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ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В 
УКРАЇНІ 

 

Обґрунтовано теоретичні та методичні засади реалізації цінової 

політики банку на основі визначення її складових та їх взаємозв’язку. 

Здійснено теоретичні узагальнення та внесено практичні рекомендації до 

процесу розробки цінової політики банку. 
 

The theoretical and methodical principles of bank price policy realization on 

the basis of its components definitions and their correlation are proved. The 

theoretical conclusions and practical recommendations to the process of the bank 

price policy elaboration are carried ou. 
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 У сучасних ринкових умовах та світовій фінансовій кризі питання 

цінової політики стає досить актуальною проблемою як банківських, так і не 
банківський фінансових інститутів. Цінова політика комерційного банку 
передбачає ряд методів визначення цінової стратегії, а також факторів, що 
впливають на її формування. 

Серед основних досліджень і публікацій у яких започатковано 
вирішення цієї проблеми слід виокремити праці таких провідних вітчизняних 
й зарубіжних науковців, як А. А. Андрєєва, О. В. Васюренко, У. М. Гулієва, 
Г. С. Панової, В. А. Перехожева, Т. В. Сивої, П. Роуза, Л. В. Ткаченко, Є. А. 
Уткіна, Н. В. Шакарді, Дж. Ф. Сінкі та ін. Водночас праці зазначених авторів 
спрямовані в основному на аналіз загальних аспектів діяльності банків на 
ринку банківських послуг. Натомість невирішеною частиною даної 
проблеми, котрій присвячена стаття, залишається питання формування 
оптимального рівня ціни саме на роздрібні банківські послуги.[1] 

Важливою проблемою, на яку слід звернути увагу є забезпечення 
принципу гармонізації інтересів усіх учасників ринку, що може бути 
вирішена за допомогою розроблення відповідної цінової політики, яка 
забезпечувала б стимулювання попи ту та пропозиції на банківські послуги. 

У статті важливим завданням постає розкриття суті цінової політики 
комерційного банку в Україні, визначення факторів та методів формування 



банківського ціноутворення, оскільки ефективно діюча банківська система є 
рушійною силою економічних перетворень, зі створенням та розвитком якої 
пов’язане і формування ринку банківських послуг в цілому та ринку 
роздрібних банківських послуг, зокрема. На ринку роздрібних банківських 
послуг відбувається узгодження інтересів продавців цих послуг – банків, та їх 
споживачів – клієнтів, фізичних осіб. При взаємодії учасників ринку 
необхідною умовою є задоволення їх інтересів: банки прагнуть отримати 
максимальний рівень при бутку від реалізації роздрібних послуг, а клієнти – 
задовольнити свої потреби за рахунок цих послуг  

Цінова політика комерційного банку припускає встановлення цін на 
різноманітні банківські продукти і їхню зміну відповідно до трансформації 
ринкової ситуації. Її об’єктами можуть бути процентні ставки, тарифи, 
комісійні, бони (премії), знижки, а також мінімальний розмір внесків. Ст.44 
нового закону “Про банки та банківську діяльність.” вимагає від банків 
створити тарифний комітет, що буде зобов’язаний щомісяця аналізувати 
“...співвідношення собівартості послуг і ринкової конкурентоспроможності 
діючих тарифів”. На даний час КБ не мають достатньо суттєвої свободи в 
ціноутворенні. Це зумовлено такими економічними причинами: 1. По суті, 
всі банківські ринки збуту характеризуються відносно пропозиції великою 
кількістю продавців – кредитних інститутів, а відносно попиту – невеликою 
кількістю покупців банківських послуг. Тобто при насиченості ринку 
різноманіттям банківських продуктів, як власностворених, так і запозичених 
у зарубіжних та банків-конкурентів, банки знаходяться в постійній боротьбі 
за свого клієнта. Широкого поширення на ринку набула орієнтація КБ при 
встановленні тарифів за нові послуги на рівень, що склався на Київському 
ринку, де ці послуги вже пройшли апробацію. Тоді ціна запропонованих 
регональними філіями послуг доводиться головними конторами, виходячи із 
середнього рівня комісійних, що склалися на національному ринку. З іншого 
боку, ціна на послуги може бути обмежена законодаством (розмір маржі по 
неторговельних операціях, розмір комісії щодо обов’язкового продажу, % 
ставки на кредитування та ін.); 2. Як і на інших ринках, для банківських 
ринків властива наявність різноманітних споживчих переваг, а саме: 
зручність розташування, якість обслуговування, можливий вплив 
суб’єктивного фактора продавця на покупця. Тоді, виходячи з рівня попиту 
та споживчих переваг, структури витрат  і тарифів КБ може встановити 
верхню і нижню межі тарифів за послуги.[2] 

Фактори, що вливають на процес розробки цінової стратегії.  
Керівництво банку вибирає одну основну і (чи) кілька альтернативних 
стратегій ціноутворення в залежності від рейтингу самого банку, розмір 
контрольованого їм ринку і конкретної ситуації економіко-політичної 
кон'юнктури.  

При плануванні комплексу послуг, як нових, так і існуючих, банк 
визначає й аналізує структуру витрат і, отже, їхню ціну. Ціноутворення є 



елементом комплексу маркетингу. Цінова політика банку — встановлення 
цін на різні банківські продукти і їхню зміну відповідно до зміни ринкової 
кон'юнктури. Об'єктами цінової політики банку є процентні ставки, тарифи, 
комісійні, премії, знижки, мінімальний розмір внеску. У маркетинговій 
діяльності банку ціна виконує важливу функцію: вона погоджує інтереси 
банку і клієнтів. Процес розробки цінової стратегії банка складається з 
декількох етапів. Насамперед на підставі стратегічної програми визначаються 
завдання стратегії ціноутворення. Для кожного банку першочерговим є 

завдання одержання максимального прибутку. Однак в умовах конкуренції і 
зміні кон'юнктури ринку дане завдання може бути сформульована по-
іншому, наприклад, одержання максимального прибутку при утриманні 
лідерства на ринку. У даному випадку банк переслідує мету — встановлення 
максимально можливих цін на свої продукти за умовами утримання 
лідируючого стану у визначеному ринковому сегменті, що практично 
виключало б можливість конкуренції і дозволяв б тривалий час працювати з 
достатнім прибутком. Наступним етапом розробки цінової стратегії є аналіз 
факторів, що впливають на ціну, як внутрішніх, так і зовнішніх.[3] 

До внутрішніх факторів ( що залежать від самого банку) відносяться:  
1) витрати на надання послуг,  в т.ч. реклама (чим вдаліше, оригінальніше 

реклама, тим вище ціна товарів виробника); 2) якість банківських продуктів 
(унікальність, індивідуальність, мобільність і т.п.), в т.ч. специфіка 
пропонованих послуг (чим вище й уникальнее якість їхньої пропозиції, тим 
вище і ціна); 3) швидкість і якість обслуговування, вибір ринкових сегментів 
- орієнтація на один або безліч ринкових сегментів, тобто ринкова стратегія і 
тактика виробника; 4) імідж банку, 5) наявність додаткових послуг, 6) Вид 
виробництва (індивідуальні операції мають більш високу собівартість, а, 
отже, і ціну — продуктова маркетингова концепція; послуги масового 
характеру мають низькі витрати, невисоку ціну — виробнича маркетингова 
концепція);  7) життєвий цикл даного банківського продукту.:  

Життєвий цикл товару (продукту, послуги) — це концепція, що описує всі 
елементи маркетингу з моменту ухвалення рішення про надання конкретної 
послуги, її надходження на визначений ринок і до моменту її зняття з ринку.  

До зовнішніх факторів відносяться:  
1. Рівень реального і прогнозованого попиту на даний вид банківського 

продукту в даних ринкових сегментах і його еластичність 
2. Наявність ресурсів 
3.  Рівень інфляції, 
4. Наявність конкуренції, ціни конкурентів на аналогічні послуги,  

наявність і рівень конкуренції, що, зі своєї сторони, може існувати між 
банками одного типу (назад пропорційна рівню цін), банками, що належать 
однієї галузі (підвищення рівня конкуренції підвищує рівень цін), між 
споживачами (клієнтами) і виробниками (банками) і між банками різного 
типу (міжгалузева).  



5. Аспекти регулювання банківської діяльності з боку держави, в т.ч.. 
політична стабільність країни-виробника і країн, де знаходиться ринок збуту 
її продукції (тобто рівень странового ризику),  практика регулювання 
економіки з боку держави, що відбивається на регульованому НБУ і 
державою діапазоні цін; тарифних і нетарифних бар'єрах; юридичних нормах 
і правилах здійснення внутрішньої і зовнішньої економічної діяльності; 
митних нормах і правилах;  

Ринок банківських послуг є під впливом цих факторів, що багато в чому 
визначають правила гри. Фактори зовнішнього середовища непідконтрольні 
банкам і повинні розглядатися з погляду необхідності обліку їхнього впливу 
при розробці стратегії розвитку банку.[1] 

Необхідно відразу обумовити, що на практиці немає ідеальних систем 
ціноутворення. Існують і пропонуються різні моделі, кожна з який має свої 
переваги і недоліки, тобто ніяка з них не може претендувати на 
універсальність. Вибір конкретної моделі залежить від зовнішніх і 
внутрішніх умов, від кластера, до якого відноситься кожен банк, тобто його 
рейтингу і фінансових можливостей, і ін. 

Існує кілька основних методів визначення цін на банківські послуги в 
практиці країн з розвитий ринковою економікою. Серед них можна виділити 
встановлення ціни шляхом підсумовування витрат на надання даної послуги і 
необхідного прибутку; розрахунок ціни на основі розрахунку беззбитковості і 
забезпечення цільового прибутку; визначення ціни на підставі оцінок 
споживчих якостей даного банківського продукту і інші.  

Розглянемо деякі методи, що частіше зустрічаються.  
1. Метод. Банки використовують при створенні стартових тарифів на нову 

послугу формулу “середні витрати плюс прибуток”.  

Для її застосування КБ повиннен чітко й оперативно визначати структуру 
своїх витрат, що в більшості випадків викликає чималі труднощі, особливо із 
визначенням оплати банківського працівника, який за своїми 
функціональними обов’язками може надавати не один спектр послуг. 

2. Метод *собівартість + необхідний прибуток або цільовий". Є одним із 
самих широко використовуваних і простих для визначення ціни і прибутку на 
нову чи послугу в процесі входження на новий ринок. 

3. Метод “споживчої вартості". За допомогою цього методу кожен банк 
може аналізувати результати своєї діяльності і рівень прибутку в основному 
як фактор собівартості і досягнення необхідного рівня ділової активності. 
Основним компонентом цього методу є оцінка споживчих якостей товару. 
Продукція (послуга) може бути продана дорожче аналогічної послуги банків-
конкурентів, якщо клієнт упевнений не тільки в більш високих якостях самої 
послуги, але і сервісі, зв'язаному з її придбанням.[7] 

Банкіри приймають рішення стосовно конкретних депозитних та 
кредитних послуг. Депозити є зобов'язаннями для банку, в той час як кредити 
є активами. Таким чином утворення цін на депозити та кредити включає 



ціноутворення на активи та пасиви. Дії маркетологів - обговорення цін на 
активи та пасиви, що  зосереджене на прогнозі процентних ставок і 
отримання відповідної маржі. 

Визначення цін на активи та пасиви є дуже важливим фактором для будь- 
якого банку. Ці рішення про ціни впливають на чисту процентну маржу, яка 
найчастіше є найбільшим джерелом доходу брутто для банку. Рішення про 
ціни є також головними факторами, які вирішують чи готовий банк реагувати 
на ті ситуації, коли ринкові процентні ставки рухаються у певному напрямку. 

Питання ціноутворення на активи залежать від ціни на пасиви, також 
враховується ситуації в кожному окремому випадку видачі кредитів, зокрема, 
коли діє ставка рефінансування НБУ (НБУ надає кошти КБ під конкретні 
проекти, типу кредитуванні інноваційно-інвестиційної діяльності окремих 
галузей). Постійні та змінні витрати розраховуються за звичайними методами 
і включаються в собівартість ціни кредиту, особливого значення набувають 
розрахунки ризиків по кожному виданому кредиту окремо. Спеціалісти з 
маркетингу повинні брати участь у обговореннях ціноутворення, 
пов"язанного з активами та пасивами. До спеціалістів з маркетингу майже 
завжди звертаються, коли мова йде про втілення стратегій за допомогою 
використання ресурсів банку, які призначені для маркетингу та реклами.[4] 

 
На підставі ліцензії та письмового дозволу Національного банку 

України банк може здійснювати такі операції: приймання вкладів 
(депозитів) від юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних 
рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових 
коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування 
коштів на них; розміщення залучених коштів від свого імені, на власних 
умовах та на власний ризик; надання гарантій і поручительств та інших 
зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; 
придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за 
поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання 
таких вимог та прийом платежів (факторинг); лізинг; послуги з 
відповідального  зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання 
цінностей та документів; випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, 
векселів та інших оборотних платіжних інструментів; випуск банківських 
платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток; надання 
консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій; 
неторговельні операції з валютними цінностями; ведення рахунків клієнтів 
(резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у 
грошовій одиниці України; ведення кореспондентських рахунків банків 
(резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; ведення кореспондентських 
рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; відкриття 
кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній 
валюті та здійснення операцій за ними; відкриття кореспондентських 



рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій з 
ними; залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку 
України; залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; 
емісія власних цінних паперів; організація купівлі та продажу цінних паперів 
за дорученням клієнтів; здійснення операцій на ринку цінних паперів від 
свого імені (включаючи андеррайтинг); здійснення інвестицій у статутні 
фонди та акції інших юридичних осіб; операції за дорученням клієнтів або 
від свого імені з інструментами грошового ринку; операції за дорученням 
клієнтів або від свого імені з інструментами, що базуються на обмінних 
курсах та відсотках; операції за дорученням клієнтів або від свого імені з 
фінансовими ф’ючерсами та опціонами; довірче управління коштами та 
цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами; 
депозитарна діяльність зберігача цінних паперів. 

Нетрадиційними операціями комерційного банку вважаються:  1. Послуги 
комерційного банку та їх види. 2. Лізингові послуги. 3. Факторингові 
послуги. 4. Трастові (довірчі) послуги. 5. Посередницькі, консультаційні, 
гарантійні та інші види послуг.[5] 

На основі вказаних операцій проведемо порівняння між провідними 
комерційними банками України по номенклатурі надання послуг населенню 
та юридичним особам (таб.1).[4] 

Таблиця 1 
Послуги, які надаються банками юридичним та фізичним особам 

Послуги Укрексім-
банк  

Приват-
банк  

Райфайзен-
банк Аваль  

Ощад-
банк  

1 2 3 4 5 
Приватним клієнтам 

1. Поточний рахунок +  + + 
2. Платіжні картки + + + + 
3. Інтернет-банкінг +    
4. Мобільний банкінг +    
5. Дорожні чеки + + + + 
6. Банківські метали + + + + 
7. Індивідуальні сейфи +  + + 
8. Грошові перекази + + + + 
9. Обмін валют + +  + 
10. Неторгівельні 
операції 

 +   

11. Кредитування, 
кредитна картка 

+ + + + 

12. Інвестиційні операції  +   
13. Соціальні послуги  + + + 



14. Депозитні послуги + + + + 
15. Костодіальні 
послуги 

  +  

16. Ощадні сертифікати    + 
17. Ощадні вклади 
СРСР 

+   + 

18. Інші послуги  + + + + 
Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 
Малому та середньому бізнесу 

1. Розрахунково-касове 
обслуговування 

+ + + + 

2. Платіжна картка + + +  
3. Інтернет-еквайринг + + +  
4. Інтернет-банкінг + + +  
5. Система "Клієнт-
Банк" 

+ +  + 

6. Індивідуальні сейфи +    
7. Обмін валют + + +  
8. Мобільний банкінг + + +  
9. Кредитування    + 

Корпоративному бізнесу 
1. Розрахунково-касове 
обслуговування 

+ + + + 

2. Депозити + + + + 
3. Кредити + + + + 
4. Обслуговування 
кредитів, отриманих від 
нерезидентів 

+ +   

5. Операції з векселями + + + + 
6. Торговельне 
фінансування 

+    

7. Документарні 
операції 

+ + +  

8. Платіжні картки + + +  
9. Міжнародні 
розрахунки та операції 

+ +   

10. Факторинг + + +  
11. Операції з цінними 
паперами 

+  + + 

12. Інтернет-еквайринг + + +  
13. Система "Клієнт- + + +  



Банк" 
14. Інтернет-банкінг + + +  
15. Реалізація 
заставного майна 

+ + +  

16. Інвестиційні операції  +   
17. Банківські метали + + +  
18. Юридичні послуги    +  
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19. Грошові перекази + + +  
20. Обмін валюти + + + + 
21. Оренда сейфів   +  

Фінансовим установам, банкам 
1. Відкриття та ведення 
мультивалютних 
кореспондентських 
рахунків та 
кореспондентських 
рахунків в українських 
гривнях 

+ + +  

2. Операції з 
готівковими валютними 
коштами 

+ + +  

3. Документарні 
операції та торговельне 
фінансування 

+    

4. Казначейські операції  +    
5. Операції з 
міжнародними 
платіжними картками 
MasterCard Int. та VISA 
Int. 

+ + + + 

6. Міжнародні грошові 
перекази по системі 
MoneyGram 

+ + + + 

7. Операції з дорожніми 
чеками 

+ + + + 

8. Операції на ринку 
цінних паперів  

+   + 

9. Послуги з ділінгового 
центру 

 +   

10. Міжбанківське + + +  



кредитування 
11. Операції з 
банківськими металами 

+ + + + 

12. Privat Money 
прискорені грошові 
перекази Westem Union 

+ + + + 

13. Послуга 3-D  +   

Серед усіх наданих послуг найбільного поширення і актуальною є 
система платіжних карток. На території України застосовуються платіжні 
картки, емітовані членами внутрішньодержавних і міжнародних платіжних 
систем (резидентами та нерезидентами). Для здійснення емісії та еквайрингу 
платіжних карток, призначених для застосування в Україні, банки можуть 
створювати внутрішньодержавні одноемітентні та багатоемітентні платіжні 
системи. Фізичним особам, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, 
та їх довіреним особам емітент надає особисті платіжні картки, а юридичним 
особам і фізичним особам - підприємцям - корпоративні платіжні картки. 
Корпоративні платіжні картки не застосовуються для одержання заробітної 
плати, інших виплат соціального характеру, а також для здійснення 
розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами). У 
таблиці 2 розглянемо основні показники розвитку ринку платіжних карток в 
Україні.[4] 

Таблиця 2 

Основні показники ринку платіжних карток в Україні 

№
  

Дані за 
станом 

на: 

Банки-
члени 

карткових 
платіжних 

систем (шт.) 

Держателі 
платіжних 

карток 
(тис.осіб) 

Платіжн
і картки 
(тис.шт) 

Платіжні 
картки в 

обігу 

Банко-
мати 
(шт.) 

Термі-
нали 
(шт.) 

1 2002 58 3 214 3 630 н.д 1830 14593 

2 2003 77 5 696 6 150 н.д 2618 21714 

3 2004 87 10 525 11 529 н.д 5027 26433 

4 2005 93 15 735 17 080 н.д 8104 33411 

5 2006 101 21 831 24 780 н.д 11325 42361 

6 2007 111 29 414 32 474 н.д 14 718 62 045 

7 2008 127 35 723 41 162 н.д 20 931 94 317 

8 2009 139 37 232 38 576 45 346 27 965 116748 



У таблиці 2 ми спостерагіємо тенденцію зростання банків членів 
карткових платіжних система, яка в середньому складає зростання на 1,5% 
щороку. Емісія платіжних карток також зазнає змін і до 2008р зростала в 
середньому на 25%, проте у 2009р. у порівнянні з 2008р. вона знизилася на 
6%. Така зміна повязана з розгортанням в країні економічної кризи, яка в 
першу чергу спіткнулася з банківським сектором. Але така ситуація ніяк не 
вплинула на розширення мережі банкоматів для покращення якості, 
швидкості та зручності у користуванні банківськими послугами.[5] 

Підбиваючи підсумки проведеного до слідження, підкреслимо, що, по-
перше, важливим компонентом функціонування ринку роздрібних 
банківських послуг є ціна, котра є результатом збалансованості попиту і 
пропозиції. Ціна на роздрібні банківські послуги формується під впливом 
таких факторів, як рівень попиту на банківські послуги; собівартість; канали 
продажу та місце знаходження продавців і покупців; податкова система; стан 
конкуренції на ринку банківських послуг; цінової стратегії банку. По-друге, 
слабкий розвиток у вітчизняній практиці комерційних банків методів цінової 
стратегії обумовлюється здебільшого прийнятною практикою встановлення 
цін без адекватного врахування структури витрат. Поряд із цим, цінові 
стратегії банків рідко узгоджуються із загальною стратегією маркетингу, що 
також є причиною недостатнього використання такого могутнього фактору 
впливу на ринок як ціна. І насамкінець, слід зазначити, що кожен ринок 
складається з різних за поведінкою споживачів, з різними потребами і 
перевагами. Для отримання максимальних доходів пропозиція послуг має 
відповідати потребам споживачів, а також приносити банкунеобхідний 
прибуток. Вибір ефективної стратегії ціноутворення банківських послуг для 
населення дасть змогу банкам зробити свої послуги більш привабливими для 
клієнтів, а також вести активну цінову боротьбу з конкурентами.[7] 
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