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дистанційного формату обслуговуван-
ня, активно просуваючи кредитні про-
дукти через онлайн-канали, зокрема 
мобільні застосунки. «Перехід до «циф-
ри» є невідворотним процесом. Для 
нас залишаються в пріоритеті диджи-
тал-канали. Мета — віддалене оформ-
лення всіх кредитів, включно з іпоте-
кою та автокредитами», — заявив член 
правління Ощадбанку Антон Тютюн.

АВТОМОБІЛЬ  НЕ РОЗКІШ
Під час першого локдауну українці 
переглянули ставлення до власно-
го автомобіля. Адже в умовах, коли 
громадський транспорт зупинився 
чи працював в обмеженому форматі, 
легковий транспорт залишався єди-
ним засобом пересування. За словами 
Ольги Пархоменко, завдяки економії 
витрат на закордонних подорожах клі-

єнти мали змогу переорієнтувати віль-
ні кошти на купівлю автомобіля. За 
2020 рік українці придбали 85,5 тис. 
нових автомобілів, що лише на 3% 
менше, ніж попереднього року.

Частину з них було куплено в кре-
дит. «Ми бачимо зростання продажів 
у преміальному сегменті. Зниження 
ставок за кредитами дає змогу швид-
ше розвивати партнерські продажі 
з автосалонами», — розповів Олег 
Клименко. У Креді Агріколь Банку, 
який тривалий час є лідером ринку 
автокредитування, з’явився потуж-
ний конкурент. «Упродовж року, на 
фоні зниження вартості ресурсів і зва-
жаючи на високу конкуренцію між 
основними гравцями ринку, банки 
поступово знижували ставки за кре-
дитами і покращували умови креди-
тування. У 2020 році Ощадбанк видав 

позики. Це підтверджує і статистика 
НБУ — понад 80% кредитів МФО було 
видано клієнтам онлайн. Фактор гнуч-
кості та безперешкодного доступу клі-
єнта до грошей у будь-який час доби 
набув особливої актуальності в умовах 
обмеження пересування.

Клієнти «фінок» все ще «дрібні» 
для банків. «Не слід говорити про пе-
ретік клієнтів. Насамперед тому, що 
ми працюємо з різними чеками і в різ-
них клієнтських сегментах. Фінансові 
компанії працюють із малими чеками 
до 5 тис. грн, водночас середній чек 
банку за кредитом готівкою становить 
30–35 тис. грн», — розповіла директор-
ка департаменту кредитування і депо-
зитних продуктів Альфа-Банку Ольга 
Пархоменко.

Банки в умовах коронакризи швид-
ко перебудували роботу з урахуванням 
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МІСЦЕ 
В РЕЙТИНГУ

БАНК СЕРЕДНЬОРІЧНА 
ЕФЕКТИВНА 
СТАВКА

МОЖЛИВІСТЬ 
ВИДАЧІ КРЕДИТУ 
НЕ КЛІЄНТАМ 
БАНКУ

МОЖЛИВІСТЬ 
ОФОРМЛЕННЯ 
КРЕДИТУ 
ДИСТАНЦІЙНО 

МАКСИМАЛЬНА 
СУМА КРЕДИТУ, 
ГРН

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

1 ПУМБ 74,00% так так 300 000 1236

2 АЛЬФАБАНК 61,00% так так 1 000 000 4469

3 АБАНК 78,21% так так 500 000 232

4 ІДЕЯ БАНК 90,62% так так 500 000 1850

5 БАНК ФОРВАРД 109,40% так так 100 000 393

6 ОЩАДБАНК 80,31% ні так 250 000 1800

7 АКОРДБАНК 146,30% так ні 500 000 81

8 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 121,00% так так 1 000 000 150

9 ТАСКОМБАНК 54,00% так ні 300 000 79

10 КРЕДОБАНК 41,20% так ні 500 000 80

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, ХВИЛИН

АБСОЛЮТНИЙ ПРИРІСТ 
ГРИВНЕВОГО ПОРТФЕЛЯ 
КРЕДИТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, 
МЛРД ГРН

1 УНІВЕРСАЛ БАНК 45,48% 200 000 62 5 5,61

2 ОЩАДБАНК 48,27% 250 000 62 – 1,35

3 АЛЬФАБАНК 43,22% 200 000 62 до 15 –0,80

4 ІДЕЯ БАНК 40,83% 200 000 120 до 10 –0,35

5 АБАНК 52,50% 200 000 62 0,5 1,61

6 ПУМБ 47,88% 200 000 62 до 60 2,68

7 ПРИВАТБАНК 51,79% 50 000 55 до 1 –3,59

8 ТАСКОМБАНК 43,29% 100 000 62 до 15 0,01

9 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 59,32% 1 000 000 67 від 1 –0,21

10 УКРГАЗБАНК 52,07% 300 000 30 до 5 0,35

ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ КРЕДИТ ГОТІВКОЮ
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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 2020 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 2020 рік. Найбільш активно розвивав цей напрям 

ПУМБ, який 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 2020 році трохи менш ніж 650 тис. осіб, що на 20% менше, ніж за підсумками 2019-го 

(800 тис. осіб).

У 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 2020 рік, а також кількість нових клієнтів, які скористалися послугою в 2020-му. 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 строком до 55–

62 днів. Середній строк грейс-періоду становив 57 днів. Проте Ідея Банк пропонував грейс-період навіть у 120 днів. Середня 

вартість кредиту становила 55% річних. За даними 37 банків, які декларують продаж карткових кредитів, цією послугою 

минулого року скористалися 12,77 млн клієнтів, що на 75% більше порівняно з попереднім роком (7,3 млн клієнтів).

ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ КРЕДИТНІ КАРТКИ

А-Банк (+1,6 млрд грн). Найбільших 
втрат серед банків з українським при-
ватним капіталом зазнав Банк Кредит 
Дніпро (–0,2 млрд грн).

Найбільший попит у населення тра-
диційно мали споживчі кредити, які 
формують 82,7% портфеля роздрібних 
кредитів. Це кредити готівкою, кредит-
ні картки та кредити на купівлю побу-
тової техніки. Понад половину спожи-
вчих кредитів (51,8%) видано на строк 
до одного року. Решту портфеля банків 
займають автокредити та іпотека.

За результатами дослідження ком-
панії CBR, проведеного наприкінці 
2020 року, 36% опитаних українців 
стикалися з нестачею коштів на що-
денні витрати, із них 45% — постійно. 
Криза негативно вплинула на доходи 
населення — про скорочення чи втра-
ту доходу розповіли 47% опитаних. Для 
39% українців основним джерелом 
кош тів у часи скрути був уже відкри-
тий кредитний ліміт за платіжною 
карткою, і лише 27% українців звер-
талися за безпроцентними позиками 
до родичів. Кредити в небанківських 
кредитних установах брали лише 7% 
українців, а в ломбардах — 5%. Небан-
ківські фінустанови зазвичай видають 
дуже короткі кредити, які швидко га-
сяться, тому за рік видали 12 млн мі-
крокредитів.

Суттєве зниження облікової ставки 
НБУ — з 13,5% до 6% — вплинуло на вар-
тість ресурсної бази. Із часом знизили-
ся й кредитні ставки, але нерівномірно. 
Якщо в грудні 2019-го середньозважена 
ставка за споживчими кредитами сяга-
ла 33,6%, то через рік — 30,5%. За дани-
ми НБУ, найбільш суттєво скоротилася 
ставка за всіма видами іпотечних кре-
дитів — з 19,1% до 12,5%.

НЕДООЦІНЕНІ КОНКУРЕНТИ
Конкуренцію банкам створюють фі-
нансові компанії, але минулого року 
вони постраждали навіть суттєвіше 
за банки: за карантинні II–IV квартали 
заборгованість фізичних осіб перед фі-
нансовими компаніями скоротилася 
на 1,2 млрд грн (–8%).

Клієнти мікрофінансових компа-
ній в умовах кризи почали шукати 
більш вигідні ставки. «Сегменти клі-
єнтів банків та фінансових компаній 
відрізняються. Це змушує банки по-
кращувати підходи до оцінки ризи-
ку. Але можливості й ціна ресурсів у 
банку завжди будуть кращими, а фак-
тор вартості кредиту для споживача, 
як правило, ключовий», — розповів 
член правління з розвитку роздрібно-
го бізнесу ОТП Банку Олег Клименко. 
У II півріччі банки пом’якшили стан-
дарти споживчого кредитування внас-
лідок високої конкуренції з іншими 
фінансовими установами, включно з 
небанківським фінсектором.

Як свідчать результати досліджен-
ня CBR, фактор вартості позики зазна-
чили 41% респондентів. Важливими 
під час обрання кредиту для позичаль-
ників були прозорість умов та мож-
ливість дострокового погашення. 
На ухвалення рішення взяти кредит 
впливав також попередній досвід от-
римання позики в цій установі та зруч-
ний спосіб отримання та погашення 
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