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Державні банки 
покращили свої позиції у ТОП-15 надійних
ФІНАНСИ. У «Рейтингу надійності банківських депозитів», який було розраховано 
за підсумками першого кварталу 2017 року, взяли участь 66 із 75 платоспроможних банків

Андрій НІКІТІН,  
директор 

Рейтингового агентства 
«Стандарт‑Рейтинг»

22 травня 2017 року Рей-
тингове агентство 

«Стан дарт-Рейтинг» опу-
блікувало сімнадцятий рей-
тинг надійності банківських 
депозитів на основі публіч-
ної інформації. 

Сбербанк 
збирається 
залишити Україну

У ТОП-15 рейтингу банків 
з надійними депозитами за-
лишилися всі банки з учас-
тю держави в капіталі. Най-
кращу оцінку серед держ-
банків отримав ПриватБанк, 
який розташувався на сьо-
мій позиції, хоч раніше був 
на десятій. Проте 13-е і 14-
е місця посіли Укрексімбанк 
та Ощадбанк відповідно — 
обидва покращили свої по-
зиції на одну сходинку. По-
зиції держбанків у рейтин-
гу надійності депозитів зали-
шаються незмінно високими.

Банки з участю в капіталі 
російського уряду агентство 
поки що вирішило вилучити з 
рейтингу. За нашими спосте-
реженнями, у всіх цих бан-

ках ситуація була далекою 
від катастрофи: Промінвест-
банк оголосив про докапіталі-
зацію, Сбербанк РФ збирав-
ся залишити український ри-
нок, а ВТБ на початок друго-
го кварталу 2017 року докапі-
талізації не потребував. Про-
те в українській практиці ще 
ніколи не було санкцій проти 
фінансових установ, тому їх-
ній вплив на банківський біз-
нес потребує паузи для ви-
вчення. Агентство припус-
кає, що деякі з банків повер-
нуться в рейтинг надійності 
вже за підсумками шести або 
дев’яти місяців 2017 року.

«Райффайзен 
банк Аваль» — 
знову лідер

Як і в рейтингу за підсум-
ками 2016 року, рейтинг за 
підсумками першого квар-
талу 2017-го очолив «Райф-
файзен банк Аваль». Він за-
вершив перший квартал 
2017 року із прибутком 1,449 
млрд грн і чистим відсотко-
вим доходом 1,351 млрд грн, 
наростивши його порівня-
но з першим кварталом 2016 
року майже на 18%. Чудовий 
фінансовий результат добре 
відобразився й на інших по-
казниках роботи банку: на-

приклад, за перший квартал 
2017 року «Райффайзен банк 
Аваль» зміг наростити обсяг 
власного капіталу більш ніж 
на 14, а середній темп при-
росту капіталу у групі банків 
ледь перевищив 8%.

Срібний призер рейтин-
гу — Альфа-Банк, за дани-
ми НБУ, за перший квартал 
2017 року наростив власний 
капітал на 0,22%, а статут-
ний — на 62,06%. Але справ-

жній рекорд Альфа-Банк 
поставив за приростом чи-
стого відсоткового доходу, 
збільшивши його на 163% з 
0,249 млрд грн за перший 
квартал 2016 року до 0,654 
млрд грн за перший квартал 
2017-го. Альфа-Банк відзві-
тував про чистий комісійний 
дохід у сумі 0,297 млрд грн, 
за даними НБУ, за перший 
квартал 2017 року. На дум-
ку агентства, Альфа-Банк 

володів достатнім рівнем 
покриття резервами кре-
дитних ризиків: станом на 
1 квітня 2017 року обсяг ре-
зервів у кредитному порт-
фелі банку становив 8,988 
млрд грн.

Єдиний 
з українським 
капіталом

Реалізу ючи стратегію ак-
тивного зростання, ТАС-
КОМБАНК не збавляє обер-
тів і зміцнює позиції в де-
сятці найнадійніших. Пер-
ший квартал 2017 року він 
закінчив із чистим прибут-
ком 3,91 млн грн, що в 10,6 
раза більше, ніж прибуток 
за перший квартал 2016-го. 

Однак найбільш результа-
тивною в першому кварта-
лі для банку виявилася ди-
наміка чистого відсотково-
го доходу. За даними НБУ, 
чистий відсотковий дохід 
ТАСКОМБАНКу за пер-
ший квартал 2017 року ста-
новив 126,343 млн грн, що на 
275,24% більше, ніж за ана-
логічний період 2016-го. Він 
залишається єдиним банком 
з українським приватним 
капіталом, який потрапив у 
десятку банків з найвищою 
оцінкою депозитів.

Ощадний 
Форвард

У десятку банків з най-
вищим рівнем надійності 
депозитів другий рік вхо-
дить Банк Форвард. Він ви-
конує підвищені нормати-
ви ліквідності, що висуває 
НБУ до банків, які класи-
фікує як ощадні. За дани-
ми НБУ, за перший квар-
тал 2017 року Банк Фор-
вард збільшив статутний 
капітал на 91,08%, а також 
завершив перший квартал 
2017 року з чистим відсо-
тковим доходом 82,68 млн 
грн, що на 7,58% більше, ніж 
за той самим період 2016-
го. Чистий комісійний до-
хід Банку Форвард за пер-
ший квартал 2017 року, за 
даними НБУ, становив 7,412 
млн грн. На 1 квітня 2017 ро-
ку обсяг кредитів та забор-
гованості клієнтів банку за 
винятком резервів переви-
щив 1 млрд грн, 100% кре-
дитів припадало на позики 
фізичним особам. 

Серед усіх 66 банків, які 
увійшли до рейтингу, Банк 
Форвард був єдиним, чий 
кредитний портфель бу-
ло повністю сформовано 
з позик фізичним особам. 
Агентство вважає це пози-
тивною характеристикою.

ТОП-15 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) 9,275
2 АЛЬФА-БАНК rd.1 (pi) 8,877
3 УкрСиббанк rd.1 (pi) 8,543
4 КРЕДОБАНК rd.1 (pi) 8,323
5 Укрсоцбанк rd.1 (pi) 8,315
6 ТАСКОМБАНК rd.1 (pi) 8,248
7 ПРИВАТБАНК rd.1 (pi) 8,212
8 БАНК ФОРВАРД rd.1 (pi) 7,973
9 ПІРЕУС БАНК МКБ rd.1 (pi) 7,511

10 Укргазбанк rd.1 (pi) 7,286
11 ПРАВЕКС-БАНК rd.1 (pi) 6,524
12 ОТП БАНК rd.1 (pi) 6,328
13 Укрексімбанк rd.1 (pi) 6,156
14 Ощадбанк rd.1 (pi) 6,143
15 Idea Bank rd.1 (pi) 6,115

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

надійність банківського депозиту. Ця думка не є рекомендацією до придбання банківських по-
слуг або вкладення коштів у конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агент-
ство вважає достовірними. Диференціацію рейтингової оцінки проведено відносно середніх 
значень числових факторів, які бралися до уваги під час оцінювання. Рівень рейтингу визнача-
ється не місцем в таблиці, а рейтинговою оцінкою. У випадку расходження даних НБУ із даними 
квартального звіту банку, перевага віддавалася квартальним звітам НБУ. Порівнюючи резуль-
тати рейтингів за перший квартал 2017 року та за 6–9 місяців 2016 року варто враховувати, що 
рейтинги розраховувалися за методикою, до якої вносилися зміни у лютому та травні 2017 року


