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ця року наша мережа зменшиться до 
1,8 тис. відділень», — обіцяє він.

Мережі інших банків змінювали-
ся несуттєво, а найбільше зростання 
показав ПУМБ — на 28 офісів (+15,6%). 
«ПУМБ уже кілька років поспіль зали-
шається чи не єдиним банком, який 
планово розширює мережу відділень, 
тоді як інші банки її скорочують. Наш 
банк відкриває відділення не лише в 
обласних центрах, а й в містах, де рані-
ше не був представлений. За минулий 
рік відділення з’явилися у Волновасі, 
Дружківці, Добропіллі, Ніжині, Ко-
ростені та інших містах. На 2020 рік 
заплановано відкриття 20 відді-
лень», — розповідає заступниця голо-
ви правління ПУМБ Наталія Косенко.

Відділення банків мають бути не 
лише хайтек, але й доступними для 
всіх громадян. Наприкінці 2019-го 
Нацбанк зсунув графік забезпечення 
банками належного доступу маломо-
більних груп населення до приміщень. 
До 1 січня 2021 року інклюзивними 
мають стати 50% усіх відділень у Києві 
та містах із населенням понад 300 тис. 
осіб та 30% офісів в інших населених 
пунктах. Ще за рік має закінчитися 
модернізація всіх відділень у Києві та 
великих містах і щонайменше 70% — у 
менших населених пунктах. До почат-
ку 2023 року інклюзивними мають ста-
ти решта відділень.

Ощадбанк оновив кожне четверте 
відділення — 660 офісів. «У 2020 році 
заплановано відкрити 50–70 нових 
відділень. Основну кількість відді-
лень нового формату облаштовано 
пандусами, що забезпечують доступ-
ність банківських послуг для мало-
мобільних груп населення», — розпо-
відає Валерія Малахова. Капітальний 
ремонт відділень та відкриття нових 
мають відповідати вимогам з інклю-
зивності, а на це потрібен додатко-
вий час. «Для Ощадбанку, як банку з 
найбільшою мережею відділень, є не-
достатнім продовження на два роки 
терміну, відведеного на приведення 
мережі у відповідність до державних 
будівельних норм. Сподіваємось на 
лібералізацію цих вимог із боку НБУ 
з урахуванням наданих нами аргумен-
тів», — додає вона.

ТРАНСФОРМАЦІЯ РИНКУ
Торік на ринку спостерігалось декіль-
ка важливих трендів. Перший — зни-
ження дохідності. На фоні стрімкого 
уповільнення інфляції до цілі НБУ у 5% 
плюс-мінус 1 п.п. регулятор протягом 
року зменшив облікову ставку з 18% 
до 13,5%, а в квітні 2020-го довів її до 
8%. Підвищений попит нерезидентів 
на ОВДП опустив ставки дохідності 
за ними до менш ніж 10%. Сукупність 
цих факторів мала стимулювати бан-
ки зменшувати кредитні ставки для 
бізнесу.

Другий тренд — валютна лібе-
ралізація, яка стартувала 7 лютого 
2019 року, коли набув чинності закон 
«Про валюту і валютні операції». Про-
тягом року НБУ зняв чотири десятки 
обмежень: наприклад, для бізнесу ска-
совано обов’язковий продаж валюти; 
дозволені репатріація всіх дивідендів, 
дострокове погашення боргів і купівля 

Портфель непрацюючих кредитів 
банківської системи скоротився за 
рік на 88,7 млрд грн, або на 14,3%, до 
530,8 млрд грн: п’ята частина скоро-
чення припадає на роздрібний порт-
фель, решта — на корпоративний. 
Майже порівну зменшення NPL забез-
печили іноземні та державні банки. 
Рівень NPL впав на 4,5 процентного 
пункту — нижче 50%.

Заборгованість банків за креди-
тами рефінансування НБУ скороти-
лася майже вдвічі завдяки зусиллям 
ПриватБанку і Укргазбанку, а Ощад-
банк і Укрексімбанк продовжили 
погашати свої єврооблігації. Кошти 
клієнтів банків зросли на 14,2%: най-
більше на рахунках бізнесу — на 22% 
(+94,9 млрд грн), тоді як заощадження 
населення збільшилися лише на 8,7% 
(+44,1 млрд грн).

У ВЕЛИКОМУ ПЛЮСІ
Проте минулий рік банкіри запам’я-
тали не значним припливом коштів 
клієнтів, зокрема поверненням валют-
них вкладів населення, які зросли на 
15,4% в доларовому еквіваленті — до 
$10 млрд, а рекордним прибутком у 
майже 60 млрд грн. «Банківська систе-
ма у 2019 році працювала дуже при-
бутково і не лише за рахунок того, що 
формування резервів було найнижчим 
за останні, напевно, 10 років, але й 
завдяки значному зростанню доходів, 
особливо комісійних. І це є ілюстра-
цією того, що система вже готова не 
лише до повноцінного обслуговування 
економіки, але й до кредитування», — 
стверджувала Катерина Рожкова. Ви-
трати банків на резерви скоротилися 
вдвічі (до 11,85 млрд грн) — до 6,4% від 
усіх витрат.

Чистий прибуток банків зріс із 
22,3 млрд грн до 59,6 млрд грн торік 
завдяки декільком факторам: зро-
став і чистий процентний дохід, і 
чистий комісійний дохід, а торговий 
результат збільшився одразу в вісім 
разів. У цілому доходи банків зросли 
на 19,5%, тоді як витрати — на 1,4%. 
«Основними чинниками збільшення 
прибутку банків у 2019 році були мен-
ші резерви (+12 млрд грн до прибутку) 
та переоцінка активів — імовірно цін-
них паперів (+14 млрд грн)», — зазна-
чає керівник аналітичного департа-
менту ІК Concorde Capital Олександр 
Паращій.

Найбільший прибуток серед 
державних банків отримав Приват-
Банк — 32,6 млрд грн, банків з україн-
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№ БАНК КІЛЬКІСТЬ 
ВІДДІЛЕНЬ

ЗМІНА КІЛЬКОСТІ ВІДДІЛЕНЬ 
ВІД ПОЧАТКУ 2019 РОКУ

1 ОЩАДБАНК 2327 303

2 ПРИВАТБАНК 1928 93

3 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 496 7

4 УКРСИББАНК 284 16

5 АЛЬФАБАНК 257 5

6 УКРГАЗБАНК 250 4

7 АБАНК 225 0

8 ПУМБ 208 28

9 МЕГАБАНК 158 8

10 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 150 0

11 СБЕРБАНК 106 5

12 ТАСКОМБАНК 103 8

13 ПІВДЕННИЙ 98 4

14 ОТП БАНК 88 2

15 КРЕДОБАНК 86 7

16 ПОЛТАВАБАНК 85 1

17 ІДЕЯ БАНК 82 0

18 АКОРДБАНК 71 8

19 УКРЕКСІМБАНК 60 1

20 УКРБУДІНВЕСТБАНК 55 1

21 БАНК СІЧ 54 9

22 МТБ БАНК 51 3

23 ПРАВЕКС БАНК 45 5

24 ІНДУСТРІАЛБАНК 42 10

25 БАНК ВОСТОК 40 4

БАНКИ-ЛІДЕРИ ЗА КІЛЬКІСТЮ ВІДДІЛЕНЬ

ДЖЕРЕЛО: НБУ СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2020 РОКУ

ським приватним капіталом — ПУМБ 
(2,6 млрд грн), а іноземних — Райф-
файзен Банк Аваль (4,7 млрд грн). 
Значні прибутки були і в інших «до-
ньок» іноземних банківських груп: 
Укрсиббанку (2,6 млрд грн), ОТП Банку 
(2,5 млрд грн) і Сітібанку (2,2 млрд грн). 
Збитковими за підсумками року були 
лише шість банків (сумарно вони втра-
тили лише 190 млн грн).

Незважаючи на надприбутки, 
банки поводять себе дуже ощадливо 
і максимально стримують зростання 
адміністративних та операційних ви-
трат (+5%). Один з основних способів 
економії — оптимізація мережі, чим 
активно займалися Ощадбанк, який 
закрив 303 офіси (-11,5%), і Приват-
Банк — 93 (-4,6%). «Це не просто меха-
нічне скорочення, а трансформація та 
оптимізація, яка супроводжується сут-
тєвою зміною якості за рахунок розбу-
дови мережі установ нового формату, 
збільшення кількості повноцінних 
універсальних відділень та укрупнен-

ня кількох маленьких відділень на базі 
новоствореної установи», — пояснює 
директорка департаменту роздрібного 
бізнесу Ощадбанку Валерія Малахова. 
На початок 2020-го в Ощадбанку за-
лишалося 2,33 тис. відділень, і протя-
гом року він прагнув скоротити їх до 
1,8–2 тис.

На мережу ПриватБанку, другу за 
розміром — 1,93 тис. офісів, більшою 
мірою тисне фінансовий digital, ніж 
бажання підвищити операційну ефек-
тивність. «Процес обслуговування, по-
ведінка та запити клієнтів змінилися. 
Мережа відділень була побудована від-
повідно до викликів та стратегії мину-
лих років. Сьогодні частина клієнтів 
надає перевагу дистанційним каналам 
обслуговування», — розповідає керів-
ник напряму розвитку мережі Приват-
Банку Андрій Козловський. Частина 
офісів закривається, відбувається пе-
редислокація відділень, їх об’єднання, 
збільшення площі або зміна форма-
ту. «Завдяки всім цим змінам до кін-
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