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цінові тенденції на депозитному та кредитному сегменті ринку банківських послуг. Встановлено основні 
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Постановка проблеми. Актуальність про-
блеми ціноутворення для банків полягає 

у тому, що саме формування оптимальної цінової 
політики банку в умовах сучасних трендів роз-
витку фінансового ринку є одним із найважли-
віших елементів у загальному механізмі забез-
печення конкурентоспроможності.

Досліджуючи проблему ціноутворення на 
ринку банківських послуг важливо відзначити, 
що сам процес ціноутворення на цьому сегмен-
ті фінансового ринку ускладнюється відсутністю 
чіткого взаємозв’язку споживчої вартості банків-
ської продукту і його ціни. З огляду на це, ме-
неджери банку мають певну можливість манев-
ру у ціновому полі у достатньо широких межах, 
проводячи різну цінову політику для різних клі-
єнтів, використовувати ціни як один із вагомих 
методів залучення клієнтів і реалізації продукції.

Водночас, політика ціноутворення є однією 
із важливих складових маркетингової діяльнос-
ті банку, дієвим важелем у системі управлін-
ня, який здійснює безпосередній вплив на обсяг 
прибутку банку. Очевидно, що переваги будуть 
мати ті банки,які надають унікальні послуги або 
на фінансовому ринку є достатньо високий по-
пит на їх послуги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Формування ефективного ціноутворення на бан-
ківські послуги є важливим і достатньо складним 
завданням для теоретиків і практиків сучасного 
банківництва. Так, сутність та фактори ціноут-
ворення в банку, а також, складові системи ці-
ноутворення на банківські продукти досліджено 
у монографії Н.Г. Маслак та О.А. Криклій. Про-
блеми ціни і цінової політики в банківництві до-
сліджували такі українські та зарубіжні вчені 
як, І.О. Лютий, Л.Д. Павленко, О.В. Заячківська, 
І.П. Панчук, С.І. Дугіна, В.Я. Вовк, А.В. Воронін, 
Ю.Н. Гойденко, В.В. Герасименко, А.С. Базднікін 
та ін. Методичні підходи до аналізу цінової по-
літики банків та особливості ціноутворення на 
окремі банківські послуги досліджено у працях 
О.М. Лукаревської.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на численність 
публікацій теоретиків та практиків, які дослі-
джували процеси ціноутворення на ринку фі-
нансових послуг, вважаємо, що динаміка трендів 
на ринку банківських послуг обумовлює необ-
хідність постійного коригування цінової такти-
ки. Саме тому, оцінка та аналіз динаміки цін на 
означеному сегменті ринку займає особливе міс-
це повинна підлягати періодичному моніторингу 

з боку менеджменту банку і не залишатись поза 
увагою науковців.

Мета дослідження. Основною метою дослі-
дження є визначення особливостей цінової полі-
тики сучасних комерційних банків на вітчизня-
ному фінансовому ринку.

Виклад основного матеріалу. Сучасні банки, 
що здійснюють свою діяльність на різних сегмен-
тах фінансового ринку, можуть надавати достат-
ньо велику кількість послуг. Ціна кожної такої 
послуги сформована з врахуванням індивіду-
альних властивостей у механізмі ціноутворення. 
У зв’язку із цим менеджерам фінансово-кредит-
них установ необхідно розуміти, яким саме чи-
ном формуються ціни на ті чи інші послуги, які 
фактори впливають на цей процес і які наслідки 
цього впливу.

Потрібно враховувати також і особливості ме-
тодології формування цін і те, як враховується 
собівартість послуг, з чого складаються загаль-
ні витрати за такими специфічними продуктами 
як банківські. Важливо спрогнозувати, як все це 
впливатиме на фінансовий результат банку в ці-
лому і на результативність діяльності окремих 
підрозділів банку зокрема.

Слід врахувати і ту обставину, що цінова полі-
тика пов’язана з високими ризиками,зумовленими 
безпосередньою можливістю покупців порівняти 
ціни, а також, зростаючою зацікавленістю по-
купців до інших характеристик продукту, мож-
ливістю державного втручання в ціноутворення, 
а в ряді випадків, невеликою територіальною 
відстанню між іншими банками, завдяки чому 
можна маніпулювати цінами [2, с. 79].

Так, аналіз сучасної ситуації на ринку банків-
ських послуг в Україні засвідчує, що у 2017 році 
пріоритетним стало кредитування клієнтів з по-
зитивною для банку кредитною історією, тобто 
розглядається репутація позичальника, виконан-
ня ним графіка погашення кредиту, збереження 
застав.

Банки більше не залучають ресурси на зо-
внішніх ринках і вкрай рідко розміщують корпо-
ративні облігації в країні. Тому вартість кредитів 
у 2017 році безпосередньо залежала і надалі за-
лежатиме від депозитних ставок (табл. 1).

Суттєвою загрозою для процесу поступового 
зниження кредитних ставок є постанова Нац-
банку «Про затвердження Положення про ви-
значення банками України розміру кредитного 
ризику за активними банківськими операціями», 
що жорстко посилює процедуру оцінки кредит-
них ризиків завдяки зміщенню акцентів зробле-
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ний в бік фінансового стану позичальника [15]. 
Як зазначається у звіті НБУ «Про фінансову 
стабільність», перші статистичні дані, опубліко-
вані після запровадження Постанови, засвідчили 
різке зростання рівня непрацюючих кредитів, зо-
крема їхня частка становила 56.6% від загального 
кредитного портфеля [10]. До зростання цього по-
казника порівняно з кінцем 2016 року призвели 
такі фактори:

– визнання Приватбанком реальної якості 
кредитів після націоналізації (вплив – +15.1 в. п.);

– зміна методології визначення непрацюючих 
кредитів (+3.6 в. п.);

– виключення позабалансових активів із роз-
рахунку (+7.4 в. п.)

Таблиця 1
Вартість кредитів банків України у 2017 році*

Показники
Дата

На 01.01.2017 На 01.10.2017
Усього:

Національна валюта
Усього 17,7 14,6
Короткострокові 16,4 13,3
Довгострокові 26,9 25,4
Іноземна валюта
Усього 8,2 6,5
Короткострокові 8,2 6,5
Довгострокові 8,3 7,0

З них:
Фізичним особам

Національна валюта
Усього 30,5 28,3
Короткострокові 31,4 27,7
Довгострокові 30,1 28,6

Іноземна валюта
Усього 0,0 0,0
Короткострокові 0,0 0,0
Довгострокові 0,0 0,0

Юридичним особам
Національна валюта

Усього 16,1 13,1
Короткострокові 15,8 12,7
Довгострокові 22,3 20,1

Іноземна валюта
Усього 8,2 6,5
Короткострокові 8,2 6,5
Довгострокові 8,3 7,0

*Примітка. Побудовано за даними [7]

Відтак, кредитування бізнесу подешевшало, 
але ставки за корпоративними кредитами знижу-
валися повільніше, ніж за депозитами населення, 
що свідчило про потенціал дальшого зниження 
ставок за кредитами бізнесу. На думку керівни-
ків підприємств, опитаних НБУ у другому півріччі 
2017 році, високі відсоткові ставки є найсуттєві-
шою перешкодою для залучення нових кредитів 
з точки зору позичальників – про це повідомили 
більше двох третин респондентів. Високі відсо-
ткові ставки значною мірою зумовлені високими 
кредитними ризиками, які закладаються банками 
у вартість кредитних продуктів [13].

Оцінюючи цінову політику вітчизняних банків 
на депозитному сегменті ринку банківських по-
слуг можна відзначити, що з початку 2017 року 
відбувається зниження процентних ставок в се-
редньому на 2,5%, а за окремими депозитними 
програмами – на 5%.

Таблиця 2
Вартість строкових депозитів банків України  

у 2017 році*

Показники
Дата

На 01.01.2017 На 01.10.2017
Усього:

Національна валюта
Усього 10,1 8,9
Короткострокові 9,8 8,7
Довгострокові 18,3 14,3

Іноземна валюта
Усього 5,4 3,7
Короткострокові 5,0 3,1
Довгострокові 6,9 4,5

З них:
Фізичним особам

Національна валюта
Усього 17,2 13,5
Короткострокові 16,6 13,2
Довгострокові 18,3 14,3
Іноземна валюта
Усього 5,7 3,8
Короткострокові 5,1 3,2
Довгострокові 6,9 4,5
Юридичним особам
Національна валюта

Усього 9,1 8,3
Короткострокові 9,1 8,2
Довгострокові 15,6 15,7
Іноземна валюта
Усього 4,8 2,9
Короткострокові 4,8 2,9
Довгострокові 6,6 2,1

*Примітка. Побудовано за даними [7]

Водночас, втрачають привабливість, а відтак, 
і скорочуються депозитні програми, що передба-
чають право поповнення та можливість достро-
кового розірвання. Доволі непопулярними є на-
копичувальні депозити з правом дострокового 
розірвання договору.

Загалом по банківській системі темпи зни-
ження ставок за депозитами у другому півріч-
чі 2017 року вповільнилися: відсоток за річними 
гривневими вкладами фізичних осіб зменшив-
ся на 0.8 в.п. до 15.6% річних. Доларові депози-
ти надалі дешевшають (до 4.0% річних) через 
відсутність попиту на валюту серед банків [13]. 
Важливо відзначити, що на сьогодні існує значна 
різниця між депозитними ставками в іноземних 
банках (крім російських) та в державних і при-
ватних банках (табл. 3).

Аналіз проведених даних підтверджує за-
гальні принципи, яких, на наш погляд повинен 
дотримуватись менеджмент банку у реалізації 
цінової політики:
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– ціноутворення є однією з ключових проблем 
ринкової економіки, виступаючи не тільки гнуч-
ким інструментом, але і важливим важелем її 
управління;

– цільова спрямованість банку, орієнтовано-
го на маркетинг, відводить ціні одне з основних 
місць в його маркетинговій діяльності, оскільки 
дозволяє формувати прибуток у заданому обсязі;

– ціна здатна виступати знаряддям конку-
рентної боротьби за ринки збуту, потенційних 
клієнтів, зростання обсягу збуту банківських 
продуктів;

– більшість дрібних, середніх банків не воло-
діючи достатніми ресурсами не можуть активно 
використовувати методи нецінової конкуренції;

– роль цін в досягненні стратегічних цілей 
маркетингу (забезпечення виживання, прибутку, 
завоювання лідерства на ринку і т. д.) є достат-
ньо вагомою;

– вибір методів ціноутворення повинен здій-
снюватися з урахуванням іміджу банку, його 
територіального розташування, наявності мере-
жі філій і відділень, вплив державних органів 
та інші обставини.

Саме тому, ціна є визначальним чинником ви-
бору банківської установи, а також те, що з по-
зиції клієнта, цінова політика комерційних банків 
має значні прорахунки і потребує реформування 
в сторону клієнта [5, с. 35]. Але важливо враху-
вати, проблему впливу певних зовнішніх та вну-
трішніх чинників на цінову політику банківських 
установ. Зовнішні фактори можуть виникати як 
на макро-, так і на мікрорівні і за своєю сут-
тю вони різні. Так, зовнішні чинники макрорівня 
впливають на ціноутворення, незалежно від об-
раної стратегії банку, конкурентоздатності і кон-
курентної позиції на ринку, географічного охо-
плення ринку і т. д.

Зовнішні чинники макрорівня – це ті з зо-
внішніх факторів, які безпосередньо пов’язані 
з рівнем конкуренції, співвідношенням попиту 
і пропозиції на регіональному ринку банківських 
послуг, платоспроможності населення і фінансо-
вого стану підприємств в сфері дії конкретного 
банку, дією психографічного фактора і т. д.

Внутрішні чинники формування цінової політи-
ки обумовлені діяльністю самого банку, що визна-
чає їх взаємообумовленість і специфіку прояву. До 
них відносяться комунікаційна та збутова політика 
банку, обрані пріоритети щодо груп клієнтів, з яки-
ми банк має намір розвивати депозитні відносини, 
стратегія поведінки на конкурентному ринку, рі-
вень кваліфікації персоналу та інші фактори.

Необхідно зазначити, що методи цінової і неці-
нової конкуренції активно використовуються в про-
цесах ціноутворення на ринку банківських послуг.

Висновки і пропозиції. При формуванні ціно-
вої політики слід враховувати, що єдиної її моде-
лі для всіх банків не існує. Кожен банк визначає 
напрямки власної цінової політики з урахуван-
ням економічної, політичної, соціальної ситуації 
в країні і в регіоні свого функціонування, а також 
з урахуванням своїх внутрішніх можливостей, 
підходів і обраних пріоритетів роботи на ринку 
банківських послуг.

Зазвичай цінова політика на банківські послу-
ги визначається активними операціями банку, 
розміщенням залучених банком коштів. Скільки 
повинні коштувати залучені кошти і якою має 
бути тут цінова політика – це проблема, яка на 
сьогодні досліджена недостатньо, але позиція 
банків однозначна: ці кошти повинні бути якомога 
дешевше. Однак тренди розвитку ринку банків-
ських послуг доволі динамічні. Саме тому,вибір 
оптимальних методів цінової політики будуть на-
бувати все більшої актуальності.

Таблиця 3
Депозитні ставки окремих банків України у 2017 році*

Банк % у гривнях % у доларах % у євро
ПАТ «ВТБ БАНК» (банк іноземної банківської групи) 17,5 7 6,25
ПАТ «Промінвестбанк» (банк іноземної банківської групи) 17,5 6,75 6
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (банк з приватним капіталом) 17 6,3 5,3
ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (банк іноземної банківської групи) 18,5 5,5 4
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (банк іноземної банківської групи) 16,75 5,5 4,5
ПАТ «УКРСОЦБАНК» (банк іноземної банківської групи) 16,75 5,5 4,5
АП «Південний» (банк з приватним капіталом) 16,75 5 4
ПАТ «МАРФІН БАНК» (банк іноземної банківської групи) 16,3 5,1 4,9
АТ «ТАСКОМБАНК» (банк з приватним капіталом) 17 5,25 3,5
ПАТ «МІБ» (банк з приватним капіталом) 17 3,5 4,5
ПАТ КБ «Приватбанк» (банк з державною часткою) 16,3 5 3
ПАТ «Ощадбанк» (банк з державною часткою) 15,75 5 3
ПАТ «ПУМБ» (банк з приватним капіталом) 15,1 4,6 3,1
АБ «УКРГАЗБАНК» (банк з державною часткою) 16 3,75 2
ПАТ «БАНК ВОСТОК» (банк з приватним капіталом) 15 3,5 2
ПАТ «Ідея Банк» (банк іноземної банківської групи) 14,7 2,5 1,75
АТ «Укрексімбанк» (банк з державною часткою) 14,9 5,19 2,99
АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (банк іноземної банківської групи) 17 3 3
ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (банк іноземної банківської групи) 11 1,5 1,5
ПАТ «КРЕДОБАНК» (банк іноземної банківської групи) 13 1,5 1

*Примітка. Побудовано на основі [16]
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УКРАИНЫ

Аннотация
В статье проанализированы особенности ценовой политики коммерческих банков Украины. Опреде-
лены современные ценовые тенденции на депозитном и кредитном сегменте рынка банковских услуг. 
Установлены основные причины имеющейся ценовой конъюнктуры на отечественном рынке банков-
ских услуг. Сформулированы общие принципы, которые должен соблюдать менеджмент банка в реа-
лизации ценовой политики. Определено проблему влияния внешних и внутренних факторов на цено-
вую политику банковских учреждений.
Ключевые слова: рынок банковских услуг, цена, ценовая политика, процентные ставки, кредит, депозит.
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FEATURES OF PRICE POLICY COMMERCIAL BANKS OF UKRAINE

Summary
The article analyzes the features of the pricing policy of commercial banks of Ukraine. The modern price 
trends in the deposit and credit segment of the banking services market are determined. The main reasons 
for the current price situation on the domestic market of banking services are established. The general 
principles, which should be followed by the management of the bank in the implementation of price 
policy, are formulated. The problem of the influence of external and internal factors on the pricing policy 
of banking institutions is outlined.
Keywords: market of banking services, price, price policy, interest rates, credit, deposit.


