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досить складною. Директор розвитку 
продуктів Укргазбанку Віталій Годун 
стверджує, що в цьому напрямі реально 
працюють не більше п’яти-семи банків.

Головна причина — відсутність дов-
гих ресурсів. За даними НБУ, частка 
депозитів, розміщених на термін від 
одного року, за підсумками 2019 року 
становила 11,5% від загального обсягу 
гривневих коштів населення. На дум-
ку учасників ринку, вирішенням про-
блеми диспропорції між терміновістю 
пасивів і активів міг би стати запуск 
державного іпотечного агентства, яке 
допомагає банкам розділити ризики, 
пов’язані з іпотечним кредитуванням, 
знизити геп між терміновістю паси-
вів і активів та створити вторинний 
ринок для іпотечних кредитів. Денис 
Міхов вважає, що такі дії збільшать лік-
відність на ринку і, відповідно, дадуть 

змогу банкам видавати більше іпотеч-
них кредитів.

На думку Олексія Пузняка, розви-
ток кредитування стримує низка за-
конодавчих і нормативних обмежень. 
Серед них, наприклад, адміністративні 
процедури, пов’язані з наявністю в по-
зичальників неповнолітніх дітей, а та-
кож можливість реєстрації в іпотечно-
му майні третіх осіб, у тому числі дітей, 
без згоди банку. Крім того, у 2019 році 
продовжував діяти мораторій на стяг-
нення застав за валютною іпотекою. 
Станом на 1 січня 2020 року частка 
непрацюючих роздрібних кредитів 
перевищує 34%, при цьому велика ча-
стина з них припадає саме на іпотечні 
позики. Робота з цими проб лемними 
кредитами, по суті, заморожена. Ска-
сування мораторію, запровадженого 
в 2014 році, передбачено Кодексом 

течні кредити», — розповідає Тетяна 
Шаповал.

Традиційно в Україні близько 20% ав-
томобілів продаються в кредит. 2019 рік 
не став винятком. Продажі нових авто-
мобілів минулого року зросли майже 
на 15%, але сегмент автокредитування 
зростав ще швидше. Клієнтів цікавили 
в першу чергу партнерські програми 
з автодилерами та автовиробниками, 
які давали змогу оформити кредит на 
велику суму під менший відсоток (від 
0,01% річних). Щоправда, як і раніше, мі-
німальна ставка найчастіше передбачає 
перший внесок від 50% вартості автомо-
біля і нетривалий термін кредитуван-
ня — до 12–24 місяців.

БЕЗ ПРАВА НА ДАХ
Ситуація в сегменті іпотечного креди-
тування минулого року залишалася 
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МІСЦЕ 
В РЕЙТИНГУ

БАНК СЕРЕДНЬОРІЧНА 
ЕФЕКТИВНА СТАВКА

МОЖЛИВІСТЬ ВИДАЧІ 
КРЕДИТУ НЕ КЛІЄНТАМ 
БАНКУ

МОЖЛИВІСТЬ 
ОФОРМЛЕННЯ ПОЗИКИ 
ДИСТАНЦІЙНО 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ТОЧОК, 
ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ 
ПОСЛУГУ ВІДДІЛЕННЯ БАНКУ 
ТА ПАРТНЕРСЬКІ ПУНКТИ 
ПРОДАЖУ, ШТ.

1 АЛЬФАБАНК 61,00% так так 3947

2 ІДЕЯ БАНК 68,05% так так 2377

3 ОТП БАНК 43,18% так так 88

4 ПУМБ 47,00% так ні 1245

5 БАНК ФОРВАРД 93,00% так так 626

6 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 41,93% так ні 150

7 ОЩАДБАНК 65,23% так ні 2170

8 ПРИВАТБАНК 77,32% ні так 1974

9 УКРСИББАНК 99,53% так так 251

10 АКОРДБАНК 41,60% так ні 175

МІСЦЕ 
В РЕЙТИНГУ

БАНК СЕРЕДНЬОРІЧНА 
ЕФЕКТИВНА 
СТАВКА

МАКСИМАЛЬНА 
СУМА КРЕДИТУ, 
ГРН

ПІЛЬГОВИЙ 
ПЕРІОД БЕЗ 
НАРАХУВАННЯ 
ПРОЦЕНТІВ, 
ДНІВ

ЧАС НА ПРИЙНЯТТЯ 
РІШЕННЯ ПРО 
ВСТАНОВЛЕННЯ АБО 
ПРОЛОНГАЦІЮ ЛІМІТУ 
ПОЗИКИ, ГОДИН

АБСОЛЮТНИЙ ПРИРІСТ 
ГРИВНЕВОГО ПОРТФЕЛЯ 
КРЕДИТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, 
МЛРД ГРН

1 ПУМБ 47,88% 200 000 62 1 3,52

2 УНІВЕРСАЛ БАНК 45,50% 100 000 62 0 4,63

3 ОЩАДБАНК 46,91% 250 000 62 0,5 2,15

4 АЛЬФАБАНК 50,44% 200 000 62 0,4 7,26

5 ПРИВАТБАНК 52,84% 50 000 55 0,1 7,17

6 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 47,58% 100 000 100 1 1,49

7 ІДЕЯ БАНК 48,00% 200 000 92 0,1 0,86

8 АБАНК 54,62% 200 000 62 0,2 1,07

9 БАНК ФОРВАРД 59,94% 100 000 90 0,3 0,29

10 КРЕДОБАНК 43,38% 200 000 62 3 1,34

ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ КРЕДИТ ГОТІВКОЮ

ДЖЕРЕЛО: ДОСЛІДЖЕННЯ 50 ПРОВІДНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

ДЖЕРЕЛО: ДОСЛІДЖЕННЯ 50 ПРОВІДНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Під час розрахунку рейтингу враховувалися такі показники: середньорічна процентна ставка; середній час оформлення 

кредиту; максимальний термін, на який може бути видана позика; максимальна сума кредиту; обов’язковість надання 

довідки про доходи; готовність банку враховувати непідтверджені доходи; кількість клієнтів, які скористалися послугою в 

2019 році; частка відмов у видачі кредиту; кількість відділень банку та партнерських точок продажів, в яких пропонується 

послуга; абсолютний і відносний показники приросту гривневого кредитного портфеля фізосіб за 2019 рік. Найбільш 

активно розвивав цей напрям ПриватБанк, який традиційно видав за підсумками року найбільшу кількість позик. При цьому 

найширша мережа продажів як з власних, так і з партнерських точок — у Альфа-Банку. Активними гравцями в цьому 

сегменті минулого року були 16 банків, ще сім кредитних установ пропонували цю послугу, але за рік видали не більш ніж 

по одній тисячі кредитів. За даними дослідження «Фінансового клубу», кредити готівкою отримали в 2019 році майже 

800 тис. осіб, що на третину менше, ніж за підсумками 2018-го (1,2 млн осіб).

В рамках рейтингу досліджувалися послуги з надання банками кредитів за картками рівня Visa Classic / MasterCard Standart на 

споживчі цілі. Овердрафти за зарплатними картками не бралися до уваги. Під час складання рейтингу враховувалися такі критерії: 

середньорічна ефективна ставка; максимальна сума позики; пільговий період без нарахування відсотків; розмір штрафу в разі 

несвоєчасного погашення; абсолютний і відносний показники приросту гривневого кредитного портфеля фізосіб за 2019 рік, а 

також кількість нових клієнтів, які скористалися послугою в 2019 році. Один із важливих показників для карткових кредитів — 

наявність і тривалість так званого грейс-періоду (терміну, протягом якого банк не стягує відсотки за користування кредитними 

коштами). Абсолютна більшість учасників дослідження декларували грейс-період терміном до 55–62 днів. Середній строк грейс-

періоду становив 58 днів. Проте деякі гравці пропонували грейс-період у 90 днів (Банк Форвард) і навіть 100 днів (Райффайзен 

Банк Аваль). Середня вартість кредиту становила 50% річних. За даними 35 банків, які декларують продаж карткових кредитів, 

цією послугою минулого року скористалися 7,3 млн клієнтів (більш ніж у два рази більше в порівнянні з позаминулим роком).

ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ КРЕДИТНІ КАРТКИ

Такої самої думки дотримуються й 
інші банки. «На сьогодні рівень спожив-
чих кредитів не перевищує 5% до ВВП. 
Його розвитку сприяють зростання 
споживання населення, поліпшення 
споживчих настроїв, збільшення ре-
альної заробітної плати. Крім того, для 
банків це вагоме джерело заробітку на 
тлі маржі, яка знижується, в корпора-
тивному кредитуванні», — обґрунтовує 
перспективи директорка департамен-
ту маркетингу Креді Агріколь Банку 
Тетяна Шаповал.

Протягом усього минулого року 
банки прагнули поліпшити умови кре-
дитування: збільшували максимальні 
суми позик за кредитками і кеш-кре-
дитами, знижували ставки і погоджува-
лися оформити кредит без страховки, 
збільшували пільгові періоди за кре-
дитними картками, а також скорочува-
ли час оформлення та видачі кредиту і 
доставляли кредитку в будь-яке зручне 
для клієнта місце. Наприклад, деякі 
банки пропонують оформити кредит 
на суму 500 тис. — 1 млн грн без заста-
ви або поручителя, а клієнти «з вулиці», 
без кредитної історії, можуть отрима-
ти кредит до 100 тис. грн. Райффайзен 
Банк Аваль збільшив пільговий період 
за кредиткою до 100 днів, тоді як серед-
ній термін грейс-періоду в українських 
банках становить 55–60 днів.

Від початку 2019 року Нацбанк 
зобов’язав банки використовувати ін-
формацію з кредитного реєстру НБУ 
для оцінки ризиків кредитування. 
Самі ж банкіри стверджують, що поява 
цього реєстру практично не вплину-
ла на рівень відмов за кредитами. «На 
сьогодні з реєстру НБУ банки отриму-
ють інформацію лише за кредитами 
із заборгованістю понад 100 мінімаль-
них зарплат — зараз це 472,3 тис. грн. 
Основна ж маса споживчих кредитів 
має набагато меншу суму заборговано-
сті», — пояснює Тетяна Шаповал.

МАШИНА  НЕ РОЗКІШ
Минулого року банкіри зафіксували 
пожвавлення в сегменті автокредиту-
вання. За словами директорки департа-
менту роздрібного бізнесу Ощадбанку 
Валерії Малахової, в 2019 році Ощад-
банк видав понад 3600 автокредитів на 
суму більш ніж 1,7 млрд грн. Це вдвічі 
більше, ніж у 2018 році, та вдесятеро 
більше, ніж у 2017-му. Середня сума кре-
диту становить близько 500 тис. грн. 
«Ринок продажів автомобілів працю-
вав у тандемі з кредитуванням, прива-
бливі кредитні продукти допомагали 
автодилерам стимулювати попит і 
давали споживачеві змогу розширити 
можливості під час вибору авто, тому 
автокредити були потрібні та актуаль-
ні», — каже Валерія  Малахова.

Аналогічну тенденцію відзначають 
і в Креді Агріколь Банку. «Найбільш 
популярними в наших клієнтів є кре-
дити на купівлю нових автомобілів. 
У 2019 році такі кредити показали чер-
гове рекордне зростання — нам вдало-
ся видати автокредитів на суму понад 
3 млрд грн. За ними за популярністю 
йдуть кредити готівкою на різні цілі — 
великі покупки, ремонт, подорожі, пе-
рекредитування, придбання ненового 
авто, далі — кредитні картки та іпо-
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