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ВСТУП 

В умовах пандемії Covid-19 світова економіка зазнала наймасштабнішої 
економічної кризи з часів Великої депресії. Найглибше падіння економічної 
активності відбулося у ІІ кварталі 2020 р., що було пов’язано із 
запровадженням більшістю країн жорстких протиепідемічних заходів 
(зокрема, самоізоляції).  

У червні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз падіння світової 
економіки у 2020 р. з 3% до 4,9%, а зростання у 2021 р. – з 5,8% до 5,4%1. 
Для України червневий прогноз МВФ передбачав падіння ВВП у поточному 
році на 8,2% і зростання в наступному році – лише на 1,1%. Саме такий 
песимістичний сценарій розвитку подій був врахований у новій програмі 
співпраці України з МВФ, яка була схвалена на початку червня2. 

Проте, у жовтневому випуску «World Economic Outlook»3 МВФ переглянув 
прогноз падіння глобальної економіки у 2020 р. з 4,9% до 4,4%, а зростання 
у 2021 р. – з 5,4% до 5,2% (зазначивши, однак, що воно буде частковим і 
нерівномірним). У фонді наголошують, що вийти на траєкторію відновлення 
світова економіка змогла завдяки масштабній бюджетній підтримці урядами 
своїх економік (близько 12 трлн дол. США) та безпрецедентним заходам 
монетарної політики, до яких вдалися центральні банки. Усе це, на думку 
фахівців МВФ, дозволило запобігти розгортанню світової фінансової кризи 
(як у 2008 – 2009 рр.). 

Для України оновлений прогноз МВФ передбачає скорочення ВВП у 2020 р. 
на 7,2% і зростання у 2021 р. на 3% (з досягненням темпу 4% лише у 2025 р.). 
Попри деяке покращення порівняно з попереднім прогнозом, перспективи 
України оцінюються МВФ значно гірше, ніж в середньому для країн Європи, 
що розвиваються: 2020 р. – падіння на 4,6%, 2021 р. – зростання на 3,9%. 

Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман наприкінці ІІ кварталу 
зазначив4, що глибше падіння українського ВВП, порівняно з іншими 
країнами, обумовлене відсутністю в домогосподарств значних обсягів 
заощаджень (що пригнічує споживання) та обмеженістю фіскальної 
підтримки економіки. Водночас, з невідомих причин, представник МВФ 
жодним словом не торкнувся можливостей підтримання економіки 
монетарними методами. 
                                                             
1 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 
2 https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/09/pr20239-ukraine-imf-executive-board-
approves-18-month-us-5-billion-stand-by-arrangement 
3 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-
2020  
4 https://ua.interfax.com.ua/news/economic/671164.html 

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://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/671164.html
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Попри обмеженість можливостей, плановий дефіцит державного бюджету у 
2020 р. було збільшено до 7,5% ВВП (порівняно з 2% у 2019 р.), а проєкт на 
2021 р. передбачає дефіцит на рівні 6% ВВП, що цілком відповідає 
аналогічним показникам інших країн, що розвиваються5. 

Натомість, монетарна політика Національного банку України залишається 
надміру консервативною. У відповідь на різке падіння економіки НБУ 
застосував інструменти, ефективність яких є недостатньою, з огляду на 
надмірно жорсткі монетарні умови на момент початку кризи. Незважаючи 
на охолодження попиту, зниження темпів інфляції значно нижче цільового 
діапазону та незадовільний стан кредитування економіки НБУ припинив 
зниження облікової ставки на рівні 6%, що робить його процентну політику 
однією з найжорсткіших у світі.  

Тим часом, директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва, окреслюючи 
пріоритети політики на майбутнє6, наполягає, що необхідно уникати 
завчасного припинення (бюджетних) заходів з підтримки економіки. Не 
менш важливо, на думку очільниці фонду, продовжувати проведення м'якої 
монетарної політики та підтримувати ліквідність для забезпечення 
кредитування, особливо малих та середніх підприємств (сприяючи цим 
зайнятості та фінансовій стабільності). Тоді як завчасне припинення 
вищезазначених заходів може призвести до стрімкого падіння економіки. 

У жовтневому випуску «Звіту про глобальну фінансову стабільність»7 МВФ 
радить у разі погіршення ситуації в економіці вдаватись до подальшого 
пом’якшення монетарної політики (включно з використанням 
«нетрадиційних» методів) з метою стимулювання кредитної активності.    

Економічна криза призвела до кардинального перегляду традиційних 
уявлень про необхідність обмеження державних витрат, а також стандартів 
монетарного регулювання, повернувши центральні банки до 
використання дискреційної політики. Проте, Національний банк України 
залишається осторонь цього процесу, що може мати вкрай негативні 
наслідки в майбутньому. 

Аналітичний огляд допоможе отримати комплексне уявлення про стан 
грошової сфери та оцінити ефективність монетарної політики НБУ. 

 

                                                             
5 https://growford.org.ua/publications/analiz-proektu-derzavnogo-budzetu-ukraini-na-2021-rik  
6 https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/10/06/sp100620-the-long-ascent-overcoming-the-
crisis-and-building-a-more-resilient-economy  
7 https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/10/13/global-financial-stability-report-
october-2020  

https://growford.org.ua/publications/analiz-proektu-derzavnogo-budzetu-ukraini-na-2021-rik
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/10/06/sp100620-the-long-ascent-overcoming-the-crisis-and-building-a-more-resilient-economy
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/10/06/sp100620-the-long-ascent-overcoming-the-crisis-and-building-a-more-resilient-economy
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/10/13/global-financial-stability-report-october-2020
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/10/13/global-financial-stability-report-october-2020
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ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ  

Глобальна економіка увійшла в кризу, спровоковану пандемією Covid-19, 
перебуваючи у фазі чергового пом’якшення монетарних умов. ФРС США, 
після кількарічного періоду так званої нормалізації монетарної політики, у 
2019 р. знизила діапазон ставки федеральних фондів8 і оголосила про 
початок придбання короткострокових казначейських паперів. ЄЦБ також 
знизив ставку за депозитами9, відновив програму купівлі активів і розпочав 
нову серію цільових довготермінових операцій рефінансування. Як наслідок, 
тенденція до пом’якшення монетарної політики поширилась на велику 
кількість центральних банків (близько 50-ти станом на січень 2020 р.).  

Поширення Covid-19 та обвал цін на нафту в березні 2020 р. призвели до 
стрімкого падіння фондових індексів, що стало маркером входження 
глобальної економіки у стан рецесії. Запровадження жорстких карантинних 
обмежень у більшості країн світу, стрімке зростання бюджетних дефіцитів та 
необхідність підтримання економічної активності в умовах різкого падіння 
попиту спонукали центральні банки вдатися до подальшого (радикального) 
пом’якшення монетарних умов. 

Комітет відкритого ринку ФРС США протягом березня знизив цільовий 
діапазон ставки федеральних фондів на 1,5 п. п., повернувши його до 
історичного мінімуму 0 – 0,25%, зменшив нормативи обов’язкового 
резервування до 0%, а також дав старт новому циклу купівлі казначейських 
облігацій та іпотечних цінних паперів10. Як наслідок, баланс ФРС протягом 
березня-травня зріс з 4,1 до 7,1 трлн дол. і попри деяку волатильність 
залишився на цьому рівні до кінця жовтня11.   

ЄЦБ знизив ставку за довгостроковими операціями рефінансування (LTROs, 
ТLTROs) до рівня ставки за депозитами овернайт, тобто «мінус» 0,5%12. 
Водночас, для банків, які активно кредитують реальний сектор економіки, 
ставка за цільовим довгостроковим рефінансуванням (ТLTROs) може бути 
знижена до «мінус» 1%. Також ЄЦБ розпочав серію з семи додаткових 
операцій довгострокового рефінансування на час пандемії (pandemic 
emergency longer-term refinancing operations, PELTROs) за ставкою «мінус» 
0,25%.  

                                                             
8 Протягом другого півріччя 2019 р. ФРС США знизила цільовий діапазон ставки федеральних 
фондів з 2,25 – 2,50% до 1,5 – 1,75%. 
9 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 – 0,25% 
10 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315a.htm 
11 https://www.federalreserve.gov/releases/h41/ 
12 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.en.html 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315a.htm
https://www.federalreserve.gov/releases/h41/
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.en.html
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У результаті, з початку кризи обсяг надання ЄЦБ довгострокового 
рефінансування перевищив 1,6 трлн євро. На особливу увагу заслуговує 
аукціон, що відбувся 24.06.2020 р., коли за один день 742 банкам було 
надано трирічні кредити рефінансування загалом на 1,3 трлн євро13.  

Крім того, ЄЦБ запровадив нову екстрену програму купівлі активів (Pandemic 
Emergency Purchase Programme, PEPP) обсягом 750 млрд євро, яка мала діяти 
до кінця 2020 р. Згодом її обсяг було збільшено на 600 млрд євро до 1 350 
млрд євро, а термін дії подовжено щонайменше до кінця червня 2021 р. 
Станом на кінець вересня обсяг придбаних активів за цією програмою 
становив 567 млрд євро14. Обсяг діючої програми купівлі активів (АРР), що 
передбачає придбання ЄЦБ цінних паперів щомісячно на 20 млрд євро, було 
додатково збільшено на 120 млрд євро. Відтак, протягом березня – вересня 
за цією програмою було придбано цінних паперів на 241 млрд євро, а 
загальний залишок сягнув майже 3 трлн євро15. Під впливом усіх 
вищезазначених операцій баланс ЄЦБ з початку поточної кризи збільшився 
на 2 трлн євро і сягнув 6,7 трлн євро16. 

Банк Англії знизив ключову ставку з 0,75% до 0,1%, збільшив обсяг програми 
кількісного пом’якшення (купівлі активів) з 435 до 745 млрд фунтів стерлінгів, 
а також запровадив нову схему довгострокового рефінансування для 
стимулювання кредитування малого та середнього бізнесу (TFSME)17. 
Механізм Covid Corporate Financing Facility18 (запроваджений спільно з 
Міністерством фінансів з метою підтримки великих корпорацій), разом з 
механізмом Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (для підтримки 
МСБ), здатні забезпечити 330 млрд фунтів стерлінгів кредитів і гарантій для 
бізнесу (близько 15% ВВП). 

Зазначені кроки провідних центральних банків призвели до заспокоєння 
панічних настроїв, відновлення позитивної динаміки фондових індексів, 
уповільнення відпливу капіталу з країн, що розвиваються, та зниження 
девальваційного тиску на валюти цих країн. 

За таких обставин, абсолютна більшість центральних банків країн, що 
розвиваються, також вдалися до безпрецедентного пом’якшення 
монетарних умов. У багатьох випадках ключові ставки в реальному вимірі 
було знижено до від’ємних значень, коли номінальний рівень ставки є 
нижчим і від поточного (граф. 1), і від прогнозного рівня інфляції. 

                                                             
13 https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/index.en.html  
14 https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html  
15 https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html  
16 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/html/index.en.html  
17 https://www.bankofengland.co.uk/coronavirus 
18 https://www.bankofengland.co.uk/markets/covid-corporate-financing-facility 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/html/index.en.html
https://www.bankofengland.co.uk/coronavirus
https://www.bankofengland.co.uk/markets/covid-corporate-financing-facility
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Своєрідним лідером серед цієї групи країн є Національний банк Польщі, який 
продемонстрував переваги монетарного суверенітету, фактично, на рівні 
провідних центральних банків світу. Зокрема, НБП знизив ключову ставку з 
1,5% до 0,1%19, попри те, що річний рівень інфляції перевищує 3%. З метою 
забезпечення безперебійного кредитування обігового капіталу підприємств 
НБП запровадив спеціальний інструмент рефінансування банків – вексельні 
кредити (за ставкою 0,12%), забезпеченням за якими є векселі підприємств20. 
Крім того, НБП започаткував масштабну програму купівлі активів: станом на 
початок жовтня на вторинному ринку було придбано цінних паперів на 
104 млрд злотих (понад 26 млрд дол.), що відповідає 4,6% ВВП. 

Застосування програм купівлі активів центральними банками країн, що 
розвиваються, можна вважати однією з ключових антикризових новацій у 
сфері монетарної політики.  

Окрім згаданого НБП, програми купівлі активів запровадили центральні 
банки Румунії, Угорщини, Хорватії, Туреччини, Ізраїлю, Індії, Індонезії, 
Малайзії, Тайланду, Філіппін, Гватемали, Колумбії, Чилі, Гани, ПАР тощо 
(загалом щонайменше 18 центральних банків). На особливу увагу заслуговує 
досвід Гани, Гватемали, Індонезії, Філіппін, а також частково Угорщини, 
центральні банки яких вдалися до купівлі цінних паперів не лише на 
вторинному, а й на первинному ринку7. 

                                                             
19 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm 
20 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2020/zarzad-16032020.html 

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2020/zarzad-16032020.html


 

7 
 

У жовтневому «Звіті про глобальну фінансову стабільність» МВФ дає загалом 
позитивну оцінку першим наслідкам застосування програм купівлі активів 
центральними банками країн, що розвиваються. Результати досліджень 
МВФ свідчать, що зазначені заходи забезпечили зниження дохідності 
державних цінних паперів, не мали значного впливу на обмінні курси валют, 
не створили безпосередніх ризиків для фінансової стабільності та не 
погіршили інфляційних очікувань. Водночас у фонді наголошують, що під час 
застосування програм купівлі активів критичне значення має чітка і прозора 
комунікаційна політика центрального банку, орієнтована на збереження 
довіри і стабільності.   

На тлі вищезазначених революційних зрушень у практиці монетарного 
регулювання, наприкінці літа відбулася подія, яка може мати далекосяжні 
наслідки глобального масштабу. 27 серпня Комітет відкритого ринку ФРС 
США повідомив про затвердження змін до «Заяви про довгострокові цілі та 
стратегію монетарної політики»21 (перегляд тривав понад рік).  

В оновленій Заяві ФРС чітко проголошує, що «широкомасштабною і 
всеохоплюючою метою» політики є максимальна зайнятість. Тобто, ФРС 
зберігає подвійний мандат, проте, сприяння ціновій стабільності, фактично, 
відходить на другий план.  

Крім того, ФРС скоригувала свою стратегію досягнення інфляційної цілі на 
рівні 2% у довгостроковій перспективі. Йдеться про те, що після тривалого 
періоду інфляції нижче 2%, відтепер монетарна політика ФРС буде 
спрямована на досягнення інфляції помірно вище 2%. Така політика 
орієнтована на закріплення інфляційних очікувань на рівні 2%, що має 
забезпечити досягнення вказаного рівня інфляції у майбутньому. Слід також 
зазначити, що такий нестандартний підхід ФРС позиціонує як гнучку форму 
таргетування інфляції.  

У своєму виступі голова ФРС Джером Павелл наголосив: «Оскільки економіка 
завжди розвивається, стратегія Комітету відкритого ринку ФРС повинна 
адаптуватись до нових викликів, що виникають»22. Зазначена теза дуже 
влучно передає дух глобальних змін у політиці центральних банків, проте 
виразно контрастує з позицією, на якій стоїть монетарна влада в Україні. 

 

 

 

                                                             
21 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200827a.htm  
22 https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20200827a.htm  

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200827a.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20200827a.htm
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ІНФЛЯЦІЯ 

В умовах жорсткої монетарної політики НБУ, низьких світових цін на 
енергоносії та падіння попиту внаслідок епідемії Covid-19 річні темпи 
споживчої інфляції протягом перших п’яти місяців 2020 р. знизились до 
1,7%, проте в подальшому відбулась деяка корекція і станом на вересень 
річний рівень інфляції становив 2,3%. Відтак, є підстави очікувати, що за 
підсумками року інфляція не перевищить минулорічний рівень (4,1%).   

За даними Держстату, рівень цін споживчого ринку протягом січня – 
вересня 2020 р. зріс на 1,7% (до грудня попереднього року), що вдвічі менше 
відповідного показника попереднього року (граф. 2).  

На початку року цінова кон’юнктура мала дефляційний характер, що було 
наслідком різкого зміцнення обмінного курсу наприкінці попереднього року.  
У березні – квітні місячні темпи інфляції прискорились під впливом 
ажіотажного попиту і девальвації гривні, проте починаючи з травня цінова 
динаміка знову уповільнилась. Влітку відбулася традиційна дефляція, 
обумовлена збільшенням пропозиції плодоовочевої продукції, і у вересні 
місячний рівень інфляції також не вийшов за межі сезонності23.  

 

Найбільший внесок (0,6 п. п.) до загального рівня інфляції за січень – 
вересень забезпечило подорожчання алкогольних і тютюнових виробів на 

                                                             
23 Місячні темпи інфляції протягом січня-вересня 2020 р. становили відповідно 0,2%, -0,3%, 
0,8%, 0,8%, 0,3%, 0,2%, -0,6%, -0,2%, 0,5%. 
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6,8% (переважно за рахунок підвищення цін на тютюнові вироби на 14,7%, 
внаслідок підвищення ставок акцизного податку24). 

На другому місці з внеском 0,4 п. п. – охорона здоров’я, що є цілком 
закономірним явищем в умовах епідемії. Зокрема, фармацевтична 
продукція, медичні товари та обладнання за дев’ять місяців подорожчали на 
6,3%, амбулаторні послуги – на 7,1%. 

Продукти харчування та безалкогольні напої за підсумками січня – вересня 
подорожчали лише на 0,6%, що забезпечило внесок близько 0,3 п. п. Істотне 
подорожчання фруктів (на 26,7%), хліба і хлібопродуктів (на 5,4%), цукру (на 
5,2%) та деяких інших продуктів було значною мірою компенсоване за 
рахунок здешевлення овочів (на 25,1%), яєць (на 14,2%) і молока (на 1,5%). 

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 карантину25.  

Вартість житлово-комунальних послуг за підсумками дев’яти місяців загалом 
зросла лише на 0,6%. Однак у місячному розрізі спостерігалась значна 
волатильність, яка була обумовлена різкими змінами тарифів на природний 
газ для населення, що залежать від цін на європейському ринку.  

Вартість газу на нідерландському хабі TTF (її Нафтогаз використовує для 
розрахунку власних тарифів)  у першій половині року знизилась з 12 до 3 – 4 
євро/МВт-год. Проте, починаючи з червня висхідна динаміка відновилась і  
на кінець вересня ціна перевищила 12 євро/МВт-год (в жовтні ціни сягнули 
15 євро/МВт-год)26. Це визначило динаміку внутрішніх цін на газ: після 
зниження у І півріччі на 40%, у ІІІ кварталі тарифи зросли на 75% і загалом за 
підсумками січня – вересня газ для населення подорожчав на 4,8%.  

Інші тарифи (крім електроенергії) також зазнали зростання: водопостачання 
за дев’ять місяців подорожчало на 18,5%, каналізація – на 16,5%, утримання 
будинків та прибудинкових територій – на 2,6%. Натомість, вартість гарячої 
води і опалення знизилась на 13%, що й забезпечило невисокий показник в 
цілому за групою ЖКП. 

Динаміка цін на паливо була обумовлена коливаннями вартості нафти на 
світовому ринку (граф. 3). Після падіння протягом січня – травня на 23,1%, 
починаючи з червня ціна палива на внутрішньому ринку зросла на 9,2%, а  
загалом за підсумками дев’яти місяців зниження цін становило 16%. 
                                                             
24 https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/404331.html  
25 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-2020-%D0%BF 
26 https://www.powernext.com/spot-market-data 

https://officevp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/404331.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-2020-%D0%BF
https://www.powernext.com/spot-market-data
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Вищезазначені зміни цінової кон’юнктури знайшли відображення у динаміці 
річних темпів споживчої інфляції (місяць до відповідного місяця 
попереднього року), які за підсумками дев’яти місяців знизились з 4,1% до 
2,3% (граф. 4), з короткочасним «просіданням» у травні до 1,7%. 

 

Слід акцентувати увагу на тому, що фактичний рівень споживчої інфляції 
перебуває значно нижче цілі НБУ, визначеної Основними засадами 
грошово-кредитної політики (5% +/- 1 п. п.).  
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Річні темпи базової інфляції на початку року уповільнились до 3,0% і з 
незначними коливаннями перебували на цьому рівні до вересня включно 
(у вересні річний рівень базової інфляції становив 3,1%). 

Той факт, що обидва індикатори споживчої інфляції (ІСЦ і БІСЦ) практично не 
реагують на істотну девальвацію гривні (граф. 4) та подорожчання 
енергоносіїв свідчить про те, що на даному етапі визначальний вплив на 
цінову кон’юнктуру має пригнічений попит, на рівень якого впливають 
епідемія Covid-19, економічна криза та продовження жорсткої монетарної 
політики.  

Зниження інвестиційного попиту призвело до дефляції цін виробників 
промислової продукції, яка триває одинадцять місяців поспіль: найглибше 
падіння цін у річному вимірі було зафіксоване в липні 2020 р. (7,5%), а у 
вересні до вересня попереднього року дефляція становила 1,7%. Зазначені 
процеси тісно корелюють зі скороченням обсягів промислового 
виробництва, яке триває з жовтня минулого року: у вересні річні темпи 
падіння становили 4,4% (найглибший «провал» відбувся у квітні, коли 
виробництво скоротилося на 16,2%). 

 

Оновлений прогноз МВФ передбачає на 2020 р. інфляцію 5,2% (попередній 

варіант прогнозу, врахований у програмі Stand-by27, передбачав інфляцію 

7,7%). НБУ також черговий раз переглянув свій прогноз з 4,7% до 4,1%28, що 

вбачається цілком вірогідним сценарієм розвитку подій на споживчому 

ринку.  

На 2021 р. МВФ прогнозує інфляцію 5,8%, НБУ – 6,5% (вище цільового 

діапазону), що, очевидно, має обґрунтувати відсутність подальшого 

пом’якшення монетарної політики з боку НБУ.   

Прогноз Уряду29, врахований у проєкті бюджету, передбачає зростання 

споживчих цін у 2021 р. на 7,3%. 

Найбільш вірогідними проінфляційними факторами на найближче майбутнє 

є можливість подальшого підвищення цін на енергоносії (разом з 

реалізацією вторинних ефектів), а також подорожчання деяких видів 

продовольства, внаслідок гіршого врожаю, зокрема зернових30.  

                                                             
27 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 
28 https://bank.gov.ua/ua/news/all/rishennya-oblikova-stavka-2020-10-22  
29 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2020-%D0%BF#Text  
30 https://www.kmu.gov.ua/news/minekonomiki-utochnilo-prognoz-urozhayu-zerna-na-2020-rik  

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-2020-10-22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2020-%D0%BF#Text
https://www.kmu.gov.ua/news/minekonomiki-utochnilo-prognoz-urozhayu-zerna-na-2020-rik
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Додатковий тиск у напрямі підвищення цін на сільськогосподарську 
продукцію може згенерувати цінова кон’юнктура на зовнішніх ринках 
продовольства. Індекс продовольчих цін FAO31 (після стрімкого зниження у 
лютому – травні) протягом червня – вересня зріс на 6,9 пункту або 7,6% 
(граф. 5). Зростання агрегованого індексу відбулося за рахунок 
подорожчання рослинних олій відповідно на 34,4%, цукру – на 16,4%, 
молочної продукції – на 8,2% та зернових – на 6,8%, тоді як ціни на м’ясо 
знизились за той самий період на 4,1%. 

 

Проте, зазначений проінфляційний вплив з високою ймовірністю буде 
частково нівелюватися за рахунок стабільності (або навіть зниження) цін на 
товари і послуги не першої необхідності (значною мірою імпортного 
походження) під впливом пригніченого попиту.  

Основними факторами обмеження споживчого попиту у найближчому 
майбутньому є загроза зростання рівня безробіття, а також підвищення 
схильності громадян до запобіжних заощаджень, спричинене загостреним 
сприйняттям ризику втрати роботи і захворювань.  

Про пригніченість попиту, принаймні на окремих сегментах споживчого 
ринку, свідчать невисокі споживчі настрої населення. За даними агенції Info 
Sapiens32, індекс споживчих настроїв у вересні 2020 р. становив 71,6 пункту, 
що на  20,6 п. нижче рівня на початок року (92,2 п.) і на 25,4 п. від рівня 
вересня 2019 р. (97 п.). 

                                                             
31 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ 
32 https://sapiens.com.ua/ua/other-research 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://sapiens.com.ua/ua/other-research
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Як вже зазначалось, характерною особливістю поточного стану економіки є 

те, що девальвація гривні не створює надмірного тиску на ціни споживчого 

ринку. Крім того, дані платіжного балансу за вісім місяців 2020 р. свідчать, 

що наразі немає підстав для істотного знецінення гривні. Значне скорочення 

обсягів імпорту забезпечило профіцит поточного рахунку на рівні 4,2 млрд 

дол., який компенсував відплив за фінансовим рахунком 2,7 млрд дол. 

У підсумку, додатне сальдо зведеного платіжного балансу за січень – 

серпень становило 1,5 млрд дол. 

Інфляційні очікування домогосподарств (на наступні 12 місяців), зросли з 
4,5% у травні до 7,3% у червні і з незначними коливаннями залишалися на 
цьому рівні до вересня. До об’єктивних чинників стимулювання інфляційних 
очікувань можна віднести девальвацію гривні у ІІІ кварталі. Проте, оскільки 
стрибок очікувань відбувся ще до початку чергового девальваційного циклу, 
основною причиною погіршення інфляційних очікувань вбачаються 
численні спекуляції зацікавлених кіл навколо поняття незалежності НБУ, 
зміни його керівництва, емісії тощо. Згодом НБУ вдався до 
цілеспрямованого підживлення інфляційних очікувань, вірогідно, з метою 
обґрунтування власної позиції щодо збереження відносно високого рівня 
облікової ставки. 

У нещодавно оприлюдненому дослідженні Deutsche Bank під назвою «The 
Age of Disorder»33 наводиться слушна думка про те, що поточна криза значно 
ускладнить для влади контроль за інфляцією та її підтримання на цільовому 
рівні. А отже, цілком можливо, що найближчим часом усе більше 
центральних банків підуть шляхом ФРС США і переглядатимуть свої 
стратегії монетарної політики у напрямі посилення пріоритетності 
цілі сприяння економічному зростанню і зайнятості. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 https://www.db.com/newsroom_news/2020/the-age-of-disorder-the-new-era-for-economics-
politics-and-our-way-of-life-en-11670.htm  

https://www.db.com/newsroom_news/2020/the-age-of-disorder-the-new-era-for-economics-politics-and-our-way-of-life-en-11670.htm
https://www.db.com/newsroom_news/2020/the-age-of-disorder-the-new-era-for-economics-politics-and-our-way-of-life-en-11670.htm
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ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ОБМІННИЙ КУРС 

В умовах паніки на світовому фінансовому ринку, спровокованої пандемією 
Covid-19 і падінням цін на нафту, у березні відбулася різка девальвація гривні 
(до рівня 28,18 грн/дол.), яка фактично компенсувала всю величину 
минулорічного зміцнення курсу (граф. 6).  

 

У другому кварталі відбулася корекція обмінного курсу (нижче рівня 27 
грн/дол.), яка мала як внутрішні, так і зовнішні причини. З одного боку, НБУ 
здійснив значні інтервенції з продажу іноземної валюти на міжбанківському 
ринку (близько 2,5 млрд дол.) та задовольнив попит на готівкову валюту. 
З  іншого боку, радикальне пом’якшення монетарної політики провідних 
центральних банків світу сприяло заспокоєнню панічних настроїв на 
фінансовому ринку та зменшило тиск на валюти країн, що розвиваються. 
Водночас, відбулося значне падіння імпорту товарів і послуг, що знизило 
попит на іноземну валюту. Додаткову підтримку гривні надало досягнення 
домовленості про нову програму з МВФ, а також надходження першого 
траншу (2,1 млрд дол.) та пов’язаного фінансування від ЄС (0,5 млрд євро). 

Новий девальваційний сплеск у липні був спровокований психологічними 
чинниками, пов’язаними зі зміною керівництва НБУ, прискоренням 
відпливу коштів нерезидентів з ОВДП та дещо запізнілою реакцією з 
боку регулятора на зміну кон’юнктури валютного ринку. 

Знецінення гривні було зупинено у третій декаді липня завдяки істотним 
інтервенціям НБУ: за один тиждень регулятор продав майже 347,8 млн дол. 
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Сприятливий інформаційний фон створило розміщення єврооблігацій на 
2 млрд дол., а також підписання меморандуму з ЄС про надання Україні 
макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро.  

Новий девальваційний цикл стартував у середині серпня і значною мірою 
визначався спекулятивними чинниками. Основними ініціаторами зламу 
курсового тренду стали банки, які збільшили обсяги купівлі валюти в 
очікуванні її подорожчання з входженням економіки у новий діловий цикл. 
У вересні девальваційний тиск стимулювало збільшення попиту на 
іноземну валюту з боку імпортерів, значні виплати за зовнішніми 
зобов’язаннями (понад 2,6 млрд дол.), а також пауза у стосунках з МВФ34. 

Тренд на девальвацію був, фактично, підтриманий НБУ, який у серпні взагалі 
не здійснював інтервенцій з продажу, а навпаки купував іноземну валюту. У 
вересні, попри відновлення інтервенцій з продажу валюти, дії регулятора 
також сприяли девальвації (йдеться про встановлення курсу продажу на 
верхній межі котирувань, що формувало відповідні очікування учасників 
ринку). Як наслідок, на кінець вересня обмінний курс сягнув 28,30 грн/дол., 
девальвувавши з початку року на 19,5% (відносно євро гривня девальвувала 
на 25,4% до 33,13 грн/євро). 

Зміна тактики валютних інтервенцій НБУ на початку жовтня (зокрема у 
частині встановлення курсу) дозволила зупинити девальвацію і, як наслідок, 
зменшити обсяги самих інтервенцій. Станом на 27 жовтня обмінний курс 
становив 28,34 грн/дол. 

Визначальний обсяг пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку 
забезпечували експортери продукції АПК. На тлі того, що загальний обсяг 
експорту товарів у січні – серпні 2020 р. порівняно з відповідним періодом 
2019 р. скоротився на 6,7% (до 28,3 млрд дол.), надходження від експорту 
продовольчих товарів та сировини для їх виробництва зменшились 
відповідно лише на 0,7% і становили 13,7 млрд дол. або 48,2% від загального 
обсягу.  

Натомість, вагомим фактором обмеження попиту на іноземну валюту стало 
скорочення вартісних обсягів імпорту енергоресурсів (внаслідок низьких 
світових цін). У січні – серпні 2020 р. порівняно з відповідним періодом 
2019 р. обсяги імпорту мінеральних продуктів скоротилися на 36,9% до 
5,2 млрд дол. Загалом, обсяг імпорту товарів за підсумками восьми місяців 
скоротився на 17,1% до 32,2 млрд дол.  

Внаслідок значно глибшого падіння обсягів імпорту (порівняно з експортом) 
дефіцит торгівлі товарами за підсумками січня – серпня 2020 р. скоротився 
до 3,8 млрд дол., порівняно з 8,4 млрд дол. у січні – серпні 2019 р. 

                                                             
34 https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/09/10/tr091020-transcript-of-imf-press-briefing  

https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/09/10/tr091020-transcript-of-imf-press-briefing
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Відносно сприятливий вплив на кон’юнктуру валютного ринку з боку 
торговельного балансу був частково знівельований за рахунок відпливу 
коштів нерезидентів з ОВДП. Вкладення нерезидентів в державні облігації 
досягнули максимуму (129 млрд грн) в середині лютого, після чого почали 
скорочуватись, що цілком відповідало світовим тенденціям (відплив 
капіталу з ринків, що розвиваються). На кінець вересня обсяг вкладень 
порівняно з піковим значенням скоротився майже на 45 млрд грн (або на 
35%) до 84,2 млрд грн35 (граф. 7). Тобто, чистий відплив капіталу за цим 
каналом становив близько 1,7 млрд дол., що створювало помірний 
девальваційний тиск.  

 

Від ще більшого скорочення портфеля ОВДП нерезидентів стримала зміна 
кон’юнктури на зовнішніх фінансових ринках, обмежена ліквідність 
вторинного ринку цінних паперів в Україні, а також невеликий обсяг 
валютного ринку. 

З огляду на низьку ліквідність міжбанківському валютному ринку, 
можливостей Національного банку достатньо для впливу на курсову 
динаміку. Як зазначалося вище, у березні та липні продаж іноземної валюти 
з резервів став одним з факторів стабілізації ситуації на валютному ринку, 
однак у серпні і вересні інтервенції НБУ, навпаки, стимулювали девальвацію.  

За підсумками січня – вересня обсяг купівлі Національним банком іноземної 
валюти становив 4 509,4 млн дол., продажу – 3 523,3 млн дол., таким чином 
додатне сальдо інтервенцій за дев’ять місяців становило 986,1 млн дол. 

                                                             
35 Станом на 27.10.2020 р. портфель ОВДП нерезидентів скоротився до 80 млрд грн. 
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Попри значну суму виплат за державним боргом36 обсяг міжнародних 
резервів за підсумками січня – вересня збільшився на 1 223,6 млн дол. до 
26 525,8 млн дол. (граф. 9). Чисті міжнародні резерви, після істотного 
зростання, на кінець вересня повернулися до рівня початку року і становили 
15 795,6 млн дол. 

 

                                                             
36 За даними НБУ, обсяг платежів з погашення та обслуговування державного боргу в 
іноземній валюті (включно з ОВДП) за січень – вересень становив 10,5 млрд дол. 
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Джерелами збільшення міжнародних резервів (крім чистої купівлі НБУ 
валюти на ринку) були надходження від розміщення єврооблігацій на 1 250 
млн євро та 1 128,7 млн дол., ОВДП в іноземній валюті (2 579,3 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 
1 539,4 млн дол.   

НБУ повідомляє37, що на кінець вересня обсяг міжнародних резервів 
відповідав 4,3 місяця майбутнього імпорту, чого достатньо для виконання 
зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку. 

Згідно з оновленим прогнозом Національного банку, поточний рахунок 
платіжного балансу у 2020 р. буде зведено з профіцитом близько 3% ВВП38. 
Це дає підстави очікувати збереження відносної курсової стабільності у 
найближчому майбутньому. 

Проєкт державного бюджету передбачає на 2021 р. середньорічний рівень 
обмінного курсу на рівні 29,1 грн/дол. Очікування бізнесу щодо динаміки 
курсу на наступні 12 місяців39 є близькими до «бюджетного» показника – 
28,99 грн/дол. 

У контексті подальшого розвитку подій на валютному ринку важливим є 
відновлення співпраці з МВФ, завадою для чого може стати, зокрема, 
контроверсійне рішення Конституційного суду щодо електронного 
декларування40. 

 

 

 

 

                                                             
37 https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnarodni-rezervi-stanovili-265-mlrd-dol-ssha-za-pidsumkami-
veresnya   

38 https://bank.gov.ua/ua/news/all/vistup-golovi-natsionalnogo-banku-kirila-shevchenka-pid-chas-
presbrifingu-schodo-rishen-z-monetarnoyi-politiki-9962  
39 https://bank.gov.ua/ua/news/all/dilovi-ochikuvannya-pidpriyemstv-iii-kvartal-2020-roku  
40 http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/13_p_2020.pdf  

https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnarodni-rezervi-stanovili-265-mlrd-dol-ssha-za-pidsumkami-veresnya
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnarodni-rezervi-stanovili-265-mlrd-dol-ssha-za-pidsumkami-veresnya
https://bank.gov.ua/ua/news/all/vistup-golovi-natsionalnogo-banku-kirila-shevchenka-pid-chas-presbrifingu-schodo-rishen-z-monetarnoyi-politiki-9962
https://bank.gov.ua/ua/news/all/vistup-golovi-natsionalnogo-banku-kirila-shevchenka-pid-chas-presbrifingu-schodo-rishen-z-monetarnoyi-politiki-9962
https://bank.gov.ua/ua/news/all/dilovi-ochikuvannya-pidpriyemstv-iii-kvartal-2020-roku
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/13_p_2020.pdf


 

19 
 

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 днів41. З 27 квітня строк рефінансування, 
яке надається за обліковою ставкою, було збільшено з 30 до 90 днів42. 

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 
звужено43 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)44. 

 

                                                             
41 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-adaptuvav-operatsiyniy-dizayn-monetarnoyi-
politiki-do-novih-umov-na-finansovih-rinkah 
42 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0053500-20#n21 
43 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0074500-20#n5 
44 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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На початок 2020 р. облікова ставка перебувала на рівні 13,5%, у той час як 
річний темп інфляції становив 4,1%, а гривня була надмірно ревальвована. 
Тобто, на початку року монетарні умови були наджорсткими.  

З початку року НБУ знижував облікову ставку чотири рази (граф. 10), загалом 
на 7,5 п. п.: 

 з 31 січня – до 11%; 

 з 13 березня – до 10% (передбачене січневим «докризовим» прогнозом); 

 з 24 квітня – до 8% (формально перше «антикризове» зниження); 

 з 12 червня – до 6%. 

Разом зі зниженням облікової ставки до 6% у червні Національний банк 
оголосив про завершення циклу швидкого пом’якшення монетарної 
політики45. Як наслідок, за підсумками трьох наступних засідань (23 липня, 
3 вересня і 22 жовтня) Правління НБУ ухвалювало рішення залишити 
облікову ставку незмінною. 

Динаміка ставок на міжбанківському ринку загалом відповідала динаміці 
облікової ставки (граф. 10). Більше того, ставки за бланковими кредитами і 
депозитами банків тяжіли до нижньої межі коридору ставок овернайт НБУ 
(тобто до ставки за депозитними сертифікатами овернайт). Винятком була 
ситуація, яка склалася у березні, коли в умовах девальваційного сплеску 
ставки міжбанку упродовж двох тижнів перебували вище верхньої межі 
коридору ставок овернайт НБУ.  

 
                                                             
45 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


 

21 
 

Середньомісячна процентна ставка за гривневими кредитами овернайт на 
міжбанківському ринку знизилась з 12,6% у грудні 2019 р. до 5,1% у вересні  
і жовтні 2020 р. (граф. 11). 

Середньозважена дохідність ОВДП на первинному ринку знизилась з 11,6% 
в грудні 2019 р. до 8,1% в липні 2020 р., після чого знову зросла до 8,7% у 
серпні і 8,9% у вересні (граф. 11). Зазначена корекція відбулася, вірогідно, 
внаслідок посилення девальваційних процесів, а також припинення циклу 
пом’якшення процентної політики НБУ.  

Крім того, існує відчутна різниця між дохідністю короткострокових та 
довгострокових державних облігацій: зокрема, у вересні дохідність ОВДП до 
1 року становила 7,9%, а від 1 до 3 років – 9,7%. Для подолання зазначеного 
розриву (за рахунок зниження дохідності довгострокових ОВДП) необхідним 
є збільшення ліквідності вторинного ринку.   

Середньозважена процентна ставка за гривневими кредитами банків у 
корпоративний сектор за підсумками січня – вересня знизилась з 15,1% до 
8,9%, що загалом відповідало динаміці облікової ставки. Проте, рівень 
середньозваженої ставки за кредитами в корпоративний сектор практично 
повністю визначається вартістю кредитів до 1 року, які, очевидно, доступні 
не кожному підприємству (граф. 12). Натомість, ставка за кредитами 
нефінансовим корпораціям від 1 до 5 років станом знизилась лише до 15,1%. 
До прикладу, в Приватбанку ставки за кредитами бізнесу (навіть до 1 року) 
коливаються в діапазоні 15 – 17% річних46. 

 
                                                             
46 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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Вартість кредитів фізичним особам, незважаючи на зниження облікової 
ставки та зменшення попиту, за перших чотири місяці року зросла з 35,5% до 
38%, що відображало зростання кредитного ризику. Протягом наступних 
п’яти місяців середньозважена ставка за кредитами домогосподарствам 
знизилась до 35,2%, повернувшись до рівня початку року (граф. 12). 

Девальваційний сплеск у березні та запровадження жорсткого карантину 
призвели до тимчасового призупинення процесу зниження ставок за 
коштами корпорацій, який тривав з вересня минулого року синхронно зі 
зниженням облікової ставки (граф. 13). Проте, починаючи з травня низхідна 
динаміка відновилась і станом на вересень середньозважена ставка за 
депозитами корпорацій у гривні становила 3,9%, що на 6,5 п. п. нижче рівня 
на початок року. 

 

Динаміка ставок за депозитами домогосподарств також відповідала 
динаміці облікової ставки, але була дещо помірнішою (порівняно з коштами 
корпорацій): середньозважена ставка за строковими депозитами фізичних 
осіб у гривні, знизилась з 14,9% в грудні 2019 р. до 9,8% у вересні 2020 р. 
(граф. 13). У жовтні 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). 

У червні НБУ запровадив новий інструмент – своп процентної ставки, який 

мав би сприяти подальшому зниженню ставок і активізації довгострокового 

банківського кредитування. Процес стартував 2 липня 2020 р. і до кінця 

жовтня НБУ провів шість аукціонів, участь у яких брали від 3 до 7 банків.  
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За підсумками шести аукціонів НБУ задовольнив заявки загалом на 9,9 млрд 

грн за фіксованою ставкою 6,5%. Той факт, що НБУ (як платник плаваючої 

ставки) не задовольняв заявки з нижчою фіксованою ставкою є додатковим 

свідченням того, що він не планує у перспективі 2 – 3 років знижувати 

облікову ставку. 

У найближчому майбутньому найбільш вірогідним вбачається сценарій, 

коли банки за допомогою процентних свопів хеджуватимуть ризик зміни 

ставки за довгостроковим рефінансуванням НБУ, яке надається під плаваючу 

(облікову) ставку. У такому разі, запровадження процентних свопів 

сприятиме кредитуванню економіки настільки, наскільки цьому сприятиме 

механізм довгострокового рефінансування. 

Отже, слід констатувати, що зниження облікової ставки призвело до 
зниження ставок практично на всіх сегментах грошового ринку (винятком є 
лише ставки за кредитами домогосподарствам).  

Зниження облікової ставки було слушним, проте недостатнім заходом, 
з огляду на надмірну жорсткість монетарних умов у минулому. Наразі 
облікова ставка (6%) значно перевищує річний рівень інфляції (2,3%) і під 
таким кутом зору є однією з найвищих у світі. Тобто, порівняно з діями інших 
центральних банків, реакцію Національного банку на кризу в контексті 
процентної політики слід визнати недостатньою. 

Той факт, що НБУ в ухваленні рішень щодо облікової ставки орієнтується не 
на поточний, а на прогнозний рівень інфляції, не є достатнім обґрунтуванням 
збереження жорсткої процентної політики, щонайменше, через низьку 
вірогідність будь-яких прогнозів в умовах безпрецедентної світової кризи. 

Щоправда, під час пресбрифінгу щодо рішення Правління НБУ з монетарної 
політики Голова НБУ зазначив таке: «Якщо пожвавлення внутрішнього 
попиту та ділової активності виявиться нестійким унаслідок збільшення 
захворюваності, Національний банк зможе підтримати економіку 
подальшим зниженням облікової ставки»47.  

Проте, прогноз НБУ щодо динаміки облікової ставки передбачає її 
незмінність на рівні 6% до кінця 2020 р. і підвищення до 7,5% у наступному 
році (липневий прогноз передбачав підвищення до 6,5%). Таким чином, 
монетарна політика навіть у відносно віддаленій перспективі не стане 
стимулюючою, що є хибним рішенням в умовах економічної кризи. 

                                                             
47 https://bank.gov.ua/ua/news/all/presbrifing-schodo-rishen-pravlinnya-natsionalnogo-banku-z-
monetarnoyi-politiki-9936  

https://bank.gov.ua/ua/news/all/presbrifing-schodo-rishen-pravlinnya-natsionalnogo-banku-z-monetarnoyi-politiki-9936
https://bank.gov.ua/ua/news/all/presbrifing-schodo-rishen-pravlinnya-natsionalnogo-banku-z-monetarnoyi-politiki-9936
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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 рефінансування48 (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 років49.  

Також у березні набули чинності нові вимоги до формування банками 
обов’язкових резервів50. 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 коштами51. Зазначені заходи 
призвели до деякого зменшення нормативного обсягу обов’язкових 

резервів та, відповідно, залишків на коррахунках банків. 

                                                             
48 https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_23042020_54 
49 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zaprovadjuye-dovgostrokove-
refinansuvannya-dlya-pidtrimki-kredituvannya-ta-likvidnosti-bankiv 
50 https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zminyuye-vimogi-do-obovyazkovih-rezerviv-bankiv-dlya-
zdeshevlennya-kreditiv-i-dedolarizatsiyi-ekonomiki 
51 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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Незважаючи на істотне зниження облікової ставки, а отже й ставок за 
пасивними операціями НБУ, обсяги розміщення депозитних сертифікатів 
значно збільшились (граф. 14). За підсумками січня – вересня 2020 р.  обсяг 
мобілізаційних операцій становив 7 833 млрд грн52, що у півтора рази 
перевищує обсяг таких операцій за весь попередній рік (табл. 1). 

 

Середньоденні залишки мобілізованих коштів за підсумками січня – 
вересня становили 135 млрд грн, що у 2,6 разу перевищили відповідне 
значення попереднього року (52 млрд грн).  

 

Скорочення залишків за депозитними сертифікатами протягом січня – 
вересня на 29,5 млрд грн (табл. 1) справило найбільший вплив на коррахунки 
банків у напрямку зростання. 

                                                             
52 За підсумками 28 днів жовтня обсяг розміщення депозитних сертифікатів становив 
760 млрд грн, таким чином, з початку року обсяг мобілізаційних операцій вже перевищив 
8,5 трлн грн. 
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Зниження ставок та розширення можливостей рефінансування не призвело 
до адекватного збільшення його обсягів. Загальний обсяг рефінансування 
банків за підсумками січня – вересня становив 88,3 млрд грн, що менше 
відповідного показника 2019 р. (табл. 2). Довгострокового рефінансування 
на термін від 1 до 5 років станом на кінець вересня було надано 16,4 млрд 
грн (у жовтні надано ще 5 млрд грн).  

За рахунок довгострокових кредитів залишки за наданим рефінансуванням 
(без неплатоспроможних банків53) протягом січня – вересня збільшились 
з 7,7 млрд грн до 19,9 млрд грн. У жовтні залишки за кредитами 
рефінансування зросли до 23,5 млрд грн (станом на 28.10), що становить 
лише 3% від портфеля банківських кредитів у корпоративний сектор. 

 

За рахунок чистої купівлі Національним банком валюти на міжбанківському 
ринку обсяг ліквідності банків за підсумками січня – вересня збільшився на 
18,4 млрд грн. 

Операції Держказначейства (а також ФГВФО) цілком закономірно мали 
різноспрямований вплив на ліквідність банків, проте загалом за дев’ять 
місяців збільшили її на 13,7 млрд грн.  

Найбільший стерилізаційний ефект на ліквідність банківської системи за 
підсумками дев’яти місяців мало збільшення обсягу готівки (поза банками і 
в касах банків) на 90,8 млрд грн. 

Різноспрямована дія усіх монетарних операцій НБУ (рефінансування, 
розміщення депозитних сертифікатів, валютні інтервенції) та автономних 
чинників (зміна обсягу готівки, операції Держказначейства) за підсумками 
січня – вересня  забезпечила фактичну незмінність залишків на коррахунках 
банків (скоротились на 0,4 млрд грн до 52,1 млрд грн).  

                                                             
53 Заборгованість неплатоспроможних банків за кредитами рефінансування на кінець 
вересня становила 35,5 млрд грн, зменшившись з початку року на 1,8 млрд грн. 
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Загальний обсяг ліквідності (сума коштів на коррахунках і в депозитних 
сертифікатах) у лютому сягав 250 млрд грн, влітку знижувався нижче 150 
млрд грн, проте на кінець вересня знову зріс до 175 млрд грн (граф. 15). 

 

Внаслідок «автономного» збільшення обсягу готівки на 90,8 млрд грн та 
скорочення залишків на коррахунках банків на 0,4 млрд грн грошова база за 
січень – вересень зросла на 90,4 млрд грн (або 18,9%) до 567,9 млрд грн. 

Отже, аналіз змін ліквідності банківської системи свідчить, що попри 
безпрецедентні обсяги операцій з депозитними сертифікатами, 
залишки за ними починаючи з березня істотно зменшились, чому 
сприяло зниження облікової ставки. Внаслідок цього процентні витрати 
НБУ за депозитними сертифікатами у вересні скоротились до 0,5 млрд грн, 
тоді як, до прикладу, у січні становили 1,8 млрд грн. 

Фактичний перетік коштів з депозитних сертифікатів у готівку, хоч і 
несе у собі певні ризики для стабільності гривні, вбачається позитивним 
явищем з точки зору використання ресурсів в інтересах економіки, 
особливо в умовах кризового звуження попиту.  
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ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ 

Протягом січня – вересня 2020 р. грошова маса (М3) збільшилась на 19,7% 
до 1 722,1 млрд грн, що було зумовлено зростанням обсягу депозитів на 
18,4% до 1 244,0 млрд грн та готівки поза банками (М0) на 23,7% до 
475,3 млрд грн54.  

Річні темпи приросту грошової маси різко прискорились наприкінці 
минулого року (за рахунок депозитів корпорацій) і продовжили зростати у 
2020 р.: станом на вересень річний приріст становив 31,9%, що є найвищим 
рівнем з кінця 2008 р. (граф. 16).  

 

Депозити домашніх господарств (разом з ФОП) протягом січня – вересня 
зросли на 19,2% до 686,6 млрд грн, у т. ч. у національній валюті – на 17,2% 
до 397,4 млрд грн. Стрімке зростання гривневих депозитів відбулося 
переважно за рахунок збільшення коштів на вимогу на 28,9% (граф. 17), що 
обумовлено зниженням схильності до споживання в умовах кризової 
невизначеності. Крім того, істотне зниження процентних ставок стримувало 
вкладників від переукладання депозитних договорів після закінчення діючих 
угод (в результаті чого кошти залишалися на рахунках до запитання). 

Депозити домогосподарств в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) за 
підсумками січня – вересня зросли на 2,2% до 10,2 млрд дол., проте їх 
гривневий еквівалент внаслідок курсової переоцінки збільшився на 22,1% до 
289,2 млрд грн.    
                                                             
54 Грошовий агрегат М3 включає також ощадні (депозитні) сертифікати комерційних банків, 
обсяг яких протягом січня – вересня зменшився з 3,1 до 2,8 млрд грн. 
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Загальний обсяг депозитів нефінансових корпорацій за підсумками січня – 
вересня збільшився на 16,8% до 506,7 млрд грн, зокрема кошти 
в національній валюті збільшились на 13,6% до 304,7 млрд грн (граф. 18), 
в іноземній валюті – на 2,1% до 7,1 млрд дол. (у гривневому еквіваленті – на 
22% до 202 млрд грн).  

 

В останні кілька місяців зростання депозитів корпоративного сектору 
відбувалось внаслідок послаблення карантинних обмежень, надходження   
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коштів від реалізації нового врожаю, а також скорочення вкладень 
підприємств у державні облігації.  

Зростання обсягів готівки поза банками (М0) на 32,6% у річному вимірі 
обумовлене психологічними чинниками на тлі посилення невизначеності 
щодо подальшого перебігу епідемії та перспектив розвитку економіки, 
а також запровадженням нових правил фінмоніторингу, що демотивують 
представників тіньового сектору здійснювати розрахунки в безготівковій 
формі.  

 

Оцінюючи темпи розширення грошової пропозиції слід враховувати, що 
упродовж тривалого часу відбувалися протилежні процеси, а тому 
динамічне зростання монетарних агрегатів, фактично, має 
відновлювальний характер.   

Упродовж кількох попередніх років кількість грошей в економіці зменшилась 
до критичного рівня: рівень монетизації скоротився з 58,8% у 2014 р. до 
34,2% у 2019 р. Станом на початок 2020 р. обсяг грошової маси в реальному 
вимірі55 був на 39,4% меншим, ніж на початок попередньої кризи (2014 р.), 
готівки в обігу – на 38,1%. За рахунок зростання грошових агрегатів у січні – 
вересні поточного року на початок жовтня зазначене падіння скоротилося 
відповідно до 28,7%, готівки в обігу – до 24,7%. Тобто, реальний обсяг грошей 
в економіці є усе ще значно меншим, ніж на початок 2014 р., коли інфляція 
була близькою до нуля.  

Попри те, що темпи зростання грошових агрегатів значно перевищують 
відповідні показники кількох попередніх років, вони є помітно нижчими від 
темпів, які мали місце під час динамічного зростання української економіки 
в 2000-х роках (граф. 16). 

Враховуючи вищезазначені міркування, досвід інших центральних банків 
щодо протидії кризі, а також недостатню ефективність антикризових заходів 
Національного банку, процес відновлювального розширення грошової 
пропозиції вбачається одним з найбільш дієвих антикризових факторів, що 
стимулює попит.  

З огляду на зниження споживчих настроїв, зростання кількості грошей в 
економіці наразі не створює значного інфляційного тиску, водночас посилює 
вимоги до комунікаційної політики НБУ з метою запобігання погіршенню 
інфляційних очікувань. 

                                                             
55 Обсяг грошових агрегатів дефльовано на рівень інфляції до початку 2014 р. 
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КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

Загальний обсяг банківських кредитів в економіку за підсумками січня – 
вересня 2020 р. збільшився лише на 6,7 млрд грн (0,7%) до 992,1 млрд грн., 
що відбулося виключно за рахунок курсової переоцінки позик в іноземній 
валюті, тоді як гривневі кредити зазнали скорочення. 

Залишки за гривневими кредитами банків нефінансовим корпораціям за 
результатами дев’яти місяців зменшились на 2,6% до 415,5 млрд грн 
(граф. 19), продовживши тенденцію, котра триває другий рік поспіль (за 
2019 р. скоротилися на 8,1%). 

Кредити корпораціям в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) 
протягом січня – вересня скоротилися на 13,8% до 11,6 млрд дол., проте, 
внаслідок курсової переоцінки гривневий еквівалент залишків за такими 
кредитами збільшився на 3% до 327,7 млрд грн. 

 

У загальному обсязі залишків за кредитами нефінансовим корпораціям 
частка короткострокових кредитів (до 1 року), після деякого скорочення у 
ІІ кварталі, на кінець вересня зросла до 51%. Частка кредитів на строк від 1 до 
5 років становить 32%, понад 5 років – 17%. 

На відміну від кредитів корпораціям, залишки за кредитами 
домогосподарствам стрімко зростали протягом трьох попередніх років 
(граф. 20) за рахунок надання позик на споживчі потреби. На кінець вересня 
2020 р. частка споживчих кредитів у загальному обсязі гривневих позик 
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домогосподарствам становила 91%, на придбання, будівництво та 
реконструкцію нерухомості – 6%, інших кредитів – 3%. 

Внаслідок запровадження карантину і різкого падіння споживчих настроїв, у 
квітні відбувся злам зазначеної тенденції (за місяць залишки за гривневими 
кредитами домогосподарствам зменшились на 3,1%). Проте, у червні 
позитивна динаміка відновилася і загалом за підсумками січня – вересня 
портфель гривневих кредитів домогосподарствам збільшився на 2,8% до 
179,7 млрд грн.   

 

Питома вага споживчих кредитів домогосподарствам у загальному обсязі 
гривневих кредитів банків в економіку протягом січня – вересня зросла з 26% 
до 27%. А отже, погіршення якості портфеля споживчих кредитів може 
створити відчутні проблеми для банківської системи загалом: за оцінками 
НБУ, внаслідок поточної кризи понад 10% незабезпечених споживчих 
кредитів можуть стати непрацюючими56.  

За таких обставин, НБУ повідомив57 про намір підвищити ваги ризику для 
споживчих кредитів з 100% до 150% у другій половині 2021 р., що 
вимагатиме від банків тримати більше капіталу, а отже має спонукати їх 
провадити зваженішу кредитну політику. 

                                                             
56 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 
57 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-planuye-zbilshiti-gnuchkist-otsinki-
kreditnogo-riziku-bankami-a-nastupnogo-roku--pidvischiti-vagi-riziku-za-spojivchimi-kreditami  

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
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-planuye-zbilshiti-gnuchkist-otsinki-kreditnogo-riziku-bankami-a-nastupnogo-roku--pidvischiti-vagi-riziku-za-spojivchimi-kreditami
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-planuye-zbilshiti-gnuchkist-otsinki-kreditnogo-riziku-bankami-a-nastupnogo-roku--pidvischiti-vagi-riziku-za-spojivchimi-kreditami
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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 січні – 
вересні 2020 р. зазначені показники знизились відповідно до 24,9% і 19,4%58 
(граф. 21). Враховуючи той факт, що 53,6% кредитів корпораціям є 
непрацюючими, відношення діючих кредитів бізнесу до ВВП становить лише 
9%. Крім того, офіційна статистика стосовно непрацюючих кредитів не 
відображає останніх дефолтів позичальників, пов’язаних з коронакризою, а 
тому можна стверджувати, що реальний рівень покриття економіки 
кредитами є ще меншим. 

 

Наприкінці червня Рада з фінансової стабільності схвалила розроблені 
державними банками плани роботи з непрацюючими кредитами (NPL), які 
передбачають скорочення портфеля таких кредитів у державних банків на 
305 млрд грн за 3 роки59 (наразі обсяг NPL у цих банків становить близько 
397 млрд грн). Досягти таких результатів планується за рахунок 1) списання з 
балансу проблемних кредитів, зарезервованих на 100% (однак, банки 
продовжать роботу зі стягнення боргів), 2) проведення реструктуризації 
життєздатних кредитів, 3) стягнення заставного майна з подальшою 
реалізацією, а також 4) продажу або переуступки прав вимоги за 
проблемними портфелями. Слід зазначити, що затвердження планів 
роботи держбанків зі зниження NPL є одним зі структурних маяків 
програми співпраці України з МВФ. 
                                                             
58 Для розрахунку використано прогноз НБУ щодо розміру номінального ВВП у 2020 р. 
59 https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-diyalnist-radi-z-finansovoyi-stabilnosti-serpen-2019---
lipen-2020  

https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-diyalnist-radi-z-finansovoyi-stabilnosti-serpen-2019---lipen-2020
https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-diyalnist-radi-z-finansovoyi-stabilnosti-serpen-2019---lipen-2020
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В «Опитуванні про умови банківського кредитування» за IV квартал 
2020 р.60 банки констатують зростання попиту на кредити з боку населення і 
бізнесу, а також висловлюють позитивні очікування щодо перспектив 
кредитування на наступні 12 місяців. Проте, такий оптимізм дещо дисонує з 
визнанням банками того факту, що стандарти кредитування для бізнесу у 
ІІІ кварталі залишались майже незмінними, тобто жорсткими. 

У ІІІ кварталі відбулося значне пожвавлення кредитування підприємств за 

Державною програми «Доступні кредити 5-7-9%». Якщо на кінець І півріччя 

обсяг наданих за програмою кредитів становив лише 810 млн грн, то станом 

на кінець вересня перевищив 9 млрд грн (на 26 жовтня обсяг збільшився до 

11,6 млрд грн). Водночас, слід звернути увагу на кілька проблемних аспектів. 

По-перше, кількість і обсяг наданих кредитів є порівняно невеликим (наразі 

близько 1,5% від портфеля банківських кредитів в корпоративний сектор), 

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, попри деяке пом’якшення, умови отримання кредитів за 

програмою залишаються надміру жорсткими (за інформацією Мінфіну, 

станом на липень кредит отримував лише кожен шостий з тих, хто відповідає 

базовим критеріям програми і звернувся в банк з повним пакетом 

документів). По-четверте, близько ¾ від загального обсягу наданих кредитів 

– це кредити на рефінансування раніше отриманих позик, тоді як частка 

інвестиційних кредитів не перевищує 20%. А отже, програма 5-7-9%, 

фактично, використовується банками (переважно з іноземним капіталом) 

для порятунку своїх позичальників від можливого дефолту. 

Отже, невиважена процентна політика НБУ впродовж кількох попередніх 
років та невиправдано жорсткі вимоги до оцінки кредитного ризику 
призвели до критичного зменшення обсягів кредитування економіки. 
Зважаючи на погіршення фінансового стану більшості потенційних 
позичальників, спрощення умов кредитування має стати основним 
завданням НБУ в контексті протидії економічній кризі. Слід вітати наміри 
НБУ впровадити гнучкіші правила оцінки банками кредитного ризику, проте, 
як можна зрозуміти з тексту відповідного повідомлення57, регулятор не має 
намірів знижувати коефіцієнти ймовірності настання дефолту 
позичальника, що робить перспективи відновлення повноцінного 
кредитного процесу дуже непевними. 

                                                             
60 https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/BLS_Q4-2020.pdf?v=4 
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ВИСНОВКИ 

Епідемія Covid-19 і запровадження жорстких карантинних обмежень 

призвели до падіння багатьох галузей економіки, стрімкого зниження 

попиту, погіршення споживчих настроїв та збільшення дефіциту бюджету. 

Входження економіки в стан кризи вимагало оперативних і злагоджених дій 

усіх гілок влади для втримання ситуації під контролем.  

Слід констатувати, що Національний банк України досить успішно впорався з 

панікою на валютному ринку у березні і забезпечив безперебійне 

функціонування банківської системи. Проте, в контексті монетарної політики 

дії НБУ є не такими однозначними. 

У червневому «Звіті про фінансову стабільність»61 НБУ відзвітував, що задіяв 

весь інструментарій, який використовують регулятори світу, щоб банки 

могли гнучкіше реагувати на кризу та підтримувати кредитування. Крім того, 

в червні (разом зі зниженням облікової ставки до 6%) було оголошено про 

завершення циклу швидкого пом’якшення монетарної політики. І це 

відповідало дійсності: упродовж ІІІ кварталу монетарна політика НБУ, 

фактично, не зазнала жодних змін. 

У численних інформаційних повідомленнях НБУ переконує, що його 

монетарна політика є м’якою і стимулюючою. Проте, порівняння з діями 

інших центральних банків та діагностика стану української економіки 

свідчать, що вжиті Національним банком заходи є недостатніми і 

малоефективними. Однією з найгостріших проблем залишається 

недоступність кредитування для великої кількості потенційних 

позичальників. 

Зниження облікової ставки до 6% не можна вважати стимулюючою 

процентною політикою, з огляду на те, що її рівень на 3,7 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 посилює 

жорсткість монетарних умов.  

Прогноз Національного банку щодо динаміки облікової ставки передбачає її 

незмінність на рівні 6% до кінця 2020 р. і підвищення до 7,5% у наступному 

році (тоді як попередній прогноз передбачав підвищення до 6,5%). А отже, 

згідно з очікуваннями НБУ, монетарна політика не стане стимулюючою 

навіть у перспективі. 

                                                             
61 https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-cherven-2020-roku 
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Формально дотримуючись правил, НБУ уникає будь-якої ініціативи (а отже й 

відповідальності), яка могла б посприяти відновленню економіки. Фактично, 

Національний банк (в особі керівництва монетарного блоку) зробив 

економіку заручником теоретичного дискурсу, побудованого навколо 

дискусійного поняття нейтральної процентної ставки та власного прогнозу 

інфляції, цілком ігноруючи досвід більшості центральних банків світу 

стосовно протидії кризі. 

Масована інформаційна кампанія щодо дискредитації політики кількісного 

пом’якшення, а також численні маніпуляції довкола поняття «емісія» 

обмежують можливості самого Національного банку адекватно реагувати на 

кризові явища. 

Обґрунтовуючи своє останнє рішення щодо незмінності облікової ставки 

(від  22 жовтня)62, Правління НБУ вдалося до відвертого розігрівання 

інфляційних очікувань, що є ризикованим і безвідповідальним кроком, який 

прямо суперечить основній конституційній функції Національного банку 

(забезпечення стабільності гривні). 

Основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову 

перспективу63, ухвалені Радою НБУ 10 вересня, створюють можливість для 

адаптації монетарної політики до потреб відновлення української економіки. 

Визначення монетарного режиму в документі передбачає орієнтацію на всі 

три цілі Національного банку, окреслені в статті 6 закону про НБУ, що є 

значним кроком вперед, порівняно з практикою кількох попередніх років, 

коли НБУ орієнтувався виключно на цінову стабільність. Крім того, значна 

увага приділяється необхідності активізації банківського кредитування як 

засобу сприяння економічному зростанню. Правлінню НБУ доцільно взяти 

Основні засади грошово-кредитної політики до виконання.  

Забезпечення стабільності гривні вимагає від Національного банку 

виваженої інформаційної політики, що набуває особливої актуальності в 

умовах стрімкого розширення грошової пропозиції. 
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