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МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА БАНКІВСЬКІ КРЕДИТНІ 

ПОСЛУГИ 

 
В умовах економічного розвитку, тенденції якого регулярно змінюються, банкам як основним фінансовим посередникам на 

фінансовому ринку України, необхідно постійно слідувати змінам кон’юнктури ринку та загальних ринкових тенденцій 

серед споживачів банківського кредиту. Періодично враховувати вплив об’єктивних та суб’єктивних факторів, 

здійснювати їх оцінку та аналіз. Кредит сприяє еволюції та розвитку всіх секторів національної економіки. Він є важливим 

джерелом капітальних інвестицій, тому традиційно виділяється його вагома роль у розвитку і реструктуризації економіки 

та інвестиційній діяльності. В сьогоднішніх умовах ціноутворення на банківські кредити стає визначальним фактором у 

конкурентній боротьбі між банками. Банківський кредит за своєю сутність є специфічним, тому і формування ціни на 

нього залишається процедурою, яка має ряд власних особливостей. Ціноутворення на банківські кредити в банках 

залишається недосконалим та має ряд недоліків. 
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Постановка проблеми. Сучасний етап 

розвитку національної економіки характеризується 

важливістю еволюції банківської системи. 

Адже, функціонування банківських установ 

значною мірою визначає ефективність економіки 

та стабільність соціально-економічного розвитку 

країни. В умовах ринкової економіки банки са-

мостійно, на власний страх та ризик визначають 

політику ціноутворення. Саме тому, досягнення 

банками у процесі діяльності економічного ре-

зультату у вигляді прибутку є надзвичайно важ-

ливим показником для економіки будь-якої кра-

їни. Рівень прибутковість банківського сектоу 

суттєво залежить від того, наскільки цінова полі-

тика банку є ефективної та стратегічно 

направленою.  

Аналіз досліджень і публікацій. 

Ціноутворення на банківський кредит є 

об’єктом дослідження багатьох економістів, 

зокрема: А. Сміта, Ж-Б. Сея, М. Кері, І. Фішера, 

Р.  Корнєєва, О. Лаврушина, І Кауфмана, 

М. Туган-Барановського , І. Сало, О. Криклій, 

Т. Васільєвої, О. Колодізєва та ін. 

Метою статті є комплексний аналіз теоретич-

них аспектів ціноутворення на банківські креди-

ти, впливу факторів на них та розвиток практич-

них рекомендацій щодо підвищення ефектив-

ності даного процесу для розвитку економіки. 

Основні результати дослідження. Сучасний 

стан банківського ринку перебуває  під впли-

вом наслідків кризових явищ 2014-2016 років, 

які мають як фінансовий характер, так і полі-

тичний. Відповідно до цього банківські устано-

ви втрачають конкурентні позиції на банківсь-

кому кредитному ринку. До основних ризиків, 

які пливають на стабільності банківської систе-

ми України належить: ймовірність неповернен-

ня коштів за кредитами, зростання боргових 

зобов’язання перед іноземними кредиторами, 

девальвація курсу гривні, політична нестабіль-

ність. Для відновлення ефективності та 

прибутковості діяльності банків важливу роль 

відіграє відповідність ціноутворення потребам 

ринку та чинного законодавства України. 

Насамперед розглянемо ефективність діяль-

ності банків на кредитному ринку України про-

тягом 2013-2017 років, дані відображені у табл 1. 

Відповідно до даних табл. 1, ми спостерігаємо 

тенденцію до нарощення кредитної діяльності 

банків протягом аналізованого періоду, перелом-

ними моментами були 2013-2015 роки, коли від-

бувалося коливання кредитної активності. Проте, 

протягом 2017 року відбулося зростання обсягу 

виданих кредитів на 14,42%у порівнянні із 2013 

роком.  

До основних причин відновлення 

кредитування належать:підтримка НБУ курсової 

стабільністі  за 11 місяців минулого року зміна 

курсу національної валюти до долара 

становила 0,15%; зростання  міжнародних 

резервів на 22,3% і станом на початок грудня 

вони 18,9 млрд доларів; прибутковість 

діяльності банківської системи України  за 

підсумками десяти місяців 2017 року чистий 

прибуток склав 2,15 млрд гривень.  

Розглянувши обсяги кредитування, 

проаналізуємо ціну банківських кредитів, 

термінами кредитування та валютою у табл. 2. 
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Назва показника 

Роки Темп 

прирост

у 2017 р. 

до 2013 

р., % 

Абсолютне 

відхилення 

2017 р. до 

2013 р., 

млн. грн. 

2013 2014 2015 2016 2017 

Кількість банків, які 

мають банківську 

ліцензію 

180 163 117 96 86 47,78% -94,00 

Загальні активи (не 

скориговані на 

резерви за 

активними 

операціями), млн 

грн 

1 408 688 1 520 817 1571411 1737271 1848333 131,21% 439645,00 

Активи банків, млн 

грн 
1 278 095 1 316 852 

1 254 

385 
1 256 299 1 336 358 104,56% 58263,00 

Кредити надані, 

млн грн 
911 402 1 006 358 965 093 1 005 920 1 042 798 114,42% 131396,00 

Резерви за 

активними 

операціями, млн грн 

131 252 204 931 321 303 484 383 516 985 393,89% 385733,00 

Співвідношення 

сформованих резервів 

до кредитного 

портфеля  

банків, % 

0,14 0,20 0,33 0,48 0,50 344,26% 0,35 

Капітал, млн грн 192 599 148 023 103 713 123 784 163 597 84,94% -29002,00 

Рентабельність 

активів, % 
0,12 -4,07 -5,46 -12,60 -1,94 -1616,67% -2,06 

Рентабельність 

капіталу, % 
0,81 -30,46 -51,91 -116,74 -15,96 -1970,37% -16,77 

Таблиця 1 -  Динаміка показників кредитного ринку України протягом 2013-2017 рр. 

Джерело: [5] 

 

Період 
Національна валюта Іноземна валюта 

Усього Короткостр. Довгостр. Усього Короткострок. Довгострок. 

2013 28,15 27,88 28,86 6,07 1,79 5,13 

2014 27,19 26,76 27,88 3,68 1,86 2,23 

2015 30,19 28,96 30,81 6,93 5,83 1,89 

2016 31,73 32,79 31,41 3,60 2,49 1,26 

2017 29,27 29,88 29,16 0,35 0,32 0,03 

Темп приросту 

2017 р. до 2013 р., 

% 

103,97% 107,19% 101,05% 5,82% 17,94% 0,61% 

Абсолютний 

приріст 2017 р. до 

2013 р.,. 

1,12 2,00 0,30 -5,72 -1,47 -5,10 

Таблиця 2. - Ціна кредитів наданих фізичним особам у національній та іноземній валютах протягом 

2013-2017 роки 
Джерело: [5] 

На проценту ставку за кредитами впливає 

низка факторів серед яких процентна ставка за 

депозитами. Відповідно до цього розглянемо 

взаємозв’язок між кредитною та депозитною 

діяльністю банківської установи щодо надання 

даних послуг основним суб’єктам банківського 

ринку на рис. 1. Відповідно до даних 

зображених на рис.1. протягом аналізованого 

періоду відбувається нарощення кредитної та 

депозитної активності банківських установ, які 

є між собою взаємопов’язані і на основі 

грошово-кредитного мультиплікатора  та 

обсягу залучених коштів здійснюється 

кредитування фізичних та юридичних осіб. 
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Рис. 1. Динаміка зміни обсягів наданих кредитів та залучених депозитів   

протягом 2013-2017 років, млн. грн. [5] 

 

Висновки. Отже, реалізація цінової політики 

українських банків здійснює вагомий вплив на 

ефективність кредитної діяльності та загальний 

економічний результат банківської системи 

України. В загальному за проаналізованими 

показниками, які подаються НБУ 2017 рік був 

успішним для банківської системи, проте 

однозначно вважати її ефективною поки що 

складно. Адже, після трирічної паузи 

активізувалося кредитування населення та 

бізнесу, банки почали нарощувати портфелі 

кредитів фізичним особам. Згідно із даними 

НБУ протягом першого кварталу 2017 року 

населення позичило в банків понад 20 млрд грн. 

Не дивлячись на зростання обсягів 

кредитування воно залишається 

малоефективним, адже на цьому сегменті 

високі ставки кредитування. Наприклад, за 

«кеш» кредитами банки встановлюють 

відсоткові ставки від 40%  до 120 % річних. 

Тоді, як процентні ставки за депозитами 

перебувають на рекордно низькому рівні: 

ставки за валютними депозитами населення 

перебувають на історичних мінімумах, за 

гривневими — найменші за останні п’ять років. 

Тобто, у даному випадку вплив на процентні 

ставки здійснюють інфляційні процеси, 

коливання курсу гривні та негативні 

очікування населення щодо економічної 

ситуації в державі. Для вирівнювання даної 

ситуації НБУ повинен підтримувати рівень 

кредитування на тому який склався у 2017 році, 

проте забезпечити зниження процентних 

ставок за кредитами та рівня інфляційних 

очікувань населення, що в свою чергу 

ефективно вплине на зростання обсягів 

кредитування та обсягів активів як основи для 

проведення кредитної діяльності банків. 
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Черногуз Е.Г. 

МЕХАНИЗМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА БАНКОВСКИЕ КРЕДИТНЫЕ УСЛУГИ 

В условиях экономического развития, тенденции которого регулярно меняются, банкам как основным финансовым 

посредникам на финансовом рынке Украины, необходимо постоянно следовать изменениям рынка и общих рыночных 

тенденций среди потребителей банковского кредита. Периодически учитывать влияние объективных и 

субъективных факторов, осуществлять их оценку и анализ. Кредит способствует эволюции и развития всех 

секторов национальной экономики. Он является важным источником капитальных инвестиций, поэтому 

традиционно выделяется его весомая роль в развитии и реструктуризации экономики и инвестиционной 

деятельности. В сегодняшних условиях ценообразования на банковские кредиты становится определяющим 

фактором в конкурентной борьбе между банками. Банковский кредит по своей сущности является специфическим, 

так и формирование цены на него остается процедурой, которая имеет ряд собственных особенностей. 

Ценообразование на банковские кредиты в банках остается несовершенным и имеет ряд недостатков. 

Ключевые слова: банк, банковская система, кредит, депозит, процентная ставка. 

 

Chornohuz O.  

THE MECHANISM OF PRICING FOR BANK LENDING SERVICES 

In conditions of economic development, the tendencies of which are constantly changing, banks as the main financial 

intermediaries in the financial market of Ukraine, it is necessary to constantly follow changes in the market situation and general 

market trends among consumers of bank loans. Periodically take into account the influence of objective and subjective factors, 

evaluate them and analyze them. The loan promotes the evolution and development of all sectors of the national economy. It is 

an important source of capital investment, so its significant role in the development and restructuring of the economy and 

investment is traditionally highlighted. In today's conditions, pricing for bank loans is becoming a decisive factor in the 

competition between banks. Bank loan by its nature is specific, therefore, the formation of the price for it remains a procedure 

that has a number of peculiarities. Pricing for bank loans in banks remains imperfect and has a number of shortcomings. 

Key words: bank, banking system, credit, deposit, interest rate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


