
 

1 
 

 

 

 

ВИТРАТЬТЕ СТІЛЬКИ, 
СКІЛЬКИ МОЖЕТЕ,  
А ПОТІМ ВИТРАТЬТЕ ТРОХИ 
БІЛЬШЕ… 
 
СТАН ГРОШОВОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ  
у січні – квітні 2020 року 

Аналітичний огляд 

 

 

 

 

  

 

 

 

Київ 2020 



 

2 
 

ВСТУП 

Пандемія Covid-19 і безпрецедентні протиепідемічні заходи стали тим 
шоком, який, крім безпосереднього впливу, актуалізував більшість назрілих 
ризиків і зіштовхнув світ у нову економічну кризу. За словами директорки-
розпорядниці МВФ Кристаліни Георгієвої, глобальне зростання у 2020 р. 
буде «різко негативним» (sharply negative) і світ очікує найбільше економічне 
падіння з часів Великої депресії1.   

У кінці березня генеральний секретар Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) Анхель Гурріа висловив 
застереження, що після шоку, завданого пандемією, відновлення світової 
економіки не матиме V-подібної траєкторії, а триватиме роками2. 

Водночас, квітневий прогноз МВФ3 передбачає падіння світової економіки у 
2020 р. на 3% з подальшим швидким відновленням у 2021 р. на 5,8%. Проте, 
вже у травні пані Георгієва зазначила, що скорочення глобальної економіки 
у 2020 р. буде глибшим, відновлення у 2021 р. – частковим, а передкризового 
рівня вона досягне лише до 2023 р. 

Економічна криза призвела до перегляду традиційних вимог МВФ щодо 
необхідності обмеження державних витрат. «Витратьте стільки, скільки 
можете, а потім витратьте трохи більше на своїх лікарів, медичних сестер, 
незахищених людей у вашому суспільстві», – закликала уряди країн 
очільниця Фонду у травні4. 

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

Національний банк України прогнозує падіння ВВП у ІІ кварталі на 11,3% і 
загалом за 2020 р. на 5%, але у відповідь застосовує лише традиційні 
інструменти, ефективність яких є недостатньою, з огляду на надмірно 
жорсткі стартові монетарні умови. 

Аналітичний огляд допоможе отримати комплексне уявлення про стан 
грошової сфери у січні – квітні 2020 р., а також оцінити дії Національного 
банку щодо протидії кризі та підтримання економічної активності. 

                                                             
1 https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/07/sp040920-SMs2020-Curtain-Raiser 
2 https://www.bbc.com/news/business-52000219 
3 https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx 
4 https://www.politico.com/news/2020/05/15/imf-predicts-four-year-economic-hit-261158 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/07/sp040920-SMs2020-Curtain-Raiser
https://www.bbc.com/news/business-52000219
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx
https://www.politico.com/news/2020/05/15/imf-predicts-four-year-economic-hit-261158
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ВАЖЛИВІ ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ  

До кризи, спричиненої пандемією Covid-19 та протиепідемічними заходами, 
світова економіка підійшла у стані значної невизначеності, ключовим 
фактором якої стала торгова війна між США та Китаєм. 

Після кількарічного періоду так званої нормалізації монетарної політики у 
2019 р. ФРС США перейшла до нової фази зниження ставок5 і оголосила про 
початок придбання короткострокових казначейських паперів. ЄЦБ вдався до 
зниження ставки за депозитами6, відновив програму купівлі активів і 
розпочав нову серію цільових довготермінових операцій рефінансування. 
Зазначені процеси, серед іншого, призвели до рекордного зростання 
фондових індексів. 

Тенденція до пом’якшення монетарної політики поширилась на велику 
кількість центральних банків, що, разом зі зниженням напруги у світовій 
торгівлі7, давало підстави МВФ наприкінці січня 2020 р. заявляти про 
поліпшення перспектив розвитку глобальної економіки8. 

Поширення світом Covid-19 та обвал цін на нафту призвели до різкого 
падіння фондових індексів, що стало маркером входження глобальної 
економіки у стан рецесії. Запровадження урядами більшості країн жорстких 
карантинних обмежень, значне зростання бюджетних дефіцитів та 
необхідність підтримання економічної активності спонукали центральні 
банки вдатися до ще більшого (радикального) пом’якшення монетарних 
умов. 

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%, і зменшив норматив обов’язкового 
резервування до 0%. 15 березня було анонсовано9 придбання ФРС 
казначейських облігацій щонайменше на 500 млрд дол. та іпотечних цінних 
паперів на 200 млрд дол.  

                                                             
5 За підсумкам 2019 р. цільовий діапазон ставки федеральних фондів було знижено з 2,25 
– 2,50% до 1,5 – 1,75%. 
6 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% 
7 15 січня 2020 р. відбулося підписання «першої фази» економічної і торговельної угоди 
між урядами США і КНР. 
8 https://news.finance.ua/ua/news/-/464050/  
9 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315a.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
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23 березня було оголошено10, що ФРС продовжуватиме купувати цінні 
папери в обсягах, необхідних для підтримання безперебійного 
функціонування ринків, тобто, фактично, у необмежених обсягах. Крім того, 
було запроваджено11 широкий спектр додаткових заходів щодо кредитної 
підтримки підприємств, домогосподарств, муніципалітетів тощо. Було 
неодноразово наголошено, що ФРС використовуватиме весь арсенал 
інструментів для підтримання економіки у складний період.  

Зазначені кроки призвели до вгамування панічних настроїв, що 
відобразилося у відновленні позитивної динаміки фондових індексів, 
уповільненні втечі капіталу з країн, що розвиваються, та зниженні 
девальваційного тиску на валюти цих країн (включно з Україною). 

Європейський центральний банк у контексті антикризових заходів12 знизив 
ставку за довгостроковими операціями рефінансування (LTROs) до рівня 
ставки за депозитами овернайт – наразі «мінус» 0,5% (раніше ставка за LTROs 
встановлювалась на рівні ставки за основними операціями рефінансування 
на 7 днів, тобто 0%). 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, ніж ставка за депозитами овернайт (тобто «мінус» 1%).  

Для забезпечення достатнього рівня ліквідності наприкінці квітня ЄЦБ 
анонсував13 сім додаткових операцій довгострокового рефінансування на 
час пандемії (pandemic emergency longer-term refinancing operations, 
PELTROs) за ставкою «мінус» 0,25%. 

18 березня ЄЦБ запровадив14 нову екстрену програму купівлі активів 
(Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) на 750 млрд євро, яка 
триватиме до кінця 2020 р. Крім того, обсяг діючої програми купівлі активів 
(АРР), що передбачає придбання ЄЦБ цінних паперів щомісячно на 20 млрд 
євро, було додатково збільшено на 120 млрд євро.  

З метою підтримання економіки під час пандемії Банк Англії15 знизив ставку 
з 0,75% до 0,1%, збільшив портфель цінних паперів на 200 млрд фунтів 
стерлінгів і запровадив нову схему довгострокового рефінансування для 
стимулювання кредитування малого та середнього бізнесу (TFSME).  

                                                             
10 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200323a.htm 
11 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200323b.htm 
12 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.en.html 
13 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200430_1~477f400e39.en.html 
14 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html 
15 https://www.bankofengland.co.uk/coronavirus 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200323a.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200323b.htm
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.bankofengland.co.uk/coronavirus
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Для підтримки великого бізнесу Банком Англії спільно з Міністерством 
фінансів було запроваджено16 спільний механізм Covid Corporate Financing 
Facility. За даними МВФ17, зазначений інструмент разом з механізмом 
Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (орієнтований на підтримку 
МСБ) здатні забезпечити 330 млрд фунтів стерлінгів кредитів і гарантій для 
бізнесу (близько 15% ВВП). 

Окрім центральних банків-емітентів резервних валют, до значного 
пом’якшення монетарних умов, включно з елементами QE, вдалися також 
більшість регуляторів країн, що розвиваються. 

Зокрема, Банк Албанії знизив ключову ставку з 1% до 0,5%, Національний 
банк Білорусі (ставка рефінансування) – з 8,75% до 8%, Центральний банк 
Вірменії – з 5,5% до 5%, Національний банк Грузії (ставка рефінансування) – 
з 9% до 8,5%, Національний банк Молдови – з 5,5% до 3,25%, Національний 
банк Північної Македонії – з 2% до 1,75%, Національний банк Польщі – з 1,5% 
до 0,5%, Центральний банк РФ – з 6% до 5,5%, Національний банк Румунії – з 
2,5% до 2%, Національний банк Сербії – з 2,25% до 1,5%, Центральний банк 
Туреччини (ставка за операціями репо) – з 10,75% до 8,25%, Національний 
банк Чехії – з 2,25% до 0,25% тощо18. 

У половини з перелічених країн (Албанія, Молдова, Польща, Румунія, 
Туреччина, Чехія) ставка центрального банку є нижчою, ніж рівень інфляції. 

Разом зі зниженням ставок, розширенням інструментарію рефінансування та  
іншими стимулюючими заходами центральні банки багатьох країн, що 
розвиваються, запровадили програми купівлі активів (цінних паперів). 
До таких країн належить Польща19, Угорщина, Румунія, Хорватія, а також 
Чилі, Ізраїль, Філіппіни, Єгипет, ПАР тощо.  

Зважаючи на глобальний характер вищезазначених змін у політиці 
центральних банків можна констатувати, що світ переходить до нової 
монетарної реальності, частиною якої може стати відмова від традиційних 
алгоритмів інфляційного таргетування. 

 

                                                             
16 https://www.bankofengland.co.uk/markets/covid-corporate-financing-facility 
17 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 
18 Кількість центральних банків, які знизили ставки, є значно більшою. Тут перелічено лише 
деякі центральні банки європейських країн з власною валютою. 
19 За даними МВФ, Національний банк Польщі станом на кінець квітня придбав державних 
облігацій та цінних паперів, гарантованих державою, на 62,6 млрд злотих (2,8% ВВП). 

https://www.bankofengland.co.uk/markets/covid-corporate-financing-facility
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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ІНФЛЯЦІЯ 

Незважаючи на сплеск ажіотажного попиту на деякі види продовольства 
та товарів для особистого догляду річні темпи інфляції продовжили 
знижуватись і у квітні 2020 р. становили 2,1%.  

За даними Державної служби статистики України, протягом січня – квітня 
2020 р. рівень цін споживчого ринку зріс на 1,5%, що значно менше 
відповідних показників чотирьох попередніх років (граф. 1). У січні і лютому 
цінова кон’юнктура мала дефляційний характер, проте у березні і квітні 
місячні темпи інфляції прискорились під впливом сезонності, ажіотажного 
попиту і девальвації гривні20.  

 

Найбільший внесок (1,2 п. п.) до загального рівня інфляції за січень-квітень 
забезпечило подорожчання продуктів харчування та безалкогольних напоїв 
на 2,6% (граф. 2). Зокрема, фрукти подорожчали на 19,8%, овочі – на 14%, 
цукор – на 7,6% тощо. Інфляційний вплив від зазначеного подорожчання був 
частково компенсований за рахунок зниження цін на яйця (на 22,1%), 
курятину (на 12-13%) і деякі інші товари. 

У березні під впливом ажіотажного попиту в деяких торгівельних мережах 
відбулося різке зростання цін на окремі продукти харчування (гречка, цукор, 
деякі види фруктів і овочів). Проте, втручання Антимонопольного комітету 

                                                             
20 Місячні темпи інфляції протягом січня-квітня 2020 р. становили відповідно 0,2%, 
«мінус» 0,3%, 0,8%, 0,8%. 
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України21 призвело до стабілізації цін вже наприкінці березня – на початку 
квітня. Крім того, у квітні Уряд запровадив державне регулювання споживчих 
цін на соціально значущі продукти харчування (10 позицій), а також деякі 
ліки, антисептики і засоби індивідуального захисту, що діятиме до 
завершення карантину22.  

 

Натомість, абсолютне зниження цін за підсумками січня – квітня було 
зафіксоване переважно за тими групами товарів і послуг, які безпосередньо 
пов’язані з цінами на енергоносії.  

Зменшення вартості житлово-комунальних послуг загалом на 6,2% (граф. 2) 
було зумовлене зниженням тарифів на природний газ для населення на 
24,9%, а також гарячу воду і опалення – на 13,7%. Причиною цього стало 
падіння цін на газ на європейському ринку: вартість газу на німецькому хабі 
TTF (яку Нафтогаз використовує для розрахунку власних тарифів23)  протягом 
січня – квітня знизилась на 54% і продовжила падіння у травні24. 

Інші тарифи (за винятком електроенергії) зазнали зростання: 
водопостачання з початку року подорожчало на 18,1%, каналізація – на 
15,3%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 2,1%. 

                                                             
21 https://amcu.gov.ua/news/koronavirus-karantin-cini-na-produkti-harchuvannya-poziciya-amku 
22 https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zahodi-shchodo-stabilizaciyi-cin-a341 
23 http://www.naftogaz.com/files/Information/2020-01-28-Gas-Price-UA.pdf 
24 https://www.powernext.com/spot-market-data 

https://amcu.gov.ua/news/koronavirus-karantin-cini-na-produkti-harchuvannya-poziciya-amku
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zahodi-shchodo-stabilizaciyi-cin-a341
http://www.naftogaz.com/files/Information/2020-01-28-Gas-Price-UA.pdf
https://www.powernext.com/spot-market-data
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Незважаючи на девальвацію гривні ціни на паливо протягом січня – квітня 
знизились на 15,8%, що було зумовлено обвалом світових цін на нафту. 
У березні, після зриву РФ перемовин у форматі ОПЕК+, ціна нафти Brent різко 
впала з 53 до 25 дол. за барель і за підсумками квітня (попри значну 
волатильність), фактично,  залишилася на тому ж рівні25. Ціна на нафту URALS 
у квітні знижувалась до 15 дол./бр., а вартість нафти WTI набувала навіть 
від’ємних значень. У травні відбулася корекція цін до рівня 30-35 дол./бр., 
що стало наслідком досягнення домовленості26 між країнами-експортерами 
нафти щодо скорочення видобутку. 

Під дією вищезазначених процесів річні темпи споживчої інфляції (місяць 
до відповідного місяця попереднього року) протягом січня – квітня 
знизились з 4,1% до 2,1%, продовживши тенденцію, що триває з вересня 

2019 р. (граф. 3). Темпи базової інфляції27 з початку року уповільнились з 
3,9% до 3,1%. 

 

Таким чином, фактичний рівень інфляції перебуває значно  нижче 
цільового діапазону НБУ (5% +/- 1 п. п.), визначеного Основними засадами 
грошово-кредитної політики. 

                                                             
25 https://maanimo.com/ua/oils 
26 https://www.reuters.com/article/us-global-oil-opec-deal/opec-agrees-largest-ever-oil-
output-cut-of-9-7-million-bpd-sources-idUSKCN21U0QO 
27 Відповідно до Методики розрахунку базового індексу споживчих цін Держстату, «БІСЦ 
характеризує інфляцію, яка спричинена тиском з боку попиту, та, відповідно, найбільш 
повно відображає ефекти від зміни реальних монетарних умов».  

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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Отже, визначальними чинниками уповільнення темпів споживчої інфляції, 
що триває з вересня минулого року, були такі процеси: 

 стрімка ревальвація гривні у другому півріччі 2019 р., спровокована 
жорсткою процентною політикою НБУ. Наразі антиінфляційний ефект від 
минулорічної ревальвації можна вважати вичерпаним, про що свідчить, 
зокрема, стабілізація темпів базової інфляції (яка відбулася на тлі 
девальваційної корекції у березні); 

 зниження світових цін на енергоносії, вплив якого значно посилився у 
березні-квітні. 

Окрім уповільнення динаміки цін споживчого ринку, вищезазначені фактори 
(разом з фактичною відсутністю кредитування виробничої сфери і 
погіршенням цінової кон’юнктури на зовнішніх ринках залізної руди і чорних 
металів) призвели до дефляції цін виробників та скорочення виробництва у 
промисловості (граф. 4). 

 

У квітні річні темпи приросту цін виробників становили «мінус» 2,6%. 
Зокрема у добувній промисловості ціни за плинний рік знизились на 26,8%, 
переробній – на 2,4%, натомість, у постачанні електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря – зросли на 7,5%.  

Вплив вищевказаних рецесійних чинників був посилений запровадженням 
карантинних обмежень і у квітні 2020 р. обсяги промислового виробництва 
порівняно з квітнем минулого року скоротились на 16,2%. 
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Чинний прогноз Уряду28, закладений у розрахунки бюджету, передбачає 

зростання споживчих цін у 2020 р. на 11,6%, прогноз НБУ29 – 6%, прогноз 

МВФ30 – 7,7%. З огляду на баланс ризиків, найбільш вірогідним з-поміж 

зазначених прогнозів вбачається прогноз НБУ. 

Головним ризиком, реалізація якого може прискорити темпи інфляції, є 

можливість істотної девальвації гривні внаслідок скорочення надходжень 

від експорту (зокрема руди і металів) і трудових мігрантів. 

Крім того, після завершення карантину і скасування державного 

регулювання цін може відбутися подорожчання деяких видів 

продовольства, зокрема борошна і хліба31 через надмірний експорт 

зернових. Про вірогідність зазначеного припущення свідчить той факт, що у 

квітні відбулося зростання цін реалізації продукції сільського господарства 

на 13%, що було обумовлене подорожчанням продукції рослинництва на 

14,7%. 

Така динаміка цін на сільськогосподарську продукцію різко контрастує з 

падінням світових цін на продовольство, що триває з лютого (граф. 5).  

 

                                                             
28 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/253-2020-%D0%BF 
29 https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2020-Q2.pdf?v=4 
30 https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/ 
31 http://vap.org.ua/pressroom/news/spilne-zvernennya-vap-ta-boroshnomeliv-schodo-
kritichnoyi-situaciyi-na-rinku-zerna-38219/ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/253-2020-%D0%BF
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2020-Q2.pdf?v=4
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/
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/
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Індекс продовольчих цін FAO32 (після стрімкого зростання у ІV кварталі 
2019 р.) у лютому-квітні різко знизився до 165,5 пункту, що на 16 п. або 8,8% 
нижче значення грудня 2019 р. (граф. 5).  

Проте, динаміка цін на товари українського експорту була не такою 
однорідною. Зокрема, на тлі високого попиту середня ціна на пшеницю у 
квітні порівняно з березнем зросла на 2,5%. Натомість ціни на кукурудзу 
знижувалися три місяці поспіль внаслідок низького попиту з боку виробників 
кормів і біоетанолу. Попри зниження агрегованого субіндексу цін на 
рослинні олії (яке обумовлене здешевленням пальмової і соєвої олії), ціни 
на соняшникову олію демонструють зростання на тлі високого попиту. Таким 
чином, вищезазначений ризик подорожчання внутрішніх цін на 
продовольство під впливом зовнішньої кон’юнктури є досить актуальним. 

Водночас, основним дефляційним ризиком є зниження платоспроможного 

попиту внаслідок скорочення заробітних плат і зростання рівня безробіття. 

У разі переважання цього фактору (разом з підтриманням відносної 

стабільності на валютному ринку) темпи споживчої інфляції за підсумками 

2020 р. можуть бути значно нижчими, ніж ті, що передбачені прогнозом НБУ.  

Про високу ймовірність посилення дефляційного тиску свідчить різке 
погіршення споживчих настроїв населення. За даними агенції Info Sapiens33, 
індекс споживчих настроїв протягом січня – квітня знизився з 92,2 до 66,2, 
досягнувши рівня початку 2019 р. Ще більшого падіння зазнав індекс 
поточного становища, який за чотири місяці скоротився з 85,0 до 48,8. Індекс 
очікувань щодо динаміки безробіття зріс з 124,0 до 168,9 (зокрема за квітень 
– на 35,5). В Info Sapiens зазначають, що найбільш вразливим до поточної 
кризи виявився індекс доцільності робити великі покупки, квітневе значення 
якого є мінімальним за період з червня 2014 р. 

Факт зниження попиту визнає також і Національний банк34, проте не вживає 
достатніх заходів щодо його пожвавлення. Облікова ставка (8%) майже у 
4 рази перевищує поточний рівень інфляції (2,1%), що свідчить про надмірну 
жорсткість монетарних умов, сформованих внаслідок невиваженої 
процентної політики НБУ впродовж чотирьох попередніх років. 

А отже, застереження, висловлене у попередньому огляді «Ілюзія 
стабільності»35, залишається актуальним: за незмінності характеру 
монетарної політики економіка ризикує потрапити у пастку дефляції. 

                                                             
32 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ 
33 https://sapiens.com.ua/ua/other-research 
34 https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-inflyatsiyi-u-
kvitni-2020-roku 
35 https://growford.org.ua/publications/iluzia-stabilnosti-stan-grosovoi-sferi-v-ukraini-u-2019-roci 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://sapiens.com.ua/ua/other-research
https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-inflyatsiyi-u-kvitni-2020-roku
https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-inflyatsiyi-u-kvitni-2020-roku
https://growford.org.ua/publications/iluzia-stabilnosti-stan-grosovoi-sferi-v-ukraini-u-2019-roci
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ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ОБМІННИЙ КУРС 

Розпочавши рік на надмірно ревальвованому рівні (23,69 грн/дол.) у березні 
гривня стрімко знецінилась, компенсувавши таким чином весь розмір 
минулорічного зміцнення. Девальваційний сплеск був зумовлений 
переважно психологічними чинниками, пов’язаними з панікою на 
світовому фінансовому ринку на тлі поширення епідемії Covid-19.  

Станом на 30 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%. Проте, у 
квітні відбулася корекція обмінного курсу до рівня 27,01 грн/дол., а вже в 
травні локальне «дно» було зафіксоване на рівні 26,52 грн/дол. (граф. 6). 
Таким чином, обмінний курс впритул наблизився до рівня, на якому 
перебував у травні 2017 – 2019 рр.  

 

Стабілізація обмінного курсу мала як внутрішні, так і зовнішні причини. 
З одного боку, Національний банк вдався до значних інтервенції з продажу 
іноземної валюти на міжбанківському ринку (детальніше про це – на ст. 15) 
та задовольнив попит на готівкову валюту.  

З іншого боку, відбулося радикальне зниження процентних ставок 
провідних центральних банків світу і запровадження безпрецедентних 
заходів кількісного пом’якшення (передусім з боку ФРС США), що сприяло 
заспокоєнню панічних настроїв на світовому фінансовому ринку та надало 
підтримку валютам країн, що розвиваються. 
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Пропозицію іноземної валюти на міжбанківському ринку формували 
переважно експортери продукції АПК. За даними НБУ, обсяг експорту 
продовольчих товарів та сировини для їх виробництва у І кварталі 2020 р. 
порівняно з І кв. 2019 р. збільшився на 5,9% до 5,7 млрд дол., а його частка у 
загальному обсязі експорту товарів сягнула 50,2% (торік – становила 47,4%). 
Натомість, обсяг експорту чорних і кольорових металів та виробів з них 
скоротився відповідно на 15,1% до 2,3 млрд дол. (частка – 20,5%). 

Водночас, відбулося скорочення вартісних обсягів імпорту енергоресурсів. 
На тлі падіння світових цін на нафту і природний газ обсяги імпорту 
мінеральних продуктів у І кварталі 2020 р. порівняно з відповідним періодом 
2019 р. скоротилися на 15,3% до 2,2 млрд дол. Крім того, внаслідок зниження 
попиту відбулося скорочення обсягів імпорту продукції машинобудування на 
5,7% до 3,9 млрд дол.  

Якщо у І кварталі дефіцит торгівлі товарами становив 1 754 млн дол. (за 
даними платіжного балансу), то у квітні, за даними Держмитслужби, обсяг 
експорту товарів перевищив обсяг імпорту на 394,4 млн дол. Профіцит 
зовнішньої торгівлі товарами є абсолютно новим явищем для України 
(щонайменше з 2010 р. баланс торгівлі товарами був виключно дефіцитним) 
і відображає різке падіння попиту на імпорт. Вищенаведені фактори 
призвели до зниження попиту на іноземну валюту, що дозволило 
Національному банку досить швидко відновити інтервенції з купівлі валюти. 

Вкладення нерезидентів в ОВДП, які сформували ревальваційну 
кон’юнктуру в 2019 р., досягнули максимуму (129 млрд грн) у лютому 2020 р. 
Проте у березні, внаслідок паніки на світовому фінансовому ринку, їхній 
обсяг скоротився до 121 млрд грн (граф. 7) і за даними платіжного балансу 
чистий відплив капіталу за цією статтею за місяць становив 293 млн дол. 
У квітні портфель нерезидентів скоротився до 112,5 млрд грн, тобто відплив 
капіталу був близьким до березневого значення. У травні відбулося деяке 
уповільнення темпів зменшення вкладень нерезидентів (за три тижні – на 4,1 
млрд грн). У підсумку, порівняно з максимальним рівнем у лютому відплив 
капіталу станом на 22 травня перевищив 700 млн дол. 

Від ще більшого скорочення портфеля ОВДП нерезидентів стримувала 
невелика ліквідність вторинного ринку, зростання дохідності ОВДП 
(у березні сягала 20% і вище), а також вищезазначена зміна кон’юнктури на 
зовнішніх фінансових ринках. 

Зважаючи на досягнення домовленості щодо нової програми з МВФ, про що 
було офіційно повідомлено 21 травня36, та різке збільшення обсягу дешевих 
ресурсів на світовому ринку, не можна виключати можливості того, що 
найближчим часом нерезиденти відновлять вкладення в ОВДП. 

                                                             
36 https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/21/pr20223-ukraine-imf-and-ukrainian-
authorities-reach-staff-lvl-agreement-new-sba-address-covid19 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/21/pr20223-ukraine-imf-and-ukrainian-authorities-reach-staff-lvl-agreement-new-sba-address-covid19
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/21/pr20223-ukraine-imf-and-ukrainian-authorities-reach-staff-lvl-agreement-new-sba-address-covid19
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Девальваційний сплеск у березні призвів до різкого зростання активності на 
валютному ринку з подальшим «затуханням» у квітні і травні (граф. 8). 
Середньоденні обсяги продажу іноземної валюти на міжбанківському 
ринку (в доларовому еквіваленті) у березні зросли до 573 млн дол. 
(порівняно з 402 млн дол. у січні і 420 млн дол. у лютому), проте вже у квітні 
скоротилися до 384 млн дол. і 333 млн дол. у травні. Таким чином, обсяг 
торгів, фактично, повернувся до рівня квітня-травня минулого року. 
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Невеликий обсяг міжбанківського валютного ринку створює можливість 
для Національного банку, за потреби, ефективно впливати на курсову 
динаміку. Так, у березні інтервенції НБУ з продажу валюти стали одним з 
факторів стабілізації ситуації на валютному ринку (про що йшлося вище). 
Лише за один місяць НБУ продав 2 453,6 млн дол. (купивши 264 млн дол.). 
Тобто сальдо інтервенцій за березень становило «мінус» 2 189,6 млн дол., 
що є найбільшим місячним обсягом продажу Національним банком валюти 
на ринку з кінця 2008 р. (граф. 9). Продаж 3,2 млрд дол. у жовтні 2014 р. не 
мав ринкового характеру, оскільки був здійснений безпосередньо НАК 
«Нафтогаз України». 

Зазначені факти опосередковано свідчать, що ситуацію, яка склалася на 
валютному ринку у березні, в Національному банку оцінювали як 
екстраординарну. Зокрема, після півторарічної перерви було відновлено 
практику продажу валюти через аукціон (за підсумками 3-х аукціонів було 
продано 270,1 млн дол.).  

 

Девальваційний тренд було переламано в останні дні березня і вже у квітні 
Національний банк продав лише 44,5 млн дол. і придбав 723,3 млн дол. 

Загалом за підсумками січня – квітня обсяг купівлі Національним банком 
іноземної валюти становив 2 069,3 млн дол., продажу – 2 793,1 млн дол., 
тобто від’ємне сальдо інтервенцій становило 723,8 млн дол.37. 

                                                             
37 За 22 дні травня НБУ придбав 588,6 млн дол., продажу не здійснював. Таким чином, 
від’ємне сальдо (з початку року) скоротилося до 135,2 млн дол. 



 

16 
 

Попри від’ємне сальдо валютних інтервенцій НБУ та значну суму виплат за 
державним боргом38 обсяг міжнародних резервів за підсумками січня – 
квітня збільшився з 25 302,2 до 25 695,1 млн дол. (граф. 10). 

Фактично, джерелом збільшення міжнародних резервів було розміщення у 
січні єврооблігацій на 1 250 млн євро та ОВДП на 1 239,9 млн дол. і 276,9 млн 
євро, а також переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової 
вартості та курсів валют) на 626,4 млн дол.   

 

Вищий приріст чистих міжнародних резервів (з 15 784,5 до 16 845,3 млн 
дол.) пов’язаний з погашенням у лютому і березні частини заборгованості 
перед МВФ (загалом 545 млн дол.). 

Питання достатності резервів, яке широко обговорювалось у 2019 р., в 
умовах кризи стає ще актуальнішим. НБУ повідомляє, що обсяг міжнародних 
резервів на кінець квітня відповідав 4,5 місяця майбутнього імпорту, чого 
достатньо для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і 
Національного банку39. 

Проте, за іншими критеріями обсяг міжнародних резервів є нижчим від 
адекватного рівня. Зокрема, відношення резервів до композитного 

                                                             
38 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 – квітень становив 2 853,1 млн дол. 
39 https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnarodni-rezervi-ukrayini-u-kvitni-zrosli-mayje-na-08-
mlrd-dol-ssha 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnarodni-rezervi-ukrayini-u-kvitni-zrosli-mayje-na-08-mlrd-dol-ssha
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnarodni-rezervi-ukrayini-u-kvitni-zrosli-mayje-na-08-mlrd-dol-ssha
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критерію МВФ на початок 2020 р. становило 85,5%, до короткострокового 
зовнішнього боргу – 52,4%, тоді як граничне значення в обох випадках 
становить 100%40.  

У квітні відбулося різке скорочення обсягу операцій з готівковою іноземною 
валютою (граф. 11), що може свідчити, зокрема, про скорочення переказів 
від трудових мігрантів, зменшення доходів в умовах карантину та зниження 
ділової активності в тіньовому сегменті економіки. 

 

Беручи до уваги очікуване надходження коштів від МВФ і пов’язаного 
фінансування, а також зниження попиту на іноземну валюту внаслідок 
скорочення імпорту, у найближчому майбутньому можна очікувати 
збереження відносної курсової стабільності. 

Валютно-курсова політика Національного банку, окрім орієнтації на 
забезпечення стабільності національної грошової одиниці, повинна також 
враховувати необхідність підтримання економіки і системи державних 
фінансів в умовах безпрецедентної кризи.  

З огляду на те, що показники державного бюджету на 2020 р. розраховані з 
урахуванням прогнозу середньорічного обмінного курсу на рівні 
29,5 грн/дол., значно міцніша гривня41 може додатково ускладнити 
виконання державою її функцій. 

                                                             
40 https://growford.org.ua/publications/ocinka-zovnisnoi-finansovoi-vrazlivosti-ukraini-
stanom-na-01012020-ta-destabilizacijni-tendencii-i-kvartalu-2020-roku 
41 Середнє значення обмінного курсу за січень – квітень 2020 р. становить 25,59 грн/дол. 

https://growford.org.ua/publications/ocinka-zovnisnoi-finansovoi-vrazlivosti-ukraini-stanom-na-01012020-ta-destabilizacijni-tendencii-i-kvartalu-2020-roku
https://growford.org.ua/publications/ocinka-zovnisnoi-finansovoi-vrazlivosti-ukraini-stanom-na-01012020-ta-destabilizacijni-tendencii-i-kvartalu-2020-roku
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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 днів42. 

З 27 квітня строк рефінансування, яке надається за обліковою ставкою, було 
збільшено з 30 до 90 днів43.  

Коридор ставок за кредитами і депозитами овернайт з квітня 2016 р. 
визначено на рівні облікової ставки +/- 2 п. п. 

 

Цикл зниження облікової ставки Національний банк розпочав у квітні 2019 р. 
Згідно з офіційною позицією регулятора, підставою для такого кроку стала 
стійка тенденція до уповільнення інфляції до цілі 5%. 
                                                             
42 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-adaptuvav-operatsiyniy-dizayn-
monetarnoyi-politiki-do-novih-umov-na-finansovih-rinkah 
43 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-rozshiriv-stroki-refinasuvannya-bankiv-
ta-perelik-priynyatnoyi-zastavi 

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://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-rozshiriv-stroki-refinasuvannya-bankiv-ta-perelik-priynyatnoyi-zastavi
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-rozshiriv-stroki-refinasuvannya-bankiv-ta-perelik-priynyatnoyi-zastavi
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На початок 2020 р. облікова ставка перебувала на рівні 13,5%, тоді як річний 
темп інфляції становив 4,1%. Протягом січня – квітня Національний банк 
знижував облікову ставку три рази (граф. 12), загалом на 5,5 п. п.: 

 з 31 січня – до 11%; 

 з 13 березня – до 10%;  

 з 24 квітня – до 8%. 

Два перші рішення щодо зниження облікової ставки (у січні і березні) 
відбулися, фактично, до початку кризи і були обґрунтовані вичерпанням 
інфляційного тиску. У квітні НБУ вперше пов’язав своє рішення щодо 
облікової ставки з необхідністю підтримки економіки в умовах пандемії та 
карантинних заходів. Тобто, у контексті процентної політики реакція 
Національного банку на кризу, порівняно з діями інших центральних 
банків, є дуже стриманою. 

Вартість ресурсів на міжбанківському ринку мала значну волатильність. 
У березні, на тлі девальваційного сплеску, ставки за бланковими кредитами 
і депозитами банків різко зросли до 14,9% (на піку) і упродовж двох тижнів 
перебували вище верхньої межі коридору ставок овернайт НБУ (граф. 12). 
Слід зазначити, що таке тривале перебування ставок міжбанку вище 
встановленого коридору востаннє спостерігалося наприкінці 2014 р.  

Проте, разом зі стабілізацією ситуації на валютному ринку, на початку квітня 
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 12,8% у грудні 2019 р. до 8,8% у квітні і 7,4% у травні (граф. 13). 

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

Середньозважена дохідність ОВДП на первинному ринку знизилась з 11,6% 
у грудні 2019 р. до 9,8% в лютому 2020 р. Проте, в умовах різкої девальвації 
гривні та зростання ставок на міжбанківському 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 на 5,4 млрд грн з дохідністю 11,2%. У травні було 
проведено вже чотири аукціони, на яких розміщено ОВДП в національній 
валюті на 41,8 млрд грн з середньозваженою дохідністю 11,1% (граф. 13).  

Подальше зниження дохідності державних облігацій потребує значно 
більшого зниження ставок за депозитними сертифікатами НБУ, що може 
бути здійснене у відриві від змін облікової ставки.  
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Середньозважена ставка за гривневими кредитами банків у 
корпоративний сектор44 протягом січня – лютого знизилась з 15,1% до 12% 
(граф. 14), що відповідало динаміці облікової ставки. Проте, у березні – квітні 
відбулося збільшення вартості кредитів до 13,3% і 12,9% (попри подальше 
зниження облікової ставки), що стало закономірним наслідком девальвації 
гривні та зростання негативних очікувань банків щодо розвитку економіки.  

 
                                                             
44 Використано середньозважену процентну ставку за новими кредитами в корпоративний 
сектор у національній валюті (без урахування овердрафту) з «Огляду депозитних 
корпорацій» НБУ. Проте, зазначена статистика істотно відрізняється від інформації, що 
надають конкретні банки. Зокрема, у Приватбанку, навіть після запровадження 
антикризової знижки 1 п. п., ставки за кредитами бізнесу перебувають в діапазоні 15 – 17%.  
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Попри зниження облікової ставки та зниження попиту вартість кредитів 
фізичним особам мала протилежну спрямованість, що пов’язано з високим 
рівнем кредитного ризику за такими операціями. Відтак середньозважена 
ставка за кредитами домогосподарствам у національній валюті протягом 
січня – квітня зросла з 35,5% до 38% (граф. 14). 

Девальвація гривні та запровадження карантину призвели до припинення 
зниження ставок за коштами корпорацій, яке тривало з вересня минулого 
року синхронно зі зниженням облікової ставки (граф. 15). Середньозважена 
ставка за депозитами корпорацій у гривні, після зниження у січні – лютому 
з 10,4% до 6,5%, зросла в березні до 7,1%, у квітні – до 7,3%. 

 

Реакція ставок за депозитами домогосподарств на кризові явища була дещо 
повільнішою: середньозважена ставка за строковими депозитами фізичних 
осіб у гривні, знизилась з 14,9% в грудні до 12,6% в березні і, фактично, 
залишилася на тому ж рівні у квітні (граф. 15). 

Підсумовуючи слід зазначити, що зниження Національним банком облікової 
ставки до 8% є необхідним, проте недостатнім заходом, з огляду на надмірну 
жорсткість монетарних умов у минулому (яка вже призвела до низки 
негативних наслідків) та різке падіння попиту, яке несе у собі загрозу 
дефляції і значного зростання дефіциту бюджету. 

Прогноз НБУ передбачає зниження облікової ставки у червні до 7% з 
подальшою незмінністю до кінця року. Проте, зважаючи на «прив’язку» 
облікової ставки до вартості депозитних сертифікатів, такого зниження буде 
категорично недостатньо для підтримання економіки в умовах кризи. 
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ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

Відповідно до Положення про основи процентної політики НБУ45 основними 
операціями з регулювання ліквідності банків з квітня 2016 р. було визначено  
розміщення депозитних сертифікатів до 14 днів. Від 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 вже 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 рефінансування46 (включено облігації місцевих позик та 
корпоративні облігації, випущені під гарантії Уряду).  

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

Крім того, у березні Національним банком було ухвалене рішення47 про 
застосування інструменту довгострокового рефінансування терміном від 1 
до 5 років.  

Також у березні набули чинності нові вимоги до формування банками 
обов’язкових резервів48. З кінця 2014 р. нормативи встановлювались 
залежно від строковості коштів (для строкових депозитів – 3%, для коштів на 
вимогу – 6,5%). З 10 березня нормативи залежать не від строковості, а від 
валюти депозиту: в національній валюті – 0%, в іноземній – 10%. Таким 
чином, Національний банк, фактично, повернувся до практики, яка діяла 
упродовж 2008 – 2014 рр. 

                                                             
45 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0277500-16 
46 https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_23042020_54 
47 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zaprovadjuye-dovgostrokove-
refinansuvannya-dlya-pidtrimki-kredituvannya-ta-likvidnosti-bankiv 
48 https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zminyuye-vimogi-do-obovyazkovih-rezerviv-bankiv-
dlya-zdeshevlennya-kreditiv-i-dedolarizatsiyi-ekonomiki 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0277500-16
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
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Незважаючи на зниження облікової ставки, обсяги розміщення депозитних 
сертифікатів збільшились до безпрецедентних розмірів (граф. 16). 
За підсумками січня – квітня обсяг мобілізаційних операцій становив 3 828,4 
млрд грн, що значно перевищує річні обсяги 2015 – 2018 рр. (табл. 1). 
У загальному обсязі розміщення депозитних сертифікатів за січень – квітень 
частка операцій овернайт становила 62%, на 7 і 14 днів – відповідно 38%. 

 

Середньоденні залишки мобілізованих коштів за підсумками січня – квітня 
(158,6 млрд грн) майже втричі перевищили відповідне значення 
попереднього року (56,9 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 – 137,7 
млрд грн (станом на 25.05)49. 

 

                                                             
49 У травні відбулося деяке зниження обсягів розміщення депозитних сертифікатів (на 25.05 
– 510,8 млрд грн), що може бути пов’язано з відновленням аукціонів з розміщення ОВДП. 
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Вищезазначене розширення можливостей рефінансування не призвело до 
істотного збільшення його обсягів. Загальний обсяг рефінансування банків 
за підсумками січня – квітня становив 59,6 млрд грн, з яких лише 27,3 млрд 
грн було надано через тендер (табл. 2). Натомість, 32,3 млрд грн – кредити 
овернайт, з яких 30,6 млрд грн було надано у березні на тлі девальваційного 
сплеску.  

Залишки за кредитами рефінансування (без неплатоспроможних банків50) 
за підсумками січня – квітня збільшились з 7,7 млрд грн до 8,5 млрд грн, з 
яких 6 млрд грн – кредит Укрексімбанку на 85 днів.  

8 травня на першому тендері з надання довгострокового рефінансування (від 
1 до 5 років) 11 банків залучили загалом лише 2,4 млрд грн, крім того на 
термін до 90 днів у травні (станом на 25.05) було надано ще 1,1 млрд грн. 
У підсумку, залишки за «живими» кредитами рефінансування зросли до 
11,4 млрд грн., що становить лише 1,4% від портфеля банківських кредитів у 
корпоративний сектор. 

 

Фактично, найбільший вплив на ліквідність банківської системи у напрямку 
зростання за підсумками січня – квітня мало витрачання коштів з рахунків 
Держказначейства на 34,4 млрд грн (зокрема у квітні – 32,6 млрд грн), а 
також скорочення залишків за депозитними сертифікатами на 13,5 млрд грн.  

Натомість, найбільший стерилізаційний ефект на ліквідність банківської 
системи за чотири місяці мали такі чинники: збільшення обсягу готівки (поза 
банками і в касах банків) на 28,7 млрд грн та чистий продаж Національним 
банком іноземної валюти на міжбанківському ринку. 

                                                             
50 Заборгованість неплатоспроможних банків за кредитами рефінансування на кінець 
квітня становила 36,5 млрд грн, зменшившись з початку року на 0,8 млрд грн. 
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Під впливом усіх монетарних операцій Національного банку 
(рефінансування, розміщення депозитних сертифікатів, валютні інтервенції) 
та дії автономних чинників (зміна обсягу готівки, операції Держказначейства 
і ФГВФО) залишки коштів на коррахунках банків за січень – квітень зросли з 
52,4 млрд грн до 58,3 млрд грн.  

Загальний обсяг ліквідності (сума коштів на коррахунках і в депозитних 
сертифікатах) у кінці лютого сягав 250 млрд грн, проте у березні скоротився 
до 170 млрд грн (внаслідок продажу НБУ іноземної валюти) з подальшим 
відновленням у квітні до 197 млрд грн (граф. 17). 

 

Внаслідок збільшення залишків на коррахунках банків на 5,8 млрд грн та 
обсягу готівки на 28,7 млрд грн грошова база за січень – квітень зросла на 
34,5 млрд грн (або 7,2%) до 512 млрд грн. Слід зазначити, що за прогнозом 
НБУ приріст грошової бази за підсумками 2020 р. має становити лише 7,5%. 

Деструктивна модель управління ліквідністю (сформована в умовах жорсткої 
монетарної політики упродовж кількох попередніх років), в межах якої 
кошти акумулюються в банківській системі і використовуються банками для 
вкладення у депозитні сертифікати НБУ, повинна бути змінена. Прямі втрати 
державних коштів у вигляді процентних витрат НБУ за операціями з 
депозитними сертифікатами за січень – квітень становили 5,7 млрд грн. 
Опосередковані втрати є значно більшими і стосуються не лише високих 
витрат на обслуговування державного боргу, а й обмеження потенціалу 
економіки загалом. 
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ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ 

Збільшення грошової маси (М3) за підсумками січня – квітня на 107,4 млрд 
грн (7,5%) до 1 545,7 млрд грн було зумовлене переважно зростанням обсягу 
депозитів на 73,7 млрд грн (7%) до 1 124,6 млрд грн, у той час як обсяг готівки 
поза банками (М0) зріс на 33,4 млрд грн (8,7%) до 417,7 млрд грн51.  

У річному вимірі темпи приросту грошової маси різко прискорились 
наприкінці минулого року і продовжили зростати у січні – квітні, зокрема 
внаслідок курсової переоцінки депозитів в іноземній валюті у березні 
(граф. 18).  

 

Депозити домашніх господарств (без ФОП) протягом січня – квітня зросли 
на 12% до 607,2 млрд грн, в т. ч. у національній валюті – на 11,6% до 351,1 
млрд грн (граф. 19). Після деякого скорочення у березні обсяг гривневих 
депозитів у квітні зріс на 7% (за рахунок коштів на вимогу), що було пов’язано 
з виплатою заробітних плат і пенсій, а також, ймовірно, з конвертацією 
частини валютних коштів у гривню. 

Депозити домогосподарств в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) за 
підсумками січня – квітня скоротились на 1,2% до 9,5 млрд дол., проте їх 
гривневий еквівалент внаслідок курсової переоцінки збільшився на 12,5% до 
256,1 млрд грн.    

                                                             
51 Грошовий агрегат М3 включає також ощадні (депозитні) сертифікати комерційних банків, 
обсяг яких протягом січня – квітня зріс з 3,1 до 3,4 млрд грн. 
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Депозити корпоративного сектору в національній валюті за підсумками 
чотирьох місяців скоротилися на 6% до 306,6 млрд грн., що частково 
компенсувало їхнє значне зростання наприкінці минулого року52 (граф. 20). 
Кошти корпорацій в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті), попри 
скорочення у березні, за підсумками січня – квітня збільшились на 1,5% до 
7,8 млрд дол. Серед причин різкого скорочення депозитів у березні була 
сплата податків до бюджету та вкладення коштів в державні облігації. 

 
                                                             
52 Різке збільшення залишків на рахунках корпорацій (в іноземній і національній валюті) 
було зумовлене надходженням на рахунки Нафтогазу компенсації від Газпрому. 
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Отже, у квітні річні темпи приросту грошової маси прискорились до 22,2%, 
готівки в обігу – до 18,6%, а також грошової бази – до 17,2%. Попри те, що 
зазначені прирости істотно перевищують відповідні показники кількох 
попередніх років, вони є значно нижчими від темпів розширення грошових 
агрегатів, які мали місце під час стрімкого зростання української економіки 
до кризи 2008 р. (граф. 18).  

З огляду на значне падіння споживчих настроїв і уповільнення економічної 
активності, таке зростання кількості грошей в економіці не повинно мати 
істотних інфляційних наслідків. Ба більше, розширення грошової пропозиції, 
сприяючи пожвавленню попиту, може стати запобіжником від входження 
економіки у стан дефляції. 

Крім того, слід враховувати той факт, що внаслідок жорсткої монетарної 
політики упродовж чотирьох попередніх років кількість грошей в економіці 
скоротилася до критичного рівня. Від початку попередньої кризи (2014 р.) до 
початку нинішньої обсяг грошової маси в реальному вимірі скоротився на 
35,8%, готівки – на 33,7%, грошової бази – на 37,1% (обсяг грошових агрегатів 
дефльовано на рівень інфляції до початку 2014 р.). Рівень монетизації 
економіки скоротився з 58,8% у 2014 р. до 34,2% у 2019 р. (граф. 21). 

 

Беручи до уваги все вищезазначене, можна дійти висновку, що процес 
відновлювального розширення грошової пропозиції може стати одним з 
найбільш дієвих антикризових чинників. У цьому контексті викликає 
занепокоєння прогноз Національного банку, який передбачає зростання 
грошової маси загалом за 2020 р. лише на 3,5%, тобто її абсолютне 
скорочення порівняно з поточним рівнем. 
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КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

Загальний обсяг залишків за кредитами банків в економіку за підсумками 
січня – квітня збільшився на 30 млрд грн (9,4%) до 1 001,9 млрд грн., що на 
144,9 млрд грн менше обсягу депозитів. Проте, зростання загального обсягу 
кредитів відбулося виключно за рахунок курсової переоцінки позик в 
іноземній валюті. 

Залишки за гривневими кредитами банків у корпоративний сектор за 
чотири місяці зменшились на 0,6% до 437,3 млрд грн. Слід зазначити, що 
зменшення таких кредитів розпочалося не під час карантину, а триває вже 
другий рік поспіль (граф. 22). 

Кредити в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) з початку року 
скоротилися на 4,4% до 13,0 млрд дол. Внаслідок курсової переоцінки на тлі 
девальвації гривневий еквівалент залишків за кредитами корпораціям в 
іноземній валюті збільшився на 8,9% до 349,4 млрд грн. 

 

У строковій структурі залишків за кредитами нефінансовим корпораціям 
частка короткострокових кредитів (до 1 року) на кінець І кварталу становила 
49%, кредитів на строк від 1 до 5 років – відповідно 33,1%, понад 5 років – 
17,8%.  

Частка оптової та роздрібної торгівлі у загальному обсязі гривневих кредитів 
бізнесу на кінець березня становила 54%, натомість, сумарна частка 
підприємств аграрного сектору і промисловості – лише з 25,8%.  
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З огляду на надмірно високі процентні ставки за кредитами в гривні 
виробнича сфера орієнтована на банківські кредити в іноземній валюті 
(частка промисловості у загальному обсязі таких кредитів на ту саму дату 
становила 54,6%), а також запозичення на зовнішніх фінансових ринках. 

Залишки за кредитами домогосподарствам (без ФОП), на відміну від 
кредитів корпораціям, стрімко зростали протягом трьох попередніх років  
(граф. 23). Основна маса таких кредитів надавалась на споживчі потреби: на 
кінець І кварталу частка споживчих кредитів у загальному обсязі гривневих 
позик домогосподарствам становила 90,7%, на придбання, будівництво та 
реконструкцію нерухомості – лише 5,9%, інших кредитів – 3,4%. 

Проте, у квітні, внаслідок різкого падіння споживчих настроїв, відбувся злам 
зазначеної тенденції і за підсумками чотирьох місяців залишки за 
гривневими кредитами домогосподарствам зменшились на 0,2% (зокрема 
за квітень – на 3,1%) до 168,6 млрд грн. Кредити в іноземній валюті 
(у доларовому еквіваленті) скоротилися на 1% до 1,558 млрд дол., проте їх 
гривневий еквівалент, внаслідок курсової переоцінки, збільшився на 12,7% 
до 42 млрд грн. 

 

На кінець І кварталу питома вага споживчих кредитів домогосподарствам у 
загальному обсязі гривневих кредитів в економіку становила 26,4%. Відтак 
погіршення якості портфеля споживчих кредитів, внаслідок зниження 
доходів домогосподарств, може створити відчутні проблеми для банківської 
системи загалом. 



 

31 
 

Внаслідок колапсу кредитування корпоративного сектору рівень покриття 
кредитами ВВП скоротився з 60,9% у 2014 р. до 25,7% у 2019 р., в т. ч. 
кредитами у корпоративний сектор – з 48,1% до 20,6%. Протягом січня – 
квітня зазначені показники погіршились відповідно до 24,9% і 19,5% 
(граф. 29). З врахуванням того, що 54,1% кредитів корпораціям є 
непрацюючими, відношення «живих» кредитів бізнесу до ВВП становить 
9%.  

 

В «Опитуванні про умови банківського кредитування» за ІІ квартал 2020 р.53 
банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення 
(найбільше з 2015 р.) та бізнесу, зростання запитів на реструктуризацію, а 
також встановлення жорсткіших стандартів кредитування. Зазначається, що 
у І кварталі зменшився рівень схвалення заявок на кредити бізнесу. Банки 
очікують на подальше зниження кредитної активності, сповільнення 
припливу коштів клієнтів та зростання усіх ризиків, передусім, кредитного. 

З огляду на це, цілком логічним є той факт, що Державна програма 
«Доступні кредити 5-7-9%», за словами Міністра економіки54, не 
запрацювала на повну потужність. За 3 місяці було видано лише 451 кредит 
на загальну суму 276 млн грн. Основа причина такої ситуації в тому, що 
«банки не хочуть брати на себе ризики видачі коштів». 

                                                             
53 https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/BLS_Q2-2020.pdf?v=4 
54 https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/interview/pervoe-intervyu-ministra-ekonomrazvitiya-
kak-igor-petrashko-sobiraetsya-ekonomiku-spasat 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/BLS_Q2-2020.pdf?v=4
https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/interview/pervoe-intervyu-ministra-ekonomrazvitiya-kak-igor-petrashko-sobiraetsya-ekonomiku-spasat
https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/interview/pervoe-intervyu-ministra-ekonomrazvitiya-kak-igor-petrashko-sobiraetsya-ekonomiku-spasat


 

32 
 

Проблема полягає в тому, що банки змушені класифікувати кожного 
позичальника, виходячи з наджорстких вимог Положення про визначення 
розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями 
(постанова Правління НБУ від 30.06.2016 р. № 351)55, з відповідним 
обов’язком формуванням резервів. Саме тому, зважаючи на погіршення 
фінансового стану абсолютної більшості потенційних позичальників, будь-
яка програма кредитування на ринкових засадах (не враховуючи 
компенсацію ставки) зустрінеться зі значними перепонами. 

Це також стосується довгострокового рефінансування, яке, з високою 
ймовірністю, не стане ресурсом для кредитування реального сектору 
економіки і в кращому разі буде використане банками для придбання 
державних облігацій.  

Таким чином, можна зробити висновок, що невиважена процентна політика 
НБУ впродовж чотирьох попередніх років, ліквідація великої кількості банків, 
нестача довгострокових ресурсів та невиправдано високі вимоги до оцінки 
кредитного ризику призвели до критичного зменшення обсягів 
кредитування виробництва.  

Це призвело до падіння промислового виробництва (яке, фактично, триває з 
літа 2019 р.), скорочення реального ВВП (у І кварталі 2020 р. – на 1,5%) та 
різкого зростання збитковості підприємств. Зокрема, у промисловості за 
підсумками І кварталу було зафіксовано збиток 66,1 млрд грн. Слід також 
зауважити, що усі перелічені процеси були сформовані задовго до 
запровадження карантину.  

Проте, вищезазначені негативні явища не виключають можливості 
прибуткової діяльності банків. Незважаючи на збитковість більшості базових 
галузей економіки банки за підсумками січня – квітня отримали прибуток 
25,2 млрд грн, що майже на 40% перевищує відповідний показник минулого 
року. 

 

 

 

 

                                                             
55 https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16
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ВИСНОВКИ 

Українська економіка зустріла глобальну кризу у стані падіння: скорочення 
промислового виробництва на тлі дефляції цін виробників, що триває з 
минулого року, зменшення фізичних обсягів оптової торгівлі, від’ємні темпи 
реального ВВП у І кварталі 2020 р., хронічні проблеми з наповнюванням 
бюджету тощо. 

Важливою ознакою входження економіки у стан рецесії стало стрімке й 
неочікуване зниження темпів споживчої інфляції, спровоковане надмірною 
ревальвацією гривні у другій половині 2019 р. і підтримане падінням світових 
цін на енергоносії. 

Ключовим фактором перелічених явищ була невиважена монетарна 
політика Національного банку, яка спровокувала так званий ефект 
витіснення, заблокувала кредитування реального сектору економіки та 
значно обмежила спроможність державного бюджету через збільшення 
витрат на обслуговування боргу.  

Пандемія Covid-19 і запровадження жорстких карантинних обмежень 
призвели до падіння багатьох галузей економіки, стрімкого зниження 
попиту, падіння споживчих настроїв та збільшення дефіциту бюджету. 

За таких обставин, Національний банк для підтримання економіки в 

екстраординарній ситуації застосував виключно ринкові заходи, 

ефективність яких є сумнівною. Обмежені антикризові заходи НБУ різко 

контрастують з кроками центральних банків інших країн, які задля 

пом’якшення наслідків кризи для економіки вдалися до різкого зниження 

ставок, значної активізації рефінансування банків і запровадження програм 

купівлі активів. 

Зниження облікової ставки до 8% не можна вважати дієвим заходом, 

щонайменше, з огляду на те, що її рівень майже у 4 рази перевищує поточний 

рівень інфляції. Крім того, за обліковою ставкою НБУ не лише надає 

рефінансування, а й розміщує депозитні сертифікати, що значно посилює 

жорсткість монетарних умов. 

Інші антикризові заходи Національного банку стосувалися зміни 

періодичності і строковості операцій з управління ліквідністю, деякого 

розширення переліку прийнятної застави за кредитами рефінансування, а 

також тимчасового пом’якшення банківського нагляду. Усе це не можна 

вважати дієвими заходами протистояння кризі.  
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З огляду на гостроту моменту перед монетарною владою стоїть декілька 
надважливих завдань: 

1)  недопущення потрапляння економіки в пастку дефляції. Для досягнення 
цієї мети необхідним є, зокрема, подальше зниження облікової ставки та 
усунення її зв’язку зі ставкою за депозитними сертифікатами НБУ; 

2)  проведення ефективної валютно-курсової політики, яка б, окрім 
необхідності забезпечення цінової стабільності, враховувала потребу 
пожвавлення ділової активності та виконання державного бюджету; 

3)  у разі значного погіршення ситуації в економіці, сприяння Уряду у питанні 
фінансування дефіциту бюджету з найменшими втратами для стабільності 
гривні. Для цього Національному банку необхідно переглянути свою 
жорстку позицію щодо недоцільності здійснення вкладень у державні 
облігації (тобто небажання застосовувати стандартні операції, передбачені 
статтями 25, 29 і 42 Закону України «Про Національний банк України»); 

4)  пожвавлення кредитної активності. Для реалізації цієї мети необхідно 
істотно пом’якшити вимоги до оцінки розміру кредитного ризику за 
активними банківськими операціями (зокрема, у частині ймовірності 
настання дефолту). Крім того, дієвим антикризовим заходом могло б стати 
запровадження цільового довгострокового рефінансування за низькими 
ставками зі створенням відповідних механізмів для потрапляння кредитних 
ресурсів в реальний сектор економіки. 

Від успішності виконання Національним банком перелічених завдань 
залежить те, коли і наскільки травмованими українська економіка і 
суспільство загалом вийдуть з поточної кризи.  
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