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БАНКІВСЬКА ПРОЦЕНТНА ПОЛІТИКА:  
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

BANK INTEREST RATE POLICY:  
THE CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

АНОТАЦІЯ
Ефективний розподіл грошових ресурсів за допомогою на-

копичення тимчасово вільних коштів суб’єктів господарювання 
і населення, а також спрямування цих ресурсів у кредитуван-
ня реальної економіки є однією з головних функцій банківської 
системи. Це тісно пов'язано з процентною політикою НБУ. 
У статті досліджено сучасний стан та перспективи і напрями 
розвитку грошово-кредитної політики банку. Важливою пробле-
мою фінансового менеджменту у сучасних ринкових умовах є 
ефективна монетарна політика, яка пов’язує необхідні обсяги 
банківського продукту з допустимим загальним рівнем ставок 
та відносним значенням чистого процентного спреду та маржі. 
Рівноважна грошово-кредитна політика поєднує ставки залу-
чених і розміщених коштів зі стратегічними завданнями роз-
витку банківських установ, підтримкою їхньої прибутковості 
та фінансової стійкості. Формування концептуальних засад 
управління фінансовою діяльністю банку сьогодні залишаєть-
ся вагомою науковою та практичною проблемою, що зумовлює 
актуальність вибраної теми дослідження.

Ключові слова: процентна політика; процентна ставка, 
облікова ставка НБУ, депозитна політика, кредитна політика.

АННОТАЦИЯ
Эффективное распределение денежных ресурсов посред-

ством накопления временно свободных средств субъектов 
хозяйствования и населения, а также направление этих ре-
сурсов в кредитование реальной экономики является одной 
из главных функций банковской системы. Это тесно связано 
с процентной политикой НБУ. В статье исследовано современ-
ное состояние и перспективы и направления развития денеж-
но-кредитной политики банка. Важной проблемой финансово-
го менеджмента в современных рыночных условиях является 
эффективная монетарная политика, которая связывает необ-
ходимые объемы банковского продукта с допустимым общим 
уровнем ставок и относительным значением чистого процент-
ного спрэда и маржи. Равновесная денежно-кредитная поли-
тика сочетает ставки привлеченных и размещенных средств 
со стратегическими задачами развития банковских учрежде-
ний, поддержкой их доходности и финансовой устойчивости. 
Формирование концептуальных основ управления финансо-
вой деятельностью банка сегодня остается весомой научной 

и практической проблемой, обусловливает актуальность темы 
исследования.

Ключевые слова: процентная политика; процентная 
ставка, учетная ставка НБУ, депозитная политика, кредитная  
политика.

ANNOTATION
One of the main functions of the banking system is the rational 

allocation of monetary resources by accumulating temporarily free 
funds of economic entities and individuals and channeling them into 
lending to the real economy, which, in turn, is closely linked to the 
NBU interest rate policy. The article deals with the current state and 
prospects of the Bank's interest rate policy development. In the cur-
rent market environment, an important interest management prob-
lem is effective interest rate policies that link the required volumes 
of banking product to the acceptable absolute rate of interest and 
the relative value of the net interest spread and margin. Equilibrium 
interest rate policy combines rates of borrowed and placed funds 
with strategic goals of banking institutions development, support of 
their profitability and financial stability. The problem of the effective-
ness of interest rate regulation can only be considered in a complex 
way, due to their dependence on a system of factors. The analysis 
of foreign experience of implementing interest rate policy has made 
it possible to determine the distinctive features of modern domestic 
practice of implementing interest rate policy in Ukraine, which re-
duce its effectiveness. In order to increase the effectiveness of the 
National Bank of Ukraine's interest rate policy, a number of mea-
sures to mitigate the impact of these factors, to bring it closer to 
the standards of countries with an active interest rate policy and a 
regime based on price stability, are justified. They need to be imple-
mented both in the short and medium term. In these circumstances, 
further strengthening of the role of the interest rate policy and the 
monetary channel of the monetary transmission mechanism is an 
objective prospect for the future. Working in the interest rate per-
spective will be more conducive to ensuring the liquidity, profitabil-
ity and expansion of commercial banks. Formation of conceptual 
bases for managing the financial activity of the bank at the present 
stage remains an important scientific and practical problem, which 
determines the relevance of the chosen topic of the research.

Key words: interest rate policy; interest rate, NBU discount 
rate, deposit policy, credit policy.гр
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Постановка проблеми. Важливою проблемою 
фінансового менеджменту у сучасних ринкових 
умовах є ефективна монетарна політика, яка 
пов’язує необхідні обсяги банківського продук-
ту з допустимим загальним рівнем ставок та 
відносним значенням чистого процентного спре-
ду та маржі. Рівноважна грошово-кредитна по-
літика поєднує ставки залучених і розміщених 
коштів зі стратегічними завданнями розвитку 
банківських установ, підтримкою їхньої при-
бутковості та фінансової стійкості. Формування 
концептуальних засад управління фінансовою 
діяльністю банку сьогодні залишається вагомою 
науковою та практичною проблемою, що зумов-
лює актуальність вибраної теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема процентної політики є предметом 
дослідження багатьох зарубіжних та вітчизня-
них авторів: Дж. Сінкі, П. Роуза, Б. Едвардса, 
К. Редхерда, В.В. Вітлінського, В.І. Міщенка, 
Л.М. Кіндрацької та інших.

Питання державного регулювання процент-
ної ставки надзвичайно складне та багатогранне. 
Різні його аспекти досліджували у своїх працях 
В. Стельмах, П. Лазур, Я. Лапчук, І. Шевчик 
та інші. Однак складність трансформаційних 
процесів, що проходять в Україні, вимагає роз-
ширення потенціалу регулювання процентних 
ставок та його наукового обґрунтування з ура-
хуванням реалій перехідної економіки.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на широке коло 
досліджень, зазначена проблема розкривається 
не повною мірою. Тому це підштовхує до погли-
бленого вивчення процентної політики банків, 
а саме її сучасного стану та перспектив розвитку.

Постановка завдання. Мета роботи полягає 
у визначенні та узагальненні правил та підходів 
до підвищення рівня чистого процентного дохо-
ду та фінансової стійкості банківської установи 
на основі дослідження головних чинників, що 
впливають на процентну політику банку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Процентна політика Національного банку – регу-
лювання Національним банком попиту та пропо-
зиції на грошові кошти через зміну процентних 
ставок за своїми операціями з метою впливу на 
процентні ставки суб’єктів грошово-кредитного 
ринку та дохідність фінансових операцій [1, п. 2].

Головною метою процентної політики Націо-
нального банку як основного інструмента впли-
ву на грошово-кредитний ринок є забезпечення 
цінової стабільності в середньостроковій пер-
спективі [1. п. 3].

Згідно зі статтями 25 та 27 Закону України 
«Про Національний банк України» процентна по-
літика та рефінансування банків є головними за-
собами монетарної політики, а Національний банк 
України як емісійно-касовий центр країни вста-
новлює порядок визначення облікової ставки та 
інших процентних ставок за своїми операціями.

Банки під час визначення своєї грошово-кре-
дитної політики повинні планувати процентні 

ставки так, щоб отримані банком відсотки забезпе-
чували необхідний прибуток та покриття витрат.

Відсутність продуманої диференціації про-
центних ставок за депозитними операціями не 
повною мірою стимулює залучення ресурсів на 
термінові депозитні рахунки у великих сумах 
і на тривалий термін. Тому процентні ставки за 
депозитами можуть залежати від суми внесків. 
Кредитні установи платять своїм вкладникам 
досить високі відсотки з метою стимулювання 
заощаджень, особливо на тривалий термін.

Зазвичай під час встановлення позичкового 
відсотка банки враховують не лише рівень об-
лікової ставки НБУ, а й розмір базової ставки 
та ставки відсотка інших банків.

Формування відсоткової ставки є багатофак-
торним процесом, який визначається багатьма 
чинниками, а саме: рівнем облікової ставки НБУ, 
темпами інфляції, терміном надання позики, пла-
тоспроможністю позичальника, особливостями за-
безпечення позики, перспективами зміни ринко-
вої кон’юнктури тощо. Сукупність цих чинників 
визначає межі диференціації кредитного відсотка. 
Ціна кредитних ресурсів є основним чинником, 
що впливає на рівень відсоткових ставок [2].

Інфляція здійснює значний вплив на рівень 
відсоткової ставки. В умовах інфляційних очіку-
вань комерційні банки вимушені «страхувати» 
себе на випадок збільшення рівня інфляції шля-
хом підвищення ставок за кредитами. Позичко-
вий відсоток за мінусом знецінення грошей час-
то називається «реальним відсотком» [2].

Відповідно до дослiдження О. Шаринської, 
механізм регулювання облікової ставки як голов-
ного індикатора на грошово-кредитному ринку, 
зумовлює певні дії та наслідки для країни [4]:

– збільшення облікової ставки приводить до 
підвищення ціни грошей. Таким чином відбува-
ється обмеження попиту на кредити центрального 
банку банками другого рівня, а також обмежу-
ються їхні можливості щодо кредитування різних 
економічних суб’єктів. Це є причиною підвищен-
ня процентних ставок за виданими кредитами та 
зниження попиту суб’єктів економіки на кредити;

– зменшення рівня облікової ставки сприяє 
пожвавленню ділової активності та економічно-
му зростанню, а саме зростають обсяги надання 
кредитів центральним банком іншим банкам. 
А отже, розширюється їхня ресурсна база і від-
бувається зниження процентних ставок за кре-
дитами та, відповідно, зростає попит з боку гос-
подарюючих суб’єктів на банківські кредити [4].

Облікова ставка Національного банку Укра-
їни є одним із монетарних інструментів. Він є 
орієнтиром щодо вартості залучених та розмі-
щених грошових ресурсів, який встановлює На-
ціональний банк України для банків та інших 
суб’єктів грошово-кредитного ринку. Облікова 
ставка є базовою процентною ставкою, початко-
вим пунктом формування процентних ставок за 
іншими операціями з рефінансування банків [3].

Аналіз динаміки облікової ставки в Україні 
змінювався відповідно до тенденцій загального 
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розвитку економіки країни. У грошово-кредит-
ній політиці облікова ставка використовується 
з 25 червня 1992 р. Первинне її значення було 
визначене на рівні 30%. Максимальна величина 
облікової ставки була зафіксована 25.10.1994 р. 
і становила 300%. Такий рівень облікової став-
ки був результатом експансіоністської політики 
НБУ, яка привела до гіперінфляції та різкого 
зменшення валового внутрішнього продукту. 
Найнижчою облікова ставка була визначена 
05.12.2002 р. у розмірі 7% і перебувала на 
такому рівні до 09.06.2004 р. Саме у цей час 
відбувалася макроекономічна стабілізація, гро-
шово-кредитна політика була спрямована на лі-
бералізацію грошового ринку для подальшого 
стимулювання економічного зростання [5].

Починаючи з 2012 року облікова ставка НБУ 
дорівнює 7,5%. А найнижчий рівень облікової 
ставки протягом досліджуваного періоду харак-
терний саме для 2013 року. Процентна ставка 
досягла рівня 6,5% річних із серпня 2013 року. 
Це пов’язано зі стабілізацією економічних про-
цесів в Україні та скороченням інфляції. Та-
кий рівень облікової ставки досить позитивний 
і для банків, і для фізичних та юридичних осіб 
також, тому що кредити стають дешевшими, 
і це приводить до залучення більших обсягів 
коштів у галузі реального сектору економіки.

З 15 квітня 2014 року облікова ставка НБУ 
досягла позначки 9,5%, звісно, це пов’язано 
з економічним становищем держави натепер. 
Погіршення економічної ситуації привело до 
підвищення облікової ставки до 14%. Макси-
мальна облікова ставка за 2015 рік спостері-
галася у березні у розмірі 30%. Таке значення 
облікової ставки свідчить про погіршення соці-
ально-економічних умов розвитку країни. По-
чинаючи з серпня облікова ставка зменшувала-
ся включно до грудня 2017 року. У січні 2018 р. 
облікова ставка почала збільшуватися, досягши 
позначки 18%, та знову почала знижуватися, 
натепер її значення дорівнює 16,5% (рис. 1) [5].

Рішення Національного банку України щодо 
зміни процентних ставок показує негативні 
тенденції ринку грошово-кредитних ресурсів та 
значить можливе потенційне збільшення ціни 
на грошові ресурси, відображає збільшення ста-
вок на фінансовому ринку взагалі [3].

Зміна рівня облікової ставки не є прямим 
впливом на економіку, а більшою мірою сиг-
налом для неї. За збільшення рівня облікової 
ставки збільшується загальний рівень ставок 
на міжбанківському ринку, збитковість від дер-
жавних цінних паперів, рівень ставок за депо-
зитами та кредитами. Необхідність мобілізації 
більшої кількості грошових ресурсів Націо-
нальним банком приводить до зменшення лік-
відності банківської системи. А це і є головною 
причиною збільшення ставок.

Важливою також є зміна інших ставок, які 
встановлює Національний банк України під час 
реалізації процентної політики. Рефінансуван-
ня банків є ще одним етапом, що досить тісно 
пов’язаний із процентною політикою та має й 
певні свої власні риси. Низький загальний об-
сяг кредитування та обмежений розмір кредит-
них ресурсів не дають можливості через зміну 
ставки рефінансування ефективно регулювати 
монетарну сферу [3].

Для розширення можливостей рефінансу-
вання і створення механізму впливу на еконо-
міку актуальним є запровадження найефектив-
нішого різновиду рефінансування – переобліку 
векселів. Подальший розвиток механізму ре-
фінансування в Україні може бути здійснений 
також шляхом залучення в кредитні операції 
більшості учасників міжбанківського ринку, 
що можливо внаслідок зниження вимог до них.

Рефінансування банків відбувається голо-
вним чином за допомогою надання кредитів 
овернайт. Станом на 28 квітня 2014 року, за 
даними Національного банку України, серед-
ньозважена процентна ставка за кредитами 
овернайт досягла позначки 15,47%, що відо-
бражає прояв кризових явищ в економіці Укра-
їни на сучасному етапі розвитку. Під впливом 
кризових явищ ставка за кредитами овернайт 
у 2015 році досягла свого максимуму в 25,21%. 
Станом на вересень 2019 року вона становить 
19% (рис. 2).

Аналіз динаміки зміни ставки за кредитами, 
наданими шляхом проведення тендера, гово-
рить про подібність змін із процентними став-
ками за кредити овернайт.

Станом на 2014 рік ставка за кредити, надані 
шляхом проведення тендера, збільшилася вдвічі 
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Рис. 1. Динаміка облікової ставки Національного банку України в 2008-2019 рр.
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порівняно із значенням у 2013 році. Станом на ве-
ресень 2019 ставка за наданими кредитами шля-
хом проведення тендера становить 17% (рис. 3).

Основні тенденції і зміни процентних ставок 
НБУ можна проаналізувати та узагальнити за 
допомогою середньозваженої ставки за всіма ін-
струментами (рис. 4).

Всі кредитні операції, здійснені НБУ для ре-
фінансування банків, охоплює саме середньозва-
жена ставка. Загальний стан є незмінним щодо 
проаналізованих нами інструментів і зумовле-
ний становищем на грошово-кредитному ринку, 
що залежить від внутрішніх і зовнішніх причин.

Упродовж 2012 та 2013 років ставка була 
найнижчою – 8,1% та 7,2% відповідно. Спосте-
рігаємо зростання середньозваженої ставки до 
25,22% у 2015 році. Станом на вересень 2019 се-
редньозважена ставка становить 17,25%.

Інфляція є основною складовою частиною 
номінальних відсоткових ставок в Україні, а її 
високий рівень та значна мінливість зумовлює 
значну жорсткість у зниженні інфляційних очі-
кувань (рис. 5).

Виходячи з проведеного аналізу, ми бачи-
мо, що всі ставки рефінансування почали змен-
шуватися. Це стало можливим через те, що 
в останні роки НБУ проводить облікову політи-
ку з метою придушити інфляцію шляхом зміни 
рівня офіційної облікової процентної ставки. 
Оцiнюючи ефективність процентної політики, 
варто відзначити, що вона є досить гнучким 
інструментом регулювання. Водночас спрогно-
зувати результати використання цього інстру-
менту важко.

У квітні 2016 року НБУ посилив роль про-
центної політики, прив’язавши до облікової 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

16.00
18.10

11.27
9.40 8.76 7.63

15.47

25.21

18.55
16.20

19.12 19.00

Рис. 2. Процентна ставка за кредитами овернайт в 2008-2019 роках

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0%

500%

1000%

1500%

2000%

2500%

3000%

16.60
20.60

11.12 12.52

7.69 6.76

15.77

24.70

17.73
15.72

19.65
17.00

Рис. 3. Процентна ставка за кредити, надані шляхом проведення тендера, в 2008-2019 рр.

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

сер
пен

ь 2
01

9
0%

500%
1000%
1500%
2000%
2500%
3000%

15.30 16.70
11.62 12.39

8.13 7.15

15.57

25.22

17.36 15.92
19.22 17.25

Рис. 4. Середньозважена ставка за всіма інструментами у 2008-2019 рр.



252

Випуск 5(16) 2019

Класичний приватний університет

ставки процентні ставки за основними монетар-
ними операціями та встановивши симетричний 
коридор за операціями постійного доступу. З того 
часу ринкові процентні ставки за гривневими 
ресурсами гнучко реагують на зміну облікової 
ставки. НБУ вважає, що більш жорстка моне-
тарна політика сприятиме зниженню споживчої 
інфляції та наближенню до цілі у 2019 році. Очі-
кується повернення інфляції до центральної точ-
ки цільового діапазону, тобто середньострокової 
інфляційної цілі (5%) у 2020 році [6].

Якщо розглядати середню ставку за депозита-
ми банківських установ SDR-50 на 12 місяців за 
період з 01.07.2015 по 30.05.2018, то вона впа-
ла з 21,27% до 13,65%. Таким чином, на поча-
ток червня 2018 року в Україні завершився най-
більш затяжний тренд щодо зниження ставок по 
банківських депозитах у гривнях. За період із 
01.07.2018 по 12.09.2018 гривнева SDR-50 дося-
гла показника 14,5% та продовжувала зростати, 
станом на вересень 2019 року становила 15,4% [7].

Станом на 01.07.2018 кошти клієнтів платоспро-
можних банків налічували 933,2 млрд. грн., що 
становило 81% від загального обсягу зобов’язань 
банків України. Нині депозити клієнтів банків 
залишаються основним джерелом ресурсної бази 
для банків. Станом на 01.07.2018 рефінансуван-
ня НБУ займало менше 1% ресурсної бази, між-
банківський ринок – 3,9%.

Найбільш тривожну тенденцію викликала 
структура ресурсної бази за термінами залу-
чення. Станом на 01.07.2018 приблизно, 51,4% 
ресурсної бази були депозитами до запитання, 
тоді як станом на 01.07.2014 депозити до запи-
тання становили 34% [7].

Вплив попиту і пропозиції на процентні ставки 
на ринку банківських послуг повинен бути таким 
самим, як і на ціни товарів. Досвід свідчить, що, 
незважаючи на високі ставки, попит на міжбан-
ківські кредити в Україні перевищує пропозицію.

Отже, процентна політика Національного бан-
ку України має вагомий вплив на реальний сек-
тор економіки, тому вона повинна бути спрямова-
на на формування умов для зменшення реальної 
вартості кредитів. Водночас динаміка відсотко-
вих ставок за депозитами та кредитами значним 
чином буде залежати від подолання структурних 
диспропорцій розвитку та ринкових очікувань. 

Тому виникає потреба у вживанні заходів, узго-
джених з усіма гілками влади, у напрямі макро-
економічної стабілізації та вдосконалення зако-
нодавства із захисту прав споживачів фінансових 
послуг та кредиторів, покращення інвестиційно-
го клімату й поліпшення судової практики під 
час розгляду кредитних спорів [3].

Світовий досвід реалізації процентної полі-
тики центральними банками вказує на те, що є 
деякі її правила та тенденції, дотримання яких 
посилює вплив монетарних інструментів на гро-
шово-кредитний ринок та роль у забезпеченні 
цінової стабільності [8].

А.В. Сомик у своїй статті узагальнила най-
більш ефективні підходи та правила формування 
процентної ставки. Провівши детальний аналіз 
запропонованих шістнадцяти правил реалізації 
сучасної процентної політики банків, можна кон-
статувати, що вибрані авторами п’ять підходів є 
прийнятними та можуть бути впроваджені для 
зміцнення банком своєї позиції на ринку, підви-
щення рівня ліквідності та рентабельності [8]:

– правило «зміни офіційної процентної 
ставки»;

– правило «незначного кроку коригування 
офіційних процентних ставок»;

– «правило Тейлора»;
– правило «вузького процентного коридору»;
– правило «симетричності процентного ко-

ридору».
Таким чином, Національний банк України має 

дотримуватися низки правил, притаманних краї-
нам із активною процентною політикою та режи-
мом, що базується на ціновій стабільності. Йдеться 
насамперед про правила: «незначного кроку кори-
гування ставки», «Тейлора», «операційного орієн-
тиру», «передбачуваності та прозорості», «вузько-
го процентного коридору», «синхронності зміни 
ставок», «мінімізації волатильності офіційних ста-
вок», «узгодженості основних ставок та операції із 
структурною позицією ліквідності», «впливовості 
основної ставки», «стандартизованості інструмен-
тів та операційних засад монетарної політики», 
«дзеркальності інструментів» та «мінімізації втру-
чання у грошово-кредитний ринок» [9].

Висновки з проведеного дослідження. За-
стосування процентних ставок як засобу гро-
шово-кредитної політики дає змогу реалізувати 
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заходи тактичного впливу та досягти бажаних 
параметрів монетарної сфери.

Проблему ефективності регулювання про-
центних ставок можливо розглядати лише 
комплексно, що зумовлено їхньою залежніс-
тю від системи чинників. В економіці Украї-
ни немає однозначної відповіді на ефективність 
застосування політики низьких або високих 
процентних ставок. Низькі процентні ставки 
вважаються ефективнішими для стимулювання 
інвестицій та кредитування пріоритетних галу-
зей економіки. Проте низькі процентні ставки 
обмежують накопичення ресурсів у кредитних 
закладів, що гальмує зростання інвестицій і не 
забезпечує достатньої ефективності.

Задля підвищення ефективності монетарної 
політики Національного банку України було 
обґрунтовано низку заходів щодо зменшення 
впливу зазначених чинників, наближення її до 
стандартів країн із активною процентною полі-
тикою. Їх необхідно реалізовувати як у коротко-
строковій, так і в середньостроковій перспективі.

У зазначених умовах подальше посилення 
ролі процентної політики та процентного ка-
налу монетарного трансмісійного механізму є 
об’єктивною перспективою на майбутнє. Робота 
на перспективу у сфері управління відсоткови-
ми ставками більшою мірою сприятиме забезпе-
ченню ліквідності, рентабельності й розширен-
ню діяльності комерційних банків.
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