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У статті предметом дослідження є цінова 
політика АТ «КБ «ПриватБанк» на про-
дукти роздрібного бізнесу. Мета – дослі-
дження факторів, які визначають розмір 
відсоткової ставки за депозитними та 
кредитними продуктами для фізичних 
осіб. У результаті дослідження визначено 
чинники ціноутворення на банківські про-
дукти, зокрема з’ясовано, що досліджу-
ваний банк орієнтується на середньо-
ринкові значення відсоткових ставок за 
депозитами, пропонуючи бонусні ставки 
залежно від суми депозиту, його трива-
лості та лояльності клієнтів. Науково 
доведено, що ваговим чинником форму-
вання ціни на депозити банку є облікова 
ставка НБУ. Так, зростання облікової 
ставки на 1 відсотковий пункт збільшує 
ставку за депозитом «Стандарт» на три 
місяці у національній валюті в середньому 
на 0,493 відсоткових пункти. Під час фор-
мування вартості кредитних продуктів 
для роздрібного сегменту банк акцентує 
увагу на отриманні комісійного доходу та 
суттєве зростання комісійного доходу у 
разі прострочення клієнтом платежів.
Ключові слова: ціна, цінова політика, від-
соткова ставка, облікова ставка НБУ.

В статье предметом исследования явля-
ется ценовая политика АО «КБ «Приват-

Банк» на продукты розничного бизнеса. 
Цель – исследование факторов, опреде-
ляющих размер процентной ставки по 
депозитным и кредитным продуктам для 
физических лиц. В результате исследо-
вания определены факторы ценообразо-
вания на банковские продукты, в част-
ности установлено, что исследуемый 
банк ориентируется на среднерыночные 
значения процентных ставок по депози-
там, предлагая бонусные ставки в зави-
симости от суммы депозита, его продол-
жительности и лояльности клиентов. 
Научно доказано, что весовым фактором 
формирования цены на депозиты банка 
является учетная ставка НБУ. Так, рост 
учетной ставки на 1 процентный пункт 
увеличивает ставку по депозиту «Стан-
дарт» на три месяца в национальной 
валюте в среднем на 0,493 процентных 
пункта. При формировании стоимости 
кредитных продуктов для розничного 
сегмента банк акцентирует внимание на 
получении комиссионного дохода и суще-
ственный рост комиссионного дохода в 
случае просрочки клиентом платежей.
Ключевые слова: цена, ценовая поли-
тика, процентная ставка, учетная 
ставка НБУ.

Liberalization and macroeconomic change are forcing commercial banks to change their pricing system, actively or passively, and those who use this 
opportunity to build strategic advantage will reap significant benefits. The introduction of modern pricing processes can provide significant revenue growth, 
provide improved services to the retail segment and support improved management efficiency. Improving pricing policies can help banks build better cus-
tomer relationships. Modern pricing systems focus on customer needs rather than on overall performance metrics. Planning a pricing strategy for each retail 
banking product requires collaboration between relationship managers, team leaders, product managers, and risk managers. The result is a package of 
products designed for the needs of a specific customer segment, a level of attention that can create a closer relationship. Sophisticated pricing systems not 
only offer optimal prices, but also determine the potential for cross-selling. In the article the subject of research is the pricing policy of JSC CB "Privatbank" 
for retail business products. The purpose is to study the factors that determine the size of the interest rate on deposit and credit products for individuals. 
To achieve this goal used analysis and synthesis, induction and deduction; correlation-regression analysis. The study identified pricing factors for banking 
products, in particular, it was found that the study bank focuses on the average market values of interest rates on deposits, offering bonus rates depend-
ing on the amount of the deposit, its duration and customer loyalty. It is scientifically proven that the discount factor of the NBU is a weighting factor in the 
formation of the price of bank deposits. Thus, an increase in the discount rate by 1 percentage point increases the rate on the Standard deposit by 3 months 
in the national currency by an average of 0.493 percentage points. When forming the value of credit products for the retail segment, the bank focuses on 
receiving commission income and a significant increase in commission income in case of overdue payments by the client.
Key words: price, pricing policy, interest rate, NBU discount rate.

Постановка проблеми. У конкурентному 
середовищі ціноутворення стане вирішальним 
чинником прибутковості банків. Успішні банки 
розробляють складну цінову стратегію, яка може 
додати від 6% до 15% доходу банку, поглибити від-
носини із цінними клієнтами та заохотити до підви-
щення ефективності роботи в організації. Транс-
формація цінової політики впливає на всі аспекти 
банківської діяльності, починаючи від управління 
активами та пасивами і закінчуючи управлінням 
відносинами з клієнтами та ІТ.

Лібералізація та макроекономічні зміни зму-
шують комерційні банки змінити свою систему 
ціноутворення, активно чи пасивно, а ті, хто вико-

ристовує цю можливість для створення страте-
гічної переваги, отримають значні вигоди. Упро-
вадження сучасних процесів ціноутворення може 
забезпечити значний приріст доходів, поліпшені 
послуги для роздрібного сегменту та підтримати 
підвищення ефективності управління.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематиці цінової політики у комплексі 
маркетингу, зокрема комерційних банків, при-
діляли увагу у своїх дослідженнях такі вчені, 
як: О.М. Барилович, С.В. Башлай, І.В. Бєлова, 
О.М. Бихова, А.І. Бондаренко, І.А. Брижань, 
Т.З. Вантух, В.І. Варцаба, А.В. Волошенко, 
І.І. Гнатик, Н.Е. Гуда, А.О. Дрозд, Ю.А. Дяченко, 
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Є.М. Забурмеха, Л.В. Кузнєцова, А.В. Кузь-
менко, В.В. Лащак, Л.В. Маринюк, П.П. Петров, 
Є.С. Полякова, Н.Б. Пугарська, О.М. Рудаков, 
К.В. Рябко, І.М. Рябченко, Н.О. Сагалакова, 
В.О. Ткачук, С.В. Урванцева, Н.М. Хижа та ін.

Метою дослідження є аналіз чинників форму-
вання ціни на продукти для роздрібного сегменту 
АТ «КБ «ПриватБанк». Предметом дослідження є 
цінова політика АТ «КБ «ПриватБанк» на продукти 
роздрібного бізнесу. Для досягнення поставленої 
мети використано методи аналізу та синтезу, індук-
ції та дедукції, кореляційно-регресійний аналіз.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поділ асортименту банківських продуктів АТ «КБ 
«ПриватБанк» здійснюється за двома основними 
групами клієнтів – роздрібні клієнти та бізнес-клі-
єнти, тому аналіз цінової політики доцільно про-
водити в аспекті цих двох груп клієнтів. У першу 
чергу розглянемо цінову політику банку щодо 
депозитів. Як основний продукт для аналізу та 
порівняння візьмемо депозит «Стандарт». У табл. 
1 порівняємо ставки за цим депозитом зі ставками 
на аналогічні депозитні продукти банків-конкурен-
тів станом на 15 липня 2020 р.

За даними табл. 1 можемо зробити висновок, 
що відсоткова ставка за депозитом «Стандарт» 
АТ «КБ «ПриватБанк» є близькою до середньо 
ринкової і зростає зі зростанням терміну депо-
зиту, стимулюючи клієнтів вкладати кошти на 
більш тривалий термін. Слід зазначити, що банк 
пропонує клієнтам додатковий 1% до депозитної 

ставки за умови розміщення депозиту в сумі понад 
250 тис грн строком понад три місяці або пролон-
гації існуючого депозиту на термін не менше трьох 
місяців. Банки-конкуренти пропонують надбавку 
до відсоткової ставки також за умови відкриття 
депозиту через електронні канали продажів, від-
криття другого депозиту або для окремих катего-
рій клієнтів, наприклад пенсіонерів, нових клієнтів, 
моряків тощо.

Рівень відсоткових ставок за депозитами сут-
тєво залежить від валюти вкладу. У табл. 2 уза-
гальнено ставки за тими самими депозитами у 
доларах США. Слід зазначити, що ставки за 
валютними депозитами є суттєво нижчими порів-
няно з депозитами у національній валюті, а також 
те, що депозити у іноземній валюті пропонуються 
не всіма банками, які вибрано для порівняльного 
аналізу.

За даними табл. 2 можемо зробити висновок, 
що АТ «КБ «ПриватБанк» пропонує аналогічні 
середньоринковим ставки за депозитами у дола-
рах США. Водночас банк не пропонує додаткових 
надбавок до ставки. Тоді як конкуренти пропону-
ють бонуси за умови відкриття такого депозиту 
через електронні канали продажу, перевищення 
визначеної суми депозиту, для окремих категорій 
клієнтів. І аналогічно проведемо порівняльний 
аналіз за відсотковими ставками за депозитами в 
євро (табл. 3).

За даними табл. 3 можемо зробити висновок, 
що АТ «КБ «ПриватБанк» пропонує мінімальну 

Таблиця 1
Порівняння відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб у гривні

Назва банку Строк депозиту
1 місяць 3 місяці 6 місяців 9 місяців 12 місяців

Приватбанк - 8,00% 8,50% 9,00% 9,00%
Південний 6,00% 9,00% 8,00% 6,50% 6,00%
Монобанк 10,00% 10,60% 11,00% 11,50% 12,00%
ПУМБ 7,00% 7,50% 8,00% 8,20% 8,50%
Правекс банк 5,00% 7,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Універсал банк 8,00% 8,50% 9,00% - 10,00%
Восток - 8,50% 9,50% - 9,50%
Альфа-банк - 8,50% 9,00% - 9,00%
МТБ 6,50% 9,20% 9,70% 9,90% 10,00%
Укргазбанк 6,50% 9,00% 7,00% 7,00% 7,00%
Ощадбанк - 8,50% 9,00% - 9,00%
Укрексімбанк 8,50% 8,90% 8,90% 8,90% 8,90%
Укрсиббанк - - - 0,01% 5,50%
Ідея банк 6,00% 7,75% 8,25% 8,25% 8,00%
Таскомбанк 7,50% 9,00% 9,50% 9,50% 10,00%
Райффайзен банк Аваль 4,50% 5,50% 6,00% - 6,50%
Креді агріколь - 5,00% 7,00% - 7,00%
OTP - 5,50% 5,75% 5,75% 6,00%
Прокредитбанк - - 10% - 11%
Кредобанк 4,00% 5,50% 6,00% - 7,00%
Піреус банк 5,75% 7,75% 8,75% 8,75% 8,75%

Джерело: складено за даними офіційних сайтів банків
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відсоткову ставку за депозитами в євро, не пропо-
нуючи жодних надбавок. Банки-конкуренти пропо-
нують клієнтам бонусні ставки аналогічно як і для 
доларових депозитів.

Слід зазначити, що, оскільки АТ «КБ «Приват-
Банк» є державним банком, то суттєвим фактором 
встановлення вартості депозитів є рівень обліко-
вої ставки в НБУ. Щоб підтвердити це припущення, 

побудуємо парну кореляційно-регресійну модель, 
у якій залежною змінною буде відсоткова ставка 
за депозитом «Стандарт» терміном на шість міся-
ців, а незалежно змінною – облікова ставка Націо-
нального банку України. Дані для побудови парної 
кореляційно-регресійної моделі з липня 2017 р. по 
липень 2020 р. узагальнено у додатку та наведено 
графічно на рис. 1. 

Таблиця 2
Порівняння відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб у доларах США

Назва банку Строк депозиту
1 місяць 3 місяці 6 місяців 9 місяців 12 місяців

ПриватБанк 0,25% 0,75% 1,00% 1,25% 1,25%
Південний - 0,50% 0,25% 0,15% 0,10%
Монобанк 1,00% 1,25% 1,50% 1,75% 2,00%
ПУМБ  - 0,40% 1,00% 1,00% 1,00%
Правекс банк  - 0,50% 0,01% 0,01% 0,01%
Універсал банк  - 0,25% 0,50%  - 0,75%
Восток  - 1,00% 1,50%  - 1,50%
Альфа-банк  - 0,25% 0,50%  - 0,75%
МТБ 0,20% 0,80% 1,10% 1,40% 1,40%
Укргазбанк 1,25% 1,25% 1,25% 2,00% 2,25%
Ощадбанк  - 0,75% 1,00%  - 1,50%
Укрексімбанк 0,40% 1,90% 2,40% 2,80% 3,00%
Ідея банк  - 0,25% 0,50% 1,00% 1,00%
Таскомбанк 0,01% 0,50% 2,00% 2,00% 2,00%
Креді агріколь  - - 0,01% - 0,01%
OTP  - 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Прокредитбанк  -  - 1,5%  - 2,5%
Кредобанк  -  - 0,30%  - 0,55%
Піреус банк 0,01% 1,25% 1,50% 1,75% 2,00%

Джерело: складено за даними офіційних сайтів банків

Таблиця 3
Порівняння відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб у євро

Назва банка Строк депозиту
1 місяць 3 місяці 6 місяців 9 місяців 12 місяців

ПриватБанк - 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Південний - 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Монобанк 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% 1,25%
ПУМБ - 0,10% 0,50% 0,50% 0,50%
Правекс банк - 0,50% 0,01% 0,01% 0,01%
Універсал банк - 0,25% 0,25% - 0,25%
Восток - 0,50% 1,00% - 1,00%
Альфа-банк - 0,01% 0,01% - 0,01%
МТБ 0,20% 0,60% 0,80% 1,10% 1,10%
Укргазбанк 0,50% 0,50% 0,75% 1,25% 1,50%
Ощадбанк - 0,25% 0,50% - 0,75%
Укрексімбанк 0,10% 1,00% 1,50% 1,70% 2,20%
Ідея банк - 0,25% 0,35% 0,40% 0,50%
Таскомбанк 0,01% 0,50% 2,00% 2,00% 2,00%
OTP - 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Прокредитбанк - - 1,25% - 2%
Кредобанк - - 0,15% - 0,30%
Піреус банк 0,01% 0,75% 1,00% 1,25% 1,50%

Джерело: складено за даними офіційних сайтів банків
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Модель побудовано за допомогою програмного 
забезпечення Microsoft Excel з використанням 
методу найменших квадратів. У результаті отри-
мано таке рівняння (формула 1).

Y x� �5 544 0 493, , ,                      (1)
де Y – відсоткова ставка за депозитом «Стан-

дарт» на три місяці у національній валюті, %;
х – облікова ставка Національного банку Укра-

їни.
Коефіцієнти регресії показують, на скільки в 

середньому змінюється відсоткова ставка за депо-
зитом «Стандарт» на три місяці у гривні досліджу-
ваного банку за зміни облікової ставки НБУ. Так, 
зростання облікової ставки на 1 відсотковий пункт 
збільшує ставку за депозитом у середньому на 
0,493 відсоткових пункти.

Коефіцієнт множинної кореляції становить 
0,7613, що свідчить про середній рівень зв’язку між 
відсотковою ставкою за депозитом «Стандарт» 
на три місяці у національній валюті та обліковою 
ставкою НБУ. Коефіцієнт множинної детермінації 
становить 0,5796. Це вказує на те, що варіація від-
соткової ставки за депозитом у зв’язку зі зміною 
облікової ставки НБУ становить 57,96%. Це свід-
чить про наявність додаткових чинників, які також 
впливають на рівень відсоткової ставки за депо-
зитом. Далі проведемо аналіз якості коефіцієнтів 
отриманої кореляційно-регресійної моделі, які уза-
гальнено в табл. 5.

За даними табл. 5 можемо зробити висновок, 
що облікова ставка Національного банку Укра-
їни є статистично значущим чинником впливу на 
рівень відсоткової ставки за депозитом «Стан-

дарт» на три місяці у національній валюті. Для екс-
прес-діагностики адекватності множинної кореля-
ційно-регресійної моделі використано F-критерій 
Фішера. Оскільки p-value значення коефіцієнта 
Фішера для побудованої моделі менше 0,000, то 
можемо стверджувати, що модель є точною та 
адекватною.

Щодо ціноутворення на кредитні продукти АТ 
«КБ «ПриватБанк», то розглянемо його на при-
кладі найбільш популярного продукту для фізич-
них осіб – картки «Універсальна». Цим кредитним 
продуктом користується понад 11 млн клієнтів 
банку. За цією карткою може бути встановлений 
кредитний ліміт до 50 тис грн. Процента ставка за 
кредитом становить 42% річних, а реальна про-
центна ставка – 51,09%. Ставка є фіксованою. 
Також, окрім відсотків за кредитним лімітом, вико-
ристання картки як платіжного засобу передбачає 
сплату відповідних комісій (табл. 6).

Загальні витрати клієнта за кредитом (вклю-
чаючи проценти за користування кредитом, комі-
сії банку та інші витрати клієнта на додаткові та 
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Рис. 1. Динаміка відсоткової ставки за депозитом «Стандарт»  
на три місяці АТ «КБ «ПриватБанк» та облікової ставки НБУ

Джерело: побудовано за даними [17; 18]

Таблиця 4
Показники кореляційно-регресійної моделі

Показник Значення
Коефіцієнт множинної кореляції 0,7613
Коефіцієнт множинної детермінації 0,5796
Скоригований коефіцієнт множинної 
детермінації 0,5676

Стандартна помилка 1,5376
Кількість спостережень 37

Джерело: власні розрахунки
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супутні послуги банку, кредитного посередника (за 
наявності)) та третіх осіб становлять 44 194 грн (за 
умови, якщо сума використаного кредитного ліміту 
становить 20 000 грн, у разі разового користування 
лімітом за межами пільгового періоду та за пога-
шення мінімальними щомісячними платежами).

Орієнтовна загальна вартість кредиту для клі-
єнта за весь строк користування кредитом (сума 

кредиту та загальні витрати за кредитом) стано-
вить 64 194 грн (за умови, якщо сума використа-
ного кредитного ліміту становить 20 000 грн, у разі 
разового користування лімітом за межами пільго-
вого періоду та за погашення мінімальними щомі-
сячними платежами). Базова процентна ставка 
на місяць становить 3,5%, а у разі прострочення 
зростає вдвічі, до 7%.

Таблиця 5
Аналіз коефіцієнтів кореляційно-регресійної моделі

Показники Коефіцієнт Стандартна 
помилка t-статистика Значущість

Y, відсоткова ставка за депозитом «Стандарт»  
на 3 місяці у національній валюті, % 5,544 1,083 5,119 0,0001

Х, облікова ставка Національного банку України, % 0,493 0,071 6,946 0,0000

Джерело: власні розрахунки

Таблиця 6
Тарифи комісії за кредитною карткою «Універсальна»

Вид комісії Тарифи

Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах
1–100 грн – 7 грн; 100,01–200 грн – 12 грн; 200,01–300 грн – 18 грн; 
300,01–400 грн – 24 грн; 400,01–500 грн – 30 грн;  
500,01 – 1 000 грн – 47 грн; понад 1 000 грн – 4% вiд суми операцiї

Комісія за зняття власних грошових коштів В банкоматах Приватбанку – 1%, в банкоматах закордоном – 2%
Комісія за програмами «Оплата частинами» і 
«Миттєва розстрочка

4% в рахунок кредитних коштів або безкоштовно в рахунок 
власних коштів

Відправлення термінового грошового переказу 3% в рахунок кредитних коштів або безкоштовно в рахунок 
власних коштів

Переказ на картку будь-якого банку України

платіж через сервіси ПриватБанку – 0.5% (min 5 грн) + 3%  
за рахунок кредитних коштів; платіж через сервіси інших  
банків – 4% за рахунок кредитних коштів або 0.5% (min 5 грн) 
за рахунок власних коштів

Переказ на картку Mastercard зарубіжного банку 2% (min 50 грн)+ 3% в рахунок кредитних коштів
Переказ на картку Visa зарубіжного банку 1% (min $1)+ 3% в рахунок кредитних коштів
Переказ на картку «Універсальна», поточний 
рахунок фіз. особи

4% в рахунок кредитних коштів або безкоштовно в рахунок 
власних коштів + 2 грн, якщо переказ у голосовому меню

Переказ на картку для виплат 4% в рахунок кредитних коштів або 0,5% в рахунок власних 
коштів + 2 грн, якщо переказ у голосовому меню

Комісія за моніторинг неактивного рахунку 
«Бонус Плюс» карти (якщо протягом 500 днів 
поспіль операції за рахунком «Бонус Плюс» не 
здійснюються і відсутні активні картки)

100 грн за перший рік та 500 грн кожного наступного року,  
але не більше залишку коштів на рахунку «Бонус Плюс»

Надання довідок та чеків

100 грн – виписка/довідка по карті у відділенні банку  
за будь-який період
3 грн – баланс на чек у банкоматі та терміналі самообслуговування 
ПриватБанку (окрім чека операції зняття готівки)

Комісія за зняття коштів з картки для оплати 
мобільного телефону 1% – за рахунок кредитних коштів

Поповнення картки (зокрема, й зарахування 
решти від 50 грн)

У касі: власник картки (з наявністю та без картки) – 0,2%;
третя особа – 0,5%, мінімум 5 грн;
Digital-картки: власник картки – 0 грн.; третя особа – 0,5%, 
мінімум 5 грн;
У терміналі самообслуговування – 0,5% від суми, мінімум 5 грн 
(без наявності картки). Для власників карток ПриватБанку діє 
акційний тариф – 0,2% від суми (мінімум 2 грн)

Зняття готівки без наявності картки У касі – 0,2%, мінімум 5 грн (Digital-картка – 0 грн).
У банкоматі – 2 грн (окрім зняття через QR-код)

Комісія за моніторинг картки, строк дії якої 
завершився та за якою 6 місяців поспіль не було 
операцій (відсутні інші активні картки)

– понад 12 місяців тому – 100 грн за рік,
– понад 24 місяці тому – 500 грн за рік, але не більше від 
залишку коштів на картці

Джерело: складено за [17]
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Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, на основі проведеного аналізу можемо зро-
бити висновок, що за встановлення вартості депо-
зитних продуктів АТ «КБ «ПриватБанк» орієнтується 
на середньоринкові значення відсоткових ставок за 
депозитами, пропонуючи бонусні ставки залежно від 
суми депозиту, його тривалості та лояльності клієн-
тів. Визначальним чинником, що впливає на розмір 
відсоткової ставки за депозитом, є облікова ставка 
НБУ. З’ясовано, що зростання облікової ставки на 
1 відсотковий пункт збільшує ставку за депозитом 
«Стандарт» на три місяці у національній валюті в 
середньому на 0,493 відсоткових пункти. Під час 
формування вартості кредитних продуктів для роз-
дрібного сегменту банк акцентує увагу на отриманні 
комісійного доходу та суттєвого зростання комісій-
ного доходу у разі прострочення клієнтом платежів.
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