,38 47,72 0,08 2,55 1 1
45 АТ "БАНК "ПОРТАЛ" rd.3 (pi) 4,5404 0,89 0,00 78,79 -3,71 30,75 25,13 85,31 0,88 41522,48 4,43 0,02 2,54 1 1
46 АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" rd.3 (pi) 4,5013 -11,27 0,00 25,79 28,27 49,76 7,34 3,30 -12,69 73623,36 9,38 0,05 2,50 1 1
47 АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" rd.3 (pi) 4,4808 5,73 0,00 46,42 -3,42 34,93 14,01 1,30 6,58 74054,63 11,39 0,05 1,48 1 2
48 АТ "ПОЛІКОМБАНК" rd.3 (pi) 4,3611 1,95 0,00 32,96 -4,76 27,63 17,84 11,28 1,86 41752,59 62,96 0,05 2,36 1 1
49 АТ "АКБ "ЛЬВІВ" rd.3 (pi) 4,3367 18,27 0,00 8,49 -7,16 21,29 1,65 5,33 8,17 190160,86 37,80 0,29 2,34 1 1
50 АТ "АБ "РАДАБАНК" rd.3 (pi) 4,2387 9,05 0,00 11,73 -7,30 20,45 24,00 17,93 8,30 171415,20 43,08 0,17 2,24 1 1
51 АТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" rd.3 (pi) 4,2106 1,61 0,00 41,91 -84,46 0,17 10,22 2,65 1,31 19397,61 137,48 0,03 2,21 1 1
52 АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" rd.3 (pi) 4,1355 2,27 0,00 63,78 -16,98 0,88 6,43 18,44 0,06 18234,25 22,32 0,02 2,14 1 1
53 АТ "МІБ" rd.3 (pi) 4,0486 1,73 16,27 13,77 9,50 50,96 47,02 8,92 1,74 141607,19 56,11 0,17 2,05 1 1
54 АТ "БАНК 3/4" rd.3 (pi) 4,0166 5,29 0,00 39,76 -50,05 6,23 7,61 11,37 3,96 108978,64 28,18 0,08 2,02 1 1
55 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" rd.3 (pi) 3,9746 6,66 0,00 14,85 10,60 31,78 17,61 5,84 5,89 266363,74 135,25 0,23 1,97 1 1
56 АТ "ЄПБ" rd.3 (pi) 3,9106 11,75 17,71 57,20 3,87 27,02 25,99 6,25 10,52 67159,27 19,86 0,03 1,91 1 1
- Середня по учасниках рейтингу: - - 5,39 6,59 21,09 -5,61 19,86 13,51 9,40 6,89 1305589,59 89,63 - - - -
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БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬБАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

«Частка розміщення вкладів у 
Forward Online збільшилася за 
рік з 31% до 77%»

— Протягом минулого року залучення вкладів 
збільшилося на 10%, не зважаючи на зниження ста-
вок у гривні вдвічі з 16% до 8%. При цьому середній 
термін розміщення депозитів у гривні перевищив 12 
місяців, а в доларах тримався на рівні 8-ми місяців.

Депозитні ставки досягли нижньої межі наприкін-
ці 2020 року. Для підвищення ставок за депозитами 
наразі немає підстав.

З урахуванням збільшення прогнозу інфляції на 
2021 рік, пропозиції банків залишаться на тепе-
рішньому рівні. Як і в 2020 році, вкладники будуть 
надавати перевагу заощадженням у національній 
валюті через більш високу прибутковість.

Стосовно валютних коштів — клієнти будуть 
більше зберігати на поточних та карткових рахун-
ках, зважаючи на те, що ставки за депозитами в 
валюті наближаються до нульової позначки.

Частка розміщення вкладів у мобільному та Інтер-
нет-банку збільшилась за рік з 31% до 77%. Стрибок 
відбувся в березні минулого року під час першого 
локдауну. Зважаючи на ситуацію з коронавірусом та, 
перед усім, піклуючись про здоров’я громадян, ми 
запропонували клієнтам утриматися від відвідуван-
ня відділень, натомість скористатися Forward Online 
та, не виходячи з дому, дистанційно розміщувати, 
поповнювати та пролонгувати депозити. Також че-

рез Інтернет-банкінг існуючий клієнт може замовити кредитну карту і отримати її кур’єром.
До того ж, банк запропонував депозитний продукт «Онлайн» та додатковий відсоток лояль-

ності за вкладами в гривні, що розміщувалися через електронні канали.
Після відміни карантинних обмежень процент лояльності зменшився до 0,5%, проте клієнти 

продовжують користуватися мобільним додатком через зручність та економію часу. Подальше 
збільшення частки розміщення депозитів в електронному каналі буде більш поступовим, адже 
є клієнти похилого віку, які віддають перевагу живому спілкуванню зі спеціалістами банку у 
відділеннях.

«Ми очікуємо на незначне 
підвищення ставок»

— У 2020 році Глобус Банк продовжив успіш-
но втілювати в життя стратегію нарощування 
ресурсної бази в національній валюті із одночас-
ним дотриманням загальної ринкової тенденції 
зі зменшення вартості залучених коштів. Так, 
за 2020 рік приріст коштів у національній валю-
ті склав понад 12%, і це при тому, що вартість 
портфеля знизилася більше, ніж на 3 процентні 
пункти. Нам вдалося не лише зберегти лояльність 
своїх клієнтів, а й збільшити їхнє коло.

Ми також надалі дотримуємося стратегії 
максимального залучення не коротких, а довго-
строкових депозитів терміном більше року, тому 
їхня частка у нашому портфелі невпинно зростає 
і вже перевалила за половину. Це допомагає бан-
ку ефективніше вибудовувати кредитну політику 
і пропонувати нашим потенційним клієнтам ці-
кавіші і вигідніші кредитні продукти.

Будуючи плани на 2021 рік, ми виходимо з 
того, що після суттєвого падіння в останні роки 
нині потенціал до зниження процентних ставок 
вже є фактично вичерпаним. Одним з перших сиг-
налів про здорожчання фінансових ресурсів стало 
недавнє рішення НБУ про підвищення облікової 
ставки. Базуючись на прогнозах Мінфіну та Наці-
онального банку України, які цього року передба-

чають зростання рівня інфляції, ми очікуємо, що з другого півріччя 2021 року можна навіть 
очікувати на незначне підвищення процентних ставок за депозитами в національній валюті. 
Рівень ставок для валютних депозитів навряд чи зміниться і залишиться порівняно низьким.

Що стосується самих депозитних продуктів, то популярністю серед населення продов-
жать користуватись прості продукти з широким функціоналом дистанційного управління 
депозитними рахунками. До речі, ним користується дедалі більше наших клієнтів різних 
вікових категорій, а пандемія і карантинні обмеження лише прискорили процес стрімко-
го переходу клієнтів в он-лайн. Ідучи назустріч побажанням своїх клієнтів, ми постійно 
розробляємо, вдосконалюємо і пропонуємо їм нові можливості, на що вони відповідають 
Глобус Банку довірою і лояльністю.

Дмитро ЗАМОТАЄВ, Начальник 
Департаменту роздрібного бізнесу  
ГЛОБУС БАНКУ

Андрій ПРУСОВ,  
заступник голови правління 
Forward Bank

ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ

Традиційно, перше місце в рей-
тингу надійності банківських де-
позитів зайняв Райффайзен Банк 
Аваль. За  2020 рік банк отримав 
чистий прибуток у сумі 4,075 млрд. 
грн. Станом на 01.01.2021 року, 
частка NPL в кредитному портфелі 
банку становила всього 3,54%, що в 
5,36 рази менше середньо ринкового 
показника рівня NPL в кредитному 
портфелі українських банків. Банк 
планує виплату дивідендів у сумі 
2,04 млрд. грн.

Стабільно другу позицію в 
рейтингу надійності займає Кредо-
банк. За даними НБУ, за 2020 рік 
банк отримав прибуток у розмірі 
531,227 млн. грн., його чистий про-
центний дохід склав 1,789 млрд. 
грн., а чистий комісійний дохід — 
473,048 млн. грн. Також, станом на 
01.01.2021 року, частка NPL у кре-
дитному портфелі банку виглядала 
значно краще, ніж в середньому 
по банківській системі, і складала 
всього 9,19%. За кризовий 2020 рік 
Кредобанк збільшив частку NPL у 
кредитному портфелі банків всього 
на 0,17 процентних пункти.

Третю позицію в рейтингу по-
сів Правекс Банк, чистий процент-
ний дохід банку за 2020 рік склав 
302,351 млн. грн., а чистий комісій-
ний дохід — 99,41 млн. грн. Станом 
на 01.01.2021 року, частка NPL в 
кредитному портфелі банку склала 
1,65%, що є одним із найменших 
показників серед банків, зареєстро-
ваних в Україні, і значно нижчим се-
реднього показника по банківській 
системі. Важливо і те, що банк мав 
дуже високий рівень зовнішньої під-
тримки від свого акціонера — єв-
ропейської банківської групи Intesa 
Sanpaolo.

БАНКИ З ЛІДЕРСЬКИМИ ПОЗИЦІЯМИ
У ТОП-5 лідерів рейтингу вхо-

дить АТ «УкрСиббанк». За дани-
ми НБУ, банк завершив 2020 рік із 
чистим процентним доходом 3,347 
млрд. грн. Частка проблемних кре-
дитів (NPL) у портфелі банку скла-
дала всього 8,06% при середньому 
показнику 19,86% по банках, які 

прийняли участь у рейтингу. За оцін-
ками агентства, банк було добре за-
безпечено ліквідністю та власним 
капіталом.

Вже більше двох років до ТОП-
10 лідерів рейтингу входить Глобус 
Банк. За даними НБУ, чистий прибу-
ток банку за 2020 рік склав 110,395 
млн. грн., а чистий процентний дохід 
— 289,161 млн. грн. Банк продов-
жує показувати стійку тенденцію 
зростання доходів, не дивлячись на 
кризові явища та охолодження ді-
лової активності в Україні. Станом 
на початок 2021 року, частка про-
блемних кредитів (NPL) у портфелі 
банку становила 6,96%, що майже в 
три рази менше, ніж в середньому по 
банках, які брали участь в рейтингу.

Традиційно до числа банків з 
найнадійнішим рівнем депозитів 
увійшов Форвард Банк. За даними 
НБУ, чистий процентний дохід банку 
за 2020 рік склав 314,958 млн. грн., 
а чистий комісійний дохід — 41,683 
млн. грн. За 2020 рік Форвард Банк 
знизив рівень NPL на 27,32 про-
центні пункти до 13,18%. Станом на 
01.01.2021 року, рівень NPL банку 
був в 1,5 рази нижчим за середнє 
значення цього показника серед бан-
ків, які приймали участь у рейтингу. 
При цьому, рівень NPL банку втричі 
нижчий за середнє значення цього 
показника по банківській системі 
України. Враховуючи спеціалізацію 
банку на кредитуванні населення, 
цей факт можна вважати показни-
ком ефективної кредитної політики 
менеджменту.

СТАБІЛЬНО НАДІЙНІ ДЕРЖБАНКИ
Всі чотири банки з державною 

часткою, які активно працюють в 
роздрібному бізнесі, увійшли до гру-
пи банків з надійними депозитами. 
Серед держбанків знову найуспіш-
нішим виявився ПриватБанк, який 
впевнено увійшов до ТОП-5 банків 
з надійними депозитами. За 2019 рік 
прибуток банку склав 32,609 млрд. 
грн., а за 2020 рік — 25,305 млрд. 
грн. В свою чергу, чистий процент-
ний дохід ПриватБанку за 2019 рік 
склав 19,667 млрд. грн., а за 2020 рік 
— 21,602 млрд. грн.  Співвідношен-

ня між чистим комісійним доходом 
і чистим процентним доходом бан-
ку за підсумками 2020 року склало 
86,85%. Діяльність банку протягом 
року залишалась прибутковою.

Також хороші результати показав 
Укргазбанк. Станом на 01.01.2021 
року, частка NPL в кредитному порт-
фелі банку становила 15,22%. Банк, 
за даними НБУ, завершив 2020 рік із 
прибутком 542,762 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 по-
чаток 2021 року становила 51,39%. 
Агентство нагадує, що за 2019 рік 
частка поганих кредитів в Ощадбан-
ку знизилася на 10,44 п.п., а за 2020 
рік частка проблемних кредитів в 
Ощадбанку знизилась на 5,46 про-
центних пункти.

Укрексімбанк завершив 2020 рік 
із чистим процентним доходом на 
рівні 1,361 млрд. грн., та чистим ко-
місійним доходом — 810,331 млн. 
грн. Збиткова робота банку у 2020 
році була обумовлена, ймовірно, 
списанням проблемних кредитів. За 
2020 рік частка NPL в кредитному 
портфелі банку знизилась на 1,2 п.п. 
до 57,11%. За підсумками року банк 
отримав збиток 5,594 млрд. грн.

БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР ТА ВІРУСНА 
КРИЗА

Незважаючи на значне уповіль-
нення глобальної економіки через 
вірусну загрозу, яка відбулась у 
2020 році і прогнозується на 2021 
рік, банківський сектор України 
готовий до негативного сценарію 
розвитку подій. Втім агентство 
очікує погіршення ситуації на кре-
дитному ринку і зростання частки 
проблемних 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 основно-
му за рахунок збільшення резервів 
за кредитами. Фактично, зростання 
резервів вже показує, що якість кре-
дитних портфелів погіршується, але 
ситуація недостатньо критична щоб 
вплинути на рівень NPL по сектору 
у цілому. Також припущення агент-
ства, що номінально за підсумками 
2020 року рівень NPL буде знижено 
у цілому по банківській системі за 
рахунок розчищення банківських 
балансів у державних банках цілком 
виправдалось. Втім для приватних 
та іноземних банків номінальне по-
кращення статистики може не впли-
нути на реальну якість портфелів, 
яка вже буде залежати від того сце-
нарію, за яким буде введено локдаун 
у 2021 році.

Ризики у 2021 році продовжують 
стосуватися, насамперед, банків, які 
спеціалізуються на кредитуванні 
населення. Фізичні особи, як пози-
чальники, дуже чутливі до зниження 
ділової активності і ВВП, а також 
рівня безробіття. Наявність пози-
тивних прогнозів по економічному 
зростанню у 2021 році не гарантує 
на практиці їх реалізацію через ризи-
ки численних локдаунів і низький рі-
вень вакцинації населення на старті. 
Ситуацію із зайнятістю населення в 
Україні амортизує близькість Євро-
пейського Союзу та контрольований 
перетік трудових мігрантів з України 
до країн ЄС. Втім нагадаємо, що для 
вітчизняних банків заробітчани, як 
правило, не є потенційними клієн-
тами, особливо по кредитних опе-
раціях, оскільки ті мають доступ до 
сервісів банків європейських країн. 
Хоча за 2021 рік заробітчани пере-
рахують до України знову приблизно 
12 млрд. доларів.

Найбільш негативний вплив ко-
роно-кризи буде відчуватися у звіт-
ності банків за підсумками першого 
півріччя 2021 року. Підсумки, які 
зараз показують банки за 2020 рік, 
ще демонструють, що банківська 
система залишається прибутковою 
і певним чином все ще рухається по 
інерції, маючі певний запас міцності. 
Як і раніше, агентство вважає, що 
згортання економічної активності 
в Україні відбулось дуже швидко, а 
відновлення буде відбуватися досить 
повільно і не відбудеться у повному 
обсязі до третьої хвилі захворювано-
сті, а темпи економічного відновлен-
ня будуть залежати від успішності 
вакцинації населення. Саме до та-
кого сценарію потрібно готуватись 
більшості економічних агентів, які 
працюють на кредитному ринку.

Рейтингове агентство  
«Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Підсумки тридцять другого рейтингу 
надійності банківських депозитів
Підсумки 2020 року вказують, що банківська система України впевнено демонструє ознаки впливу 
економічної кризи, яка виникла через вірус COVID-19. Зниження ВВП на 4% — це значно краще, ніж 
передбачали в МВФ (-7,2%), в уряді (-4,2%) та НБУ (-4,6%), але все одно таке зниження має вплинути 
на якість кредитних портфелів банків. Очевидно, пік такого впливу прийдеться на 2021 рік. А 
поки що данні 2020 року виглядають оптимістичними: частка проблемних кредитів у кредитних 
портфелях (NPL) українських банків знизились на 5,61 процентний пункт, а у портфелях банків, які 
приймають участь у рейтингу, частка NPL знизилась до 19,86%. Загальний обсяг прибутку банків 
після оподаткування за 2020 рік склав майже 41,3 млрд. грн., з яких 36 млрд. грн. було зароблено за 
9 місяців 2020 року. Обсяг чистого процентного доходу перевищив 84,4 млрд. грн., а розмір чистого 
комісійного доходу — 46,5 млрд. грн. З 56-ти банків, які брали участь в рейтингу, 38 показали 
зниження рівня NPL, в жодного з 56-ти банків не було від’ємного чистого процентного доходу, але 
у п’ятьох були зафіксовані збитки. На фоні зниження ставок за кредитами і депозитами банки 
демонстрували тенденцію зниження прибутковості, хоча кількість збиткових банків у рейтингу 
збільшилась до п’яти. Додатково банківську систему покинули найслабші банки: Містобанк та банк 
«Аркада». Тобто криза все ж таки поступово впливає на банківську систему, але такий вплив не має 
системного характеру.

АСОЦІАЦІЇ

Асоціація українських банків продовжує розбудовувати фінансовий 
сектор України. Наразі налагоджується співпраця із міжнародними 
партнерами: минулого місяця Віце-президент АУБ Галина Хейло мала 
робочу поїздку до Сполучених Штатів Америки під час якої було 
досягнуто багатьох домовленостей. Про результати подорожі вона 
розповіла у інтерв’ю.

– Наскільки вдалою була по-
їздка до Америки та які враження 
залишилися?

– Це моя не перша подорож до 
США, але вона відрізняється від 
інших, адже була не туристичною, 
а діловою. Я відвідала близько 60 
робочих зустрічей з людьми з різ-
них сфер суспільного життя – це не 
лише банкіри, а й бізнесмени, полі-
тики, громадські діячі. Вважаю, що 
подорож була досить успішною та 
корисною. Позитивним є те, що про 
Україну знають не лише як про місце 
на карті, з нами готові співпрацюва-
ти, реалізовувати спільні проекти, 
але, на жаль, нашу державу асоцію-
ють із джерелом корупції, тому про 
фінансову співпрацю говорити поки 
що зарано. Під час однієї із зустрі-
чей політичними та громадськими 
діячами ми розмовляли про позиці-
онування України на світовій арені. 
Головна наша проблема – це нега-
тивний імідж. Якщо все залишити 
так як є, то нам буде все складніше 
розвиватися.

– Як карантинні обмеження 
вплинули на подорож?

– Карантинні обмеження у 
республіканських та демократич-
них штатах дещо відрізняються: 

другі були зачинені взагалі. Це сто-
сується і найбільшого мегаполісу 
– Нью-Йорка. Я обожнюю його за 
джерело енергії, яке він дає, але було 
дуже сумно дивитися на безлюдне 
місто із зачиненими закладами. Зу-
стрітися з кимось досить складно, 
іноді навіть доводилося виїжджати у 
штат Нью-Джерсі чи Кентуки. Аме-
риканці не в захваті від таких обме-
жень і не завжди розуміють їхню 
необхідність, але дотримуються. 
Наприклад, фото у публічному місці 
має бути лише у захисній масці й не 
має значення хворів ти на коронавір-
су чи ні. На перший погляд – це без-
глуздо, але завдяки такій дисципліні 
у країні порядок.

– Яких домовленостей вдало-
ся досягнути під час подорожі?

Я мала зустріч із Головою Цен-
тру лідерства «Відкритий світ» Лью-
їсом Мадаником. Це волонтерська 
програма, яка створена за підтримки 
Конгресу США для допомоги краї-
нам з менш розвинутою економікою 
для обміну досвідом та навчання. 
Багато проектів Центру є волонтер-
ськими, серед яких освітні заходи з 
вивчення англійської мови для дітей. 
Під час зустрічі з паном Льюїсом ми 
домовилися про реалізацію спільних 

проектів за участі Асоціації укра-
їнських банків: одним з яких буде 
стажування у банках студентів (ді-
тей воїнів АТО), які навчаються на 
фінансових та економічних спеці-
альностях. Це допоможе їм здобу-
ти досвід і, можливо, навіть знай-
ти роботу, адже фінансовий сектор 
України потребує перспективних 
талановитих кадрів. Також ми домо-

вилися, що АУБ долучиться до іншої 
програмі стажування: ми будемо но-
мінувати найкращих банкірів Украї-
ни на безкоштовну освітню поїздку 
до США, під час якої вони зможуть 
запозичити міжнародний досвід. Ок-
рім того відбулася онлайн-зустріч з 
Президентом й виконавчим дирек-
тором U.S.-Ukraine Business Council 
(USUBC) Морганом Вільямсом. Ми 
домовилися про можливість член-
ства АУБ у цій поважній організації, 
яка працює вже 25 років, та обгово-
рили проекти, які можемо спільно 
організувати.

– У США є регіон Кремні-
єва долина, який славиться по-
тужними високотехнологічними 
компаніями, наскільки реально 
створити в Україні інноваційний 
науково-технологічний комплекс?

– В Україні є парадокс: у нас 
дуже розумні й талановиті фахівці – 
потенціал неймовірний, але чомусь 
ми це не використовуємо. Я б дуже 
хотіла, щоб українськи ІТ-спеціаліс-
ти, які є одними з найкращих у світі, 
працювали саме на український фін-
тех. На жаль, не дуже віриться, що 
ми зможемо швидко організувати на-
уково-технічний осередок і змотиву-
вати талановитих фахівців розвивати 
саме Україну. На це впливає багато 
факторів: політичні, економічні, со-
ціальні…

– Якщо провести паралелі 
між фінансовим сектором України 
та США, які є відмінності?

– У США регуляцію фінансових 
установ чітко розмежовано. Зазначу 

також, що у США надзвичайно ве-
лика кількість інвестиційних фондів. 
Зараз інвестиції є однією із найваж-
ливіших і найпотужніших тем у фі-
нансовому секторі, яка дуже швидко 
розвивається. Також активно набирає 
потужності сегмент криптовалют. У 
США розвинуті ті сегменти фінан-
сового ринку, які у нас, на жаль, є 
досить слабкими. Проте попри гло-
бальний розвиток у фінансовій сис-
темі США є й дрібні недоліки, які 
дещо ускладнюють оптимізацію фін-
діяльності, наприклад, донедавна, 
щоб переказати кошти з картки на 
картку потрібно було зробити багато 
операцій та виписати чек. В Україні 
це здійснюється в один клік.

– Як Україні стати високороз-
винутою державою?

– Для цього потрібно багато 
зусиль. Щось конкретне не можна 
виокремити. Скажу одне, що укра-
їнці, зокрема ті, які займають керівні 
посади, мають подорожувати: їздити 
не у туристичні турне, а в ділові по-
дорожі в різні країни, щоб відчути 
усі можливості, які можна отрима-
ти від міжнародної співпраці, нала-
годжувати комунікацію і вибудову-
вати потужну систему зв’язків, що 
покращуватиме розвиток України.

Дивіться відео інтерв’ю з Га-
линою Хейло у пілотному випус-
ку програми «Валюта успіху» на 
YouTube-каналі Асоціації україн-
ських банків.

Аліна Гаркава,  
прес-секретар АУБ

Український імідж та міжнародна співпраця


