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РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ:
СВІТОВА ПРАКТИКА ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Анотація. Досліджено сутність, організаційні форми та вироблені світовою практикою принципи і 
механізми рефінансування банків. Визначені перспективні напрями розвитку рефінансування в контексті 
удосконалення процентної політики Національного банку України. 
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Summary. The essence, organizational forms, principles and mechanisms of bank refinancing are investigated 
based on the study of international experience. Perspective directions of development of refinancing are defined in the 
context of improving interest rate policy of the National Bank of Ukraine. 
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Вступ. Масштаби впливу наслідків сучасної 
глобальної фінансової кризи на стан та перспек-
тиви подальшого розвитку економіки країни де-
монструють потребу посилення вимог щодо 
стійкості функціонування банківської системи, 
удосконалення механізмів підтримки рівноваги та 
стабільності банківського сектора з боку Націо-
нального банку України. Міжбанківський кредит-
ний ринок є високочутливим до дії зовнішніх і 
внутрішніх чинників кризових явищ, що вимагає 
від Національного банку країни великої різнома-
нітності елементів, гнучкості, оперативності, 
постійного вдосконалення і розвитку. У зв’язку з 
цим важливого значення набуває розвиток сис-
теми рефінансування центральним банком кре-
дитних організацій, яка є невід’ємною складовою 
механізму регулювання банківської ліквідності, 
забезпечення достатнього розміру ресурсної бази 
кредитних організацій для реалізації коротко-
строкових і середньострокових проектів банків. 

Аналіз останніх досліджень. Найбільш доклад-
ними і систематизованими теоретичними робо-
тами про державну грошово-кредитну політику 
країни, її інструменти і методи є праці таких уче-
них та практиків, як А. Єпіфанов, В. Коваленко, 
С. Козьменко, І. Лютий, П. Матвієнко, І. Сало, 
В. Стельмах [1] та ін. З погляду розвитку системи 
рефінансування, велику значущість мають робо-
ти таких авторів, як Д. Благушин [2], О. Бого-
польська [3], С. Буковинський [4], О. Костюк [5], 
А. Шинкар [6] та ін. 

Аналіз робіт вказаних авторів показав, що ра-
зом з достатньою опрацьованістю окремих питань, 
мають місце різні підходи до трактування рефінан-
сування, неоднозначність, а деколи і суперечність 
у визначенні цілей і принципів рефінансування. 

Постановка завдання. Мета дослідження по-
лягає у вивченні сутності, механізмів рефі-
нансування, світової практики їх реалізації та 
визначення на цій основі напрямів розвитку си-
стеми рефінансування в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Класичне визна-
чення рефінансування (від англ. refinancing) — 
погашення позикового капіталу за допомогою 
отримання нових позик. У зарубіжних довідко-
вих виданнях під рефінансуванням розуміється 
заміна старого облігаційного випуску новим до 
настання терміну погашення старого випуску або 
при настанні цього терміну, яке проводиться з 
метою зменшення процентної ставки по боргу [7]. 

Англійські автори У. Шарп, Р. Александер, 
Дж. Бейлі [8] визначають рефінансування як 
відшкодування витрачених на даний момент за-
собів фінансовими ресурсами іншого вигляду з 
метою продовжити надання кредиту в умовах, коли 
всі засоби розподілені, або забезпечити погашен-
ня заборгованості, що раніше утворилася. 

У термінологічному словнику фінансових 
термінів наголошується, що рефінансування є «по-
гашення старої заборгованості шляхом того, що 
бере нові зобов’язання» [9]. При цьому до інстру-
ментів рефінансування відносяться: міжбанківсь-
кий кредит, випуск єврооблігацій на міждержавних 
фінансових ринках, а також синдикований кредит. 

Отже, проведений стислий огляд різних уяв-
лень про рефінансування дозволяє виділити 
спільні їх риси, що в сукупності становлять осно-
ву змісту відповідного поняття. Таким загальним 
змістовним положенням у них є віднесення ре-
фінансування до процесу отримання кредитною 
організацією нової позики в обмін на наявні в неї 
боргові інструменти або за умови передачі їх під 
заставу. При цьому одні автори інструменти ре-
фінансування розглядають широко, включаючи в 
них кредити центрального банку, міжбанківські 
кредити, облігаційні позики, інші вузько — акцен-
туючи увагу лише на кредитуванні банківських 
установ з боку центрального банку країни. 

Світова практика побудови систем рефінан-
сування дозволяє виділити типові організаційні 
форми рефінансування, що використовуються в 
більшості з них, коротка характеристика яких по-
дана у табл. 1. 
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Таблиця 1 
Основні організаційні форми рефінансування 

Джерело: складено автором. 

Аналіз специфіки використання різних форм 
рефінансування дозволяє виділити такі їх загальні 
риси, як: 

— спрямованість на залучення додаткових 
фінансових ресурсів у процесі своєї діяльності на 
основі використання різних кредитних і фінан-
сових інструментів; 

— наявність факту заміни одного боргового зо-
бов’язання іншим (позика — цінний папір; цінний 
папір — цінний папір; цінний папір — позика). 

З урахування вищевикладеного, на нашу дум-
ку, рефінансування доцільно визначати як залу-
чення тимчасових фінансових ресурсів за допо-
могою різних кредитних і фінансових інстру-
ментів, що супроводжується заміною одного бор-
гового зобов’язання на інше. 

Серед різних організаційних форм рефінансу-
вання найбільш важливим сегментом механізму 
підтримки ліквідності кредитних організацій зали-
шається кредитування їх з боку центрального бан-
ку, оскільки саме центральний банк є кредитором 
останньої інстанції, завданням якого є підтримка 
ліквідності банківської системи країни та здійс-
нення грошово-кредитного регулювання. 

Загальновідомим є те, що кредити, надані 
центральним банком, розширюючи ресурсну базу 
комерційних банків, сприяють активізації проце-
су кредитування і тим самим збільшують грошо-
ву масу в обігу. На макроекономічному рівні 
інструменти рефінансування допомагають цент-
ральному банку здійснювати щоденне управлін-
ня резервами банківської системи, спрямоване на 
досягнення довгострокових цілей грошово-кре-
дитної політики. Змінюючи параметри інстру-
ментів рефінансування, центральний банк подає 
сигнал приватному сектору про зміну поточних 
цільових орієнтирів грошово-кредитної політики. 
Одночасно на макрорівні рефінансування цент-
ральним банком комерційних банків є важливим 
інструментом розвитку міжбанківського ринку. 

Узагальнення зарубіжної практики кредиту-
вання центральними банками комерційних бан-
ків дозволяють виділити такі загальні умови його 
використання: 

— здійснення центральними банками опе-
рацій рефінансування тільки з фінансово стабіль-
ними кредитними організаціями; 

— використання стандартизованого забезпе-
чення при кредитуванні центральними банками 
комерційних банків, що дозволяє: мінімізувати 
кредитний ризик при проведенні операцій кре-
дитування, здійснювати вказані операції на єди-
них умовах (за однаковою процентною ставкою 
для відповідного терміну кредитування); 

— використання при контролі за ризиками 
однакових інструментів, але в різних поєднаннях 
(кредитні ліміти на контрагентів, ліміти по емі-
тентах забезпечувальних активів (що продаються 
або передаються під заставу) або секторах еконо-
міки, порядок оцінки предметів застави, первин-
на знижка з номіналу при оцінці, корекція зниж-
ки, заборона тісних зв’язків). 

При цьому основними принципами рефінансу-
вання центральним банком комерційних банків є: 

— орієнтація на макроекономічні показники 
грошово-кредитної політики, що припускає орга-
нічну ув’язку обсягів здійснюваних операцій (ви-
даваних кредитів і операцій РЕПО), їх термінів і 
процентних ставок з параметрами грошово-кре-
дитної політики (рівнем інфляції, величиною 
грошової бази, міжнародних резервів тощо); 

— пріоритет інтересів центрального банку по 
відношенню до інтересів кредитних організацій, 
що не може визначати відносини, що виникають 
при цьому як партнерські; 

— жорстке регулювання центральним банком 
правил здійснення цих операцій, що мінімізує 
рівень його кредитного ризику; 

— базування на загальновизнаних принципах 
організації кредитних відносин, якими є термі-
новість, платність, забезпеченість. 

Всі ці базові вимоги були закладені в основу 
формування механізмів рефінансування банків 
України. Так, зокрема, відповідними нормативно-
правовими актами [10] передбачається, що Націо-
нальний банк здійснює рефінансування банків 
через операції на відкритому ринку тільки під за-
безпечення (крім кредиту «овернайт»). При цьому 
у якості такого забезпечення приймаються дер-
жавні цінні папери, векселі суб’єктів господарсь-
кої діяльності — резидентів України і векселів 
Державного казначейства України, що враховані 
банком за дисконтною ставкою, не нижчою, ніж 
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облікова ставка Національного банку, а також 
майнові права, що виникли в банку в результаті 
укладення кредитного договору між ним та відпо-
відним суб’єктом господарської діяльності. 

Узагальнюючи правила рефінансування 
банків Національним банком України, які перед-
бачають використання таких інструментів рефі-
нансування, як операції з рефінансування (постій-
но діюча лінія рефінансування для надання бан-
кам кредитів овернайт, кредити рефінансування 
строком до 90 днів); операції репо (операції пря-
мого репо, операції зворотного репо); операції з 
власними борговими зобов’язаннями (депозитні 
сертифікати овернайт та до 90 днів); операції з 
державними облігаціями України, — можна ви-
діли деякі їх спільні риси, а саме: 

— наявність у власності банку активів, які 
можуть бути прийняті під заставу; 

— короткостроковий і середньостроковий ха-
рактер задоволення потреби банку в ліквідних засо-
бах, оскільки ліцензований термін діяльності на мо-
мент рефінансування має бути не меншим, ніж 1 рік. 

Базові відмінності між окремими інструмен-
тами механізму рефінансування, що визначають 
сферу їх використання, полягають у: 

— їх призначенні (забезпечення завершення 
розрахунків, надання комерційним банкам гро-
шових коштів для забезпечення виконання їх 
платіжних зобов’язань, регулювання рівня серед-
ньострокових процентних ставок); 

— термінах і періодичності надання; 
— процентних ставках: забезпечені кредити 

Національного банку України надаються як по 
фіксованих процентних ставках, так і по процен-
тних ставках, визначуваних на тендерній основі; 

— порядку надання: в автоматичному режимі 
або в режимі запиту. 

Найбільш важливим, на нашу думку, елемен-
том системи рефінансування банків є процентна 
політика Національного банку України, яка з 
огляду на специфіку її використання має подвійне 
призначення: з одного боку, є елементом систе-
ми рефінансування, з іншого — складовою єдиної 
державної грошово-кредитної політики. 

В сучасній Європі ставки за основними опе-
раціями рефінансування є ключовими індикато-
рами монетарної політики. При цьому Євро-
пейський центральний банк (ЄЦБ) використовує 
так звану «модель коридору», яка передбачає, що, 
орієнтуючись на рівень процентних ставок ре-
фінансування, формується прозорий та симет-
ричний діапазон можливої варіації ставок за кре-
дитами та депозитами в банківській системі [11]. 
Згідно з «моделлю коридору» ЄЦБ прагне регу-
лювати ринкові процентні ставки за позиками 
овернайт та давати чіткий сигнал щодо напрям-
ку монетарної політики за нормальних обставин. 
Згідно з теорією монетарної трансмісії, регулю-
вання короткострокових ставок на грошовому 

ринку дозволяє формувати бажаний рівень корот-
кострокової економічної активності, утримуючи 
інфляцію в бажаних межах. 

Як видно з рисунку 1, ставки рефінансування 
Національного банку України не виконують своєї 
індикативної функції, оскільки динаміка середніх 
ставок за кредитами та депозитами не має чіткого 
зв’язку з основними видами ставок рефінансуван-
ня — обліковою ставкою, ставкою за кредитами 
овернайт та середньозваженою ставкою за всіма 
інструментами рефінансування. Все це зумовлює 
зниження ефективності монетарної політики дер-
жави, оскільки формує серед суб’єктів господарю-
вання хибні уявлення про спрямованість грошо-
во-кредитної політики, пріоритети та перспекти-
ви економічного розвитку. 

Рис. 1. Динаміка основних видів процентних ставок 
в економіці України. Джерело: побудовано за даними 

Національного банку України [12] 

Висновки. Вивчення сучасної системи рефі-
нансування банків в Україні засвідчує, що на 
відміну від зарубіжних країн вона, будучи одним з 
інструментів єдиної державної грошово-кредитної 
політики, орієнтована виключно на регулювання 
рівня інфляції. Разом з тим у сучасних умовах 
важливим завданням рефінансування є не тільки 
забезпечення стабільності цін, але і стимулюван-
ня економічного зростання. Національному бан-
ку України доцільно звернути увагу на посилення 
сигнально-інформаційної функції процентних 
важелів системи рефінансування, що можливо 
реалізувати шляхом переходу до моделі «процен-
тного коридору» з відповідним регламентуванням 
можливих відхилень ставок процентних інстру-
ментів, що використовуються в фінансовому ме-
ханізмі на різних рівнях господарювання, від ди-
наміки основних видів ставок рефінансування. 
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УДК 336.711.65 О. С. Сенченко 

ПЕРЕВАГИ ВВЕДЕННЯ ІНСТИТУТУ КУРАТОРСТВА В УКРАЇНІ 

Анотація. У статті запропоновано новий для України інструмент контактного банківського нагляду — 
інститут кураторства. Зроблено порівняльний аналіз основних функцій та завдань куратора та інспектора. 
Визначено місце інституту кураторства в системі банківського нагляду та переваги його введення в Україні. 

Ключові слова: інститут кураторства, банківський нагляд, куратор, інспектор. 

Summary. The new for Ukraine instrument of contact banking supervision — institute of counsel is offered in the 
article. The comparative analysis of basic functions and tasks of counsel and inspector is conducted. The place of 
institute of counsel is certain in the system of bank supervision and advantage of his introduction on Ukraine. 

Key words: institute of counsel, banking supervision, counsel, inspector. 

Постановка проблеми. Поточний банківський 
нагляд характеризується громіздкістю та низькою 
оперативністю у прийнятті рішень щодо подальших 
наглядових дій. Працівники банківського нагляду, 
у разі виявлення ризикових тенденцій, не мають 
своєчасного доступу до банків, оскільки оформлен-
ня розпорядження на позапланову перевірку зай-
має певний час. Останнім часом Національним 
банком України (далі — НБУ) активно удоскона-
лювалася законодавча та нормативно-правова база, 
впроваджувалися міжнародні підходи та стандарти 

щодо нагляду та регулювання банків, але, незважа-
ючи на широку регламентацію вступного, поперед-
нього і поточного видів нагляду за банками, про-
гнозна оцінка їх поведінки розвинута дуже слабо. 

Оптимізація змісту та методів банківського 
нагляду в напрямку переходу від формальної 
оцінки кількісних параметрів до професійної та 
своєчасної діагностики фінансового стану банків 
є особливо актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми методології банківського нагляду є предме-
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