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ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ ОВЕРДРАФТ

ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ КРЕДИТИ МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ БІЗНЕСУ

МІСЦЕ 
В РЕЙТИНГУ

БАНК СЕРЕДНЯ СТАВКА 
ЗА ОВЕРДРАФТОМ

ВІДНОШЕННЯ 
МАКСИМАЛЬНОЇ 
СУМИ КРЕДИТУ ДО 
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНИХ 
ОБОРОТІВ КЛІЄНТА

МОЖЛИВІСТЬ АВТОМА
ТИЧНОГО ЗБІЛЬШЕННЯ 
КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ В 
РАЗІ ЗРОСТАННЯ ОБІГУ 
КОШТІВ ЗА РАХУНКОМ

МОЖЛИВІСТЬ 
ВАЛЮТНОГО 
ОВЕРДРАФТУ

1 УКРЕКСІМБАНК 15,98% 50% так так

2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 16,56% 70% так ні

3 ОЩАДБАНК 16,15% 50% так ні

4 ПУМБ 17,76% 40% так ні

5 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 13,60% 30% так так

6 УКРСИББАНК 13,62% 25% так ні

7 АГРОПРОСПЕРІС БАНК 15,50% 50% так ні

8 АЛЬФАБАНК 16,50% 40% ні ні

9 ГЛОБУС 15,20% 30% так ні

10 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 19,50% 50% так ні

МІСЦЕ 
В РЕЙТИНГУ

БАНК СЕРЕДНЯ СТАВКА ДЛЯ 
ПОЗИЧАЛЬНИКА I КАТЕГОРІЇ

КОМІСІЯ ЗА ВИДАЧУ ПОЗИКИ МАКСИМАЛЬНИЙ СТРОК 
ПОЗИКИ, МІСЯЦІВ

1 ОТП БАНК 10,00% 0,50% 60

2 АЛЬФАБАНК 15,10% 0,90% 60

3 ПУМБ 16,80% 0,96% 60

4 УКРСИББАНК 10,68% 0,01% 120

5 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 13,60% 0,01% 60

6 ПРИВАТБАНК 15,60% 0% 60

7 АГРОПРОСПЕРІС БАНК 15,00% 0–1% 84

8 УКРГАЗБАНК 15,70% 0,01% 60

9 ОЩАДБАНК 14,61% 0–1% 120

10 ЛЬВІВ 21,40% 1% 60
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Під час розрахунку рейтингу застосовувалися такі критерії: середньозважена (за рік) ставка за овердрафтом; відношення 

максимальної суми кредиту до середньомісячних оборотів клієнта; розмір штрафу за прострочення; швидкість ухвалення 

рішення для продовження овердрафту; можливість автоматичного збільшення кредитного ліміту в разі збільшення 

оборотів за рахунком; можливість валютного овердрафту; кількість клієнтів, які скористалися послугою в 2020 році; 

кількість активних рахунків юросіб. Максимальний розмір овердрафту минулого року надавав Кредобанк. Відношення суми 

кредиту до середньомісячних оборотів клієнта становило 1,8. У середньому банки встановлювали ліміт за овердрафтом на 

рівні 43% від середньомісячних оборотів. При цьому середньорічна ставка дорівнювала 17,42% річних. Найбільш дешеве 

фінансування можна було отримати в Укрсиббанку та Креді Агріколь Банку. Тією чи іншою мірою активно надавали цю 

послугу 37 банків: в умовах обмеженого кредитування бізнесу саме овердрафти, причому як для «своїх», так і «чужих» 

клієнтів, стали основним кредитним продуктом. Про надання валютного овердрафту заявили сім кредитних установ.

У рамках цього рейтингу досліджувалося кредитування підприємств малого та середнього бізнесу (з оборотом менш 

ніж 200 тис. грн), а також фізосіб-підприємців. Під час розрахунку рейтингу застосовувалися такі критерії: ефективна 

ставка для позичальника I класу (за класифікацією НБУ); час ухвалення кредитного рішення; вартість розгляду кредитної 

заявки; розмір комісії за видачу кредиту; максимальний термін кредиту; фактична наявність бланкових кредитів; 

наявність спеціалізованих програм кредитування (на купівлю устаткування, яке саме є заставою; на купівлю комерційного 

автотранспорту, що є заставою; аграрного сектору під заставу сільгосппродукції); кількість відділень, де доступна 

послуга; динаміка кредитного портфеля юросіб за підсумками 2020 року; співвідношення кредитного портфеля юросіб 

банку до загального портфеля юросіб усіх учасників ринку. Усього цю послугу пропонували 37 банків. Середньорічна 

ставка за неакційними кредитами становила 16,75% річних.

Серед цікавих для клієнтів про-
дуктів заступниця директора департа-
менту розвитку корпоративного біз-
несу та МСБ Кредобанку Наталя Згоба 
називає партнерські програми креди-
тування легкових транспортних засо-
бів, які дають можливість отримати 
кошти під мінімальний відсоток. 

А в Альфа-Банку запропонували 
клієнтам середнього бізнесу з річним 
доходом понад 50 млн грн фінансу-
вання під плаваючу процентну став-
ку, прив’язану до облікової ставки 
НБУ. В разі зниження облікової став-
ки, як це відбувалося минулого року, 
ставка за договором автоматично зни-
жувалася. Проте вже цього року вар-
тість таких позик для бізнесу зросла з 
підвищенням облікової ставки. 

Зростав інтерес банків до кредиту-
вання фізичних осіб — підприємців. 
Державний Укргазбанк, наприклад, 
на початку 2021-го запропонував та-
ким клієнтам мікрокредити на суму 
до 500 тис. грн строком до двох років 
для закупівлі товарів або сировини 
для виробництва чи продажу, при-
дбання нового обладнання, ремон-

ту, відкриття нових торгових точок 
тощо. В банку підрахували, що на по-
чаток року їхній кредитний портфель 
МСБ становив 7,8 млрд грн.

ДОРОГЕ ЗАДОВОЛЕННЯ
За даними дослідження «50 провідних 
банків України», фінансування для 
МСБ обходилося минулого року в се-
редньому в 16,75% річних, водночас у 
2019-му — 20,72%. 

Найбільш популярним продуктом, 
за словами банкірів, була кредитна 
лінія. Наприклад, Укргазбанк для по-
повнення оборотного капіталу клієн-
тів МСБ відкривав відновлювальну 
відкличну або невідновлювальну кре-
дитну лінію в гривні, доларах або євро. 
Вартість такого фінансування станови-
ла від 12,6% у гривні, від 6,2% річних 
у доларах та від 5,6 % річних в євро. 
Також клієнт мав сплатити разову 
комісію в 1% від суми кредиту або на-
даного ліміту. Для отримання коштів 
компанія мала надати заставу — ру-
хоме або нерухоме майно. Бланковий 
кредит (максимум 1,5 млн грн) обхо-
дився дорожче — від 13,78%  річних 

ня обігових коштів та овердрафти, 
надавав послуги з факторингу та лі-
зингу. В ОТП Банку попит мали так 
звані миттєві кредитні продукти, 
що дають змогу швидко та просто 
отримати кредит на різні потреби 
бізнесу: кредитна лінія, овердрафт, 
інвестиційний кредит, кредит під за-
ставу депозиту. Більшість із них може 
бути надано без застави. «Також для 
агровиробників ми створили окре-
мий напрям — «Агрофабрика», який 
працює як конвеєр дає можливість 
фермерам отримувати фінансування 
лише під заставу фінансових агро-
розписок строком до дев’яти днів. Це 
дало змогу банку посісти перше місце 
серед усіх кредиторів, які працюють 
із фінансовими аграрними розписка-
ми», — розповіла директорка депар-
таменту продажів середнім та малим 
корпоративним клієнтам ОТП Банку 
Ольга Волкова. Вона підрахувала, що 
загальний обсяг випущених на ко-
ристь ОТП Банку аграрних розписок 
досяг 4,9 млрд грн, що становить 24% 
від усіх фінансових аграрних розпи-
сок, випущених в Україні. 

 департаменту мікро-, малого та серед-
нього бізнесу Ощадбанку Олена Гіль.

Станом на кінець квітня 2021-го, за 
даними Міністерства фінансів, 29 бан-
ків-партнерів видали трохи менш ніж 
15 тис. кредитів на загальну суму в 
35,8 млрд грн, з яких 15,7 млрд грн — 
рефінансування попередньо отрима-
них кредитів, ще 15 млрд грн — ан-
тикризові кредити під 0-3% річних. 
Інвестиційних кредитів за весь цей час 
було видано лише 5,1 млрд грн. Най-
більшими одержувачами коштів за 
програмою «Доступні кредити  5-7-9%» 
є аграрії — на них припадав 51% ви-
даних позик. Цікаво, що для представ-
ників агросектору в Україні діє щонай-
менше п’ять державних програм.

Асоційований експерт Центру 
соціально-економічних досліджень 
«Case Україна» Євген Дубогриз потен-
ційною проблемою програми вва-
жає недостатність коштів у бюджеті. 
«За нинішніх обсягів фінансування, 
навіть якщо позик більше не вида-
ватимуть, витрати на компенсацію 
відсоткових ставок лише у 2021 році 
перевищать 3 млрд грн. Тим часом 
у бюджеті-2021 на програму доступ-
них кредитів закладено вдвічі менше 
кош тів — 1,6 млрд грн. За подальшого 
прискорення фінансування доведеть-
ся або перерозподіляти гроші з інших 
статей, або збільшувати дефіцит фін-
плану», — попереджає експерт. 

Проте в уряді не планують суттє-
во обмежувати бізнес у доступі до де-
шевого фінансування. Міністр фінан-
сів Сергій Марченко запропонував 
відмовитися від кредитів рефінансу-
вання (всі охочі вже рефінансували 
отримані раніше кредити, тому мож-
ливості цього продукту вже майже 
вичерпано), але зберегти можливість 
отримувати антикризові кредити під 
0%. До того ж в уряді планують повер-
нутися до ідеї фінансування старта-
пів з реалістичними бізнес-планами. 
А уповноважений представник Фон-
ду розвитку підприємництва Валерій 
Майборода анонсував, що «Доступні 
кредити  5-7-9%» поширять на лізин-
говий ринок.

З РОЗРАХУНКОМ НА ВЛАСНІ СИЛИ
Кредитування поза межами програми 
«Доступні кредити 5-7-9%» у 2020 році 
існувало, проте частка таких креди-
тів, за словами банкірів, була невели-
кою. «Державна програма популярна 
серед позичальників, але за її умова-
ми не всі клієнти мають можливість 
отримати кредитні кошти. Тому всі 
банківські кредитні продукти та до-
кументарні операції мають попит», — 
розповідає Олена Гіль. Наприклад, 
на державну підтримку не можуть 
розраховувати компанії, які виробля-
ють алкоголь чи тютюн або торгують 
ними, здають нерухомість в оренду.

В Ощадбанку, наприклад, близь-
ко 30% кредитів оформлюється поза 
умовами держпрограми. Насамперед 
це кредити для представників серед-
нього бізнесу, а також класичні овер-
драфти, бланкові мікрокредити на 
розвиток бізнесу, кредити під заставу 
депозиту. ПУМБ поза межами про-
грами видавав кредити на поповнен- >>
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