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УДК 336.7131

ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

О. М. Крамаренко, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Досліджено вплив інфляції на результати роботи української бан-
ківської системи за весь період існування незалежної України (1991-
2013 рр.). При цьому відокремлено питання щодо взаємного впливу 
інфляції та формування банківської ресурсної бази, які розглянуто 
як фактор забезпечення стабільної і ефективної роботи банківської 
системи країни. Встановлено безпосередній прямий зв'язок між по-
казниками інфляції в Україні і розмірами банківських процентних ста-
вок, обсягами залучених банками ресурсів. Проаналізовано останні 
заходи, розроблені НБУ з метою реформування банківської системи. 
Запропоновано можливі напрямки інфляційної протидії, спрямовані 
на модернізацію вітчизняної банківської системи.

Ключові слова: інфляція, інфляційні очікування, банківська сис-
тема, результати банківської діяльності, процентні ставки, ресурсна 
база банків. 

Постановка проблеми. Сучасне банківництво неодмінно 
пов’язане з інфляцією, що зумовлено, з одного боку, самою сут-
ністю інфляції (як довготривалим та нерівномірним ростом цін 
в державі), а з другого боку – сутністю банківської процентної 
ставки як ціни банківських послуг за позичками та вкладами, 
що і пояснює тісний взаємозв’язок між інфляційними процеса-
ми в державі і банківською діяльністю. Рівень інфляції та його 
коливання суттєво впливають на розміри банківських відсотків 
за позичками і депозитами та, відповідно, на кінцевий резуль-
тат банківської діяльності. Проблема дослідження взаємовп-
ливу та зв’язків інфляції зі стабільністю та успішністю роботи 
банківської системи має одночасно теоретичне та практичне 
значення, оскільки, у теоретичному аспекті, сама інфляція та 
інфляційні очікування, які їй передують, потребують подаль-
шого дослідження в умовах кризових явищ. У практичній пло-
щині саме сьогодні існує необхідність вивчення впливу інфляції 
на результати роботи банків та банківської системи у цілому.

Аналіз останніх досліджень. Проблемами інфляції та її 
впливу на результати банківської діяльності займалися вітчиз-
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няні і зарубіжні науковці: А. С. Гальчинський [1], О. Петрик 
[2], О. І. Лаврушин [3], Л. М. Рябініна [4-6], Н. А. Остап'юк 
[7], Ю. В. Василенко [8], Ю. Л. Верич [9], М. І. Макаренко [5], 
Р. Джуччі [6], Thomas M. Havrilesky [7] та багато інших. Вод-
ночас дослідженням взаємовпливу інфляції й інфляційних 
очікувань у суспільстві на результати діяльності банківської 
системи ще не приділено достатньої уваги.

Метою дослідження у межах статті є з’ясування та уза-
гальнення взаємозв'язку інфляції з результатами діяльності 
банків; розроблення рекомендацій щодо «інфляційного захис-
ту» банківської системи. Задля цього є сенс означити безпо-
середні та опосередковані зв’язки між інфляцією та рівнями 
облікової та відсоткової ставок (за активними та пасивними 
операціями банків), рівнем забезпеченості банківської систе-
ми грошовими ресурсами і, нарешті, фінансовими результата-
ми банківської діяльності.

Сучасне банківництво у власній діяльності змушене врахо-
вувати вплив інфляції, бо нехтування ним може призвести до 
вкрай негативних наслідків (навіть до збитків або банкрутства). 

Саме порівняння показників інфляції за відповідні роки з 
розмірами відсоткових ставок банків України (як ціни їх по-
слуг) дозволяє виявити існуючі закономірності та зробити від-
повідні висновки (рис. 1).
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Рис. 1. Порівняння темпів інфляції (до попереднього року) та розмірів 
банківських відсоткових ставок в України за період 1992-2013 рр.

Джерело: розроблено на підставі даних [10, С. 15– 17013; 14, С. 46–160,]
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На рис. 1 видно, що динаміка відсоткових ставок за по-
зичками в національній валюті є близькою до динаміки темпів 
інфляції. Разом із цим необхідно відзначити, що оцінюван-
ня темпу інфляції у відсотках відносно до попереднього пе-
ріоду не є досконалою, оскільки не враховує «накручування» 
цін відносно базового періоду, тобто спостерігається ефект 
згладжування інфляції. Саме тому є сенс розглянути також 
взаємозв’язок між змінами відсоткових ставок та темпом ін-
фляції за весь період, який досліджується (рис. 2).
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Рис. 2. Порівняння темпів інфляції за весь період 1991-
2013 рр. та банківських відсоткових ставок в України

Джерело: розроблено на підставі даних [8, 9, С. 46–160, 10, С. 15– 170] 

На рис. 2 видно, що за весь період 1991-2013 рр. темп 
інфляції по відношенню до базового періоду (1992 р.) до-
сягнув значних розмірів. Водночас, сформовані банківські 
позичкові ставки тиснуть на рівень споживчих цін (вироб-
ництво любих товарів спирається на кредитні ресурси), 
тобто є і зворотній зв'язок між банківськими відсотковими 
ставками та інфляцією. Відповідно до «ефекту Фишера», 
номінальна процентна ставка є сумою реальної процент-
ної ставки та темпом інфляції, тобто номінальна процентна 
ставка може змінюватися під впливом зміни реальної про-
центної ставки або змін рівня інфляції. Але, і банки, і по-
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зичальники мають власні очікування щодо рівня інфляції, 
а фактична реальна відсоткова ставка темпу інфляції буде 
дорівнювати очікуваній ставці при збігу реального та очіку-
ваного рівнів інфляції.

Усе це дозволяє нам зробити висновок, що є безпосередній 
прямий зв'язок між темпами інфляції та розмірами відсотко-
вих ставок банків за депозитами та позичками, причому, це 
стосується насамперед ставок за депозитами та позичками у 
національній валюті.

Однак спостерігається також тенденція незбігу, а саме, 
коли темп інфляції знижується, рівень відсоткових ставок, 
навіть, росте (на рис. 1 це періоди 1997-2000 рр. та 2009-
2013 рр.). Це можна пояснити тим, що, оскільки саме номі-
нальні відсоткові ставки враховують очікуваний темп росту 
інфляції, то у випадках, коли такі очікування не виправдову-
ються, відповідно відбувається незбіг напрямів змін фактич-
них темпів інфляції та самих відсоткових ставок.

Так, саме значення показників інфляції та інфляційних 
очікувань є індикатором для НБУ при встановленні розмірів 
облікової ставки, яка, відповідно, впливає на розміри від-
соткових ставок банківських установ за депозитами та по-
зичками. Також заслуговує на увагу паралель між рівнем 
інфляції та показниками забезпеченості банківських установ 
грошовими ресурсами.

На рис. 3 видно, що між банківською рентабельністю від-
носно депозитів фізичних осіб (як у гривні, так і в іноземній 
валюті) та рентабельністю статутного капіталу і темпом інфля-
ції не спостерігається безпосереднього прямого зв'язку, але їх 
загальні тренди мають однаковий напрям. Також необхідно 
відзначити, що при підвищенні темпу інфляції банківська 
рентабельність за депозитами фізичних осіб або не встигає 
надолужувати інфляцію, або безнадійно відстає. Тобто, не 
зважаючи на підвищення рівня відсоткових ставок при рос-
ті інфляції, саме ефективність роботи банківської системи 
страждає. Це можна пояснити тим, що банки стикаються з 
необхідністю залучати депозити в умовах загострення конку-
рентної боротьби у банківському середовищі, у т. ч. боротьбі 
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за грошові ресурси, вони (банки) наражаються на небезпеку 
«відлякати» існуючих та потенційних клієнтів, власне у часи 
інфляційних підйомів, які супроводжують періоди криз. В той 
же час, важливим є спостереження впливу на ефективність 
роботи банківської системи не лише існуючої інфляції, а її 
провісника – інфляційних очікувань, оскільки сама інфляція 
значною мірою є залежною від її очікувань.
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Рис. 3. Порівняння рівня інфляції з рентабельністю української
банківської системи за період 1994-2013 рр.

Джерело: розроблено на підставі даних [10, С. 15– 170; 13; 14, С. 46–160, 10,] 

Дослідженням інфляційних очікувань в Україні почали пе-
рейматися тільки з 2006 року. Сьогодні в Україні під тиском 
існуючої кризи Верховною радою України з урахуванням кон-
сультацій з НБУ прийнято низку законодавчих актів [15], які 
і повинні вплинути на підвищення ефективності функціону-
вання банків задля врівноваження ризиків, але до вказаних 
заходів є сенс додати проведення ревізії існуючих досліджень 
та опрацювання їх результатів (досліджень інфляційних очі-
кувань).

Висновки :
• інфляція та інфляційні очікування прямо пропорційно 

впливають на рівень банківських відсоткових ставок (через 
облікову ставку НБУ), але випереджають рівень ефективності 
роботи банківської системи, що пояснюється об’єктивними 
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(наявність кризових явищ) та суб’єктивними (конкурентна бо-
ротьба між банківськими установами) факторами; 

• розроблені регулятором банківської системи заходи 
спрямовані на зміцнення комерційних банків є вкрай важли-
вими та своєчасними; разом з цим існує необхідність більшою 
мірою враховувати результати досліджень прогнозів інфляцій-
них очікувань задля ефективного «інфляційного захисту» бан-
ківської системи;

• Є сенс впровадити на державному рівні (рівні НБУ) про-
ведення наукових досліджень, спрямованих на вдосконален-
ня вимірювання та прогнозування кризових явищ, інфляції і 
її очікувань. Основну увагу слід зосередити на практичному 
використанні існуючого напрацьованого статистичного мате-
ріалу у розробці «антикризових» та «демпферних» заходів.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 

ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у 
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (по-
становка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного до-
слідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, 
надрукований на папері форматом А4, а також електронний ва-
ріант на CD-ROM. Обов’язково подається: рецензія доктора наук; 
квитанція про оплату, відомості про автора.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий 
прізвищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною англій-
ською анотацією та, при необхідності, файли з рисунками, графі-
ками тощо.

Обсяг статті – до 8 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 
30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 ряд-
ків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редакто-
ра Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через 
інтервал 1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (5-9 слів), адекватно відби-
вати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. 
При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження 
питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не 
відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) набирати 
курсивом 11 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стис-
лим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні 
конструкції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», 
«Розглянуто…», «Установлено…» (наприклад, «Досліджено генетич-
ні мінливості… Отримано задовільні результати…»).

Розширена англійська анотація повинна містити 250-
300 слів, об’єднаних у логічні речення (що еквівалентно одній сто-
рінці А4 формату, 14 шрифту, 1,0 інтервалу).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, 
наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити 
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після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), 
далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, 
то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках 
(наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]). Не подавати в тексті розгорнутих 
посилань, таких як (Іванов А. П. Вступ до мовознавства. — К., 
2000. — С. 54) (ГОСТ 7.1-84).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Ві-
сника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело 
і конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках 
безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі ри-
сунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а 
таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. 
Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб 
редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення. У 
разі використання інших програм для створення рисунків надавати 
редакції на кожний рисунок окремий файл фотмату TIFF (незжатий – 
uncompressed) або формату JPG (найкращої якості – best quality).

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна займати не 
більше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці 
не менш ніж 12 кегль.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульно-
му редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої терміно-
логії (див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних 

тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також ско-

рочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без 
крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при пер-
шому згадуванні.

Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна 
розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й 
бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Номер у списку 
літератури має відповідати лише одному джерелу.
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