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Актуальність банківської діяльності при трансформації вітчизняної економіки полягає в
тому, що саме від її системи залежить мобілізація тимчасово вільних грошових ресурсів, що
перетворюється в реальний капітал за допомогою кредитних, інвестиційних, депозитних та
інших операцій. Такі операції забезпечують підтримку економічного стану України та
забезпечують її конкурентоспроможність [1]. Для досягнення поставленої мети, банки
ставлять перед собою таке основне завдання: отримання максимально можливого прибутку
від проведених операцій, і, відповідно, мінімізація витрат при їх створенні і реалізації. В
свою чергу, варто зазначити, що порівняльна характеристика ставок за банківськими
операціями кредитування та депонування в провідних країнах Європи та України допоможе
визначити проблеми, які супроводжує банківська діяльність і запропонувати шляхи їх
вирішення. Питанням кредитної системи, пошуку шляхів її ефективного розвитку та її
порівнянні з іноземним досвідом присвячено дослідження багатьох видатних вчених,
зокрема таких як Савлук М. І., Єпіфанов А.О., Мельник П.В. [2-4].

Проаналізуємо порядок прийняття рішень щодо основних процентних ставок країн-
власників твердих валют та їх значення (табл. 1).

Таблиця 1
Порівняльна характеристика поточних процентних ставок курсів національних

валют світових центральних банків
№
п/п

Країни Найменування
центральних банків

Ставки Терміни
найменування поточні

значен-
ня, %

останньої
зміни

наступного
розгляду

1. США FED (Federal Reserve) Federal Funds rate 0.25 29.01.2014 19.03.2014
2. ЄС ECB (European Central

Bank)
Overnight call rate
target

0.25 07.11.2013 06.02.2014

3. Великобри-
танія

BOE (Bank of England) Refinancing tender rate 0.50 05.03.2009 06.02.2014

4. Японія BOJ (Bank of Japan) Repo rate 0.10 19.12.2008 18.02.2014
5. Канада BOC (Bank of Canada) Overnight rate target 1.00 08.09.2010 05.03.2014
6. Швейцарія SNB (Swiss National Bank) 3 month LIBOR range 0.00 03.08.2011 20.03.2014
7. Швеція Riksbank (Sweden Central

Bank)
Repo Rate 0.75 18.12.2013 13.02.2014

8. Австралія RBA (Reserve Bank of
Australia)

Cash rate 2.50 06.08.2013 04.02.2014

9. Нова
Зеландія

RBNZ (Reserve Bank of
New Zealand)

Official cash rate 2.50 30.01.2014 13.04.2014

10. Норвегія Norges Bank (The
Norwegian Central Bank)

Sight Deposit Rate 1.50 14.03.2012 27.03.2014

Джерело: сформовано на підставі [5-7].

У Сполучених Штатах Америки (Federal funds rate) процентна ставка по федеральних
фондах (основна процентна ставка в США ) - це ставка, під яку банки розміщують вільні
кошти, що знаходяться на рахунках у Федеральній резервній системі США, іншим банкам на
овернайт (overnight - на один день, дослівно - «через ніч»). Федеральна резервна система
США контролює рівень процентної ставки по федеральних фондах за допомогою операцій з
державними цінними паперами.

У Європейському союзі (Refinancing tender rate) ставка рефінансування - процентна
ставка, яка є мінімально можливою для заявок на залучення коштів у тендері Європейського
центрального банку. ЄЦБ кожні два тижні проводить тендер з розміщення коштів, що
необхідно для підтримки ліквідності в грошовій системі. Основна процентна ставка для зони



євро.
В Японії (Overnight call rate target) цільова процентна ставка по позиках овернайт - це

той рівень відсотка, який хоче бачити Банк Японії в якості середнього на ринку
короткострокових депозитів. Банк Японії впливає на рівень даної ставки за допомогою
операцій з державними цінними паперами

Процентна ставка у Великобританії (Repo rate) по репо операціях - це процентна ставка,
під яку Банк Англії видає короткострокові позики під забезпечення цінних паперів. Дана
процентна ставка є основною у Великобританії.

В Швейцарії (3 month LIBOR range) діапазон тримісячної процентної ставки LIBOR.
Для контролю рівня короткострокових процентних ставок Національний банк Швейцарії
прийняв рішення встановлювати і підтримувати діапазон шириною в 1.00 % для тримісячної
процентної ставки LIBOR по швейцарському франку.

В Канаді (Overnight rate target) цільова процентна ставка по овернайт - це той рівень
відсотка, який хоче бачити Банк Канади в якості середнього на ринку короткострокових
депозитів. Цільова процентна ставка по овернайт Банку Канади є основною процентною
ставкою в країні. Для контролю рівня процентних ставок на ринку овернайт Банк Канади
встановлює так званий операційний діапазон шириною в 0.5%, серединою якого завжди є
цільова процентна ставка по овернайт.

В Австралії (Сash rate) процентна ставка по австралійському долару на овернайт
визначається як результат попиту та пропозиції на грошовому ринку. Резервний Банк
Австралії встановлює необхідний рівень даної ставки і підтримує його, контролюючи
пропозицію грошей.

Для Нової Зеландії (Official Cash Rate) офіційна процентна ставка Резервного Банку –
RBNZ. Вона використовується для регулювання короткострокових процентних ставок на
грошовому ринку. Резервний Банк приймає кошти від комерційних банків на депозит під
процентну ставку, яка на 0.25% менше, ніж офіційна процентна ставка, і видає кредити під
процентну ставку, яка на 0.25% більше, ніж офіційна процентна ставка.

Щодо порядку розрахунку офіційного курсу національної валюти до іноземних, то
варто відмітити, що з 4.04.2014 р. присутні певні зміни, які полягають у визначенні курсу на
поточний робочий день та дії з моменту їх визначення до наступного перегляду [8]. Різниця у
тому, що раніше курс валют починав діяти з наступного дня після затвердження. Директор
Генерального департаменту грошово-кредитної політики Олена Щербакова вважає, що нові
зміни «цілком відповідають сучасним міжнародним тенденціям і практиці роботи провідних
центральних банків світу».

Отже, визначення офіційного курсу національної валюти до долара США шляхом
встановлення його на рівні середньозваженого ринкового курсу за новим методом забезпечує
уникнення можливих відхилень ± 2%. Завдяки затвердженню нового порядку розрахунку у
нормативних актах, така зміна забезпечить: гнучкий валютний курс, виконання національних
зобов’язань щодо зарубіжних країн, прозорість валютної політики НБУ.
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