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ВСТУП 

Пандемія Covid-19 і жорсткі протиепідемічні заходи стали тим «чорним 
лебедем», який, окрім безпосереднього впливу на ділову активність, 
актуалізував більшість назрілих ризиків і дав поштовх розгортанню світової 
економічної кризи.   

Ще у березні Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що вихід 
з цієї кризи повинен мати своїм наслідком формування іншої економіки: 
«Все, що ми робимо під час і після цієї кризи, повинно мати чітку 
спрямованість на побудову більш рівноправних, інклюзивних та стійких 
економік і суспільств, які будуть стійкішими перед лицем пандемій, змін 
клімату та багатьох інших глобальних викликів, з якими ми стикаємося»1. 

Квітневий прогноз Міжнародного валютного фонду передбачав падіння 
світової економіки у 2020 р. на 3% з подальшим швидким відновленням у 
2021 р. на 5,8%2. Проте, вже у червні Фонд погіршив прогноз падіння світової 
економіки у 2020 р. до 4,9%, а зростання у 2021 р. – до 5,4%3.  

Для України прогноз падіння ВВП у поточному році було погіршено з 7,7% до 
8,2%, зростання в наступному році – з 3,6% до 1,1%. Тобто, перспективи 
України оцінюються МВФ значно гірше середнього значення для країн, що 
розвиваються: 2020 р. – падіння на 3%, 2021 р. – зростання на 5,9%. 

Саме на такому песимістичному сценарії розвитку української економіки 
ґрунтується нова півторарічна програма співпраці України з МВФ, схвалена 
Радою керуючих Фонду 9 червня4. 

У МВФ вважають5, що глибше падіння українського ВВП, порівняно з іншими 
країнами, обумовлене відсутністю в домогосподарств значних обсягів 
заощаджень (що пригнічує споживання) та обмеженістю фіскальної 
підтримки економіки. Можливість стимулювання попиту засобами 
монетарної політики, з невідомих причин, випадає з поля зору фахівців 
Фонду, коли йдеться про українську економіку. 

Такий вибірковий підхід дещо дисонує з рекомендаціями самого МВФ 
центральним банкам стосовно протидії кризі. Зокрема, в оновленому Огляді 

                                                           
1 https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/launch-report-socio-economic-
impacts-covid-19 
2 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 
3 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 
4 https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/09/pr20239-ukraine-imf-executive-board-
approves-18-month-us-5-billion-stand-by-arrangement 
5 https://ua.interfax.com.ua/news/economic/671164.html 

https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/launch-report-socio-economic-impacts-covid-19
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/launch-report-socio-economic-impacts-covid-19
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/09/pr20239-ukraine-imf-executive-board-approves-18-month-us-5-billion-stand-by-arrangement
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/09/pr20239-ukraine-imf-executive-board-approves-18-month-us-5-billion-stand-by-arrangement
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/671164.html
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глобальної фінансової стабільності6 йдеться про те, що центральні банки 
(дотримуючись своїх мандатів щодо інфляції та фінансової стабільності) 
повинні пристосовувати свою монетарну політику (за допомогою 
традиційних і нетрадиційних інструментів) до потреби підтримання 
кредитування домогосподарств і підприємств.  

Загалом, економічна криза призвела до перегляду традиційних вимог МВФ 
щодо необхідності обмеження державних витрат, про що йшлося у 
попередньому огляді стану грошової сфери в Україні.  

Для підтримання економіки в умовах кризи велика кількість країн 
застосували масштабні програми фіскального та монетарного 
стимулювання. Цього разу до значного пом’якшення монетарних умов 
вдалися не лише центральні банки-емітенти резервних валют, а й багато 
регуляторів країн, що розвиваються. 

Національний банк України у відповідь на кризу застосовує інструменти, 
ефективність яких є недостатньою, з огляду на надмірно жорсткі стартові 
монетарні умови. Попри незадовільний стан кредитування економіки, 
11 червня Голова НБУ, коментуючи зниження облікової ставки до 6%, 
повідомив про «завершення циклу швидкого пом’якшення монетарної 
політики»7. 

1 липня Яків Смолій подав у відставку з посади Голови НБУ, мотивуючи своє 
рішення «систематичним політичним тиском»8, і 3 липня Верховна Рада 
схвалила її. Відразу після цього, колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева в 
інтерв’ю виданню Central Banking9 висловила думку, що МВФ повинен 
призупинити виплати Україні та зажадати дострокового повернення раніше 
наданих коштів, якщо влада не призначить незалежного Голову НБУ. 

16 липня Верховна Рада України за поданням Президента призначила на 
посаду Голови НБУ Кирила Шевченка. 

Аналітичний огляд допоможе отримати комплексне уявлення про стан 
грошової сфери напередодні і під час вищезазначених подій, а також оцінити 
заходи НБУ щодо протидії кризі та підтримання економічної активності. 

                                                           
6 https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/06/25/global-financial-stability-report-
june-2020-update 
7 https://bank.gov.ua/ua/news/all/vistup-golovi-natsionalnogo-banku-yakova-smoliya-pid-chas-
presbrifingu-schodo-rishen-z-monetarnoyi-politiki-8900 
8 https://bank.gov.ua/ua/news/all/golova-natsionalnogo-banku-yakiv-smoliy-napisav-zayavu-pro-
zvilnennya-cherez-sistematichniy-politichniy-tisk 
9 https://www.centralbanking.com/central-banks/governance/7651851/imf-must-defend-reform-
in-ukraine-gontareva 

https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/06/25/global-financial-stability-report-june-2020-update
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/06/25/global-financial-stability-report-june-2020-update
https://bank.gov.ua/ua/news/all/vistup-golovi-natsionalnogo-banku-yakova-smoliya-pid-chas-presbrifingu-schodo-rishen-z-monetarnoyi-politiki-8900
https://bank.gov.ua/ua/news/all/vistup-golovi-natsionalnogo-banku-yakova-smoliya-pid-chas-presbrifingu-schodo-rishen-z-monetarnoyi-politiki-8900
https://bank.gov.ua/ua/news/all/golova-natsionalnogo-banku-yakiv-smoliy-napisav-zayavu-pro-zvilnennya-cherez-sistematichniy-politichniy-tisk
https://bank.gov.ua/ua/news/all/golova-natsionalnogo-banku-yakiv-smoliy-napisav-zayavu-pro-zvilnennya-cherez-sistematichniy-politichniy-tisk
https://www.centralbanking.com/central-banks/governance/7651851/imf-must-defend-reform-in-ukraine-gontareva
https://www.centralbanking.com/central-banks/governance/7651851/imf-must-defend-reform-in-ukraine-gontareva
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ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ  

У 2020 р. світ увійшов на хвилі чергового пом’якшення глобальних 
монетарних умов. Старт цьому процесу дала ФРС США, яка у 2019 р. (після 
кількарічного періоду так званої нормалізації монетарної політики) знизила 
діапазон ставки федеральних фондів з 2,25 – 2,50% до 1,5 – 1,75% і оголосила 
про початок придбання короткострокових казначейських паперів. ЄЦБ 
знизив ставку за депозитами10, відновив програму купівлі активів і розпочав 
нову серію цільових довготермінових операцій рефінансування. Відтак 
тенденція до пом’якшення монетарної політики поширилась на велику 
кількість центральних банків.  

Зазначені процеси, разом зі зниженням напруги у світовій торгівлі11, давали 
підстави МВФ наприкінці січня 2020 р. заявляти про поліпшення перспектив 
розвитку глобальної економіки12. На тлі позитивних очікувань фондові 
індекси демонстрували рекордне зростання, що тривало до другої половини 
лютого 2020 р. 

Проте вже у березні світ занурився у нову економічну кризу. Поширення 
Covid-19 та обвал цін на нафту призвели до стрімкого падіння фондових 
індексів, що стало маркером входження глобальної економіки у стан рецесії. 
Запровадження жорстких карантинних обмежень, різке зростання 
бюджетних дефіцитів та необхідність підтримання економічної активності 
спонукали центральні банки вдатися до радикального пом’якшення 
монетарної політики. 

Протягом березня Комітет відкритого ринку ФРС США знизив цільовий 
діапазон ставки федеральних фондів на 1,5 п. п., повернувши його до 
історичного мінімуму 0 – 0,25%, зменшив норматив обов’язкового 
резервування до 0% і дав старт новому циклу придбання казначейських 
облігацій та іпотечних цінних паперів13. ФРС оголосила14, що купуватиме 
цінні папери, фактично, в необмежених обсягах. Крім того, було 
запроваджено15 широкий спектр додаткових заходів щодо кредитної 
підтримки підприємств, домогосподарств, муніципалітетів.  

                                                           
10 У вересні 2019 р. ЄЦБ знизив ставку за депозитами овернайт на 10 б. п. до «мінус» 0,50%, 
ставка за основними операціями рефінансування (на 7 днів) залишилася на рівні 0%, за 
кредитами овернайт – на рівні 0,25% 
11 15 січня 2020 р. відбулося підписання «першої фази» економічної і торговельної угоди 
між урядами США і КНР. 
12 https://news.finance.ua/ua/news/-/464050/  
13 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315a.htm 
14 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200323a.htm 
15 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200323b.htm 

https://news.finance.ua/ua/news/-/464050/perspektyvy-svitovoyi-ekonomiky-serjozno-pokrashhylysya-vsogo-za-kilka-misyatsiv-mvf
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315a.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200323a.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200323b.htm
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Як наслідок, баланс ФРС стрімко зріс з 4,1 трлн дол. на початок року до 
7,1 трлн дол. на початок червня, після чого відбулося деяке скорочення 
(станом на 23 липня баланс становив 6,9 трлн дол.)16   

ЄЦБ знизив ставку за довгостроковими операціями рефінансування (LTROs) 
до рівня ставки за депозитами овернайт, тобто «мінус» 0,5% (до цього ставка 
за LTROs встановлювалась на рівні ставки за основними операціями 
рефінансування на 7 днів, тобто 0%)17. Ставку за цільовими довгостроковими 
операціями рефінансування (ТLTROs) було знижено до рівня «мінус» 0,5%, а 
для банків, які активно кредитують реальний сектор економіки, вона може 
бути на 0,5 п. п. нижчою ставки за депозитами овернайт (тобто «мінус» 1%).  

Наприкінці квітня ЄЦБ анонсував18 сім додаткових операцій довгострокового 
рефінансування на час пандемії (pandemic emergency longer-term refinancing 
operations, PELTROs) за ставкою «мінус» 0,25%. 

Крім того, у березні ЄЦБ запровадив19 нову екстрену програму купівлі активів 
(Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) на 750 млрд євро, яка мала 
діяти до кінця 2020 р. Проте, у червні20 її обсяг було збільшено на 600 млрд 
євро до 1 350 млрд євро, а термін подовжено щонайменше до кінця червня 
2021 р. Обсяг діючої програми купівлі активів (АРР), що передбачає 
придбання ЄЦБ цінних паперів щомісячно на 20 млрд євро, було додатково 
збільшено на 120 млрд євро.  

Банк Англії для підтримання економіки під час пандемії знизив ключову 
ставку з 0,75% до 0,1%, збільшив портфель цінних паперів на 300 млрд фунтів 
стерлінгів і запровадив нову схему довгострокового рефінансування для 
стимулювання кредитування малого та середнього бізнесу (TFSME) 21. Крім 
того, з метою підтримки великих корпорацій Банком Англії спільно з 
Міністерством фінансів було запроваджено механізм Covid Corporate 
Financing Facility22, який разом з механізмом Coronavirus Business Interruption 
Loan Scheme (орієнтований на підтримку МСБ) здатен забезпечити 330 млрд 
фунтів стерлінгів кредитів і гарантій для бізнесу (близько 15% ВВП). 

За оцінками МВФ6, сукупні активи центральних банків Групи десяти (G10) з 
середини січня зросли приблизно на 6 трлн дол., що більш ніж удвічі 
перевищує приріст за два роки глобальної фінансової кризи (2008 – 2009 рр.) 
і становить майже 15% ВВП країн G10. 
                                                           
16 https://www.federalreserve.gov/releases/h41/ 
17 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.en.html 
18 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200430_1~477f400e39.en.html 
19 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html 
20 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200604~a307d3429c.en.html 
21 https://www.bankofengland.co.uk/coronavirus 
22 https://www.bankofengland.co.uk/markets/covid-corporate-financing-facility 

https://www.federalreserve.gov/releases/h41/
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200430_1~477f400e39.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200604~a307d3429c.en.html
https://www.bankofengland.co.uk/coronavirus
https://www.bankofengland.co.uk/markets/covid-corporate-financing-facility
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До значного пом’якшення монетарних умов, окрім центральних банків-
емітентів резервних валют, вдалося також багато центральних банків країн, 
що розвиваються. У багатьох випадках ключові ставки у реальному вимірі 
було знижено до від’ємних значень (коли номінальний рівень ставки є 
нижчим поточного рівня інфляції). 

До прикладу, Національний банк Польщі (НБП) протягом березня – травня 
знизив ключову ставку з 1,5% до 0,1%23, попри те, що річний рівень інфляції 
у червні становив 3,3%. З метою забезпечення безперебійного кредитування 
обігового капіталу підприємств НБП запровадив спеціальний інструмент 
рефінансування банків – вексельні кредити, забезпеченням за якими є 
векселі підприємств (ставка дисконту векселів становить 0,12%)24. Крім того, 
НБП започаткував масштабну програму купівлі активів: станом на 16 липня 
на вторинному ринку було придбано цінних паперів на 101 млрд злотих  
(4,5% ВВП). 

Окрім Національного банку Польщі, програми купівлі активів запровадили 
центральні банки Румунії, Угорщини, Хорватії, Туреччини, Єгипту, Ізраїлю, 
Індії, Індонезії, Малайзії, Тайланду, Філіппін, Колумбії, Чилі, ПАР. На 
особливу увагу заслуговують приклади Індонезії25, Філіппін і де-факто 
Туреччини, центральні банки яких вдалися до купівлі державних облігацій не 
лише на вторинному, а й на первинному ринку26. 

Радикальне пом’якшення монетарних умов призвело до заспокоєння 
панічних настроїв на ринках, що відобразилося у відновленні позитивної 
динаміки фондових індексів, уповільненні втечі капіталу з країн, що 
розвиваються, та зниженні девальваційного тиску на валюти цих країн. 

Водночас, МВФ застерігає6, що невідповідність між ситуацією на фінансових 
ринках і розвитком реальної економіки є тим фактором вразливості, який 
може ускладнити процес економічного відновлення у разі зниження 
схильності інвесторів до ризику. Актуальним є ризик втрати 
платоспроможності позичальниками, що може стати серйозним 
випробуванням для стійкості банків у деяких країнах. 

 

 

                                                           
23 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm 
24 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2020/zarzad-16032020.html 
25 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-06/bank-indonesia-agrees-to-buy-
government-debt-to-help-fund-budget 
26 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2020/zarzad-16032020.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-06/bank-indonesia-agrees-to-buy-government-debt-to-help-fund-budget
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-06/bank-indonesia-agrees-to-buy-government-debt-to-help-fund-budget
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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ІНФЛЯЦІЯ 

В умовах пригніченого попиту і низьких світових цін на енергоносії річні 
темпи інфляції у травні 2020 р. знизились до 1,7%, проте вже у червні – 
зросли до 2,4%. Це дає підстави робити висновок про проходження 
локального інфляційного мінімуму, що однак не виключає збереження у 
найближчому майбутньому низьких темпів інфляції.  

За даними Держстату, рівень цін споживчого ринку протягом січня – червня 
2020 р. зріс на 2% (до грудня попереднього року), що значно менше 
відповідних показників чотирьох попередніх років (граф. 1).  

У січні і лютому цінова кон’юнктура мала дефляційний характер, в березні – 
квітні місячні темпи інфляції прискорились під впливом ажіотажного попиту 
і девальвації гривні, проте у травні – червні цінова динаміка знову 
уповільнилась27.  

 

З точки зору основних груп товарів і послуг, найбільший внесок (1,9 п. п.) до 
загального рівня інфляції за січень – червень забезпечило подорожчання 
продуктів харчування та безалкогольних напоїв на 4,3% (граф. 2). Зокрема, 
фрукти за підсумками шести місяців подорожчали на 50,4% (внесок – 
1,5 п. п.), овочі – на 9,5%, цукор – на 5,4%, хліб і хлібопродукти – на 5,1%. 
Водночас на деякі інші групи продовольства ціни знизилися: яйця 
подешевшали на 8,9%, курятина – на 15-18%, молоко – на 1,4%. 

                                                           
27 Місячні темпи інфляції протягом січня-червня 2020 р. становили відповідно 0,2%, 
«мінус» 0,3%, 0,8%, 0,8%, 0,3%, 0,2%. 
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У квітні Уряд запровадив державне регулювання (шляхом декларування) 
споживчих цін на соціально значущі продукти харчування (10 позицій), а 
також деякі ліки, антисептики і засоби індивідуального захисту, що діятиме 
до завершення карантину28.  

 

Підвищення цін за п’ятьма іншими агрегованими складовими індексу 
споживчих цін (граф. 2) було фактично повністю компенсоване за рахунок 
здешевлення товарів і послуг, які мають значну енергетичну складову, а 
також непродовольчих товарів, ціни на які є чутливими до зниження попиту. 

Зменшення вартості житлово-комунальних послуг загалом на 9,2% було 
зумовлене зниженням тарифів на природний газ для населення на 40,2%, а 
також гарячу воду і опалення – на 13%.  

Причиною від’ємної динаміки зазначених тарифів стало падіння цін на газ на 
європейському ринку: вартість газу на німецькому хабі TTF29 (саме її Нафтогаз 
використовує для розрахунку власних тарифів30)  протягом січня – травня 
знизилась на 72% (з 12,25 до 3,40 євро/МВт-год). Локального «дна» ціни 
досягнули 22 травня (3,02 євро/МВт-год), після чого відбулося зростання 
котирувань (на кінець червня ціна сягнула 5,92 євро/МВт-год) з подальшим 
«просіданням» в діапазон 4 – 5 євро/МВт-год. Тобто, цінова кон’юнктура на 
європейському ринку свідчить про вичерпання дефляційного потенціалу 

                                                           
28 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-2020-%D0%BF 
29 https://www.powernext.com/spot-market-data 
30 http://www.naftogaz.com/files/Information/2020-01-28-Gas-Price-UA.pdf 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-2020-%D0%BF
https://www.powernext.com/spot-market-data
http://www.naftogaz.com/files/Information/2020-01-28-Gas-Price-UA.pdf
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«газового» фактору, підтвердженням чому є підвищення Нафтогазом 
тарифів у липні на 7%. 

Інші тарифи зазнали зростання: водопостачання за пів року подорожчало на 
18,5%, каналізація – на 16,5%, утримання будинків та прибудинкових 
територій – на 2%. Тарифи на електроенергію залишилися незмінними. 

Динаміка цін на паливо була обумовлена коливаннями вартості нафти на 
світовому ринку (граф. 3). У березні, після зриву РФ перемовин у форматі 
ОПЕК+, ціна нафти різко впала з 53 до 25 дол. за барель (ціна на нафту URALS 
у квітні знижувалась до 15 дол./бр., а вартість нафти WTI набувала навіть 
від’ємних значень)31. Після досягнення домовленості32 між країнами-
експортерами нафти щодо скорочення видобутку відбулася корекція цін на 
нафту Brent протягом травня – червня до рівня 42 – 43 дол./бр. Як наслідок, 
ціна палива на внутрішньому ринку, після падіння протягом січня – травня на 
23,1%, у червні зросла на 2,1% (вперше з травня 2019 р.). 

 

Вищезазначені зміни цінової кон’юнктури знайшли відображення у динаміці 
річних темпів споживчої інфляції (місяць до відповідного місяця 
попереднього року), які після зниження протягом січня – травня з 4,1% до 
1,7% у червні прискорились до 2,4% (граф. 4).  

                                                           
31 https://maanimo.com/ua/oils 
32 https://www.reuters.com/article/us-global-oil-opec-deal/opec-agrees-largest-ever-oil-output-
cut-of-9-7-million-bpd-sources-idUSKCN21U0QO 

https://maanimo.com/ua/oils
https://www.reuters.com/article/us-global-oil-opec-deal/opec-agrees-largest-ever-oil-output-cut-of-9-7-million-bpd-sources-idUSKCN21U0QO
https://www.reuters.com/article/us-global-oil-opec-deal/opec-agrees-largest-ever-oil-output-cut-of-9-7-million-bpd-sources-idUSKCN21U0QO
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Проте, динаміка темпів базової інфляції (у лютому уповільнились до 3,0% і 

перебували на цьому рівні до червня включно33) наразі не дає підстав робити 
висновок про посилення інфляційного тиску. 

 

Таким чином, слід констатувати, що фактичний рівень споживчої інфляції 
перебуває значно нижче цілі НБУ, визначеної Основними засадами 
грошово-кредитної політики (5% +/- 1 п. п.).  

Різке зниження темпів інфляції, яке тривало з вересня 2019 р., було 
наслідком занадто жорсткої монетарної політики34 і фактично стало 
передвісником занурення економіки у стан рецесії.  

Річні темпи приросту цін виробників промислової продукції вісім місяців 
поспіль перебувають у зоні від’ємних значень (граф. 5). Зокрема у червні 
падіння цін виробників у річному вимірі становило 4,6%. В добувній 
промисловості ціни за плинний рік знизились на 36,3%, переробній – на 2,6%, 
натомість, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 
– зросли на 6,7%. 

Зниження цін виробників тісно корелює зі скороченням обсягів 
промислового виробництва (граф. 5), яке триває з жовтня минулого року. 
У квітні (в умовах карантину) темпи падіння виробництва сягнули 16,2%, 
проте станом на червень уповільнились до 5,6%. 
                                                           
33 У березні – квітні відбулося прискорення річних темпів базової інфляції до 3,1%, проте у 
травні – червні вони знову знизились до 3,0%.  
34 Данилишин Б.М., Богдан І.В., Богдан Т.П. Модернізація монетарної політики України в 
контексті стабілізації економіки та посткризового зростання. Економіка України. 2020. № 6.  
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Прогноз Уряду35, закладений у розрахунки бюджету, вбачається 

неактуальним, оскільки передбачає зростання споживчих цін у 2020 р. на 

11,6%. Прогноз МВФ, врахований у чинній програмі Stand-by36, передбачає 

інфляцію 7,7%. Натомість, НБУ переглянув свій прогноз у бік зниження з 6% 

до 4,7%37, що наразі є найбільш вірогідним сценарієм розвитку подій на 

споживчому ринку. 

Основним фактором, вплив якого може істотно прискорити інфляційну 

динаміку, є девальвація гривні. Проте, дані платіжного балансу за п’ять 

місяців 2020 р. свідчать, що наразі немає підстав для істотної девальвації 

гривні38. Зниження попиту призвело до значного скорочення обсягів імпорту, 

що забезпечило профіцит поточного рахунку (5,6 млрд дол.), який 

компенсував відплив коштів за фінансовим рахунком (5,4 млрд дол.). 

У підсумку, додатне сальдо зведеного платіжного балансу за січень – 

травень становило 224 млн дол. Прискорення девальваційної динаміки, що 

відбулося у липні, спричинене переважно психологічними чинниками. 

                                                           
35 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/253-2020-%D0%BF 
36 https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/06/10/Ukraine-Request-for-Stand-by-
Arrangement-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-49501 
37 https://bank.gov.ua/ua/news/all/rishennya-oblikova-stavka-2020-07-23 
38 https://www.epravda.com.ua/columns/2020/07/16/663023/ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/253-2020-%D0%BF
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/06/10/Ukraine-Request-for-Stand-by-Arrangement-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-49501
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/06/10/Ukraine-Request-for-Stand-by-Arrangement-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-49501
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rishennya-oblikova-stavka-2020-07-23
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/07/16/663023/
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Ще одним вагомим інфляційним фактором може стати подорожчання 

деяких видів продовольства, внаслідок неврожаю, надмірного експорту39 

або перебоїв з імпортом (так, як це відбулось у травні – червні з цінами на 

яблука40).  

Вищезазначене твердження набуває особливої актуальності з огляду на той 

факт, що ціни реалізації продукції сільського господарства за січень – 

червень зросли на 21,3%, що було обумовлене подорожчанням продукції 

рослинництва на 26,6% (тоді як продукція тваринництва подешевшала на 

4,9%). Найбільший ціновий сплеск відбувся у квітні, коли продукція 

рослинництва за один місяць подорожчала на 14,7% з подальшою 

корекцією на 4,8% у травні. 

Висхідна динаміка цін на сільськогосподарську продукцію може отримати 
додаткову «підтримку» з боку зовнішньої цінової кон’юнктури. Індекс 
продовольчих цін FAO41 (після стрімкого зниження протягом лютого – 
травня) у червні зріс до 93,2 пункту, що на 2,2 п. або 2,4% більше травневого 
значення (граф. 6).  

 

Зростання загального індексу відбулося за рахунок подорожчання 
рослинних олій (у т. ч. соняшникової), молочної продукції та цукру, тоді як 
ціни на зернові та м’ясо продовжили зниження. 
                                                           
39 http://vap.org.ua/pressroom/news/spilne-zvernennya-vap-ta-boroshnomeliv-schodo-kritichnoyi-
situaciyi-na-rinku-zerna-38219/ 
40 За два місяці яблука подорожчали на 80%. 
41 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ 

http://vap.org.ua/pressroom/news/spilne-zvernennya-vap-ta-boroshnomeliv-schodo-kritichnoyi-situaciyi-na-rinku-zerna-38219/
http://vap.org.ua/pressroom/news/spilne-zvernennya-vap-ta-boroshnomeliv-schodo-kritichnoyi-situaciyi-na-rinku-zerna-38219/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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Основними факторами впливу на цінові тренди червня у FAO називають 
послаблення карантинних обмежень, поліпшення прогнозів щодо врожаю 
зернових та зростання цін на нафту. 

Проте, інфляційний вплив від подорожчання продовольства з високою 
ймовірністю буде частково нівелюватися за рахунок стабільності (або й 
зниження) цін на товари і послуги не першої необхідності під впливом 
пригніченого попиту.  

У квітні реальна заробітна плата порівняно з попереднім місяцем 
скоротилася на 9,6%, а відновлювальне зростання у травні становило лише 
0,8%. У річному вимірі темпи приросту скоротилися з 12,2% в лютому до 
«мінус» 0,4% у квітні та 1,4% у травні. В разі подальшого зниження попиту 
внаслідок скорочення заробітних плат та зростання рівня безробіття на 
окремих сегментах споживчого ринку не виключене розгортання 
дефляційних явищ.  

Очікуване підвищення мінімальної заробітної плати, вірогідно, не створить 
відчутного ефекту з точки зору впливу на споживчий попит, натомість, може 
додатково погіршити фінансовий стан підприємств і стати ще одним 
фактором зростання рівня безробіття. 

Про посилення дефляційного тиску принаймні на окремих сегментах 
споживчого ринку свідчить динаміка споживчих настроїв населення, 
моніторинг яких здійснюється агенцією Info Sapiens42. Індекс споживчих 
настроїв протягом перших чотирьох місяців року знизився з 92,2 до 66,2, у 
травні – зріс до 76,3 (внаслідок скасування жорсткого карантину), проте у 
червні – знову знизився до 65,1. Найбільш вразливим до поточної кризи є 
індекс доцільності робити великі покупки. 

Різке зростання інфляційних очікувань домогосподарств43 (на наступні 12 
місяців) з 4,5% у травні до 7,3% у червні може бути тимчасовим явищем, 
оскільки, ймовірно, було спровоковане численними спекуляціями навколо 
поняття незалежності НБУ, емісії тощо. 

Монетарна політика Національного банку залишається жорсткою. 

Облікова ставка (6%) на 3,6 п. п. перевищує поточний рівень інфляції (2,4%), 

і під таким кутом зору є однією з найвищих у світі. У підсумку, можна 

очікувати, що попит залишатиметься пригніченим, а темпи споживчої 

інфляції, попри можливе подорожчання продуктів харчування та 

енергоносіїв, – помірними. 

                                                           
42 https://sapiens.com.ua/ua/other-research 
43 https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators#1 

https://sapiens.com.ua/ua/other-research
https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators#1
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ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ОБМІННИЙ КУРС 

На тлі поширення епідемії Covid-19 та пов’язаної з цим паніки на світовому 
фінансовому ринку у березні відбулася різка девальвація гривні, яка 
фактично «компенсувала» весь розмір минулорічного зміцнення (граф. 7). 
На кінець березня офіційний обмінний курс НБУ сягнув 28,18 грн/дол., 
девальвувавши порівняно з початком року на 19% (у т. ч. за березень – на 
14,6%), тоді як за весь минулий рік гривня ревальвувала на 14,5%.  

У другому кварталі відбулася корекція обмінного курсу до рівня 26,67 
грн/дол., а локальний мінімум був зафіксований 20 травня на рівні 26,52 
грн/дол. Стабілізація обмінного курсу мала як внутрішні, так і зовнішні 
причини. Національний банк здійснив значні інтервенції з продажу 
іноземної валюти на міжбанківському ринку та задовольнив попит на 
готівкову валюту. Водночас, відбулося радикальне зниження процентних 
ставок провідними центральними банками і запровадження 
безпрецедентних заходів кількісного пом’якшення, що сприяло 
заспокоєнню панічних настроїв на світовому фінансовому ринку та надало 
підтримку валютам країн, що розвиваються. 

 

Новий девальваційний сплеск у липні (станом на 24.07 курс сягнув 27,88 
грн/дол.) був спровокований психологічними чинниками, пов’язаними зі 
зміною керівництва Національного банку, прискоренням відпливу коштів 
нерезидентів з ОВДП та недостатньо оперативною реакцією з боку 
регулятора на зміну кон’юнктури валютного ринку. 



 

15 
 

Визначальний обсяг пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку 
забезпечували експортери продукції АПК. Попри скорочення загального 
обсягу експорту товарів, надходження від експорту продовольчих товарів та 
сировини для їх виробництва у січні – травні 2020 р. порівняно з відповідним 
періодом 2019 р. збільшились на 2% і становили 9,1 млрд дол., а їхня частка 
у загальному обсязі сягнула 50,3% (торік – 46,2%). Скорочення експорту 
продукції АПК в окремо взятому травні на 13,4% (до 1,6 млрд дол.) було 
частково обумовлено високою базою порівняння.  

Істотним фактором обмеження попиту на іноземну валюту було скорочення 
вартісних обсягів імпорту енергоресурсів. На тлі падіння світових цін на 
нафту і природний газ обсяги імпорту мінеральних продуктів у січні – травні 
2020 р. порівняно з відповідним періодом 2019 р. скоротилися на 30,5% до 
3,4 млрд дол. (зокрема у травні – на 53,7% до 544 млн дол.). Також внаслідок 
зниження попиту відбулося скорочення обсягів імпорту продукції 
машинобудування на 14,4% до 5,9 млрд дол., хімічної промисловості – на 
10,5% до 4,2 млрд дол. тощо.  

Внаслідок випереджаючого падіння обсягів імпорту дефіцит торгівлі 
товарами за підсумками січня – травня 2020 р. скоротився до 1,5 млрд дол.44 
порівняно з 4,2 млрд дол. за відповідний період минулого року. 

Водночас, відбулося істотне зростання профіциту торгівлі послугами: у січні 
– травні перевищення експорту над імпортом послуг становило 1,8 млрд дол. 
порівняно з 0,7 млрд дол. торік. Основною причиною цього, за інформацією 
НБУ, стало різке скорочення витрат осіб, які подорожують за кордон і 
короткострокових мігрантів, зменшення ділових і транспортних послуг. 

Сприятливий вплив на кон’юнктуру валютного ринку з боку торговельного  
балансу був значною мірою знівельований за рахунок відпливу коштів 
нерезидентів з державних облігацій (граф. 8). Вкладення нерезидентів в 
ОВДП досягнули максимуму (129 млрд грн) 18 лютого 2020 р., після чого 
портфель почав скорочуватись, що цілком відповідало глобальному тренду. 
На кінець І півріччя обсяг вкладень порівняно з піковим значенням 
скоротився на 28,5 млрд грн. У липні, після зміни керівництва НБУ, темпи 
зменшення портфеля дещо прискорились (за 24 дні липня вкладення 
скоротились на 7,5 млрд грн, тоді як за весь червень – на 5,5 млрд грн).  
Таким чином, на момент написання огляду вкладення нерезидентів в ОВДП 
зменшились на 36 млрд грн, відтак чистий відплив капіталу за цією статтею 
перевищив 1,3 млрд дол. 

Від стрімкішого скорочення портфеля ОВДП нерезидентів стримувала 
обмежена ліквідність вторинного ринку, а також зміна кон’юнктури на 
зовнішніх фінансових ринках (про що йшлося на стор. 4 – 6). 
                                                           
44 Зокрема у квітні 2020 р. обсяг експорту товарів перевищив обсяг імпорту на 273 млн дол., 
що трапилося вперше щонайменше з 2010 р. 
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Під час девальваційного сплеску у березні відбулося різке зростання 
активності на валютному ринку з подальшим «затуханням» у ІІ кварталі 
(граф. 9). Середньоденні обсяги продажу іноземної валюти на 
міжбанківському ринку (в доларовому еквіваленті) зросли з 411 млн дол. у 
січні – лютому до 573 млн дол. у березні, проте у квітні – червні скоротилися 
до 366 млн дол. Таким чином, середньоденний обсяг торгів у ІІ кварталі лише 
на 40 млн дол. перевищив відповідний показник минулого року.   
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Зважаючи на порівняно невеликі обсяги торгів на міжбанківському 
валютному ринку можливостей Національного банку цілком достатньо для 
впливу на курсову динаміку. Зокрема, у березні чистий продаж іноземної 
валюти з резервів становив 2 189,6 млн дол., що стало одним з факторів 
стабілізації ситуації на валютному ринку (граф. 10).  

Загалом за підсумками січня – червня обсяг купівлі Національним банком 
іноземної валюти становив 3 884,9 млн дол., обсяг продажу – 2 793,1 млн 
дол. (у травні – червні НБУ не продавав валюти), відтак додатне сальдо 
інтервенцій за І півріччя становило 1 091,8 млн дол. 

 

У контексті вищезазначеного на особливу увагу заслуговує поведінка 
Національного банку на валютному ринку в липні. Зокрема, протягом 
робочого тижня з 13 по 17 липня НБУ жодного разу не здійснював валютних 
інтервенцій, попри те, що девальваційний тиск мав спекулятивний характер. 
Наступного тижня (20 – 24 липня) НБУ продав 347,8 млн дол., що очікувано 
загальмувало девальвацію. З цього можна припустити, що Національний 
банк цілком свідомо сприяв знеціненню гривні до певного рівня. 

Хоча обсяг міжнародних резервів дозволяє Національному банку 
оперативно реагувати на зміни ринкової кон’юнктури. Попри значну суму 
виплат за державним боргом45 обсяг міжнародних резервів за підсумками 
І півріччя збільшився на 3 213,6 млн дол. до 28 515,7 млн дол. (граф. 11). 

                                                           
45 За даними прес-релізів НБУ щодо стану міжнародних резервів, обсяг платежів з 
погашення та обслуговування державного боргу в іноземній валюті (включно з ОВДП) за 
січень – червень становив 5 521,5 млн дол. 
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Чисті міжнародні резерви за підсумками січня – червня збільшились на 
1 693,1 млн дол. до 17 477,6 млн дол. 

Окрім чистої купівлі Національним банком валюти на ринку, джерелами 
збільшення міжнародних резервів були розміщення єврооблігацій на 1 250 
млн євро, ОВДП в іноземній валюті (1 608,7 млн дол. і 630,2 млн євро), 
надходження траншу від МВФ в обсязі 2 076,4 млн дол. та пов’язаного 

фінансування від ЄС обсягом 500 млн євро, а також переоцінка фінансових 
інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют) на 853,8 млн дол.   

 

НБУ повідомляє46, що на кінець червня обсяг міжнародних резервів 
відповідав 4,8 місяця майбутнього імпорту, чого достатньо для виконання 
зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку. 

На готівковому валютному ринку у квітні відбулося різке скорочення обсягу 
операцій (граф. 12), що було обумовлене зменшенням переказів від 
трудових мігрантів, зниженням доходів населення в умовах карантину та 
уповільненням ділової активності в тіньовому сегменті економіки. 

Проте, починаючи з травня обсяги почали відновлюватись і у червні продаж 
і купівля валюти населенням перевищили 1 млрд дол. (в еквіваленті). Сальдо 
купівлі/продажу було стало додатним (з точки зору банківської системи), 
тобто населення продавало більше валюти, ніж купувало, що є ще одним 
доказом зниження попиту.  

                                                           
46 https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnarodni-rezervi-ukrayini-u-chervni-zrosli-na-ponad-3-mlrd-
dol-ssha  

https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnarodni-rezervi-ukrayini-u-chervni-zrosli-na-ponad-3-mlrd-dol-ssha
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnarodni-rezervi-ukrayini-u-chervni-zrosli-na-ponad-3-mlrd-dol-ssha
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Беручи до уваги зниження попиту на іноземну валюту внаслідок скорочення 
імпорту, надходження коштів від МВФ і пов’язаного фінансування, 
розміщення у липні єврооблігацій на 2 млрд дол.47, а також підписання угоди 
з ЄС про макрофінансову допомогу на 1,2 млрд євро48 у найближчому 
майбутньому можна очікувати збереження відносної курсової 
стабільності.  

Згідно з оновленим прогнозом Національного банку, поточний рахунок 
платіжного балансу у 2020 р. буде зведено з профіцитом на рівні 4,4% ВВП. 
Основними чинниками формування профіциту в НБУ вважають скорочення 
імпорту через падіння попиту на товари довгострокового призначення, 
закриття кордонів для подорожей, а також низькі ціни на енергоносії. 

20 липня Голова НБУ Кирило Шевченко під час свого прес-брифінгу49 
зазначив, що «валютна політика лишиться зваженою, водночас, валютна 
політика має сприяти зростанню економіки». Зазначена позиція Голови НБУ 
заслуговує на підтримку. Валютно-курсова політика, окрім орієнтації на 
забезпечення стабільності гривні, повинна враховувати необхідність 
підтримання економіки і державних фінансів в умовах кризи.  

                                                           
47 https://mof.gov.ua/uk/news/ukraine_announces_pricing_of_new_12-year_us-
denominated_eurobond_and_results_of_switch_tender_offer_for_its_2021_and_2022_notes-2300  
48 https://bank.gov.ua/ua/news/all/ukrayina-pidpisala-z-yevropeyskim-soyuzom-ugodu-pro-
makrofinansovu-dopomogu-na-12-mlrd-yevro 
49 
https://www.youtube.com/watch?v=fPTX6YxpVIY&fbclid=IwAR1w9vS87OJl7z5Jg2sA9vvUw6XjLlSvzb2p4
elCM3JcQvdVaKfLNy_Lxx0 

https://mof.gov.ua/uk/news/ukraine_announces_pricing_of_new_12-year_us-denominated_eurobond_and_results_of_switch_tender_offer_for_its_2021_and_2022_notes-2300
https://mof.gov.ua/uk/news/ukraine_announces_pricing_of_new_12-year_us-denominated_eurobond_and_results_of_switch_tender_offer_for_its_2021_and_2022_notes-2300
https://bank.gov.ua/ua/news/all/ukrayina-pidpisala-z-yevropeyskim-soyuzom-ugodu-pro-makrofinansovu-dopomogu-na-12-mlrd-yevro
https://bank.gov.ua/ua/news/all/ukrayina-pidpisala-z-yevropeyskim-soyuzom-ugodu-pro-makrofinansovu-dopomogu-na-12-mlrd-yevro
https://www.youtube.com/watch?v=fPTX6YxpVIY&fbclid=IwAR1w9vS87OJl7z5Jg2sA9vvUw6XjLlSvzb2p4elCM3JcQvdVaKfLNy_Lxx0
https://www.youtube.com/watch?v=fPTX6YxpVIY&fbclid=IwAR1w9vS87OJl7z5Jg2sA9vvUw6XjLlSvzb2p4elCM3JcQvdVaKfLNy_Lxx0
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 ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ 

З квітня 2016 р. за обліковою ставкою Національний банк здійснював 
розміщення депозитних сертифікатів на 14 днів. Від початку 2019 р. до 
облікової ставки було прирівняно також ставку за кредитами рефінансування 
на 14 днів. Така практика застосовувалась до середини березня 2020 р. 

З 19 березня 2020 р., у контексті антикризових заходів, до облікової ставки 
було прирівняно ставки за депозитними сертифікатами на 7 днів та за 
кредитами рефінансування до 30 днів50. З 27 квітня строк рефінансування, 
яке надається за обліковою ставкою, було збільшено з 30 до 90 днів51. 

Коридор ставок за кредитами і депозитами овернайт, який з квітня 2016 р. 
визначався на рівні облікової ставки +/- 2 п. п., з 12 червня 2020 р. було 
звужено52 до рівня облікової ставки +/- 1 п. п. 

З 23 червня 2020 р. Ukrainian index of interbank rates (UIIR) замінено новим 
індикатором вартості ресурсів на міжбанківському кредитному ринку – 
Ukrainian OverNight Іndex Average (UONIA)53. 

 

                                                           
50 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-adaptuvav-operatsiyniy-dizayn-monetarnoyi-
politiki-do-novih-umov-na-finansovih-rinkah 
51 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0053500-20#n21 
52 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0074500-20#n5 
53 https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_16062020_405-rsh 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-adaptuvav-operatsiyniy-dizayn-monetarnoyi-politiki-do-novih-umov-na-finansovih-rinkah
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-adaptuvav-operatsiyniy-dizayn-monetarnoyi-politiki-do-novih-umov-na-finansovih-rinkah
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0053500-20#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0074500-20#n5
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_16062020_405-rsh
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Цикл зниження облікової ставки Національний банк розпочав у квітні 2019 р. 
На початок 2020 р. облікова ставка перебувала на рівні 13,5%, тоді як річний 
темп інфляції становив 4,1%. Протягом І півріччя НБУ знижував облікову 
ставку чотири рази (граф. 13), загалом на 7,5 п. п.: 

 з 31 січня – до 11%; 

 з 13 березня – до 10%; 

 з 24 квітня – до 8%; 

 з 12 червня – до 6%. 

Разом зі зниженням облікової ставки до 6% у червні Національний банк 
оголосив про завершення циклу швидкого пом’якшення монетарної 
політики54. Відтак за підсумками засідання Правління НБУ 23 липня було 
ухвалене рішення залишити облікову ставку незмінною. 

Вартість ресурсів на міжбанківському ринку мала значну волатильність. 
У березні, на тлі девальваційного сплеску, ставки за бланковими кредитами 
і депозитами банків на піку сягнули 14,9% і упродовж двох тижнів 
перебували вище верхньої межі коридору ставок овернайт НБУ (граф. 13).   

Після стабілізації ситуації на валютному ринку у квітні ставки міжбанку 
повернулися у межі коридору і продовжили знижуватись синхронно зі 
зниженням облікової ставки. Середньомісячна процентна ставка за 
гривневими кредитами овернайт на міжбанківському ринку знизилась з 
12,6% у грудні 2019 р. до 6,0% у червні (граф. 14) і продовжила зниження у 
липні до рівня 5,3%.  

Динаміка ставок міжбанку свідчить, що процентна політика НБУ є відносно 
ефективною (у контексті впливу на короткострокові ставки) лише за умов 
збереження стабільності на валютному ринку. 

В умовах різкої девальвації гривні, зростання ставок на міжбанківському 
ринку та дохідності державних облігацій на вторинному ринку Міністерство 
фінансів з початку березня до кінця квітня не мало змоги розміщувати 
гривневі ОВДП на прийнятних умовах. Аукціони відновилися лише 28 квітня, 
коли було розміщено гривневі ОВДП під 11,24% річних. У травні 
середньозважена дохідність ОВДП на первинному ринку залишалась майже 
такою ж високою (11,15%), проте у червні знизилась до 10,04% (граф. 14), а в 
липні – до 8,47% (за попередніми розрахунками). 

Більшому зниженню дохідності ОВДП (окрім підтримання низької інфляції) 
могло б посприяти подальше зменшення ставок за депозитними 
сертифікатами, разом з розірванням їхньої «прив’язки» до облікової ставки.  

                                                           
54 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-zniziv-oblikovu-stavku-do-6 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-zniziv-oblikovu-stavku-do-6
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Середньозважена процентна ставка за гривневими кредитами банків у 
корпоративний сектор за підсумками січня – червня знизилась з 15,1% до 
10%, що загалом відповідало динаміці облікової ставки. Рівень 
середньозваженої ставки за кредитами у корпоративний сектор практично 
повністю визначається вартістю кредитів до 1 року (граф. 15). Водночас, 
ставка за кредитами нефінансовим корпораціям від 1 до 5 років у червні 
становила 16,8%, знизившись з початку року лише на 2 п. п. 
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Проте, альтернативні джерела інформації свідчать, що ставки за 
короткостроковими кредитами можуть бути значно вищими, ніж це 
відображено в офіційній статистиці НБУ. Зокрема, в Приватбанку ставки за 
кредитами бізнесу, у тому числі до 1 року, коливаються в діапазоні 15 – 17% 
(враховуючи антикризову знижку 1% річних)55. 

Незважаючи на зниження облікової ставки та звуження попиту вартість 
кредитів фізичним особам за перших чотири місяці зросла з 35,5% до 38%, 
що відображало зростання кредитного ризику за такими операціями. 
Протягом травня – червня середньозважена ставка за кредитами 
домогосподарствам знизилась лише до 36,4% (граф. 15). 

Девальвація гривні у березні та запровадження карантину дещо 
«пригальмували» зниження ставок за коштами корпорацій, яке тривало з 
вересня минулого року синхронно зі зниженням облікової ставки (граф. 16). 
Проте, починаючи з травня низхідна динаміка відновилась і за підсумками І 
півріччя середньозважена ставка за депозитами корпорацій у гривні 
знизилась з 10,4% до 5,4%. 

 

Динаміка ставок за депозитами домогосподарств була дещо помірнішою, 
але також відповідала динаміці облікової ставки: середньозважена ставка за 
строковими депозитами фізичних осіб у гривні, знизилась з 14,9% в грудні до 
11,5% у червні (граф. 16). А вже у липні Український індекс ставок за 
депозитами фізичних осіб (за даними агенції «Thomson Reuters») знизився 
нижче 9% за усіма термінами вкладень (від 3 місяців до 1 року). 

                                                           
55 https://privatbank.ua/business/kredit 

https://privatbank.ua/business/kredit?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=business_kredit_ua
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2 липня 2020 р. відбувся перший аукціон своп процентної ставки, участь в 

якому взяли 4 банки. За підсумками аукціону НБУ задовольнив заявки двох 

банків на 20 млн грн за фіксованою ставкою 6,5%. У другому аукціоні (15 

липня) взяли участь 7 банків, обсяг задоволених заявок чотирьох банків 

становив 410 млн грн, ставка – 6,5%56.  

НБУ переконує, що за допомогою процентних свопів банки зможуть 

захеджувати ризик зміни ставок за депозитами і активізувати довгострокове 

кредитування. Проте, в найближчому майбутньому значно вірогіднішим є 

сценарій, за якого банки за допомогою процентних свопів зможуть 

захеджувати ризик зміни ставки за довгостроковим рефінансуванням НБУ, 

яке надається під плаваючу (облікову) ставку. Тобто, запровадження 

процентних свопів сприятиме кредитуванню економіки рівно настільки, 

наскільки цьому сприятиме механізм довгострокового рефінансування. 

Підсумовуючи слід констатувати, що у контексті процентної політики реакція 
Національного банку на кризу, порівняно з діями інших центральних 
банків, є доволі стриманою. Істотне зниження облікової ставки було 
слушним, проте недостатнім заходом, з огляду на надмірну жорсткість 
монетарних умов у минулому. Як наслідок, наразі облікова ставка (6%) 
значно перевищує річний рівень інфляції (2,4%). 

З огляду на це, варто вітати позицію Голови НБУ Кирила Шевченка, який 20 
липня зазначив дослівно таке: «НБУ має продовжувати політику зниження 
облікової ставки, яка зрештою призведе до здешевлення кредитів для 
кінцевого споживача, для кінцевого бенефіціара – позичальників банків»57. 

Проте, колегіальне рішення Правління НБУ від 23 липня було протилежним. 
Тобто, рішення щодо збереження облікової ставки незмінною на рівні 6% 
вбачається тактично виправданим, зважаючи на девальваційну кон’юнктуру 
валютного ринку та нагнітання істерії в інформаційному просторі щодо 
ризиків, пов’язаних зі зміною керівництва НБУ.  

Натомість, не можна погодитись з прогнозом динаміки облікової ставки, 
який передбачає її незмінність до кінця 2020 р. і підвищення до 6,5% у 
наступному році58. Згідно з прогнозом НБУ, монетарна політика навіть у 
відносно віддаленій перспективі не стане стимулюючою, що є хибним 
рішенням в умовах економічної кризи. 

                                                           
56 https://bank.gov.ua/ua/markets/money-market/swap 
57 https://www.youtube.com/watch?v=kW6_FFyiIHM 
58 https://bank.gov.ua/ua/news/all/rishennya-oblikova-stavka-2020-07-23 

https://bank.gov.ua/ua/markets/money-market/swap
https://www.youtube.com/watch?v=kW6_FFyiIHM
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rishennya-oblikova-stavka-2020-07-23
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ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

У квітні 2016 р. основними операціями з регулювання ліквідності банків було 
визначено операції з розміщення депозитних сертифікатів до 14 днів. На 
початку 2019 р. до категорії основних операцій було також включено 
тендери з підтримання ліквідності банків (рефінансування) до 14 днів. Така 
структура зберігалася до початку кризи у березні 2020 р. 

З 3 квітня 2020 р. основними операціями з регулювання ліквідності було 
визначено операції з розміщення депозитних сертифікатів до 7 днів і 
тендери рефінансування до 30 днів (де-факто така практики діяла з 
19 березня). З 27 квітня строковість основних операцій з надання ліквідності 
було збільшено до 90 днів, а також розширено перелік прийнятної застави 
за кредитами рефінансування59 (включено облігації місцевих позик та 
корпоративні облігації, випущені під гарантії Уряду).  

У контексті антикризових заходів було змінено графік проведення операцій 
з регулювання ліквідності. Якщо раніше тендери з розміщення депозитних 
сертифікатів і рефінансування проводились один раз на два тижні (по черзі), 
то з 19 березня обидва тендери проводяться вдвічі частіше, тобто кожного 
тижня у п’ятницю. 

Крім того, в березні НБУ ухвалив рішення про застосування інструменту 
довгострокового рефінансування терміном від 1 до 5 років60.  

Також у березні набули чинності нові вимоги до формування банками 
обов’язкових резервів61. Якщо з кінця 2014 р. нормативи встановлювались 
залежно від строковості коштів (для строкових депозитів – 3%, для коштів на 
вимогу – 6,5%), то з 10 березня нормативи залежать не від строковості, а від 
валюти депозиту: в національній валюті – 0%, в іноземній – 10%.  

З 11 квітня було змінено алгоритм розрахунку зобов’язань банків, що 
підлягають обов’язковому резервуванню: кошти, які банки залучають від 
нерезидентів, почали враховуватися не окремо на валовій основі, а на 
сальдовій основі разом із міжбанківськими коштами62. Зазначені заходи у 
комплексі призвели до істотного зменшення нормативного обсягу 
обов’язкових резервів та, відповідно, залишків на коррахунках банків. 

                                                           
59 https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_23042020_54 
60 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zaprovadjuye-dovgostrokove-
refinansuvannya-dlya-pidtrimki-kredituvannya-ta-likvidnosti-bankiv 
61 https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zminyuye-vimogi-do-obovyazkovih-rezerviv-bankiv-dlya-
zdeshevlennya-kreditiv-i-dedolarizatsiyi-ekonomiki 
62 https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-optimizuvav-rozrahunok-obovyazkovih-rezerviv-v-mejah-
zahodiv-po-pidtrimtsi-likvidnosti-bankiv 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_23042020_54
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zaprovadjuye-dovgostrokove-refinansuvannya-dlya-pidtrimki-kredituvannya-ta-likvidnosti-bankiv
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zaprovadjuye-dovgostrokove-refinansuvannya-dlya-pidtrimki-kredituvannya-ta-likvidnosti-bankiv
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zminyuye-vimogi-do-obovyazkovih-rezerviv-bankiv-dlya-zdeshevlennya-kreditiv-i-dedolarizatsiyi-ekonomiki
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zminyuye-vimogi-do-obovyazkovih-rezerviv-bankiv-dlya-zdeshevlennya-kreditiv-i-dedolarizatsiyi-ekonomiki
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-optimizuvav-rozrahunok-obovyazkovih-rezerviv-v-mejah-zahodiv-po-pidtrimtsi-likvidnosti-bankiv
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-optimizuvav-rozrahunok-obovyazkovih-rezerviv-v-mejah-zahodiv-po-pidtrimtsi-likvidnosti-bankiv
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Попри істотне зниження облікової ставки, а отже й ставок за пасивними 
операціями НБУ, обсяги розміщення депозитних сертифікатів збільшились 
до безпрецедентних розмірів (граф. 17). За підсумками І півріччя у 2020 р.  
обсяг мобілізаційних операцій становив 5 509 млрд грн, що перевищує 
річний обсяг 2019 р. (табл. 1). Зниження обсягів розміщення депозитних 
сертифікатів у травні – червні було пов’язане із залученням коштів в 
ОВДП та збільшенням обсягів готівки. 

 

Середньоденні залишки мобілізованих коштів за підсумками січня – червня 
(151 млрд грн) майже втричі перевищили відповідне значення 
попереднього року (54 млрд грн). У місячному розрізі середньоденні 
залишки мали таку динаміку: січень – 170,0 млрд грн, лютий – 181,4 млрд 
грн, березень – 148,7 млрд грн, квітень – 135,9 млрд грн, травень – 135,0 
млрд грн, червень – 134,9 млрд грн. Хоча в останній день червня відбулося 
різке скорочення залишків до 104,9 млрд грн.  
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Скорочення залишків за депозитними сертифікатами протягом січня – 
червня на 47,3 млрд грн (табл. 1) справило найбільший вплив на ліквідність 
банків у напрямку зростання. 

Слід констатувати, що зниження ставок та розширення можливостей 
рефінансування, фактично, не призвело до збільшення його обсягів. 
Загальний обсяг рефінансування банків за підсумками січня – червня 
становив 70,3 млрд грн, що навіть менше відповідного показника 2019 р. 
(табл. 2).  

Довгострокового рефінансування на термін від 1 до 5 років на трьох тендерах 
(8 травня, 12 червня і 10 липня) було надано лише 9,7 млрд грн (2,4 + 2,2 + 
5,1 млрд грн).  

Залишки за кредитами рефінансування (без неплатоспроможних банків63) 
за підсумками січня – червня збільшились з 7,7 млрд грн до 9,2 млрд грн, з 
яких 2 млрд грн на термін овернайт. У липні залишки за «живими» 
кредитами рефінансування зросли до 12,7 млрд грн (станом на 27.07), що 
становить лише 1,6% від портфеля банківських кредитів у корпоративний 
сектор. 

 

За рахунок чистої купівлі Національним банком валюти на міжбанківському 
ринку обсяг ліквідності банків за підсумками січня – червня збільшився на 
21,3 млрд грн. 

Натомість, найбільший стерилізаційний ефект на ліквідність банківської 
системи за шість місяців мало збільшення обсягу готівки (поза банками і в 
касах банків) на 61,2 млрд грн. 

Акумулювання коштів на рахунках Держказначейства у травні – червні (64,5 
млрд грн) з надлишком компенсувало їх витрачання у січні – квітні (34,4 млрд 
грн) і загалом за І півріччя стерилізація ліквідності за цим каналом становила 
30 млрд грн.  

                                                           
63 Заборгованість неплатоспроможних банків за кредитами рефінансування на кінець 
червня становила 36,2 млрд грн, зменшившись з початку року на 1,1 млрд грн. 
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Під впливом монетарних операцій Національного банку (рефінансування, 
розміщення депозитних сертифікатів, валютні інтервенції) та дії автономних 
чинників (зміна обсягу готівки, операції Держказначейства тощо) залишки 
коштів на коррахунках банків за січень – червень скоротилися з 52,4 млрд 
грн до 46,2 млрд грн.  

Загальний обсяг ліквідності (сума коштів на коррахунках і в депозитних 
сертифікатах) у лютому сягав 250 млрд грн, проте на кінець червня 
скоротився до 151,1 млрд грн (граф. 18). 

 

Внаслідок збільшення обсягу готівки на 61,2 млрд грн та скорочення 
залишків на коррахунках банків на 6,1 млрд грн грошова база за січень – 
червень зросла на 55,2 млрд грн (або 11,6%) до 532,7 млрд грн. 

Аналіз змін ліквідності свідчить, що попри безпрецедентні обсяги операцій з 
депозитними сертифікатами активність цього каналу починає зменшуватись, 
чому сприяло зниження облікової ставки. Проте, банкам, вочевидь, 
необхідний час для виходу з тієї деструктивної моделі управління 
ліквідністю, яку НБУ вибудовував упродовж кількох попередніх років. 
Перетік коштів з депозитних сертифікатів у готівку і на рахунки 
Держказначейства, хоч і несе у собі певні ризики для стабільності гривні, 
вбачається позитивним явищем з точки зору використання ресурсів в 
інтересах економіки.  



 

29 
 

ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ 

За підсумками січня – червня 2020 р. грошова маса (М3) збільшилась на 
172,2 млрд грн (12%) до 1 610,5 млрд грн64, що було зумовлено зростанням 
обсягу депозитів на 108,4 млрд грн (10,3%) до 1 159,3 млрд грн та готівки 
поза банками (М0) на 64,2 млрд грн (16,7%) до 448,6 млрд грн.  

Річні темпи приросту грошової маси різко прискорились наприкінці 
минулого року (за рахунок депозитів корпорацій) і продовжили зростати у 
поточному році. Піку на рівні 25,3% було досягнуто у травні, а в червні річні 
темпи приросту грошової маси знизились до 24,9% (граф. 19).  

 

Депозити домашніх господарств (разом з ФОП) протягом січня – червня 
зросли на 14,2% до 658,2 млрд грн, в т. ч. у національній валюті – на 14,9% 
до 389,7 млрд грн. Після деякого скорочення у березні (запровадження 
карантину), вже у квітні зростання відновилося за рахунок коштів на вимогу 
(граф. 20). Стрімке зростання депозитів до запитання було пов’язано з 
виплатою заробітних плат і пенсій, а також з невизначеністю, яка стримувала 
вкладників від переукладання депозитних договорів після закінчення діючих 
(як наслідок, кошти залишалися на рахунках до запитання). 

Депозити домогосподарств в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) за 
підсумками І півріччя зросли на 0,5% до 10,1 млрд дол., а їх гривневий 
еквівалент внаслідок курсової переоцінки збільшився на 13,3% до 
268,5 млрд грн.    
                                                           
64 Грошовий агрегат М3 включає також ощадні (депозитні) сертифікати комерційних банків, 
обсяг яких протягом січня – червня зменшився з 3,1 до 2,7 млрд грн. 
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Загальний обсяг депозитів нефінансових корпорацій за підсумками січня – 
червня збільшився на 4,7% до 454,3 млрд грн. Кошти в національній валюті, 
попри значну волатильність (граф. 21), на кінець червня майже відповідали 
рівню початку року65 (зросли на 0,5% до 269,5 млрд грн).  

 

                                                           
65 Різке збільшення залишків на рахунках корпорацій у 2019 р. було зумовлене 
розміщенням єврооблігацій (Укрзалізниця – на 500 млн дол., Нафтогаз – на 600 млн євро і 
335 млн дол., МХП – на 350 млн дол., ДТЕК – на 325 млн євро) та надходженням на рахунки 
Нафтогазу компенсації від Газпрому (2 918 млн дол).   
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Депозити корпорацій в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) за 
підсумками І півріччя зменшились на 0,9% до 6,9 млрд дол. Серед окремих 
факторів впливу на обсяг коштів корпорацій слід виділити такі: у напрямі 
збільшення – розміщення у лютому єврооблігацій Vodafone на 500 млн дол.; 
у напрямі зменшення – сплата податків і дивідендів до бюджету та виплати 
за єврооблігаціями (Укрзалізниця); в обох напрямах – вкладення коштів в 
державні облігації.  

Зростання обсягів готівки поза банками (М0) прискорилося починаючи з 
березня, що було обумовлено психологічними чинниками на тлі зростання 
невизначеності в умовах коронакризи і запровадження нових правил 
фінмоніторингу.  

 

Оцінюючи досить динамічне зростання грошових агрегатів (у червні річний 

темп приросту грошової маси і готівки становив 24,9%), слід звернути увагу 

на кілька важливих обставин. Попри те, що темпи розширення грошової 

пропозиції істотно перевищують відповідні показники кількох попередніх 

років, вони є значно нижчими від темпів, які мали місце під час стрімкого 

зростання української економіки до кризи 2008 р. (граф. 19).  

Присутній також статистичний ефект: високі темпи зростання грошових 

агрегатів пов’язані, серед іншого, з низькою базою порівняння (у І півріччі 

2019 р. грошова маса зросла лише на 0,9%, готівка – скоротилась на 1,2%), 

відтак вичерпання ефекту бази призведе до їх уповільнення наприкінці року. 

Водночас, слід враховувати той факт, що внаслідок жорсткої монетарної 
політики упродовж кількох попередніх років кількість грошей в економіці 
зменшилась до критичного рівня. Рівень монетизації економіки скоротився 
з 58,8% у 2014 р. до 34,2% у 2019 р. Від початку попередньої кризи (2014 р.) 
до кінця червня 2020 р. обсяг грошової маси в реальному вимірі зменшився 
на 33,5%, готівки – на 33,7% (обсяг грошових агрегатів дефльовано на рівень 
інфляції до початку 2014 р.).  

З огляду на значне падіння споживчих настроїв і уповільнення економічної 
активності, зростання кількості грошей в економіці не повинно мати істотних 
інфляційних наслідків.  

Беручи до уваги вищезазначені міркування, а також недостатню 
ефективність антикризових заходів Національного банку, процес 
відновлювального розширення грошової пропозиції (яке відбулося 
переважно під впливом незалежних від НБУ чинників) є одним з найбільш 
дієвих антикризових факторів, що діє у напрямі пожвавлення попиту.  
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КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

За підсумками І півріччя 2020 р. загальний обсяг банківських кредитів в 
економіку збільшився лише на 20,2 млрд грн (2,1%) до 992,1 млрд грн., що 
на 167,2 млрд грн (14,4%) менше обсягу депозитів66. Ба більше, зростання 
загального обсягу кредитів відбулося виключно за рахунок курсової 
переоцінки позик в іноземній валюті, тоді як гривневі кредити зазнали 
скорочення. 

Залишки за гривневими кредитами банків нефінансовим корпораціям за 
шість місяців зменшились на 1,6% до 419,8 млрд грн, продовживши 
тенденцію, котра триває другий рік поспіль (граф. 22). 

Кредити корпораціям в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) за 
підсумками січня – червня скоротилися на 4,7% до 12,8 млрд дол. Проте, 
внаслідок курсової переоцінки гривневий еквівалент залишків за такими 
кредитами збільшився на 7,4% до 341,6 млрд грн. 

 

Частка оптової та роздрібної торгівлі у загальному обсязі гривневих кредитів 
бізнесу на кінець І півріччя становила 54%, тоді як частка підприємств 
аграрного сектору і промисловості – лише 11% і 14% відповідно. Виробнича 
сфера, натомість, орієнтована на банківські кредити в іноземній валюті 
(частка промисловості у загальному обсязі «доларових» кредитів на ту саму 
дату становила 55%), а також запозичення на зовнішніх фінансових ринках 
(про що йшлося у попередньому розділі). 

                                                           
66 Для порівняння використано обсяг депозитів, що входять до складу грошової маси (М3) 
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У строковій структурі залишків за кредитами нефінансовим корпораціям 
частка короткострокових кредитів (до 1 року) на кінець червня становила 
48%, кредитів на строк від 1 до 5 років – відповідно 33%, понад 5 років – 19%. 

Як випливає зі слів попереднього Голови НБУ, вищезазначена структура 
кредитного портфеля банків цілком відповідає уявленням регулятора про 
роль банківської системи в економіці. Вже після своєї відставки Яків Смолій 
в розгорнутому інтерв’ю висловив свою позицію: «Кредитними ресурсами 
основні фонди не оновлюють, потрібні вливання ресурсів власників або 
залучення шляхом входження в капітал зовнішнього інвестора»67. 

З огляду на таку логіку, цілком природно, що на відміну від кредитів 
корпораціям залишки за кредитами домогосподарствам, стрімко зростали 
протягом трьох попередніх років (граф. 23). На кінець І півріччя частка 
споживчих кредитів у загальному обсязі гривневих позик 
домогосподарствам становила 91%, на придбання, будівництво та 
реконструкцію нерухомості – лише 6%, інших кредитів – 3%. 

 

У квітні, внаслідок зростання ризиків і різкого падіння споживчих настроїв, 
відбувся злам зазначеної тенденції і за місяць залишки за гривневими 
кредитами домогосподарствам зменшились на 3,1%. У червні позитивна 
динаміка відновилася і за підсумками січня – червня портфель гривневих 
кредитів домогосподарствам збільшився на 1% до 176,5 млрд грн.   

                                                           
67 https://lb.ua/news/2020/07/06/461282_yakiv_smoliy_meta_diskredituvati.html 

https://lb.ua/news/2020/07/06/461282_yakiv_smoliy_meta_diskredituvati.html
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Залишки за кредитами домогосподарствам в іноземній валюті 
(у доларовому еквіваленті) протягом січня – червня скоротилися на 1,9% до 
1,562 млрд дол., проте їх гривневий еквівалент внаслідок курсової 
переоцінки збільшився на 10,6% до 41,7 млрд грн. 

Питома вага споживчих кредитів домогосподарствам у загальному обсязі 
гривневих кредитів в економіку на кінець І півріччя становила 26,4%. Відтак 
погіршення якості портфеля споживчих кредитів, внаслідок зниження 
доходів домогосподарств, може створити відчутні проблеми для банківської 
системи загалом. За оцінками НБУ, понад 10% незабезпечених споживчих 
кредитів можуть стати непрацюючими через кризу68. 

Внаслідок фактичної зупинки кредитування корпоративного сектору рівень 
покриття кредитами ВВП скоротився з 60,9% у 2014 р. до 25,7% у 2019 р., 
зокрема кредитами у корпоративний сектор – з 48,1% до 20,6%. У І півріччі 
2020 р.69 зазначені показники знизились відповідно до 24,7% і 19,3% 
(граф. 24). Враховуючи той факт, що 55% кредитів корпораціям є 
непрацюючими, відношення «живих» кредитів бізнесу до ВВП є нижчим 9%. 
Крім того, офіційна статистика стосовно непрацюючих кредитів поки що не 
відображає останніх дефолтів позичальників, пов’язаних з коронакризою, а 
тому реальний рівень покриття економіки кредитами є ще меншим. 

 

                                                           
68 https://bank.gov.ua/ua/news/all/bankivskiy-sektor-uspishno-proyshov-pershiy-etap-koronakrizi-
ale-maye-pidgotuvatis-do-negativnih-serednostrokovih-naslidkiv--zvit-pro-finansovu-stabilnist 
69 Для розрахунку використано квітневий прогноз НБУ щодо розміру номінального ВВП у 
2020 р. 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/bankivskiy-sektor-uspishno-proyshov-pershiy-etap-koronakrizi-ale-maye-pidgotuvatis-do-negativnih-serednostrokovih-naslidkiv--zvit-pro-finansovu-stabilnist
https://bank.gov.ua/ua/news/all/bankivskiy-sektor-uspishno-proyshov-pershiy-etap-koronakrizi-ale-maye-pidgotuvatis-do-negativnih-serednostrokovih-naslidkiv--zvit-pro-finansovu-stabilnist
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В «Опитуванні про умови банківського кредитування» за ІІІ квартал 
2020 р.70 йдеться про те, що у ІІ кварталі банки продовжили посилювати 
стандарти (вимоги) кредитування. Встановлення жорсткіших стандартів для 
кредитів бізнесу пов’язане з негативними курсовими та економічними 
очікуваннями, а для кредитів населенню – з очікуваннями погіршення 
платоспроможності позичальників і зниженням економічної активності. 
Рівень схвалення заявок на кредити знижувався два квартали поспіль.  

Констатуючи прогрес у реалізації Державної програми «Доступні кредити 5-

7-9%» (станом на 27 липня видано 1446 кредитів на 2 413 млн грн, тоді як на 

30 червня – лише 899 кредитів на 810 млн грн), слід звернути увагу на кілька 

проблемних аспектів. По-перше, кількість і обсяг наданих кредитів (попри 

стрімке зростання у липні) є мізерними у масштабах економіки, а отже 

макроекономічний ефект від реалізації програми не буде значним. По-друге, 

слід враховувати, що, компенсуючи різницю процентних ставок, Уряд за 

рахунок платників податків виправляє критичну ситуацію з кредитуванням 

економіки, відповідальність за яку значною мірою лежить на НБУ. По-третє, 

за інформацією Мінфіну71, кредит отримує лише кожен шостий з тих, хто 

відповідає базовим критеріям програми і звернувся в банк з повним пакетом 

документів.  

Принципова проблема полягає в тому, що банки змушені класифікувати 
позичальників, виходячи з жорстких вимог Положення про визначення 
розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями 
(постанова Правління НБУ від 30.06.2016 р. № 351)72, та, відповідно, 
формувати значні резерви під надані кредити. Це демотивує банки до 
кредитування корпоративного сектору. Зважаючи на погіршення в умовах 
кризи фінансового стану більшості потенційних позичальників, зазначений 
фактор вбачається основною перепоною на шляху відновлення 
повноцінного кредитного процесу. 

Невиважена процентна політика НБУ впродовж чотирьох попередніх років, 
ліквідація великої кількості банків, нестача довгострокових ресурсів та 
невиправдано жорсткі вимоги до оцінки кредитного ризику призвели до 
критичного зменшення обсягів кредитування економіки. Відтак 
пожвавлення кредитної активності має стати основним завданням НБУ в 
контексті протидії економічній кризі. 

                                                           
70 https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/BLS_Q3-2020.pdf?v=4 
71 https://mof.gov.ua/uk/news/pidsumki_tizhnia_za_rezultatami_dostupni_krediti_5-7-
9_106_ugod_na_sumu_v_360136_miliona_griven-2277 
72 https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/BLS_Q3-2020.pdf?v=4
https://mof.gov.ua/uk/news/pidsumki_tizhnia_za_rezultatami_dostupni_krediti_5-7-9_106_ugod_na_sumu_v_360136_miliona_griven-2277
https://mof.gov.ua/uk/news/pidsumki_tizhnia_za_rezultatami_dostupni_krediti_5-7-9_106_ugod_na_sumu_v_360136_miliona_griven-2277
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16
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ВИСНОВКИ 

Глобальну кризу, спровоковану пандемією Covid-19, українська економіка 
зустріла у стані рецесії. Скорочення промислового виробництва (яке 
фактично триває з літа 2019 р.) на тлі дефляції цін виробників, зменшення 
фізичних обсягів оптової торгівлі, стрімке й неочікуване зниження темпів 
споживчої інфляції (спровоковане надмірною ревальвацією гривні у другій 
половині 2019 р. і підтримане падінням світових цін на енергоносії), від’ємні 
темпи приросту реального ВВП та збитки підприємств у І кварталі 2020 р. – 
це неповний перелік тих проблем, з якими зіткнулася українська економіка 
ще до початку епідемії та запровадження карантину. 

Одним з визначальних чинників перелічених негативних явищ була 
невиважена монетарна політика Національного банку, яка роками 
пригнічувала попит, блокувала кредитування реального сектору економіки 
та значно обмежувала можливості державного бюджету через збільшення 
витрат на обслуговування боргу. 

Запровадження жорстких карантинних обмежень через епідемію Covid-19 
різко прискорило падіння попиту, призвело до скорочення виробництва у 
багатьох видах економічної діяльності, погіршення споживчих настроїв та 
збільшення дефіциту бюджету. 

У червневому «Звіті про фінансову стабільність»73 Національний банк 

переконує, що задіяв весь інструментарій, який використовують регулятори 

світу, щоб банки могли гнучкіше реагувати на кризу та підтримувати 

кредитування.  

Проте, незалежне порівняння з діями інших центральних банків та 

діагностика стану кредитування банками економіки свідчать, що вжиті 

Національним банком заходи є неефективними. 

Зниження облікової ставки до 6% не можна вважати стимулюючою 

процентною політикою, з огляду на те, що її рівень на 3,6 п. п. перевищує 

поточний рівень інфляції. Під таким кутом зору облікова ставка є однією з 

найвищих у світі. Крім того, за обліковою ставкою НБУ не лише надає 

рефінансування, а й розміщує депозитні сертифікати, що значно посилює 

жорсткість монетарних умов.  

                                                           
73 https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2020-H1.pdf?v=4 
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Особливе занепокоєння викликає той факт, що поточний рівень облікової 

ставки Національний банк позиціонує як мінімально можливий. Це означає, 

що за прогнозом НБУ монетарна політика навіть у віддаленій перспективі не 

стане стимулюючою. 

Довгострокове рефінансування, яке НБУ позиціонує як дієвий антикризовий 

захід, з високою ймовірністю не стане ресурсом для кредитування реального 

сектору економіки і в кращому разі буде використане банками для 

придбання державних облігацій. 

Інші антикризові заходи Національного банку, які стосувалися зміни 
періодичності і строковості операцій з управління ліквідністю, розширення 
переліку прийнятної застави за кредитами рефінансування, а також 
тимчасового пом’якшення банківського нагляду, мали сприятливий вплив на 
діяльність банків, що однак не може бути самоціллю політики центрального 
банку. Об’єктом монетарної політики НБУ повинна стати економіка в цілому.  

Заяви про «систематичний політичний тиск», до яких вдавалося попереднє 

керівництво НБУ, та численні маніпуляції довкола поняття емісія не 

узгоджуються з виконанням Національним банком його основної 

конституційної функції (забезпечення стабільності гривні) і обмежують 

можливості самого регулятора адекватно реагувати на кризу. 

Новий Голова НБУ Кирило Шевченко відразу після свого призначення 

окреслив перелік власних пріоритетів на посаді74: 

 відновлення кредитування; 

 зниження портфелів непрацюючих кредитів; 

 збереження макрофінансової стабільності; 

 продовження та поглиблення співпраці з міжнародними партнерами 

України. 

На окрему увагу заслуговує позиція нового керівництва НБУ щодо 

перспектив пом’якшення банківського регулювання. Під час прес-брифінгу 

20 липня49 Голова НБУ зазначив, що для відновлення економіки регулятор 

працюватиме над тим, щоб спростити для банків вимоги до прозорих і 

якісних позичальників. 

                                                           
74 https://bank.gov.ua/ua/news/all/golova-natsionalnogo-banku-kirilo-shevchenko-proviv-pershu-
zustrich-z-poslami-velikoyi-simki 
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Аналіз стану грошової сфери у І півріччі свідчить, що зазначені пріоритети і 

наміри нового керівництва НБУ є цілком слушними і актуальними, а тому 

заслуговують на підтримку.  

До наведених пріоритетів варто було б додати налагодження співпраці 

Національного банку з Кабінетом міністрів, МЕРТ і Мінфіном з метою 

ефективної координації монетарної та фіскальної політики75. Про недостатній 

рівень такої координації свідчить, зокрема, той факт, що прогноз інфляції 

НБУ на 2021 р. (5,5%) істотно відрізняється від урядового прогнозу (7,3%), що 

може мати негативний вплив на виконання бюджету наступного року. 

Важливо також, щоб поглиблюючи співпрацю з міжнародними партнерами 

Національний банк займав проактивну позицію для відстоювання 

національних інтересів України. 

Ефективне виконання Національним банком своєї конституційної функції 
вимагає виваженої інформаційної політики, а довільне трактування закону і 
заяви про «політичний тиск» повинні залишитися у минулому. 
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