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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Сучасний кризовий стан національної 

економіки, який визначається стагфляційною макроекономічною динамікою, 

супроводжується тривалою девальвацією та підсилюється нестабільною 

військово-політичною ситуацією в державі вимагає розробки неординарних 

заходів його подолання через стимулювання соціально-економічного розвитку  

на основі реалізації стратегічних програм відновлення національної економіки. 

Втім реалізація таких програм потребує значних фінансових ресурсів, вагому 

частку з яких могли б забезпечити кредитні кошти, залучені на вітчизняному 

кредитному ринку. 

Водночас, відзначається вкрай неефективне функціонування національного 

кредитного ринку, спричинене недосконалим законодавчим регламентуванням 

та інституційною структурою, значними кредитними ризиками, надвисокими 

нераціональними процентними ставками, обмеженим переліком кредитних 

послуг, які зосереджені переважно у сегменті банківського кредитування, 

дефіцитом  кредитних ресурсів, недовірою населення до фінансових посередніх 

тощо. Сьогодні системною проблемою національного  кредитного ринку є 

насамперед нагромадження значних масштабів проблемної кредитної 

заборгованості та зростаючі кредитні ризики в усіх сегментах кредитного ринку 

через політико-економічну нестабільність, що обмежує кредитування 

національної економіки. Відтак виникає гостра необхідність дослідження 

функціонування кредитного ринку України задля вироблення системних 

пропозицій щодо його подальшого  розвитку та вдосконалення чинної 

нормативно-правової бази його регламентування. 

Дослідженню проблем кредитування, становлення і розвитку кредитного 

ринку присвячено багато наукових  праць  провідних вітчизняних і зарубіжних 

учених. Зокрема, проблемам функціонування банківського кредитування 

присвятили свої праці: О. Барановський, О. Васюренко, О. Вовчак, С. Глущенко, 

Н. Гребеник, Б. Івасів, О. Заруба, О. Карасик, О. Кириченко, 3. Ковальова, 

В. Лагутін, Б. Луців, І. Лютий, В. Міщенко, О. Морозова, Л. Павлова, Л. 
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Примостка, Б. Пшик, М. Римар, Н. Рогожнікова, М. Савлук, Р. Слав’юк, Т. 

Смовженко, В. Унинець-Ходаківська,  А.Чухно, Н. Шелудько, Н. Бунге, А. Ган, 

Метью Кері, Ш. Коклен, Дж. Ло, Г. Маклеод, Дж. Ст. Мілль, Х. Мінскі, 

Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей, Ж. К. Л. Сісмонд, А. Сміт, Й. Шумпетер та інші.  

Проблеми функціонування окремих видів небанківських установ та їх 

кредитного потенціалу відображено у працях: В. Базилевича, О. Василика, 

Н. Внукової, В. Геєця, А. Гриценка, В. Корнєєва, М. Крупки, І. Лютого, С. 

Науменкової, В. Опаріна, С. Реверчука, С. Шумської, І. Чугунова та інших.  

Аспекти розвитку міжнародного кредитного ринку досліджено у працях: 

В. Баєвої, М. Барановської, О. Воронової, Ю. Козака, В. Ковалевського, 

Н. Логвінова, М. Левицького, З. Луцишин, М. Макаренка, З. Михайліва, 

С. Моринець, О. Мозгового, В. Осипова, Л. Петрашко, В. Пікалова, О. Рогача, 

Н. Рязанової,  М. Семенцова, С. Чистова та інших.  

Утім, відзнаючи важливість та практичну значущість таких напрацювань, у 

вітчизняній економічній літературі відсутнє комплексне дослідження 

функціонування та розвитку кредитного ринку з точки зору його впливу на 

національну економічну систему, вчені не одностайні у підходах до визначення 

понять кредитного ринку та його інструментів. Переважно дослідження 

кредитного ринку обмежуються лише аналізом та оцінкою банківського 

кредитування. Поза увагою залишаються такі сегменти ринку як кредитування 

небанківськими фінансовими установами, державне та міжгосподарський 

кредитування, міжнародний кредит. Все це зумовлює актуальність і 

необхідність дослідження проблем функціонування та розвитку кредитного 

ринку на теоретико-методологічному та практичному рівнях. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт ДВНЗ 

«Університет банківської справи» у рамках теми «Компаративний аналіз 

реформування та розвитку банківських систем країн світу» (номер державної 

реєстрації № 0114U004861), де автор висвітлила бачення інноваційних підходів 

до удосконалення функціонування банківської системи України через 
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ідентифікацію недоліків її функціонування саме у сфері кредитування та 

шляхом удосконалення нормативно-правового забезпечення банківського  

кредитування; НУ «Львівська політехніка» у рамках тем: «Механізми 

управління корпоративними фінансовими потоками в умовах глобалізації 

ринків» (номер державної реєстрації № 0112U000801), де автор розробила 

методичні підходи до оцінки кредитного ризику інституційних суб’єктів 

кредитного ринку та запропонувала низку фінансово-економічних заходів 

покращення їх діяльності на кредитному ринку держави; «Розвиток фінансово-

кредитних відносин в умовах глобалізаційних трансформацій» (номер 

державної реєстрації № 0114U005251), в межах якої автор обґрунтувала 

напрями вдосконалення функціонування та розвитку кредитного ринку України, 

особливості сучасного державного кредитування в Україні, висвітлила вплив 

кредитів міжнародних фінансових організацій на економіку України; Львівської 

комерційної академії  «Проблеми функціонування та розвитку економічних 

систем» (номер державної реєстрації № 0111U008260), де автором розкрито 

основні передумови формування та функціонування кредитного ринку та 

з’ясовано тенденції  його розвитку у незалежній Україні. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретико-методологічних засад, науково-методичних підходів та практичних 

рекомендацій щодо забезпечення ефективного функціонування та розвитку 

кредитного ринку України. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації вирішено такі завдання: 

 обґрунтувати теоретичні засади функціонування кредитного ринку та його 

функції; 

 з’ясувати структуру кредитного ринку та визначити механізм його 

функціонування; 

 визначити сутність кредитних ресурсів суб’єктів ринку та способи їх 

залучення; 

 поглибити методологічні засади інституційних аспектів функціонування 

та розвитку кредитного ринку України в розрізі його сегментів; 
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 розкрити зміст та обґрунтувати макроекономічні передумови становлення 

та розвитку кредитного ринку; 

 з’ясувати ризики функціонування кредитного ринку та оцінити їх вплив на 

розвиток кредитування; 

 обґрунтувати етапи становлення та чинники розвитку кредитного ринку 

України; 

 проаналізувати сучасний стан та особливості функціонування кредитного 

ринку України у розрізі його інституціональних суб’єктів; 

 визначити чинники зростання проблемної заборгованості зп кредитами та 

запропонувати шляхи її мінімізації; 

 розробити концептуальні засади розвитку кредитного ринку України; 

 обґрунтувати стратегічні напрями реалізації концептуальних засад 

розвитку кредитного ринку України; 

 запропонувати напрями підвищення дієвості трансмісійного механізму 

ГКП через вдосконалення інструментів НБУ для стимулювання розвитку 

кредитного ринку України. 

 побудувати інтегровану модель прогнозування розвитку кредитного 

ринку. 

Об’єктом дослідження є процеси формування та функціонування 

кредитного ринку в Україні. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні  засади, методичні 

підходи та економічні та інституційні особливості функціонування та розвитку 

кредитного ринку з урахуванням сучасних реалій національної економіки. 

Методи дослідження. У роботі застосовано сукупність методів наукового 

пізнання, що забезпечили концептуальну єдність дисертації. Методологічною 

основою дослідження є системний та інституціональний підходи, згідно з якими 

кредитний ринок розглянуто у тісному взаємозв’язку забезпечення реалізації 

об’єктивних закономірностей та інституціональних особливостей як його 

ринкової організації, так і державного регулювання.   
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У дисертації застосовувались такі методи: аналізу і синтезу, наукової 

абстракції, історичний та логічний підходи − для дослідження еволюції 

теоретичних підходів до вивчення сутності кредитного ринку, його структурних 

елементів та механізму функціонування, а також для уточнення базових 

категорій та понять, що стосуються формування теоретичних засад 

функціонування кредитного ринку тощо; графічний, статистичних порівнянь, 

індукції та дедукції − для аналізу тенденцій розвитку національного кредитного 

ринку та його сегментів; систематизації, класифікації, порівнянь та групування – 

для створення класифікацій кредитного ринку, чинників, що впливають на 

нього, його інструментів та ризиків кредитування; економіко-математичного 

моделювання, кореляційно-регресійного аналізу, аналізу рядів динаміки – для 

аналізу та оцінки кредитної діяльності у розрізі сегментів кредитного ринку та 

визначенні її ефективності, прогнозування динаміки розвитку сегментів 

кредитного ринку; системно-структурного та ретроспективного аналізу – для 

дослідження впливу монетарної політики на розвиток банківського 

кредитування та на інші сегменти ринку; узагальнення – для  виокремлення 

проблем функціонування кредитного ринку України та обґрунтування напрямів 

подальшого його розвитку.   

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативно-

правові акти, що регулюють кредитні взаємовідносини в Україні, звітні дані 

Національного банку України, Державної служби статистики України,  

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, банків України, офіційні статистичні дані Світового банку, 

Європейського центрального банку, Міжнародного валютного фонду, ЧБТР, 

ЄБРР, ЄІБ, НЕФКО, ПІБ, звіти науково-дослідних центрів та установ, а також 

монографічні дослідження та наукові публікації вітчизняних і зарубіжних 

авторів з проблематики дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у системному вирішенні 

наукової проблеми − обґрунтування теоретико-методологічних та науково-

методичних засад функціонування й розвитку кредитного ринку. Основні 
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положення дисертаційної роботи, які визначають її наукову новизну, полягають 

у такому: 

уперше: 

 розроблено комплексний підхід до структурування кредитного ринку за 

сегментами з виокремленням суб’єктно-об’єктних відносин у кожному з 

них, ґрунтуючись на часових, інституціональних ознаках, регіональній 

приналежності ринку та категоріях позичальників, що дозволяє системно 

підійти до формування та розвитку національного кредитного ринку; 

 розроблено теоретико-методологічні підходи до побудови моделі 

інституційної структури кредитного ринку на основі наукового 

обґрунтування обмінно-розподільних потоків між законодавчо-

обмежувальними, регулятивними, кредитними та інфраструктурними 

інститутами кредитного ринку, що зменшує асиметричність інформації на 

ньому та дозволяє сформувати ефективний внутрішній і зовнішній 

інституційні механізми його функціонування; 

 обґрунтовано методологічні підходи до розробки функціональної моделі  

прогнозування розвитку кредитного ринку в розрізі його сегментів, які 

ґрунтуються на розрахунку коефіцієнтів кореляції основних 

макроекономічних параметрів, що характеризують соціально-економічний 

розвиток держави, дію ринкових важелів і впровадження стимулюючих 

заходів з боку держави щодо підвищення ролі грошово-кредитної політики 

в регулюванні пропозиції і попиту на кредитні ресурси, що дозволяє 

підвищити обґрунтованість наукових підходів до визначення обсягів 

кредитів, наданих в економіку окремими сегментами кредитного ринку; 

 запропоновано та обґрунтовано стратегічні напрями розвитку 

кредитного ринку, які базуються на врахуванні комплексу нормативно-

правових, фінансово-економічних, інституційно-організаційних та 

соціально-маркетингових заходів, що мають системний характер, і 

спрямовані на формування його інституціонального середовища, здатного 

забезпечити стимулювання соціально-економічного розвитку держави. 
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удосконалено: 

 дефініцію «кредитний ринок», яка, на відміну від існуючих, ґрунтується на 

його суб’єктно-об’єктному складі та є сукупністю регламентованих 

державою економічних відносин, що зумовлені рухом позикового капіталу 

між позичальниками і кредиторами на умовах строковості, цільового 

спрямування, забезпеченості, повернення та платності, в яких беруть участь 

фінансові посередники; 

 наукові підходи до тлумачення сутності інституційної структури 

кредитного ринку як відкритої, динамічної системи інститутів кредитного 

ринку, яка забезпечує їх взаємозв'язок та взаємодію і є основою для 

забезпечення належних умов кредитування суб’єктів економіки, що 

поглиблює розуміння функціонально-організаційної форми кредитної 

діяльності та розвиває теоретико-методологічні засади функціонування та 

розвитку  кредитного ринку; 

 обґрунтування сутнісної природи кредитних ресурсів кредитного ринку, 

що, на відміну від існуючих трактувань, ґрунтується на виокремленні 

специфічних джерел та передумов їх формування, способів залучення та 

особливостей їх розподілу та використання через кредитний механізм в 

розрізі  виділених суб’єктів-кредиторів цього ринку; 

 наукові підходи до тлумачення сутності інституційного механізму 

кредитного ринку як процесу трансформації, реалізації та впорядкування 

взаємин між інститутами кредитного ринку за ієрархією їхнього місця на 

цьому ринку та з інститутами інших ринків для вдосконалення переміщення 

інформаційно-ресурсних потоків між ними та задоволення їх інтересів, що 

дало змогу розглянути його як самостійно організовану структуру, яка 

ґрунтується на вертикальній і горизонтальній взаємодії інститутів ринку  та 

функціонує на основі внутрішнього та зовнішнього інституційних 

механізмів кредитного ринку; 

  теоретичні підходи до інтерпретації сутності ризиків кредитного ринку як 

ймовірності настання негативних подій у процесі провадження кредитної 
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діяльності або в процесі реалізації посередницько-гарантійних відносин між 

суб’єктами ринку, з виокремленням прямих та непрямих ризиків в розрізі 

кредиторів кредитного ринку, що дозволило поглибити їх класифікацію та 

сприятиме підвищенню якості управління ними; 

дістали подальший розвиток: 

 наукові підходи до диференціації макроекономічних передумов розвитку 

кредитного ринку, які, на відміну від існуючих, ґрунтуються на їх розподілі 

за ознакою впливу на функціонування кредитного ринку на передумови 

постійної та короткотермінової дії, а залежно від сутнісної ознаки - на 

передумови законодавчого, організаційно-інституційного, фінансового та 

інформаційного забезпечення, що дозволило поглибити теоретичні засади 

сутності кредитного ринку; 

 теоретико-методологічні засади визначення сутності інструментів 

кредитного ринку як специфічних неречових активів, які опосередковують 

кредитні відносини суб’єктів ринку та мінімізують їх кредитні ризики через 

перенесення позикового капіталу між ними, забезпечуючи його облік, 

розподіл, контроль на основі реалізації відповідних прав та обов’язків цих 

суб’єктів, які, на відміну від існуючих, конкретизують зміст та сутність 

інструментів в розрізі сегментів саме кредитного, а не  фінансового ринку; 

 наукові підходи до систематизації інструментів кредитного ринку, які, на 

відміну від існуючих, передбачають розмежування інструментів на окремі 

групи за  ознаками та сегментами кредитного ринку, а в межах них - 

виокремлено групи інструментів за терміном обігу, призначенням, 

гарантованістю рівня дохідності, характером фінансових зобов’язань та 

рівнем ризику, що дає змогу конкретизувати властивості інструментів та їх 

функції в економічному середовищі держави, а також комплексно 

використовувати їх для підвищення дієвості кредитного механізму у межах 

виділених сегментів ринку;  

 науково-методичні підходи до трактування понять «механізм 

кредитування», «кредитний механізм» та «механізм функціонування 
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кредитного ринку», що дозволило визначити їх ієрархію на кредитному 

ринку та сформувати структуру механізму його функціонування як 

сукупності сегментних часткових кредитних механізмів та притаманних їм 

специфічних  механізмів кредитування; 

 методичні підходи до класифікації функцій кредитного ринку на основі 

виокремлення таких додаткових класифікаційних ознак: за рівнями 

світового господарства (функції мега-, мета-, макро-, мезо- та мікрорівня) та 

за безпосередністю їх впливу на функціонування кредитного ринку (прямі 

та непрямі функції), що дає змогу конкретизувати функціональне 

призначення кредитного ринку в економічному середовищі; 

 наукові засади до періодизації розвитку національного кредитного ринку 

шляхом виокремлення семи етапів, які відповідають макроекономічним 

тенденціям розвитку банківської системи і небанківських фінансових 

посередників, і, на відміну від існуючих, враховують  вплив умов і  

сукупності чинників формування інституційно-організаційного середовища 

кредитного ринку та кризових періодів у фінансовому секторі. Це 

дозволило врахувати проблемні аспекти еволюційного становлення та 

формування кредитного ринку при розробці стратегічних напрямів його 

розвитку; 

 методичні рекомендації до розрахунку частки проблемної заборгованості 

банків із врахуванням природного рівня проблемних кредитів, нижче якого 

ця частка не може опуститися, зважаючи на постійну присутність 

кредитного ризику. Природний рівень проблемних кредитів запропоновано 

розглядати як неминучі втрати кредитної діяльності банків та враховувати 

їх у вартості кредитів; 

 методичні підходи до оцінювання впливу інструментів грошово-кредитної 

політики на функціонування кредитного ринку та розробки заходів з 

підвищення дієвості трансмісійного механізму і посилення ролі облікової 

ставки, що дає можливість створити дієвий механізм впливу держави на 

функціонування банківського сегменту кредитного ринку. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання теоретичних і методологічних узагальнень та висновків 

дисертаційної роботи законодавчими органами і фінансовими установами для 

покращення функціонування кредитного ринку та його інституцій. 

Положення та рекомендації щодо задоволення законних вимог кредиторів 

та захисту їх прав від зловживання недобросовісних боржників розглянуті та 

використані Комітетом з питань фінансів і банківської діяльності Верховної 

Ради України, при підготовці змін до Законів України «Про заставу» та «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 

зокрема.  

Комітет також погодився із пропозицією ініціювати розробку та 

затвердження проектів законів України «Про регулювання кредитної 

діяльності» та «Про ломбарди та ломбардну діяльність», що дасть змогу 

покращити існуючі та створити нові правові норми, необхідні для ефективного 

функціонування та вирішення принципово нових завдань розвитку кредитного 

ринку держави. (довідка від 16.11.2015 р.). 

Основні положення та рекомендації дисертаційного дослідження були 

використані Асоціацією українських банків при розробці пропозицій щодо 

оптимізації  роботи  контрольно-наглядових органів у фінансовій сфері та 

впровадження заходів із посилення фінансової стійкості, платоспроможності та 

кредитоспроможності банків, що дозволить підвищити ефективність 

функціонування кредитного ринку та відновити довіру до нього з боку 

населення (довідка №01.2-10/0267 від 26.11.2015р.). 

Пропозиції щодо впровадження аналізу чинників зовнішнього та 

внутрішнього середовища банку, що призводять до зростання проблемної 

заборгованості, при розробці заходів із попередження та мінімізації кредитних 

ризиків банку використані у практичній діяльності ПАТ «Хрещатик» (довідка № 

19/6372 від 23.11.15 р.). 

Методичні рекомендації щодо врахування природного рівня проблемних 

кредитів для мінімізації кредитного ризику використані у практичній діяльності 



 13 

ПАТ «ОКСІ БАНК» при розробці методики розрахунку обсягу проблемної 

заборгованості банку, а рекомендації щодо прогнозування обсягу кредитного 

портфеля банку з урахуванням сукупності чинників впливу макроекономічного 

середовища на кредитний ринок – при розробці стратегії розвитку банку 

(довідка № 1000-980/1 від 27.10.2015). 

Теоретичні положення та практичні результати дисертаційної роботи 

використані в навчальному процесі ДВНЗ «Університет банківської справи» під 

час розроблення методичного забезпечення та викладання навчальних 

дисциплін «Інвестиційне кредитування», «Банківське інвестиційне 

кредитування», «Кредитний менеджмент» та «Ризик-менеджмент банку», при 

проведенні курсів з підвищення кваліфікації для працівників Національного 

банку України, банків та фінансових установ, написанні навчальних посібників 

(довідка № 09-008/2488 від 18.06.2015 р.).  

Окремі теоретичні положення та одержані практичні результати 

використані в навчальному процесі Навчально-наукового інституту 

підприємництва та перспективних технологій Національного університету 

«Львівська політехніка» при розробці навчально-методичного забезпечення та 

викладанні дисциплін: «Гроші і кредит», «Бюджетна система», «Банківські 

операції» (довідка № 34 від 19.11.2015р). 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, висновки і пропозиції, 

що виносяться на захист, сформульовані автором самостійно. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті положення та 

ідеї, що належать автору. Особистий внесок автора у працях, опублікованих у 

співавторстві, наведено окремо у списку публікацій. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та методичні 

результати наукового дослідження оприлюднено автором на 17 міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Інноваційний розвиток економіки і фінансів 

в умовах глобалізації» (м. Хмельницьк, 2008 р.), «Економіка і управління: 

проблеми науки та практики» (м. Київ - Дніпропетровськ, 2012 р.), «Інституційні 

засади функціонування економіки в умовах трансформації» (м. Дніпропетровськ, 
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2013 р.), «Проблеми сучасної економіки» (м. Донецьк, 2013 р.), «Актуальні 

питання економічних наук» (м.Донецьк, 2014 р.), «Транснаціоналізація 

економічних систем: тенденції та перспективи розвитку» (м. Миколаїв, 2014р.), 

«Ефективне управління економікою: процеси, явища, ризики» (м. Черкаси, 

2014 р.),  «Економіка та управління: теорія і практика» (м. Нюрнберг, Німеччина, 

2014 р.), «Виробничо-експортний потенціал національної економіки» (м. 

Ужгород, 2014 р.), «Інноваційні засади сталого розвитку національного 

господарства» (м. Кам’янець-Подільський, 2014 р.), «Проблеми соціально-

економічного розвитку підприємництва» (м. Монреаль, Канада, 2014 р.),  

«Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації та 

інтернаціоналізації: теорія, практика» (м. Одеса, 2015 р.), «Соціально-економічні 

аспекти розвитку економіки та управління», (м. Taунтон, MA, США, 2015 р.), 

«Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку 

банківської системи України» (м. Київ, 2015 р.), «Інтеграція України у 

європейський та світовий фінансовий простір» (м. Львів, 2015 р.), «Модернізація 

національної економіки: зміни в умовах кризи» (м. Херсон, 2015 р.), «Сучасні 

тенденції в економіці та управлінні: новий погляд» (м. Запоріжжя, 2015 р.). 

Публікації.  Основні теоретичні та практичні результати дисертації 

опубліковано в 45 наукових працях, з яких: 2 одноосібні монографії (загальним 

обсягом 41,88 друк. арк.), 26 статей у вітчизняних та зарубіжних наукових 

фахових виданнях, з них ____ - у наукометричних базах даних, 18 інших 

публікацій у збірниках наукових праць і матеріалах науково-практичних 

конференцій. У зарубіжних виданнях опубліковано 5 наукових праць. Загальний 

обсяг опублікованого матеріалу за результатами дисертаційного дослідження 

становить 58,72 друк. арк., з яких 57,86 друк. арк. належить особисто автору.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  КРЕДИТНОГО РИНКУ  

1.1 .  Необхідність та сутність кредитного ринку 

 

У сучасному економічному середовищі кредитні відносини є невід’ємним 

елементом розвитку економічної системи, взаємозв’язків між її суб’єктами та  

важливим об’єктом економічних відносин. Сукупність кредитних відносин 

формує національний і міжнародний кредитний ринок. Однак еволюція 

кредитних відносин та кредитного ринку була досить тривалою, а їх 

вдосконалення та розвиток відбуваються і  нині. 

Як свідчить проведений аналіз літературних джерел, теоретичні концепції, 

присвячені проблематиці становлення кредитного ринку, ускладнювалися та 

диференціювалися разом зі зміною історичних умов функціонування і обігу 

позичкового капіталу. 

Історично склалося, що суспільство поділяють за різними верствами 

населення із різним статком. Майнова диференціація та розшарування 

суспільства спричиняють поділ людей на багатих і бідних: завжди є ті, хто має 

гроші, і ті, кому їх завжди бракує. А тому потреба позичати гроші, яких не 

вистачає, існує відтоді, відколи існує саме суспільство. Попит породив 

пропозицію – ще за рабовласницького ладу з’явилися перші кредитори – 

лихварі, а лихварські позики стали першими кредитними операціями. Згодом 

виникли складніші кредитні відносини – продаж товарів з відстрочкою платежу. 

Фактично, лихварський капітал став історичним попередником позикового 

капіталу та відіграв значну роль у зародженні та становленні кредитних 

відносин. 

Водночас зародження кредиту та кредитних відносин зумовило перехід від 

натурального до товарного господарства, яке часто супроводжувалося розривом 

у часі при обміні продуктами, що поступово змінилися товарами – 

різночасовому товарообміні. 



 16 

Таким чином, поділ первісного суспільства на багаті і бідні сім'ї та перехід 

до товарного виробництва створили підґрунтя розвитку кредитних відносин, які 

з плином часу лише вдосконалювалися та набували чіткіших обрисів. 

З розвитком економічних відносин та еволюційного переходу до 

капіталізму відбулося поступове заміщення лихварського капіталу позиковим.  

В економічних дослідженнях позиковий капітал охарактеризовано як 

особливу історично сформовану форму капіталу, що приносить відсотки, яка 

виникла і розвинулася в умовах капіталістичного способу виробництва і 

прийшла на зміну лихварському капіталу [86]. Позиковий капітал визначено як 

грошовий капітал, який надають у позику та який приносить власникові дохід у 

вигляді процентів від позики [126]. Водночас, якщо лихварський капітал був 

притаманний докапіталістичним виробничим відносинам, то позиковий капітал 

властивий капіталістичним виробничим відносинам.  

Основним джерелом утворення позикового капіталу є грошовий капітал, що 

тимчасово вивільняється в процесі кругообігу промислового капіталу. Тобто 

кругообіг промислового капіталу неминуче призводить до утворення тимчасово 

вільного грошового капіталу. Однак та частина промислового капіталу, яка 

тимчасово осідає у вигляді вільного грошового капіталу, перестає 

функціонувати, перетворюється на бездіяльне багатство і, отже, перестає давати 

прибуток. Таким чином, виникає протиріччя між виокремленням вільних, 

бездіяльних грошових капіталів і природою капіталу як вартості, що перебуває  

в безперервному русі і приносить додаткову вартість [42]. 

Це протиріччя можна усунути за допомогою кредиту, основний об’єкт 

якого змінювався впродовж віків існування кредитних відносин: на початку це 

були грошові кошти, згодом грошовий капітал, і врешті – позиковий капітал. 

Отже, можемо стверджувати, що кредит став об’єктивною вартісною 

категорією, невід’ємною частиною товарно-грошових відносин, які фактично 

його і  сформували. 

Найбільший розквіт кредитних відносин у європейських країнах 

середньовіччя припав на період від кінця XVII ст., коли упродовж півтора 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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століття створювали великі акціонерні й емісійні банки, що означало ліквідацію 

монопольного становища лихварства й створення національних кредитних 

систем, відповідних інтересам розвитку промисловості й торгівлі. Поява банків 

не занижувала значення комерційного кредиту. Банківський кредит розвивався 

на його основі й доречно його доповнював [157, с. 19]. 

Із розвитком кредитних відносин та підвищенням їхньої ролі в житті 

суспільства кредит усе більше привертав до себе увагу вчених-теоретиків. 

Спочатку економічна думка зосереджувалася переважно на понятті кредиту, 

пізнанні його сутності. Лише з XVIII ст. розпочалися дослідження механізму 

зв'язків кредиту зі суспільним виробництвом, що відкривало шлях для 

формування суто наукової теорії кредиту [77]. 

Основні дослідження теорії кредиту і кредитних відносин провели видатні 

вчені-економісти тогочасності: Н. Х. Бунге, А. Ган, Метью Кері, Ш. Коклен, 

Дж. Ло, Г. Маклеод, Дж. Ст. Мілль, Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей, Ж. К. Л. Сісмонд, 

А. Сміт, Й. Шумпетер та багато інших. 

Перші дослідження з теорії кредиту здійснювали за двома напрямами, 

результатом чого стало виокремлення натуралістичної і капіталоутворюючої 

теорій кредиту, які відрізнялися за поглядами на призначення кредиту та банків 

для економіки. Постулати, закладені у цих двох теоріях, так чи інакше 

використані та поглиблені у всіх подальших вченнях та теоріях, відтак в 

економічній науці утворився певний синтез окремих ідей натуралістичної та 

капіталотворчої теорій. Основні засади капіталотворчої теорії можна 

простежити і у вченнях австрійської економічної школи, і в працях кейнсіанців 

та їхніх послідовників. 

Отже, своєрідними «точками піднесення» наукової думки щодо місця та 

ролі кредиту та кредитного ринку стали капіталотворча теорія (XVIII ст.), 

кейнсіанство (1930–1940 рр.) та посткейнсіанство (1960–1970-ті рр.) 

Провідні економічні теорії та погляди їх представників на кредит, відсоток 

та кредитний ринок згруповано у додатку А. 



 18 

Як свідчать наведені у додатку А визначення, основну увагу вчені 

відводили сутності кредиту та кредитних відносин, їхньому впливу на 

економіку. Майже до кінця XIX ст. автори залишали поза увагою дослідження 

кредитного ринку, який у той час починав формуватися та завдяки розвитку 

кредитної системи набував щораз чіткіших обрисів. Лише 1867 р. британський 

філософ та економіст-політик Джон Мілль у доповіді про кредитні цикли і 

період торгової паніки писав: «раптове збільшення попиту на кредитному ринку, 

що супроводжують великі за обсягами і несподівані потреби в кредиті, 

призводить до тимчасового руйнування кредитної системи» [201, с.71–75]. 

Варто зазначити, що така думка була типовою для досліджень кредитних 

відносин середини XIX ст., які виділяли зв'язок між масштабами кредитних 

операцій і циклічними змінами обсягів виробництва: надмірне розширення 

кредиту генерує фіктивний проміжний попит, який спотворює реальну картину і 

змушує підприємства ухвалювати не виважені рішення, обираючи ринкову 

стратегію. Таким чином, сформувався типовий для середини XIX ст. світогляд, 

відповідно до якого криза була явищем, пов'язаним переважно з грошовим 

обігом, банківським кредитом та державними фінансами [106]. 

Лише на початку ХХ ст. з’являються праці плеяди вчених із ґрунтовним 

аналізом кредиту, кредитних відносин та кредитного ринку. Зокрема, такими 

непересічними особистостями із передовими поглядами стали Й. Шумпетер та  

Дж. М. Кейнс. Саме вони вивели вчення про кредитну діяльність на якісно 

новий рівень та показали її реальний вплив на економіку. 

Й. Шумпетер у праці «Теорія економічного розвитку» (1912 р.) дійшов 

висновку, що основним рушієм економічного розвитку є кредит. Учений ввів 

положення про інноваційну сутність кредитних відносин [432], оголосив кредит 

і банки вирішальними чинниками розвитку виробництва, здатними запобігти 

економічним кризам, інфляції, та упритул підійшов до розроблення кредитних 

методів економічного регулювання [77]. 

Тобто Й. Шумпетер перший з-поміж учених-економістів зробив спробу 

розкрити взаємозв’язок між економічним циклом та кредитуванням, фактично 
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поставивши весь розвиток економіки  в залежність від відсоткової ставки та 

обсягів кредитів, що надаються підприємствам. 

Наукові погляди Й. Шумпетера отримали подальший розвиток у працях 

Дж. Кейнса, з яких основоположною стала «Загальна теорія зайнятості, відсотків 

і грошей» (1936 р.).  

Дж. М. Кейнс встановив залежність зростання економічної активності й 

зайнятості від зниження позичкового процента, а в кінцевому підсумку – від 

кредитної експансії. Його твердження базувалися на кількісній теорії грошей і 

капіталотворчій теорії кредиту. Проте Дж. М. Кейнс розумів «вузькі місця» обох 

теорій і відмовився від ідей своїх попередників щодо безмежних 

капіталотворчих можливостей кредиту та банків і радив, окрім кредитних 

інструментів, широко використовувати інші заходи із регулювання економіки 

[77]. 

Періоду ХІХ – поч. ХХ ст., за висновками українських дослідників історії 

грошей і банківництва [164, 462], характерні активний розвиток банківської 

справи та становлення імперської фінансово-кредитної системи, оскільки  на той 

час Україна була у складі Російської імперії. Сформована тоді фінансово-

кредитна система України охоплювала: державні банки, іпотечні, акціонерні, 

приватні, сільські, міські громадські банки, товариства взаємного кредитування, 

позичково-ощадні каси, ломбарди. Це сприяло прогресивним змінам і в 

аграрному секторі, і у промисловості, формуючи підґрунтя розвитку капіталізму 

[164, с. 203]. 

У ХІХ–ХХ ст. яскравими представниками фінансової науки та 

дослідниками теорії кредиту були видатні вітчизняні вчені: М. М. Алексєєнко, 

А. Я. Антонович, О. М. Анциферов, М. А. Балудянський, М. Х. Бунге, 

К. Г. Воблий, Є. О. Гловінський, С. І. Іловайський, П. Л. Кованько, 

О. М. Миклашевський, П. П. Мігулін, І. І. Патлаєвський, Г. Д. Сидоренко, 

М. М. Соболєв, І. Т. Тарасов, Г. І. Тіктін, М. І. Туган-Барановський, 

М. М. Цитович, Л. В. Федорович тощо. 
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 Так, М. І. Туган-Барановський наголошував на тому, що «без сумніву, 

кредит розвиває продуктивні сили країни і є великим кроком уперед у сенсі 

організації товарного обміну. Кредитний обмін це таке ж удосконалення обміну, 

як і грошовий щодо натурального» [498, с. 286].  

Праці М. Туган-Барановського знаменують поворотну віху в теорії, що 

пояснює економічні цикли реальними, виробничими причинами, а саме – 

циклічністю оновлення основного капіталу. Це суперечило тогочасній теорії 

утворення економічних кризових явищ, яку висували європейські дослідники. 

Вчений довів, що коли позиковий капітал витрачається на елементи основного 

капіталу, то економіка розвивається і перебуває на підйомі, а коли позиковий 

капітал виснажується, промисловість повертається знову до колишнього стану. 

Таким чином, кризи повторюються циклічно [498, с. 79]. 

М. Х. Бунге у праці «Теорія кредиту», розглядаючи питання реалізації 

кредиту, поступово підходить до аналізу форм та видів кредитних угод, 

зосереджуючи увагу на кредитуванні обігу капіталу. Науковець відзначає різне 

призначення капіталів, що дає буття різним формам реалізації кредиту [44, 

с. 112]. У дослідженні поряд з оригінальною розробкою теорії кредиту подано 

всебічний аналіз історії та окремих видів кредитних відносин, запровадження 

яких мало важливе значення для розвитку ринкової економіки в країні.  

Окрім того, М. Х. Бунге досліджував історію державної політики у сфері 

банківської справи та кредитно-грошового обігу в контексті зміни теоретичних 

економічних систем. Ретроспективний аналіз діяльності кредитних закладів у 

Російській імперії привів ученого до висновку про неминучість роздержавлення 

кредиту [300, с. 158.]. 

Низку праць вітчизняних учених періоду ХІХ–ХХ ст. було присвячено 

історії державного кредиту та обігу боргових зобов’язань уряду.  

Питання державного боргу та історія його формування в 

західноєвропейських країнах висвітлено у дослідженні М. М. Алексеєнка 

«Державний кредит. Нарис збільшення  державного боргу в Англії та Франції» 

(1872) [6, с. 34–35].  
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Історії асигнаційного обігу та державної політики у сфері кредиту 

присвячені роботи П. П. Мігуліна, зокрема багатотомна праця «Російський 

державний кредит» (1769–1899). Теоретичні доробки науковця у сфері 

державного кредиту, розвитку банківської діяльності та реформування 

грошового обігу стали вагомою частиною історії вітчизняних фінансів [299, 

с. 78]. 

Таким чином, вітчизняні економісти, які плідно працювали упродовж 

другої половини ХІХ та до початку ХХ ст., науково аргументували походження, 

економічну суть, форми реалізації та важливе економічне значення кредиту, що 

створює потужні стимули підвищення економічної активності суб’єктів 

господарювання. Водночас учені виділяли й соціальну природу кредитних 

відносин, заснованих на довірі, високих моральних якостях громадян, метою 

яких є задоволення наперед визначених потреб людини [519, с. 60]. 

Однак, незважаючи на бурхливий розвиток банківської системи, як основи 

кредитної системи, вдосконалення кредитних операцій та активний розвиток 

наукової думки другої половини ХІХ – початку ХХ ст., у той час іще занадто 

рано було говорити про функціонування повноцінного кредитного ринку, хоча  

об’єкт ринку – кредит, уже мав багатовікову історію існування. 

На нашу думку, ретроспективне дослідження розвитку кредитних відносин, 

показало, що формування повноцінного кредитного ринку в європейських 

країнах розпочалося лише у середині ХХ ст. Оскільки кредитний ринок – це 

механізм із чіткою спрямованістю, інституціональною структурою та 

регульований ззовні держаними органами задля досягнення економічних 

інтересів та стратегічних цілей держави, а не розрізнена сукупність кредитних 

відносин, то можна говорити лише про зародження  кредитного ринку на поч. 

ХХ ст. Лише формування інституції держави у тому вигляді, в якому вона існує 

нині в багатьох країнах, розвиток дворівневої кредитної системи та відповідне 

законодавче регламентування кредитних операцій дали змогу говорити про 

реальне функціонування кредитного ринку. 
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Дослідженню проблем кредитування, становлення і розвитку кредитного 

ринку за часів незалежності України присвячені праці багатьох вітчизняних 

науковців: І. Алєксєєва, М. Абрамова, О. Гринченко, О. Василика, Н. Внукової, 

О. Вовчак, С. Глущенко, Б. Івасіва, В. Корнєєва, М. Крупки, В. Лагутіна, 

Б. Луціва, І. Лютого, В. Міщенка, С. Маслової, С. Мочерного, А. Мороза, 

С. Науменкової, В. Опаріна, А. Пересади, С. Реверчука, М. Савлука, В. Унинець-

Ходаківської,  М. Хмелярчук, В. Шелудько та інших. Утім, в українській 

економічній літературі відсутнє комплексне дослідження функціонування 

кредитного ринку, не розроблено єдиного понятійного апарату, науковці кожен 

по-своєму трактують основні поняття, зокрема поняття «кредитний ринок» та 

«кредит».  

Опрацювання економічної літератури дозволило виявити, що, хоча термін 

«кредитний ринок» в економічній літературі існує, однак його тлумачення та 

опис конкретних законів функціонування висвітлено лише в загальних рисах у 

рамках фінансового або грошового ринків. Основну увагу в науковій літературі 

відведено кредиту, кредитним системам, окремим складовим кредитного ринку 

тощо.  

Зважаючи на те, що будь-яке теоретичне дослідження потребує аналізу та 

уточнення понятійного апарату та використовуючи бібліометрію як один із 

методів дослідження публікацій авторів за цією проблематикою у науковій 

літературі, наведемо визначення поняття «кредитний ринок», що найпоширеніші 

та найчастіше трапляються у наукових працях (додаток Б).  

Наведені визначення поняття «кредитний ринок» засвідчують його 

багатогранність та неоднозначність. Учені не одностайні у трактуваннях, що 

породжує сукупність різних визначень та залишає питання дискусійним.  

Зокрема, вчені М. Савлук [98], С. Мочерний [293] та А. Загородній [139] 

вживають термін «ринок позичкових капіталів». О. Василик використовує 

«ринок кредитних ресурсів» [53]. Водночас більшість науковців усе ж схильні 

до застосування поняття «кредитний ринок», яке найбільш змістовно відображає 

сутність взаємовідносин між кредитором та позичальником. 
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Спільним у поглядах усіх авторів є те, що вони визначають кредитний 

ринок як одну зі складових грошового або фінансового ринку та не заперечують 

його тісного зв’язку з іншими елементами фінансового ринку. 

Однак вважаємо, що глибшого дослідження потребує об’єкт кредитного 

ринку, оскільки вчені у його якості визначають: гроші, грошові кошти, 

грошовий капітал, позиковий капітал, фінансові ресурси або кредит. 

До прикладу, М. Савлук [98] та Ю. Львов [232] вважають, що об’єктом  

кредитного ринку є гроші, на які формується попит і пропозиція. Вчені 

О. Василик, С. Мочерний, В. Унинець-Ходаківська [53, 293, 524] визначають, 

що об’єктом кредитних операцій є грошові кошти. Науковці М. Дем’яненко, 

Р. Дяків та О. Смолянська оперують поняттям «грошовий капітал» [123, 467, 

513], а Ю. Коробов та А. Загародній [24, 139] використовують поняття 

«позиковий капітал». Також декотрі економісти, зокрема С. Маслова, О. Опалов 

та В. Опарін [235, 308] як об’єкт кредитного ринку зазначають фінансові 

ресурси, а А. Бабич та С. Глущенко [16, 86] надають перевагу поняттю «кредит». 

Узагальнюючи загальноприйняту економічну термінологію, проаналізуємо 

визначення поняття кожного із запропонованих науковцями об’єктів кредитного 

ринку.  

Насамперед розглянемо сутність грошей. Найпоширенішими визначеннями 

є такі: 

 гроші – це загальновизнаний засіб обміну товарів і оплати різних платежів. 

Вони полегшують обмін, роблять його ефективним [4, с. 208];  

 гроші – особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості 

інших товарів та послуг [98]; 

 гроші – це специфічний товар, який можна обмінювати на будь-який інший, 

тобто він є загальним еквівалентом [211, 543]. 

Отже, гроші – це загальноприйнятий еквівалент вираження вартості 

товарів, засіб їх обміну та оплати різних платежів.  

Водночас грошові кошти є дещо ширшим поняттям, аніж гроші, – це  

готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання [286; 297].  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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О. Височан до грошових коштів зараховує кошти в касі, електронні гроші, 

кошти на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані у 

будь-який момент для проведення розрахунків у процесі здійснення 

господарських операцій [69]. 

Поняття «фінансові ресурси» вчені також трактують по-різному. Фінансові 

ресурси – це кошти, які перебувають у розпорядженні підприємства або держави 

і призначені для виконання ними певних зобов’язань [361, 463]. Вони 

характеризують фінансовий стан економіки і водночас є джерелом її розвитку, 

формуються з різних видів грошових доходів, надходжень, відрахувань і їх 

використовують на розширене відтворення, матеріальне стимулювання, 

задоволення соціальних та інших потреб суспільства. 

Фінансові ресурси підприємства формуються за рахунок внутрішніх 

(статутний капітал, амортизаційні відрахування, валовий дохід і прибуток) і 

зовнішніх (отримані кредити; пайові й інші внески; кошти, мобілізовані на 

фінансовому ринку) джерел [537].  

До фінансових ресурсів належать грошові фонди та частина грошових 

коштів, яку підприємство використовує у нефондовій формі [321].  

Грошовий капітал – це функціональна форма промислового капіталу, що у 

вигляді грошей приносить додаткову вартість [125]; це вартісна форма всього 

капіталу, а не лише певна сума грошей, яку спрямовують у процесі 

господарсько-підприємницької діяльності на придбання засобів виробництва і 

предметів праці [361]. 

Вважаємо, грошовий капітал є більш багатогранним поняттям, порівняно із 

попередньо розглянутими поняттями, та уособлює капітал у грошовій формі, 

який призначений для створення на його основі продуктивного промислового 

капіталу.  

Ще однією формою капіталу, яку вчені визначають як об’єкт  кредитного 

ринку, є позиковий капітал. Однак думки науковців щодо визначення його 

сутності полярно відрізняються.  
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І. О. Бланк [36, с. 60], А. М. Поддєрьогін [361], В. М. Матвєєва [236, с. 67], 

Г. Г. Кірейцев [174] визначають позиковий капітал як кошти, які залучають на 

фінансування господарської діяльності підприємства на принципах строковості, 

поверненості та платності. 

Інша група вчених, зокрема В. М. Семененко [456], Г. І. Башнянин, 

І. М. Копич [30], М. С. Бабич [16], С. В. Мочерний [293], розглядають позиковий 

капітал як певну суму вільних грошей (грошового капіталу), які надаються їх 

власником у тимчасове користування іншій особі (підприємцю) задля отримання 

процента (прибутку).  

Позиковий капітал є відокремленою формою промислового капіталу, він 

формується із тимчасово вільних коштів, які утворюються в процесі обороту 

продуктивного та торгового капіталу із трудових заощаджень населення та 

інших джерел [293, с. 256]. 

Таким чином, незважаючи, що частина вчених розглядає позиковий капітал 

як залучені кошти, інші – як надані у тимчасове користування, усі погоджуються 

з тим, що позиковий капітал повинен проносити прибуток. Попри те, вважаємо 

за необхідне, особливістю позикового капіталу визначити те, що він створює 

додаткову вартість у процесі користування позичальником на умовах 

повернення і плати у формі процента. 

Основними видами позикового капіталу є: банківський кредит, емісія 

облігацій, товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість за 

розрахунками тощо. 

Проаналізувавши трактування поняття «кредитний ринок», можемо 

відмітити, що більшість вчених [123, 139, 293, 467, 513] об'єктом сучасного 

кредитного ринку вважає «тимчасово вільний капітал у натурально-речовій або 

вартісній формах» (гроші, товари, виконані роботи, надані послуги), які на 

кредитному ринку набувають форми кредиту. Незалежно від форми, позичена 

вартість є реальною і має бути збережена у процесі кредитних відносин, але не у 

своїй первісній формі, а за своїм обсягом.  
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На наш погляд, найбільш повно сутність кредитних відносин відображає 

капітал як об’єкт кредитного ринку. Капітал  – це чинник виробництва у вигляді 

вартості, здатної приносити прибуток або збиток [513] та сприяти створенню 

додаткової вартості, яка слугує джерелом сплати процента за кредит [494, с. 54]. 

Водночас варто визначити, який саме капітал вважати за об’єкт кредитного 

ринку – грошовий чи позиковий? 

Проаналізувавши визначення запропонованих науковцями об’єктів 

кредитного ринку, доходимо висновку, що найбільш всеохопне значення як 

об’єкт сучасних кредитних угод має позиковий капітал.  

Вважаємо, що гроші та грошові кошти як об’єкт кредитних операцій не 

відповідають сучасним вимогам кредитного ринку та не можуть забезпечити 

реалізацію усіх сучасних форм кредитування. Їх використовували у період 

зародження кредитування, коли ще не проявлялися інші види кредитних 

відносин. 

 Грошовий капітал як єдиний об’єкт кредитних операцій на ринку 

одночасно відсікає такі форми кредиту, як товарний і комерційний. Водночас 

саме позиковий капітал об’єднує усі можливі форми кредитування і у 

грошовому, і у матеріальному вираженні та, на нашу думку, є найкращим 

уособленням об’єкта кредитного ринку, усуспільненою формою якого виступає 

кредит.  

Існування кредитного ринку зумовлено наявністю попиту та пропозиції на 

специфічний товар цього ринку  позиковий капітал. Проте попит і пропозиція 

на позиковий капітал відрізняються від попиту і пропозиції на інші товари 

насамперед тому, що позиковий капітал має особливу, тільки йому властиву, 

споживчу вартість [40, 126, 293].  

Позиковий капітал двоякий за своєю природою. З одного боку, це сума 

грошей, купівельних і платіжних засобів. З іншого, будь-яка сума купівельних і 

платіжних засобів може бути використана як капітал. Ця подвійність випливає із 

сутності позикового капіталу як капіталу, що приносить відсотки, розмиває межі 

між довгостроковим і короткостроковим кредитом та дає змогу визначити 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
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позиковий капітал як об’єкт кредитних операцій на кредитному ринку. Різниця 

ж полягає в тому, що стосовно одного йдеться про позиковий капітал як про 

суму купівельних і платіжних засобів, а стосовно іншого – про купівельні і 

платіжні засоби як капітал. Тобто на кредитному ринку відбувається 

перетворення одних форм позикового капіталу в інші.  

Таким чином, доходимо висновку, що саме позиковий капітал об’єднує усі 

можливі форми кредитування і у грошовому, і у матеріальному вираженні та, на 

нашу думку, є найкращим уособленням об’єкта кредитного ринку. Основним 

мотивом кредитного ринку виступає попит та пропозиція на позиковий капітал, 

ціна на який виражатиметься у відсотках за кредит.  

З’ясувавши сутність об’єкта кредитного ринку доцільно визначити його 

учасників та суб’єктів.  

Аналіз літературних джерел дає підстави стверджувати, що окремі вчені у 

своїх дослідженнях використовують поняття «суб’єкти кредитного ринку», а 

інші – «учасники кредитного ринку». Зокрема, поняття «учасники кредитного 

ринку» використовують у своїх працях М. М. Буднік [43], С. М. Еш [131], 

С. О. Маслова [235], І. В. Сухораба [490], В. М. Шелудько [536], до яких вони 

зараховують позичальників, кредиторів та державу. Водночас В. М. Опарін 

використовує розширене поняття «організаційно-функціональні учасники 

кредитного ринку», до яких відносить «комерційні банки, брокерські контори, 

дисконтні компанії та інші фінансово-кредитні інституції» [308]. 

Інша група вчених, зокрема, О. Д. Василик [53], С. В. Глущенко [86], 

Г. Г. Кірейцев [174], А. М. Мороз [292], Л. О. Примостка [388], І. В. Сало [450] 

послуговуються поняттям «суб’єкти кредитного ринку», до яких зачисляють тих 

же позичальників, кредиторів та державу. Лише І. В. Сухораба у ролі суб’єктів 

кредитного ринку розглядає юридичних та фізичних осіб [491].  

Отож можемо констатувати, що у теоретичному аспекті щодо 

функціонування кредитного ринку присутня неоднозначність тлумачень 

основоположних понять та термінів. З метою вдосконалення понятійного 

апарату та визначення лінгвістично вірного поняття, звернемося до тлумачення 
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суперечливих понять, що наведені у «Словнику української мови» [465]. У 

ньому, зокрема, подано такі визначення: 

 учасник – це той, хто бере або брав участь у будь-чому; той, хто входить 

до складу якої-небудь організації, об'єднання тощо [465, с. 531]; 

 суб’єкт – це особа, група осіб, організація тощо, яким належить активна 

роль у певному процесі, акті. Особа або організація як носій певних прав 

і обов'язків [465, с. 814]. 

Таким чином, з погляду кредитного ринку, пропонуємо вважати: 

 суб’єкти кредитного ринку – це особи, які беруть безпосередню участь у 

кредитних відносинах;  

 учасники кредитного ринку – це держава в особі державних органів 

управління, юридичні та фізичні особи, які здійснюють або будуть 

здійснювати кредитну діяльність на кредитному ринку. 

Вважаємо, що лінгвістично та науково правильним буде до учасників 

кредитного ринку зарахувати: державу, в особі державних органів управління, 

банківські та небанківські фінансові установи, суб’єктів господарювання та 

фізичних осіб.  

Ґрунтуючись на опрацюванні наукових досліджень щодо визначення складу 

суб’єктів кредитного ринку [43, 53, 86, 131, 174, 235, 292, 308, 388, 450, 490,536] 

та власних судженнях стосовно вагомості тих чи інших суб’єктів на ринку, 

вважаємо за доцільне суб’єктами кредитного ринку визначити: кредиторів, 

позичальників, посередників, регулятора (в особі держави) та гарантів (рис. 1.1). 

Зважаючи на тенденції розвитку кредитного ринку, в кожній країні 

сформувалася власна система суб’єктів. Зокрема, в Україні основними 

внутрішніми кредиторами є НБУ та комерційні банки, а найбільшим зовнішнім 

кредитором - МВФ. Залучати тимчасово вільний капітал на кредитному ринку 

можуть і вітчизняні, і іноземні позичальники. Основною вимогою до 

позичальників на кредитному ринку є вчасне повернення позичених коштів у 

повному обсязі та сплата відсотків за користування ними [97, c. 63]. 

http://sum.in.ua/p/10/531/2
http://sum.in.ua/p/9/814/2
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Рис. 1.1. Склад суб’єктів кредитного ринку 

Джерело: власна розробка автора 

 

Фінансові посередники кредитного ринку забезпечують найбільш 

сприятливі умови для діяльності позичальників та кредиторів. 

Регуляторні органи регламентують діяльність ринку через систему 

нормативно-правових актів та виконують регуляторно-контролюючу функцію 

на ньому. Це суб’єкти вироблення державної кредитної політики та контролю з 

її впровадження. Регулятором інституційної та правової діяльності кредитного 

ринку й водночас суб’єктом реалізації державної кредитної політики у 

міжнародній практиці є центральний банк.   
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Кредитори 

- це суб’єкти кредитного ринку, які мають та надають у позику 
тимчасово вільний грошовий капітал та матеріальні цінності 
на умовах строковості, платності та повернення [86, 217].  

 - це юридична або фізична особа, яка має підтверджені у 
встановленому порядку вимоги щодо грошових зобов'язань 
до боржника [359, ст. 210]. 

   держава, банківські та небанківські фінансові установи,  
суб'єкти господарювання, іноземні кредитори 

Позичальники 

– це суб'єкт кредитних відносин, який отримав у тимчасове 
користування грошові кошти на умовах повернення, 
платності, строковості [53, 77, 139]. 

юридичні особи, фізичні особи і органи державного 
управління, які потребують фінансових ресурсів на 
покриття своїх потреб.  

Гаранти 

– це поручитель, особа, котра гарантує, що позичальник 
погасить кредит у повному обсязі та у визначений термін.  

    комерційні банки, юридичні та фізичні особи або держава 

Регулятор 
- це держава в особі державних органів влади: законодавчої, 
виконавчої, центрального банку 

Посередники 

  - це сукупність фінансових установ, чиї функції полягають в 
це це фінансові усианови, які акумулюють кошти громадян та 
юридичних осіб для подальшого їх надання на комерційних 
засадах у розпорядження позичальників [95, 211, 281]. 

 банківські та небанківські фінансово-кредитні установи, 
фондові біржі, страхові компанії тощо 
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Основними регулятивними заходами держави на кредитному ринку є: 

регулювання та контроль за діяльністю банків; визначення норм обов’язкових 

резервів для банків; встановлення норм відрахувань до резервів на покриття 

ризиків від активних банківських операцій; визначення процентної політики; 

рефінансування банків;  регулювання кореспондентських відносин; контроль 

імпорту та експорту капіталу та ін. [43, с. 22]. 

Зазвичай науковці під регулятором розуміють центральний банк, який є 

провідним суб’єктом кредитного ринку. Однак у запропонованому нами 

ширшому тлумаченні регулятора-держави, як суб’єкта кредитного ринку, його 

досі не розглядали. Втім, зважаючи на необхідність державного регулювання 

діяльності суб’єктів кредитного ринку та вплив держави на розвиток кредитного 

ринку, вважаємо за доцільне зарахувати до суб’єктів ринку і регулятора.  

Гарант як суб’єкт кредитного ринку є третьою особою, яка зобов’язується 

погасити борг позичальника в разі його неплатоспроможності. Зазвичай у 

науковій літературі гарантів не виокремлюють як суб’єктів кредитного ринку. 

Однак, зважаючи на їхню важливу роль у процесі укладання багатьох кредитних 

угод, особливо у випадку іноземного, державного чи довгострокового 

масштабного кредитування, вважаємо доцільним до складу суб’єктів кредитного 

ринку зарахувати гарантів за кредитними угодами.  

Отож, визначивши учасників та суб’єктів кредитного ринку, відмітимо, що 

усі учасники ринку можуть одночасно виступати у статусі перелічених 

суб’єктів, залежно від їхньої діяльності у визначений час. Так, держава може 

бути регулятором, кредитором, позичальником та гарантом на кредитному 

ринку. Звісно ж, діяльність держави в особі одного із суб’єктів ринку не чинить 

перешкод одночасній діяльності як іншого суб’єкта. А відтак, держава 

одночасно може бути у статусі чотирьох вище перелічених суб’єктів кредитного 

ринку. Те саме стосується й інших учасників ринку – юридичних та фізичних 

осіб, які також водночас можуть поєднувати статуси різних суб’єктів ринку. 

Наявність на кредитному ринку великої кількості кредиторів зумовлює  

загострення конкуренції між ними, що впливає на оптимізацію цін на позиковий 
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капітал, а також спрощує умови надання кредитів. Розвинений та конкурентний 

кредитний ринок сприяє зменшенню ціни за послуги фінансових посередників 

при здійсненні кредитування, котрі забезпечують кредиторам оперативне 

вкладення коштів у прибуткові фінансові активи, а позичальникам допомагають 

залучати кредитні ресурси за відповідну своїй конкурентній позиції плату. Що 

вища конкурентна пропозиція позичальника, то нижчою буде ціна на кредит.  

Таким чином, визначивши склад об’єктів та суб’єктів кредитного ринку, 

беручи до уваги вищенаведені трактування поняття «кредитний ринок» та 

враховуючи наукові суперечності, сформулюємо власне визначення економічної 

сутності дефініції «кредитний ринок».   

Кредитний ринок – це економічний простір, регламентований державою, 

де виникають відносини, зумовлені рухом позикового капіталу між 

позичальниками і кредиторами на умовах строковості, цільового спрямування, 

забезпеченості, повернення і платності, в яких беруть  участь фінансові 

посередники та гаранти. 

Визначення сутності кредитного ринку, обґрунтування об’єкта ринку та 

сукупності суб’єктів, що забезпечують його діяльність і функціонують на ньому, 

допомагають глибше зрозуміти роль та місце кредитного ринку в сучасній 

економічній системі, його зв'язок з іншими структурними елементами 

національної економіки. 

Перш за все, економічна роль кредитного ринку полягає в його здатності 

об'єднати дрібні, розрізнені грошові капітали у капітал продуктивного обсягу, 

який може створювати додаткову вартість, забезпечувати інтереси та пріоритети 

промислового виробництва та сприяти зростанню добробуту населення [74, 304, 

с. 420]. Тут проявляється так звана трансформаційна сутність кредитного ринку.  

Через кредитний ринок відбувається нагромадження, розподіл і 

перерозподіл позикового капіталу між сферами економіки. Це дає змогу ринку 

активно впливати на концентрацію та розвиток виробництва і цілої економічної 

системи загалом [33, с. 332; 321, 494]. Капітал у вигляді позикового капіталу 

шляхом його перерозподілу через кредитний ринок прямує у ті галузі та сфери 
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національної економіки, які можуть забезпечити найвищу на той момент норму 

прибутку. У такий спосіб здійснюється переливання капіталу між сферами 

економіки.   

Таким чином, кредитний ринок забезпечує зростання виробництва і 

товарообігу, рух капіталів усередині країни, трансформацію грошових 

нагромаджень у капіталовкладення, реалізацію інноваційної діяльності, 

оновлення основного капіталу. У цьому сенсі ринок опосередковує різні фази 

відтворення і виступає своєрідною опорою матеріальної сфери виробництва, 

звідки вона черпає додаткові грошові ресурси.  

Окрім того, ефективне функціонування кредитного ринку стимулює 

розвиток інвестиційної, виробничої та соціальної сфер економіки. Кредитний 

ринок надає кошти на інвестиції у розпорядження підприємств і саме на ньому 

відбувається переміщення капіталів з тих секторів економіки, де є надлишок, у 

ті сектори, які відчувають у них недолік. Важливою особливістю кредитного 

ринку є посилення впливу на процес інтернаціоналізації світового господарства 

шляхом забезпечення міграції капіталів.  

Передумовами ефективного функціонування кредитного ринку мають бути 

стабільна економічна ситуація в країні, наявність розвиненої інфраструктури та 

ефективне державне регулювання, яке б забезпечило стабільність банківської 

системи і захист інвесторів. Розвинений кредитний ринок, яким ефективно керує 

держава, забезпечує оптимальний розподіл обмежених фінансових ресурсів між 

галузями економіки та сприяє економічному зростанню країни.  

 

 

1.2. Функції кредитного ринку та їх еволюція 

 

Економічна сутність кредитного ринку та його суспільне призначення 

проявляються у забезпеченні взаємодії позичальників і кредиторів, унаслідок 

якої встановлюється ціна на кредитні ресурси, що врівноважує попит і 

пропозицію на них та підвищує їхню ліквідність.  
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Однак кредитний ринок має не тільки внутрішню сутність, а й активно 

взаємодіє із зовнішнім економічним середовищем та соціальною сферою і 

помітно впливає на них [235, с. 43]. Основні напрями та механізми цього впливу 

визначають окремі його функції, які конкретизують кредитний ринок як 

економічне явище. 

«Функція» (у перекладі з лат. «виконання, звершення») – це [465]: 

 явище, яке залежить від іншого явища, є формою його виявлення і 

змінюється відповідно до його змін; 

 робота будь-кого, будь-чого, обов'язок, коло діяльності когось, чогось. 

 призначення, роль будь-чого; 

 величина, яка змінюється зі зміною незалежної змінної величини 

(аргументу) [465, с. 653].  

Термін «функція» в українській та іноземній літературі витлумачено 

неоднаково. Зазвичай «функцію» використовують задля «зовнішнього 

відображення властивостей будь-якого об’єкта в цій системі відносин»; як 

сукупність звичайних чи специфічних дій окремих осіб чи органів, зумовлених 

їх природою чи необхідністю виживання; як наявність в окремої особи чи групи 

осіб специфічних обов’язків, виконання яких їм приписують у процесі 

виконання службової діяльності [528]. 

Функції визначають сутність будь-якого явища як системи, фактично 

реалізують його. Водночас поняття «функція» вужче за поняття «суть», 

оскільки перше відображає лише окремі ознаки суті, ті, що відрізняють 

досліджуване економічне явище чи процес від інших економічних категорій 

[98, 456]. Функція є конкретизацією призначення даного явища та доводить 

доцільність його існування [98, 525]; це спосіб практичної реалізації 

призначення об’єкта дослідження [212, 311]. 

Питання функцій кредитного ринку наразі є відкритим та дискусійним. 

Розбіжності у думках вчених стосуються не тільки трактування змісту окремих 

функцій, а й їх кількості.  
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В економічній літературі [131, 524] найширше досліджені функції, які 

стосуються кредитного ринку загалом. Зазвичай судження вчених ґрунтуються 

на тому, що такі функції сприяють його консолідації як цілісного явища і 

виокремлюють кредитний ринок з-поміж інших економічних явищ у самостійну 

категорію. Функції як прояв впливу кредитного ринку на навколишнє 

економічне середовище характеризують його суспільне призначення, тобто ту 

роль, яку він виконує у суспільстві:   

- кредитний ринок забезпечує зростання виробництва і покращення 

товарообігу [86, 93, 138, 215]; 

- пришвидшує рух капіталів усередині країни [159, 475]; 

- трансформує грошові заощадження у капіталовкладення [126, 475];  

- дає змогу реалізувати науково-технічні новинки, оновити або 

модернізувати основний капітал тощо. 

 Науково-теоретичний аналіз доводить, що з урахуванням специфіки 

функціонування кредитного ринку та його впливу на економічне середовище, 

науковці виокремлюють п’ять його основних функцій [131, 159, 490, 524]:  

- обслуговування товарного обігу через кредит;  

- акумуляція грошових заощаджень (нагромаджень) підприємств, 

населення, держави та іноземних клієнтів;  

- трансформація грошових фондів безпосередньо в позиковий капітал та 

використання його у вигляді інвестиційних вкладень для обслуговування 

процесу виробництва;  

- забезпечення обслуговування держави і населення як джерело 

позикового капіталу на покриття державних і споживчих потреб;  

- прискорення концентрації і централізації капіталу, сприяння утворенню 

потужних фінансово-промислових груп [159, с. 109].  

Розглянемо докладніше виокремлені функції та обґрунтуємо їх місце у 

функціонуванні кредитного ринку в  економічному середовищі. 

1. Обслуговування товарного обігу через кредит. У розкритті цієї функції 

за основу беруть те, що обслуговування товарного обігу здійснюється за 
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допомогою таких видів кредитних грошей, як вексель, чек, кредитна картка, що 

забезпечує заміну готівкових розрахунків безготівковими операціями, спрощує 

та прискорює механізм економічних відносин на внутрішньому і міжнародному 

ринках. На практиці ця функція набуває форми комерційного кредиту, який став 

необхідним елементом сучасних відносин товарообміну між виробниками, 

постачальниками, торговельними підприємствами та ін.  

2. Акумуляція грошових заощаджень. Вчені обґрунтовують цю функцію, 

враховуючи економічну роль кредитного ринку, яка, на їхню думку, полягає в 

його здатності об'єднати та акумулювати дрібні, розрізнені грошові кошти 

держави, фізичних і юридичних осіб. Це дає змогу ринку активно впливати на 

концентрацію та централізацію виробництва і капіталу  [475].  

Утім, незважаючи на всезагальну усталену думку вчених щодо 

виокремлення такої функції, як акумуляція грошових коштів, не можемо 

погодитися з її самостійним існуванням, оскільки кредитний ринок – це 

середовище, економічний простір, в якому реалізуються економічні відносини 

між кредитором і позичальником стосовно отримання кредиту, користування 

ним та його повернення. Основне завдання кредитного ринку полягає у 

забезпеченні належних умов діяльності суб’єктів ринку, обслуговуванні їх 

функціонування за допомогою відповідної інфраструктури, трансформуванні та 

перерозподілі кредитних ресурсів [235]. А акумуляція розрізнених грошових 

коштів суб’єктів ринку – це основне завдання та першочергова функція базового 

елемента кредитного ринку – кредитної системи [211, 456, 490]. Можна вважати, 

що акумуляція коштів є, насамперед, передумовою функціонування кредитного 

ринку і, зазвичай, вона присутня всередині ринку, сприяючи його 

функціонуванню як цілісного явища. 

3. Трансформація акумульованих грошових коштів у позиковий капітал є 

найважливішою функцією кредитного ринку. Грошовий капітал здебільшого 

формується з індивідуальних заощаджень, а їхні розміри відіграють значну роль 

у формуванні частки капіталовкладень у валовому національному продукті 

країни. Лише через механізм кредитного ринку може статися перетворення 
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грошових коштів у позиковий капітал як джерело, що забезпечує потреби 

фінансування матеріального виробництва національної економіки [460, с. 417]. 

Залучаючи в одних суб’єктів ринку вільні грошові кошти і надаючи їх у позику 

іншим, кредитний ринок трансформує грошовий капітал у позиковий через 

терміни, розміри грошових капіталів і відповідні ризики. Жодна інша складова 

фінансової системи та економічної системи загалом не може здійснити схожої 

метаморфози. Вважаємо, що саме це і відрізняє кредитний ринок від інших 

економічних явищ, робить його особливим та вкрай важливим атрибутом 

суспільного розвитку. 

4.  Кредитний ринок традиційно відіграє забезпечуючу роль у задоволенні 

фінансових потреб різних сегментів економіки. Попит на кредитні ресурси 

створюється з боку держави та юридичних осіб. Окрім того, кредитний ринок 

намагається задовольнити і  потреби звичайних споживачів, що на ринку має 

вигляд споживчого кредитування. Таким чином, функцію джерела позикового 

капіталу на покриття державних та інвестиційно-споживчих потреб кредитний 

ринок виконує досконало і беззаперечно.  

5. Функція прискорення концентрації і централізації капіталу витікає з того, 

що процес концентрації капіталу є необхідною умовою стабільного розвитку 

економіки і пріоритетною метою будь-якого суб'єкта господарювання. Реальну 

допомогу у розв’язанні цього завдання надають позикові кошти, що дають змогу 

суттєво розширити масштаби виробництва та забезпечити додаткову масу 

прибутку. Це, своєю чергою, сприяє утворенню потужних корпорацій та 

консорціумів, часто на межі монопольного становища на ринку. 

Поряд із традиційними поглядами на визначення функцій кредитного ринку 

уваги заслуговує підхід О. В. Саввиної, яка запропонувала власне бачення 

проблеми та виділила три основні групи функцій: ринкові, фінансові та 

специфічні [447, с. 53]. 

Перша група – ринкові – це функції, які притаманні будь-якому ринку. До 

цієї групи автор зарахувала функції ціноутворення, інформаційну та 

розподільну, які, на її думку, властиві будь-якому ринковому механізму, тобто 
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всім ринкам товарів та послуг, зокрема і кредитному. До другої групи 

зараховано функції фінансового ринку, які притаманні і кредитному: 

акумуляційну, інвестиційну та накопичувальну, а до третьої – специфічні 

функції, які належать лише кредитному ринку, – трансформаційну та 

кредитування витрат [447, с. 55].  

Проаналізувавши ринкові та фінансові функції кредитного ринку, що їх 

виокремила автор, можемо погодитися, що функції ціноутворення, 

інформаційна та розподільча проявляються безпосередньо на кредитному ринку. 

Водночас інвестиційна та накопичувальна функції мають радше похідний 

характер унаслідок реалізації трьох попередніх функцій.   

Специфічними функціями кредитного ринку О. В. Саввина назвала функції 

трансформації коштів, з якою погоджується більшість науковців [131, 159, 215, 

460, 524] та функцію кредитування витрат. Ми також схиляємося до такої 

думки. 

Функція трансформації коштів у позиковий капітал забезпечує джерела 

фінансування матеріального виробництва національної економіки. Залучаючи в 

одних суб’єктів ринку вільні грошові кошти і надаючи їх у позику іншим, банки 

та інші фінансово-кредитні установи трансформують і терміни, розміри 

грошових капіталів, і відповідні їм ризики. А функція кредитування витрат 

полягає у наданні позик державним органам і населенню на залагодження таких 

важливих завдань як покриття дефіциту державного бюджету, фінансування 

різного роду соціальних програм [447, с. 52]. 

На нашу думку, трансформаційна функція є беззаперечною функцією 

кредитного ринку: кредитний ринок як великий посередницький механізм 

поглинає грошовий капітал і перетворює його на позиковий капітал, 

трансформує безліч незначних банківських вкладень у величезний потік 

кредитних ресурсів, мінімізує ризики, трансформує терміни надання кредитних 

ресурсів тощо. 

Зазвичай в економічній літературі функцію кредитування витрат 

розглядають з погляду «забезпечення обслуговування держави і населення 
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кредитним ринком за рахунок позикового капіталу як джерела покриття 

державних і споживчих потреб» [131, 235]. Водночас, в економічній літературі 

трапляється назва функції «кредитування витрат» як «кредитування потреб». На 

наш погляд, потреби за своїм змістом є ширшою економічною категорією, ніж 

витрати, оскільки, суб’єкти спочатку мають потреби, і лише потім, аби їх 

задовольнити, здійснюють витрати. Кредитний ринок покликаний забезпечити 

потреби у грошових коштах держави, юридичних і фізичних осіб, покращити у 

такий спосіб їхній добробут. Тому можемо погодитися з тим, що доцільно 

вживати назву «кредитування потреб» на означення специфічної функції 

кредитного ринку. 

Таким чином, розглянувши науково-теоретичні підходи до виокремлення 

функцій кредитного ринку та розкриття їхньої сутності, доходимо висновку, що 

кредитний ринок у сучасному економічному середовищі проявляє себе більш 

різнобічно, виконує складні завдання, що дає підстави вважати, що крім 

розглянутих функцій, кредитний ринок забезпечує виконання ще низки нових 

функцій. 

 Враховуючи важливе значення кредитного ринку для сучасної економічної 

системи будь-якої країни, його зростаючу роль у перебігу всіх економічних 

процесів та ґрунтуючись на результатах проведеного наукового аналізу 

літературних джерел, вважаємо, що кредитному ринку притаманні ще й такі 

функції: 

 забезпечення міграції капіталу; 

 макроекономічне регулювання економічних процесів; 

 перерозподільна; 

 посередницька; 

 інноваційна; 

 забезпечення економії витрат обігу.  

Забезпечення міграції капіталу в межах світового господарства стала 

найсучаснішою функцією кредитного ринку, яка проявилася під впливом 

глобалізації та інтернаціоналізації світового господарства. 
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Інтернаціоналізація економічних процесів зумовила активізацію руху між 

країнами не тільки товарів і робочої сили, а й капіталів. Нині вільне та 

ефективно регульоване переміщення капіталів у світових масштабах є 

необхідним заходом та одним з основних чинників розвитку міжнародної 

економіки. 

Міжнародна міграція капіталу (ММК) — це витік частини капіталу з 

товарно-грошового обігу однієї країни та його застосування у відтворювальному 

процесі іншої країні задля максимізації ефективності використання [284]. 

Об'єктивною причиною ММК є нерівномірність економічного розвитку країн 

світу, що на практиці означає нерівномірність нагромадження капіталу в різних 

країнах і розбіжність попиту на капітал з його пропозицією в окремих ланках 

світового господарства. Саме завдяки ММК суб’єкти господарювання 

отримують доступ і до національних, і до міжнародних кредитних ресурсів, які 

акумулюються і перерозподіляються переважно через міжнародні фінансові 

ринки. 

Потужним імпульсом розвитку міжнародного руху капіталу є 

незбалансованість державних фінансів у багатьох розвинених державах і 

країнах, що розвиваються. Відтак механізм фінансування дефіциту державного 

бюджету в багатьох країнах набув міжнародного характеру [333]. 

Таким чином, інтенсивний розвиток світового господарства призвів до 

перекосів у нагромадженні вільного капіталу в межах світу, що породило 

дефіцит капіталу в інших частинах світу, підвищений попит на нього та, 

відповідно, більш високу його вартість. Кредитний ринок дозволяє 

безпосередньо реалізувати міжнародну міграцію капіталу за допомогою своєї 

інфраструктури та завдяки змозі акумулювати кошти і швидко їх переміщати в 

межах світового господарства. 

Отож виділення такої функції кредитного ринку, як забезпечення міграції 

капіталу, є доцільним та своєчасним з огляду на глобалізаційний розвиток 

економіки. Водночас за своєю важливістю ця функція має посідати одне з 

основних місць з-поміж інших функцій ринку. 
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Науковий аналіз висвітлених у літературі підходів до існування кредитного 

ринку акцентує увагу на значному впливі кредитного ринку на макроекономічну 

ситуацію в державі, що дає підстави виокремити ще й функцію 

макроекономічного регулювання економічних процесів. 

У сучасній економіці грошовий капітал нагромаджується здебільшого у 

вигляді позикового капіталу. Тому нагромадження позикового капіталу через 

механізм кредитного ринку важливо не саме по собі як відокремлений процес, а, 

перш за все, з погляду його впливу на процес відтворення, тобто в 

макроекономічному аспекті. У цьому плані нагромадження позикового капіталу 

тісно взаємодіє з реальним нагромадженням, оскільки більша частина капіталу 

формується із заощаджень населення, а їхні розміри відіграють значну роль в 

утворенні загальнонаціональної норми реального нагромадження, тобто частки 

капіталовкладень у валовому внутрішньому продукті [475, с. 32]. 

Окрім того, кредитний ринок є потужним регулятором макроекономічної 

рівноваги економічної системи та історично відігравав вирішальну роль у 

підтримці економічного зростання в багатьох країнах, навіть у розвинених. Це 

своєрідний важіль, який допомагає подолати кризові явища в економіці, 

стабілізувати її чи навіть частково «охолодити», коли економіка «перегріта» 

[293, 452, с. 131]. 

Тобто макроекономічне регулювання економічних  процесів та явищ, як 

функція кредитного ринку, проявляється в тому, що через регулювання 

кредитного ринку здійснюється антициклічне регулювання ринкової економіки, 

зовнішньої торгівлі, платіжного балансу, антиінфляційної політики. А тому 

вважаємо, що виділення даної функції кредитного ринку є доречним та логічно  

обґрунтованим.  

Доволі активна дискусія в економічній літературі провадиться щодо  

перерозподільних властивостей кредитування. Оскільки перерозподіл вартості 

на умовах повернення, платності та строковості в економічній системі є 

безпосередньою притаманна кредитному ринку та уособлює його сутність, то 

доречно виділити окрему перерозподільну функцію кредитного ринку. 
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На нашу думку, перерозподільна функція кредитного ринку полягає в тому, 

що тимчасово вільні кошти юридичних та фізичних осіб через кредит надаються 

у тимчасове користування підприємствам та населенню для задоволення їхніх 

виробничих або споживчих потреб. Такий розподіл дає змогу прискорити 

залучення матеріальних ресурсів у виробниче та особисте споживання. Завдяки 

реалізації цієї функції забезпечується ширша доступність до кредиту, порівняно 

з іншими джерелами фінансування, зокрема, з бюджетними ресурсами, тобто 

задовольняються потреби в додаткових коштах.  

Іншим проявом перерозподільної функції є переміщення капіталів із тих 

секторів економіки або регіонів, де є надлишок, у ті сектори чи регіони, котрі 

мають у них потребу, через реалізацію інвестиційних проектів підприємствами 

за рахунок кредитних коштів. Тимчасово вільні фінансові ресурси 

«перекачуються» з одних сфер господарської діяльності чи регіонів та 

скеровуються в інші, які забезпечують вищий прибуток. 

Таким чином, кредитний ринок сприяє перерозподілу фінансових ресурсів 

між різними сферами економіки і навіть між різними регіонами держави. Що 

примітно, перерозподіляються не тільки грошові кошти, а й матеріальні ресурси. 

Функцію посередництва кредитний ринок виконує між власниками 

заощаджень й інвесторами, що дозволяє підвищити ефективність розподілу 

ресурсів. Банки, які є основними учасниками кредитного ринку, відіграють 

важливу роль у наданні різноманітних фінансових послуг та кредитних 

продуктів, зокрема хеджуванні ризиків [490]. 

Варто виділити  ще одну функцію кредитного ринку – економію витрат 

обігу.  

У процесі виробничої діяльності в суб’єктів господарювання постійно  

виникає тимчасовий розрив між надходженням і витрачанням грошових коштів. 

У підсумку може утворитися не тільки надлишок, а й нестача фінансових 

ресурсів. Саме тому широке поширення отримали кредити на покриття 

тимчасового дефіциту власних оборотних коштів, що використовують 
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практично всі категорії позичальників, забезпечуючи істотне прискорення 

оборотності капіталу, а отже, й економію загальних витрат.  

Інноваційна функція – це одна із функцій кредитного ринку, яка 

реалізовується ринком опосередковано. Найбільш наочно ця функція кредитного 

ринку проявляється у кредитуванні інноваційних проектів та діяльності науково-

технологічних організацій, специфікою яких є більший, ніж в інших галузях, 

тимчасовий розрив між первинним вкладенням капіталу і реалізацією готової 

продукції. Тому провадження інноваційної діяльності без використання 

кредитних грошей, тобто без участі кредитного ринку, було б приречене. 

На нашу думку доцільно усі наявні та запропоновані функції кредитного 

ринку, виходячи із їхньої сутності і значення, систематизувати у дві групи: 

прямі та непрямі. 

До прямих функцій пропонуємо зарахувати ті, які безпосередньо 

випливають із призначення функціонування кредитного ринку, а саме: 

забезпечення міграції капіталу, макроекономічне регулювання економічних 

процесів, трансформаційну, перерозподільну, посередницьку та кредитування 

потреб. 

Вважаємо, що непрямі функції – це функції, які мають, зазвичай, 

обслуговуючий або похідний характер щодо функціонування кредитного ринку. 

Вони опосередковано проявляються на кредитному ринку або притаманні 

окремим його учасникам. Ця група включає такі функції: акумуляцію коштів, 

ціноутворюючу, інформаційну, інвестиційну та інноваційну. 

Враховуючи те, що кредитний ринок фактично не має меж функціонування, 

варто розподілити виділені функції за рівнями економічних відносин світового 

господарства на: мега-, мета-, макро-, мезо- та мікрорівні. Рівень 

функціонування кредитного ринку вимірює і визначає рух, обсяг, напрям 

кредитних ресурсів, які скеровують на розвиток суспільного відтворення, їхній 

вплив на соціально-економічні відносини загалом. Водночас, чітких меж того чи 

іншого рівня світового господарства не існує, однак ми зважили на найбільш 

можливу приналежність тієї чи іншої функції певному рівню.  
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Отож до найвищих – мега- та метарівнів – ми зарахували функції 

кредитного ринку, які  реалізуються на міждержавному рівні та рівні світового 

господарства і забезпечують вільний рух капіталу між континентами та між 

державами.  

До макро- та мезорівнів віднесено ті функції кредитного ринку, які 

визначають та характеризують його діяльність на державному рівні та на рівні  

складних підсистем, що формують національну економіку (регіони, галузі). 

Функції цих рівнів умотивовують його функціональність та необхідність, дають 

змогу виділити з-поміж інших ринків.  

До функцій мікрорівня належать ті, які мають визначальний вплив на 

діяльність суб’єктів господарювання та через них позначаються на стабільному 

функціонуванні національної економічної системи.  

Узагальнена класифікація функцій кредитного ринку за рівнями світового 

господарства та за виділеними видами наведена у табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Класифікація функцій кредитного ринку за рівнями економічних 

відносин світового господарства 

Рівень 

світового 

господарства 

Види функцій 

прямі  непрямі 

Мегарівень 
Метарівень 

- перерозподільна 
- посередницька; 
- кредитування 
потреб. 

- забезпечення міграції 
капіталу 

 

Макрорівень 
Мезорівень   

- макроекономічне 
регулювання 
економічних процесів; 

- трансформаційна 

- акумуляція коштів 
(нагромаджувальна); 

- ціноутворювальна; 
- інформаційна. 

Мікрорівень - обслуговування обігу 
виробництва; 

- прискорення 
концентрації капіталу; 

- економія витрат обігу. 

- інвестиційна; 
- інноваційна. 

Джерело: власна розробка автора 

Зазначимо, що оскільки поділ на рівні світового господарства є доволі 

умовним, а кредитний ринок не має чітких меж, то і зарахування функцій до 

того чи іншого рівня є доволі умовним. Основною ознакою при здійсненні 

такого розподілу слугував вплив економічного середовища того чи іншого рівня 
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світового господарства на учасників кредитного ринку. Водночас, низка функцій 

– перерозподільна, посередницька та кредитування потреб – мають наскрізний 

характер та реалізуються на всіх без винятку рівнях світового господарства.  

Функція «забезпечення міграції капіталу» має переважний вплив на 

наднаціональному та міждержавному рівнях і забезпечує вільний рух капіталу 

між країнами, опираючись на норму прибутку. 

На рівні держави та її системоформуючих регіонально-галузевих рівнях 

визначальними будуть функції кредитного ринку, які безпосередньо впливають 

на стан національної економіки: макроекономічне регулювання економічних 

процесів, трансформація закумульованих фінансових ресурсів та їх перерозподіл 

між учасниками ринку, кредитування потреб держави, регіонів та інших 

суб’єктів національної економіки.  

Віднесення функцій кредитного ринку до мікрорівня, пояснюється тим, як  

кредитний ринок впливає на окреме підприємство та дає змогу збільшити його 

прибутковість: обслуговування товарного обігу, прискорення концентрації 

капіталу та економія витрат обігу.  

Поряд із прямими функціями кредитного ринку виокремлено низку 

непрямих функцій за рівнями світового господарства. 

Оскільки ціноутворювальна та інформаційна функції стосуються будь-якого 

ринку, вони не є специфічними для кредитного ринку. Водночас без них 

функціонування кредитного ринку було б  неповноцінним, як і неповноцінною 

була б діяльність суб’єктів на цьому ринку. Проте хоча їх значення і є важливим, 

однак не є визначальним для вирізнення кредитного ринку як економічної 

категорії з-поміж інших. Тому, зважаючи саме на обслуговуючий характер цих 

функцій, ми зарахували їх до непрямих. 

Кредитний ринок впливає на інвестиційну та інноваційну діяльність 

шляхом надання кредитів на реалізацію їхніх проектів. В цьому проявляється 

похідний характер взаємозв’язків між кредитним ринком та провадженням 

інвестиційно-інноваційної діяльності, що спонукало до зарахування 
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інвестиційної та інноваційної функцій до непрямих функцій мікрорівня саме 

через переважаючий вплив цих функції на діяльність суб’єктів господарювання. 

Отож доходимо висновку, що функції кредитного ринку визначаються тією 

роллю, яку він виконує у світовому господарстві загалом та в кожній окремій 

національній економіці зокрема. Певні функції безпосередньо притаманні 

кредитному ринку та випливають із механізму його функціонування, а інші – 

мають обслуговуючий характер та опосередковано стосуються діяльності 

суб’єктів кредитного ринку. 

 

 

1.3. Структуризація кредитного ринку 

 

Структуризація об’єкта (чи явища) – необхідна умова його вивчення. Вона 

дає змогу виділити, а потім описати окремі його складові. Структуризація будь-

яких економічних систем зумовлена реальними економічними процесами та 

завданнями наукового дослідження або практичної дії. 

У наукових теоріях внутрішню структуру об’єкта досліджено за допомогою 

структурно-функціонального підходу, який полягає у виділенні структурних 

елементів (компонентів, підсистем) та визначенні їхньої ролі у загальній системі 

[212]. Елементи і зв’язки між ними створюють структуру системи, в якій кожен 

елемент виконує свої  специфічні функції.  

Кредитний ринок як економічна категорія виражає соціально-економічні 

відносини і зв'язки між окремими структурними елементами, що їх визначають 

ринкові закони господарювання всередині самого ринку, і у взаємодії з іншими 

економічними категоріями. Дослідження структури кредитного ринку та 

взаємозв’язків між його окремими складовими є визначальним моментом для 

розуміння сутності та функціональної природи кредитного ринку. 

Структуризація як процес наукового пізнання об'єкта дослідження, має 

багатоваріантний характер [446, с. 111]. 
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Питання дослідження структури кредитного ринку вивчали такі вчені: 

О. Д. Вовчак, Г. Л. Вознюк, А. І. Гальчинський, О. М. Гриценко, С. М. Еш, 

А. Г. Загородній, Ю. І. Коробов, І. О. Лютий, Ф. С. Мишкін, І. М. Михайловська, 

В. І. Пахомов, М. І. Савлук, І. В. Сухораба, І. А. Трахтенберг, В. П. Унинець-

Ходаківська, А. І. Щетинін та ін. 

Проведений аналіз літературних джерел свідчить, що в науковій літературі 

немає єдиного підходу до структуризації кредитного ринку, що пов’язано  з 

розгалуженістю, багатогранністю та великою кількістю складових елементів 

кредитного ринку. Окрім того, багато вчених ототожнює кредитний ринок та 

ринок позикових капіталів, по-різному називаючи одне і те ж явище. 

Перші спроби структурувати кредитний ринок на теренах колишнього 

СРСР зроблено у праці Ю. І. Коробова (1995 р.), який у складі кредитного ринку 

виокремив: 

 ринок позик-депозитів,  

 ринок міжбанківських кредитів, 

 ринок кредитів для здійснення витрат (сюди зараховано ринок 

виробничого, комерційного та споживчого кредитів) [24, с. 15].  

На нашу думку, автор логічно виділив складові кредитного ринку, однак 

допустив певні неточності, зокрема не врахував ринок державного та 

небанківського кредитування, які посідають чільне місце у структурі кредитного 

ринку. А тому вважаємо запропоновану структуру ринку доволі дискусійною. 

У практиці розвинених країн оптимальну структуру кредитного ринку 

визначено за двома основними ознаками: часовою (строковості) та 

інституційною.  

За ознакою строковості кредитних угод та залежно від ліквідності 

фінансових активів кредитний ринок зазвичай поділяють на ринок грошей та 

ринок капіталів. 

Зокрема, цієї думки дотримуються А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк [139], 

Ф. С. Мишкін [282], І. О. Лютий [230], І. В. Сухораба [490], І. А. Трахтенберг 

[496]. 
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Так, І. А. Трахтенберг у праці «Сучасний кредит і його організація» 

відзначає, що «зазвичай ринок позикових капіталів розрізняють як грошовий 

ринок і як ринок капіталів. А іноді вважають, що, по суті, немає єдиного ринку 

позикових капіталів, а є два ринки: грошовий ринок і ринок капіталів. Ми 

беремо до уваги те, що ринок позикових капіталів єдиний, але водночас 

вважаємо можливим розрізнення грошового ринку і ринку капіталів» [496]. 

А. Г. Загородній та Г. Л. Вознюк за функціональним призначенням ринок 

позикових капіталів поділяють на грошовий ринок (короткостроковий) – 

обслуговує здебільшого рух оборотного капіталу, та ринок капіталів – 

забезпечує функціонування та можливості розширення основного капіталу. 

[139]. 

Ф. С. Мишкін розрізняє ринок грошей і ринок капіталів стосовно строків 

боргових зобов'язань, які функціонують на цих ринках. Ринок грошей – це 

фінансовий ринок, на якому купують і продають короткострокові боргові 

інструменти (строк погашення яких менший ніж рік) [282, с. 78–79]. 

Характерною особливістю інструментів грошового ринку автор вважає менші 

коливання цін, аніж у довгострокових фінансових активах, що робить їх 

безпечнішими для інвестицій. 

І. О. Лютий також визначає грошовий ринок як частину ринку позикових 

капіталів, де здійснюють короткострокові та строком до одного року депозитно-

позикові операції, які обслуговують, здебільшого рух капіталу фірм та інших 

суб'єктів ринкових відносин [230, с. 49]. 

Разом з тим, Й. Шумпетер стверджував, що «ринок капіталу є тим, що будь-

яка ділова людина називає грошовим ринком. Іншого ринку капіталів просто не 

існує» [539]. Тобто, автор фактично ототожнював ринок грошей та ринок 

капіталів, не розрізняючи їх.  

У праці О. М. Гринченко також можна простежити підміну понять 

«кредитний ринок – грошовий ринок». Автор розглядає «грошовий ринок як 

частину фінансового ринку, де здійснюють короткострокові кредитні операції» 

[97, с. 38], не припускаючи існування кредитного ринку. 
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Отож, як ми вже зазначали у попередніх підрозділах, часто вчені 

ототожнюють кредитний ринок із ринком позикових капіталів, який, зазвичай, 

поділяють на ринок грошей та ринок капіталів. Разом з тим, окремі науковці 

дотримуються власної думки та виокремлюють ринок грошей і ринок  капіталів 

як структурні складові інших ринків, але не кредитного.  

Зокрема А. І. Щетинін ототожнює фінансовий ринок із кредитним і розуміє 

під цим поняттям «сукупність фінансово-кредитних інститутів, які 

опосередковують рух грошей від їхніх власників до позичальників і у 

зворотному напрямку. Головна функція фінансового ринку полягає в тому, щоб 

акумулювати тимчасово вільні кошти і надавати їх на певних умовах тим, хто 

має в них потребу [543]. 

За строками, з якими пов’язано тимчасове відчуження грошової вартості,  

А. І. Щетинін поділяє фінансовий ринок на ринок грошей та ринок капіталів. 

Автор вважає, що «ринок грошей – це частина фінансового ринку, де 

здійснюються короткострокові кредитні операції. Ринок капіталів – це та 

частина фінансового ринку, де здійснюються середньо- і довгострокові кредитні 

операції» [543]. Тобто науковець, так як і О. М. Гринченко, не допускає думки, 

що кредитні операції здійснюються на кредитному ринку. 

Схожої думки дотримуються С. М. Еш, В. І. Пахомов, В. І. Оспіщева, 

М. І. Савлук та В. П. Унинець-Ходаківська, які стверджують, що за строками 

обігу фінансових інструментів, фінансовий ринок поділяється на ринок грошей 

(до 1 року) та ринок капіталів (понад 1 рік) [98, 131, 321, 524]. 

С. М. Еш зазначає, що «ринок капіталів – це частина фінансового ринку, де 

формується попит і пропозиція на середньостроковий та довгостроковий 

позиковий капітал; це складова частина фінансового ринку, що розпадається на 

ринок цінних паперів, термін обертання яких перевищує 1 рік (фондовий ринок) 

і ринок середньо- і довгострокових банківських кредитів» [131]. Проте за 

інституційною ознакою «важливим сегментом грошового ринку» автор виділяє 

ринок банківських кредитів.  
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В. І. Оспіщева також дотримується думки, що фінансовий ринок 

поділяється на дві основні сфери [321]: 

1) грошовий ринок – це ринок короткотермінових депозитно-кредитних 

операцій, фінансових інструментів (з терміном обігу від одного дня до одного 

року), що обслуговують рух оборотного капіталу підприємств та організацій, 

короткострокових ресурсів банків, небанківських установ, держави та 

населення; 

2) ринок капіталів – це ринок  середньо- та довгострокових капіталів (з 

терміном дії понад один рік), що представляють інвестиційний чинник у 

розвитку економіки. У ньому розрізняють ринок цінних паперів (середньо- та 

довгострокових) і ринок середньо- та довгострокових банківських кредитів. 

Якщо грошовий ринок, насамперед, підтримує ліквідність на фінансовому 

ринку, то ринок капіталів є найважливішим джерелом середньо- та 

довгострокових інвестиційних ресурсів для різних суб'єктів ринку [321]. 

У праці «Ринок фінансових  послуг» В. П. Унинець-Ходаківська, відповідно 

до часової ознаки, фінансовий ринок поділяє на два основні елементи: грошовий 

ринок (ринок короткострокових капіталів або грошових коштів, що виступають 

у платіжних засобах) і ринок середньострокових та довгострокових капіталів 

(або грошових коштів). Окрім того, автор асоціює ринок капіталу із кредитним, 

приписуючи йому функції останнього. І зазначає, що «поділ фінансових ринків 

на ринок грошей і ринок капіталів у сучасних умовах їх функціонування носить 

дещо умовний характер. Ця умовність визначається тим, що сучасні ринкові 

фінансові технології та умови емітування багатьох фінансових інструментів 

передбачають відносно простий і швидкий спосіб трансформації окремих 

короткострокових фінансових активів у довгострокові та навпаки» [524]. 

Водночас, у працях окремих вчених помітний власний погляд на грошовий 

ринок та ринок капіталу.  

Так, А. С. Гальчинський вважає, що грошовий ринок – це самостійний 

механізм урівноваження попиту і пропозиції грошей. Він називає цей ринок 

монетарним, під яким розуміє «мережу спеціальних (банківсько-фінансових) 
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інститутів, що забезпечують взаємодію попиту і пропозиції на гроші як 

специфічний товар, їх взаємне врівноваження» [84]. 

Грошовий ринок як самостійне явище висвітлено і у роботах М. І. Савлука. 

На його думку, грошовий ринок – це особливий сектор ринку, на якому 

відбувається купівля та продаж грошей як специфічного товару, формуються 

попит, пропозиція та ціна на цей товар [98]. Автор вважає, що грошовий ринок 

поділяється на ринок грошей (до 1 року) та ринок капталів (понад 1 рік).  

 І. М. Михайловська у структурі монетарного (грошового) ринку, якому 

надає функції фінансового, за видами інструментів розрізняє три взаємопов'язані 

ринки, які взаємодоповнюють один одного, але функціонують окремо: ринок 

позичкових капіталів, валютний ринок, ринок цінних паперів. За економічним 

призначенням ресурсів цей же ринок поділяють на ринок грошей та ринок 

капіталів [281]. 

Отож, проаналізувавши підходи вітчизняних та іноземних учених стосовно 

розподілу кредитного ринку за часовою ознакою на ринок грошей та ринок 

капіталів, можемо відмітити відсутність єдиного підходу до класифікації ринку. 

Насамперед, відсутній єдиний підхід щодо обґрунтування сутності фінансового, 

кредитного, грошового ринків та ринку капіталів. Саме через це не існує чіткої 

структуризації ринків, основним об’єктом яких є гроші, грошовий капітал та 

позиковий капітал.  

На нашу думку, основна причина наукової заплутаності у трактуваннях 

фінансових понять та їхніх складових криється у двоїстій природі позикового 

капіталу як форми прояву кредиту та як об’єкта кредитних відносин. З одного 

боку, позиковий капітал  це сума грошей, купівельних і платіжних засобів. З 

іншого боку, будь-яка сума купівельних і платіжних засобів може бути 

використана як капітал. Ця двоїстість випливає із самої сутності позикового 

капіталу як капіталу, що приносить відсотки і аж ніяк не порушує його єдності. 

Звичайно ж, не можна всю масу позикових капіталів розділити на дві частини, з 

яких одна уособлювала б лише гроші, інша – капітал. Двоїстість – це, хоча і 

суперечливі, але дві сторони одного і того ж явища. 
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На кредитному ринку при короткострокових та довгострокових угодах 

може бути вагомішою одна або інша характеристика позикового капіталу. В 

одному випадку, капітал виступає не стільки (хоча він і це значення зберігає) 

капіталом, скільки сумою купівельних і платіжних засобів. В іншому – позичена 

сума грошей є не стільки (хоча зберігає і це значення) грошима, скільки 

капіталом. Об'єктом операцій і на грошовому ринку, і на ринку капіталів 

виступає позиковий капітал. На одному сегменті кредитного ринку  відбувається 

перетворення одних форм капіталу в інші, на іншому  відбувається передача 

позикового капіталу, який повинен перетворитися в капітал реальний. У 

першому випадку рух позикового капіталу відображає наявний розподіл 

реальних капіталів, в іншому – рух позикового капіталу зумовлює перерозподіл 

реальних капіталів. Попри те, в обох випадках йдеться про рух позикового 

капіталу як такого. Як двоїстість природи позикового капіталу не суперечить 

його єдності, так і відмінність грошового ринку та ринку капіталів не суперечить 

єдності кредитного ринку. 

Вважаємо за доцільне дотримуватися думки, що кредитний ринок є 

цілісним і єдиним явищем, у складі якого функціонують ринок грошей і ринок 

капіталів - його структурні одиниці. Ринок грошей – це місце укладання 

короткострокових кредитних угод, а ринок капіталів – довгострокових. 

Грошовий ринок і ринок капіталів становлять один єдиний кредитний ринок. 

Отож існування ринку грошей і ринку капіталів випливає з двоїстої природи 

позикового капіталу, що приносить відсотки, однак це не суперечить єдності 

кредитного ринку. 

Ще однією традиційною ознакою класифікації кредитних ринків, зазвичай, 

виділяють інституціональну.  

Зазначимо, що серед вчених також немає єдиної думки щодо сукупності 

установ та організацій, які формують основу кредитного ринку та забезпечують 

його функціонування, а тому кожен автор відстоює власний погляд на 

інституціональну структуру кредитного ринку.  
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Так, В. М. Опарін у праці «Фінансова система України» [308] відображає 

структуру кредитного ринку як сукупність банківської системи та небанківських 

фінансово-кредитних установ. У складі банківської системи вчений вирізняє 

НБУ та комерційні банки, а небанківські фінансово-кредитні установи – це  

сукупність страхових, інвестиційних, факторингових, лізингових компаній та 

інвестиційних і пенсійних фондів, що працюють у сфері кредитування 

юридичних і фізичних осіб. 

На нашу думку, інституційна структура кредитного ринку лише як 

сукупність банківських та небанківських установ-кредиторів ринку, 

запропонована автором [308], є обмеженою. У цій структурі немає інших 

суб’єктів кредитного ринку, зокрема держави, позичальників, посередників, не 

конкретизовано їхнього місця та не відображено взаємозв’язків між ними. 

В. М. Шелудько у праці «Фінансовий ринок» [536] пропонує іншу 

структуру кредитного ринку, яка є розгалуженішою та містить більшу кількість 

учасників кредитних відносин. 

Автор відводить державі провідну роль в управлінні кредитним ринком, яка 

регулює діяльність ринку переважно через центральний банк. Тобто 

центральний банк, з одного боку, є агентом держави в реалізації її функцій на 

кредитному ринку, а, з іншого – кредитним центром дворівневої банківської 

системи. На першому, вищому, рівні банківської системи – центральний банк, а 

на другому – комерційні банки, які здійснюють свою діяльність відповідно до 

чинного законодавства і до кредитної політики, яку проводить центральний банк 

[536]. Окремо автор виділила позичальників кредитного ринку, яких 

розподілила на населення, сільськогосподарські підприємства, фінансові 

інститути-позичальники та корпорації. 

На наш погляд, структура кредитного ринку, яку запропонувала 

В. М. Шелудько, є більш досконалою порівняно з інституційною структурою, 

котру розробив В. М. Опарін. Вона запропонувала структуризацію кредитного 

ринку з погляду окремих суб’єктів кредитних відносин – держави, кредиторів та 

позичальників. Однак автор фактично ототожнила структуру кредитного ринку 
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зі структурою кредитної системи та не надала належного значення існуванню на 

ринку посередників та гарантів.  

Спільною рисою першої та другої інституціональних структур кредитного 

ринку [308, 536Помилка! Джерело посилання не знайдено.] є те, що функціонування 

ринку забезпечує кредитна система, у складі якої автори виокремлюють 

центральний банк, комерційні банки та небанківські фінансово-кредитні 

установи. На нашу думку, такий підхід обмежує розуміння сутності кредитного 

ринку, оскільки не враховує ні механізму його функціонування, ні його 

структурних складових, які би сповна відображали структуризацію та 

сегментацію національного кредитного ринку. Отож обидві запропоновані 

структури кредитного ринку є дещо обмеженими та потребують доопрацювання.  

Вважаємо, що найбільш повно структурувала кредитний ринок 

І. В. Сухораба, яка запропонувала розрізняти кредитний ринок: 

 за механізмом взаємодії між суб’єктами; 

 за рівнем функціонування; 

 за видом установи-кредитора [490].  

На основі ретельного аналізу відносин всередині кредитного ринку автор 

запропонувала виокремити три механізми взаємодії між суб’єктами кредитного 

ринку: 

1) взаємодію банківських та інших фінансово-кредитних установ з 

фізичними та юридичними особами задля формування грошових фондів; 

2) взаємодію між фінансовими установами; 

3) взаємодію юридичних чи фізичних осіб з банківськими, фінансово-

кредитними установами або іншими юридичними чи фізичними особами 

задля здійснення кредитних операцій для задоволення власних потреб 

[490]. 

У рамках першого механізму автор виділила ринок позик-депозитів. 

Відповідно до другого – ринок міжбанківського кредиту. У межах третього 

механізму взаємодії виокремлено ринки комерційного, виробничого, 

споживчого та державного кредитів.  
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До структури кредитного ринку за ознакою «за рівнем функціонування» 

автор зарахувала: ринки регіонального, національного та міжнародного 

кредитів, оскільки кредитний ринок функціонує на трьох рівнях: регіональному, 

національному та міжнародному [490]. 

За видом установи-кредитора І. В. Сухораба запропонувала визначити ще 

третю ознаку класифікації кредитного ринку. У межах цієї ознаки виділено 

ринок кредитів банківських установ, ринок кредитів інших фінансово-

кредитних установ та ринок кредитів міжнародних фінансових організацій 

[491, с. 5]. 

На нашу думку, автор ретельно обґрунтувала структуризацію кредитного 

ринку за механізмом взаємодії між суб’єктами та за рівнем функціонування, з 

чим ми погоджуємося. Однак вважаємо, що виокремлення як установ-

кредиторів ринку лише банківських установ, інших фінансово-кредитних 

установ та міжнародних фінансових організацій є певною мірою обмеженим. 

Автор не врахувала таких кредиторів ринку, як державні установи та суб’єкти 

господарювання, а на ринку міжнародного кредитування поза увагою 

залишилася більшість кредиторів: іноземні урядові установи, іноземні банки, 

небанківські фінансові установи, юридичні особи тощо. 

Вважаємо, що складна та розгалужена структура кредитного ринку, в якій 

переплітається велика сукупність окремих елементів, зумовлює неоднозначне її 

трактування та виділення низки ознак, які лежать в основі цієї структуризації. 

Тому, окрім традиційної часової та інституціональної ознак, за якими зазвичай 

структурують кредитний ринок, вбачаємо за доцільне як класифікаційні ознаки 

кредитного ринку розглядати також регіональну приналежність ринку, категорії 

позичальників, які функціонують на ринку, та організацію кредитних відносин 

за сегментами кредитного ринку. 

Цілковито погоджуючись із думкою І. В. Сухораби щодо структуризації 

кредитного ринку за рівнем функціонування, конкретизуємо її ще таким чином: 

зважаючи на поділ світового господарства за рівнями, вирізняємо кредитний 

ринок, який функціонує на мегарівні – світовий кредитний ринок; метарівні - 
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міждержавний (регіональний) кредитний ринок; макрорівні – національний 

кредитний ринок; мезорівні – регіональний або галузевий рівень всередині 

країни та макрорівні - локальний (місцевий) рівень. 

Кредитний ринок країни (національний) формується зі сукупності 

регіональних та галузевих кредитних ринків. Механізм їх дії передбачає обіг 

позичкового капіталу в межах окремої території країни або в межах певної 

галузі, а важливою особливістю виступає діяльність регіонально-галузевих 

суб’єктів ринку в рамках національного законодавства. Управління регіонально-

галузевим кредитним ринком здійснюють відповідні органи державного 

управління на місцях у межах наданих їм повноважень. 

Закономірно, що національний кредитний ринок формується з окремих 

регіонально-галузевих ринків та віддзеркалює їхні характерні особливості 

загалом. У розрізі національного кредитного ринку обсяг кредитних ресурсів 

(можливостей) окремих регіонів зазвичай суттєво різниться, відрізняються і 

потреби у кредитних коштах. Зазвичай, промислово розвинені території мають 

більші потреби в ресурсах, аніж регіони з економікою сільськогосподарського 

спрямування, а тому і перерозподіл позичкового капіталу на теренах 

національного кредитного ринку повинен відбуватися задля його ефективного 

використання. Важливою особливістю національного кредитного ринку є 

дотримання з боку суб’єктів, що виходять на нього, національного 

законодавства країни.  

В умовах суцільної глобалізації та інтеграції суб’єктів кредитного ринку у 

світове співтовариство формується ринок міжнародного кредиту. За масштабом 

та простором функціонування він є найбільшим, адже об’єднує всі національні 

кредитні ринки. Механізм дії на ринку міжнародного кредиту передбачає 

переміщення позичкового капіталу з однієї країни в іншу, тобто відбувається 

перерозподіл грошових фондів між суб’єктами ринку, які належать до різних 

країн або одним із суб’єктів є міжнародна організація [491, с. 6]. 

Ю. Г. Козак прирівнює міжнародний кредитний ринок до ринку банківських 

кредитних зобов'язань і зазначає, що здебільшого кредитування здійснюють 
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міжнародні банки саме завдяки широкій сфері їхньої фінансової діяльності 

[183]. 

Доречним є виділення у структурі кредитного ринку переліку 

позичальників.  

На кредитному ринку розрізняють такі категорії позичальників: уряд, великі 

і середні компанії, підприємства малого бізнесу, фізичні особи, громадські 

організації, домашні господарства тощо. Особливою категорією позичальників є 

банки. Усі вони виступають суб’єктами кредитного ринку, а їхню активність 

визначає розвиток ринку на визначеному етапі економічного циклу. 

На нашу думку, структурувати кредитний ринок за категоріями 

позичальників можна таким чином: 

 кредитування органів державного управління; 

 кредитування фінансових корпорацій 

 кредитування нефінансових корпорацій; 

 кредитування підприємств малого бізнесу; 

 кредитування домашніх господарств; 

 міжбанківське кредитування. 

Держава як позичальник фігурує переважно на міжнародному кредитному 

ринку і така діяльність опосередкована міжурядовими або міждержавними 

угодами про кредитування. 

На національному ринку основними позичальниками є нефінансові 

корпорації – великі та середні компанії та підприємства різних напрямів 

економічної діяльності, які певною мірою впливають на діяльність інших 

категорій позичальників.  

Кредити, надані у сфері малого бізнесу, часто супроводжує підвищений 

рівень ризику, хоча  вони й мають вищий рівень дохідності. Такі позичальники 

часто обмежені у виборі кредитора, тому банк може диктувати власні умови 

кредитної угоди. Якщо позичальником є велика компанія, то кредитний ризик 

оцінюють як незначний, але й дохідність такого кредиту невелика [487]. 
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Ринок кредитування домашніх господарств формують фізичні особи, які 

отримують кредити на реалізацію власних споживчих потреб. Це важлива 

складова економіки і фінансового сектору України, яка дає змогу визначити 

поточний стан добробуту населення держави, а, з іншого боку – впливає на 

формування левової частки кредитного ринку. 

Оскільки банки формують окрему групу позичальників, то на кредитному 

ринку їх виокремлюють у міжбанківський кредитний ринок. Основними  

суб'єктами міжбанківського ринку є центральний банк, який рефінансує 

комерційні банки, та комерційні банки, які виконують роль кредиторів-

позичальників, що дає змогу вкласти тимчасово вільні кошти одним та 

підвищити власну ліквідність за рахунок позичених коштів іншим.  

Визначивши структуру кредитного ринку за регіональною ознакою та за 

категорією позичальників, конкретизуємо структуру ринку за сегментами та 

кредитними відносинами у цих сегментах.  

Ґрунтуючись на проведеному дослідженні суб’єктів кредитного ринку, 

опираючись на опрацювання структур кредитного ринку низки авторів [86, 308, 

491, 536] та беручи до уваги основні види організації кредитних відносин на 

сучасному кредитному ринку, вважаємо, що у структурі кредитного ринку за 

організацією кредитних відносин потрібно виокремити такі сегменти:  

- банківського кредитування; 

- міжбанківського кредитування;  

- кредитування небанківськими фінансовими установами (НБФУ);  

- міжгосподарського кредитування; 

- державного кредитування; 

- кредитування іноземними економічними агентами.  

У сучасних умовах найпоширенішим є банківський кредит, на основі якого 

формується сегмент банківського кредитування. Зважаючи на найбільшу 

поширеність банківських кредитів з-поміж інших видів кредитів, даний сегмент 

є найвагомішою структурною складовою кредитного ринку. 
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Банківське кредитування – це самостійна ліцензована підприємницька 

діяльність банківських установ за допомогою залучених і власних коштів на свій 

ризик, що виражається в їх розміщенні на умовах платності, строковості і 

повернення, з дотриманням резервних й інших обов’язкових вимог, які 

забезпечують права учасників кредитування [386, с. 527].  

В основі банківського кредитування закладено процес надання банківських 

кредитів. М. Я. Дем'яненко визначає банківський кредит як основну форму 

кредиту, за якої банк надає клієнтові у тимчасове користування частину 

власного або залученого капіталу на умовах повернення зі сплатою банківського 

відсотка [513].  

З іншої точки зору дотримується М.А. Коваленко та розглядає банківський 

кредит як будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка 

гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке 

продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання 

боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання щодо 

сплати процентів та інших зборів із такої суми [180].  Водночас, проф. О. Д. 

Вовчак конкретизує, що «банківські кредити – це кредити, коли однією зі сторін 

кредитної угоди є банк [77]», а П.В. Круш доповнює, що це «рух позикового 

капіталу, що надається банками у позичку на умовах забезпеченості, 

поворотності, терміновості, платності» [211]. 

А. М. Поддєрьогін розглядає банківський кредит як економічні відносини 

між кредитором та позичальником з приводу надання коштів банком 

підприємству на умовах терміновості, платності, повернення, матеріального 

забезпечення. Банківський кредит надають суб’єктам господарювання всіх форм 

власності на умовах, передбачених кредитним договором [361].  

Таким чином можемо узагальнити, що у сегменті банківського 

кредитування відбувається рух позикового капіталу між кредитором (банком) та 

позичальником (юридичною або фізичною особою), що обумовлено кредитною 

угодою та набуває форми банківського кредиту різних видів.  
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У разі, якщо обидві сторони кредитної угоди – кредитор та позичальник – є 

банківськими установами, то йдеться про міжбанківське кредитування, яке 

формує сегмент міжбанківського кредитного ринку.  

Міжбанківський кредитний ринок – це частина ринку позикових капіталів 

(фінансового ринку), де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ 

залучають і розміщують між банками переважно у формі короткострокових 

міжбанківських депозитів на короткі терміни [131, 180]. Активну участь у цих 

операціях також бере центральний банк. 

Об’єктом на ринку міжбанківського кредитування є міжбанківський 

кредит  це кредит, наданий одним банком іншому, на міжбанківському ринку; 

це короткостроковий кредит, одержаний (наданий) задля оперативного 

забезпечення банківської системи ресурсами, дотримання вимог економічних 

нормативів, підтримки ліквідності, платоспроможності та стабільності 

функціонування банків [12].   

Міжбанківські кредити – це кредити, які отримує сам банк для формування 

своїх ресурсів [77]. Вони є одним з основних джерел формування банківських 

кредитів. Одержання кредитів в інших банках дає можливість банківським 

установам поповнювати власні кредитні ресурси. За надлишку ресурсів банк 

розміщує їх на міжбанківському ринку, за нестачі – купує на ринку [281, 524]. 

Кредитні відносини на міжбанківському ринку банки регламентують 

шляхом укладання кредитних угод, які передбачають умови розміщення 

тимчасово вільних коштів, права та зобов’язання сторін з належним 

оформленням справ за міжбанківським кредитом. 

 Отже, міжбанківський кредитний ринок є важливим сегментом кредитного 

ринку, який забезпечує формування ресурсної бази банків та слугує механізмом 

впливу державних органів на діяльність комерційних банків, стан грошово-

кредитної і валютної системи. Міжбанківський ринок відіграє важливу роль у 

забезпеченні нормальних умов функціонування фінансового ринку.  

Окрему групу кредиторів кредитного ринку формують небанківські 

фінансові установи: кредитні спілки, фінансові, лізингові, факторингові 
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компанії, ломбарди та інші кредитні установи. Саме вони разом із банківськими 

установами складають кредитну систему держави та займають свою особливу 

нішу на кредитному ринку.  

Відтак, вважаємо доречним виділити окремим сегментом кредитного ринку 

кредитування небанківськими фінансовими установами (НБФУ) із 

притаманними йому видами кредитів та формами організації кредитних  

відносин. 

Отже, сегмент кредитування НБФУ – це економічний простір, 

регламентований державою, у якому відбувається рух позикового капіталу від 

небанківських фінансових установ до позичальників на умовах строковості, 

платності та поворотності.  

Сегмент кредитування НБФУ може відігравати вагому роль у 

функціонуванні кредитного ринку, оскільки небанківські фінансові установи 

утворюють альтернативний банківському сектору сегмент, створюють 

альтернативні фінансові послуги, чим забезпечують розвиток конкурентного 

середовища на кредитному ринку.   

Державний кредит – це достатньо неоднозначна фінансова категорія.  

У більшості наукових джерел [18, c. 122; 321, 508, 512] державний кредит 

визначено як «специфічну ланку державних фінансів, яка не має ні окремого 

грошового фонду, ні відокремленого органу управління». Проте «держава може 

відігравати роль позичальника коштів (найчастіше), кредитора або гаранта». 

Основною формою державного кредиту є державні позики.  

На відміну від попередніх висловлювань авторів про сутність державного 

кредиту, В. Д. Лагутін та С. І. Юрій у цій «специфічній формі кредитних 

відносин» роль держави бачить лише як позичальника, а кредиторами 

виступають юридичні або фізичні особи [217, 512]. 

Однак навіть якщо іноді держава виступає у ролі кредитора, то йдеться про 

державне кредитування, тобто рух позикового капіталу від держави до 

позичальників. Тому державне кредитування можемо виокремити як іще один 
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сегмент кредитного ринку, який має власну, не схожу із попередніми 

сегментами, організацію кредитних відносин.  

Зважаючи на поширеність у відносинах між суб’єктами господарювання 

такого явища як міжгосподарський кредит, який відображає «економічні, 

кредитні відносини, які виникають між окремими підприємствами» [361], варто 

дослідити цей вид кредитних відносин у контексті кредитного ринку як один із 

його сегментів.  

Основними видами міжгосподарського кредиту є: комерційний кредит, 

дебіторсько-кредиторська заборгованість, аванси покупців, тимчасова фінансова 

допомога, облігаційні позики підприємств, розміщені серед юридичних осіб.  

Міжгосподарський кредит відображає економічні відносини між 

юридичними особами під час реалізації продукції чи послуг з відстроченням 

платежу [211]; це кредитні відносини, які виникають між окремими 

підприємствами в процесі їхніх розрахункових взаємовідносин або в процесі  

фінансових взаємовідносин [456].  

Тобто особливість  кредитних відносин міжгосподарського кредитування 

полягає в тому, що вони не призводять до руху позикового капіталу як у 

попередньо розглянутих видах кредитних відносин, а супроводжують процес 

реалізації продукції або фінансових розрахунків, коли виникають труднощі з 

поточним розрахунком із контрагентом. 

 Використання комерційного кредиту дає позичальникові змогу отримати 

право власності на певні товари, на їх використання в процесі виробництва чи 

для продажу населенню тощо із відтермінуванням оплати за них. Загалом  

існування міжгосподарського кредиту значною мірою пов'язане з недостатнім 

розвитком банківського кредиту, а його обсяги значно зростають у період 

фінансової кризи, яку супроводжує дефіцит фінансових коштів у підприємств.  

Іще одним особливим видом кредитних відносин, які регламентуються 

нормами міжнародного права та міжнародними угодами, є міжнародний кредит. 

Зважаючи на те, що міжнародне кредитування є доволі поширеним на 

території України, тобто певним чином «втручається» у національний 
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кредитний ринок, виділимо його окремим сегментом як ринок зі специфічною, 

відмінною від національної, організацією кредитних відносин.  

Автори [34, 98, 230, с. 24; 338, 453, с. 283; 458, 517] розглядають 

міжнародний кредит як рух позикового капіталу у сфері міжнародних 

економічних відносин, пов’язаний з наданням валютних і товарних ресурсів на 

засадах повернення у певні строки та, як правило, з виплатою відсотка. 

Кредиторами і позичальниками є суб’єкти різних країн. 

Кожна країна може бути одночасно експортером та імпортером капіталу, а 

міжнародний кредит можна розглядати як особливий вид міжнародної торгівлі.  

Таким чином, ґрунтуючись на дослідженні структурних складових 

кредитного ринку, пропонуємо узагальнену структуру кредитного ринку, 

розроблену на основі виділеної сукупності класифікаційних ознак 

функціонування кредитного ринку (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Структуризація кредитного ринку за класифікаційними ознаками 

Джерело: власна розробка автора 
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Отож, структуру кредитного ринку пропонуємо визначати за такими 

критеріями (ознаками): 

 залежно від призначення та ліквідності фінансових активів (за часовою 

ознакою);  

 за категорією позичальників; 

 за рівнем функціонування; 

 за сегментами ринку (організацією кредитних відносин). 

Усі запропоновані ознаки структуризації вважаємо рівнозначними. 

Структуру кредитного ринку тієї чи іншої держави можливо одночасно 

визначити за кількома критеріями. Наприклад, у межах певного національного 

кредитного ринку може переважати ринок грошей, на якому найбільш 

активними позичальниками є нефінансові корпорації, які надають перевагу 

банківському кредитуванню.  

Таким чином, у відображеній структурі кредитного ринку поєднано в одне 

ціле різні його прояви, що  відображає його багатогранність. 

 

 

1.4. Сутність кредитних ресурсів та їх суб’єктний склад   

 

У сучасній високорозвиненій ринковій економіці постійно зростає потреба 

у фінансових ресурсах, за допомогою яких можна реалізувати споживчо-

інвестиційні потреби і населення, і суб’єктів господарювання. Основний потік 

фінансових ресурсів до суб’єктів ринку надходить у вигляді кредитних ресурсів 

через механізм кредитного ринку.  

Саме наявність кредитних ресурсів забезпечує функціонування кредитного 

ринку та дає змогу в подальшому реалізувати кредитні операції. Відсутність 

належного обсягу кредитних ресурсів обмежує можливості ефективної 

діяльності суб’єктів кредитного ринку, знижує рівень кредитування економічних 

суб’єктів та негативно впливає на стан національної економіки. 
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У дослідженні, проведеному у попередніх підрозділах, до основних 

учасників національного кредитного ринку зараховано: державу, банківські та 

небанківські фінансово-кредитні установи, юридичних та фізичних осіб. 

Відповідно, кожен із зазначених учасників кредитного ринку реалізує на 

практиці конкретний вид кредиту: 

 держава – державний кредит; 

 комерційні банки – усі види банківських та міжбанківських кредитів; 

 небанківські фінансові установи – споживчі та виробничі кредити; 

 суб’єкти господарювання – міжгосподарський кредит, лізинг; 

 іноземні економічні агенти – усі види вище перелічених кредитів. 

Усі перелічені учасники беруть активну участь у кредитних відносинах та 

виступають і кредиторами, і позичальниками. У ролі кредиторів учасники ринку 

зацікавлені у формуванні достатнього обсягу власних кредитних ресурсів, а як 

позичальники бажають отримувати кредит у тому розмірі, який потрібний їм на 

певний момент для задоволення своїх потреб. Таким чином, формування 

кредитних ресурсів лежить в основі якісної взаємодії основних суб’єктів ринку – 

кредиторів та позичальників. А обсяг кредитних ресурсів безпосередньо впливає 

на прибутковість їх діяльності. 

Варто зазначити, що в науковій літературі [12, 77, 72, 139, 217] автори дещо 

однобоко підходять до тлумачення поняття «кредитні ресурси», акцентуючи 

увагу лише на кредитних ресурсах банків та залишаючи поза увагою 

формування кредитних ресурсів у інших суб’єктів кредитного ринку. Таке ж 

неоднозначне трактування в літературі спостерігаємо і щодо джерел формування 

кредитних ресурсів. 

Традиційно автори [38, 101, 140] джерела формування кредитних ресурсів  

поділяють на власні, залучені та позичені, водночас у науковій літературі [217, 

361] трапляється також поділ джерел лише на власні та запозичені. 

Щодо позиції авторів, які поділяють кредитні ресурси на власні та залучені, 

то вважаємо, що у цивільно-господарських правовідносинах можна усі кошти зі 

сторони вважати залученими. Однак, у фінансово-кредитних відносинах варто 
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виокремлювати позичені та залучені кошти, оскільки кредит у жодному разі не 

належить до залученого капіталу. Кошти, отримані за кредитною угодою, 

підлягають поверненню, а платою за них є нараховані відсотки, на відміну від 

залучених коштів. Тобто кредит – це позиковий капітал. 

Таким чином, у нашому дослідженні розрізнятимемо власні, позичені та 

залучені джерела формування кредитних ресурсів.  

Задля комплексного дослідження поняття «кредитні ресурси», розглянемо 

докладніше підходи до поділу кредитних ресурсів за джерелами та способами їх 

формування у розрізі суб’єктів-кредиторів кредитного ринку: держави, 

банківських та небанківських фінансових установ, суб’єктів господарювання та 

іноземних економічних агентів. 

Держава є найбільш вагомим суб’єктом кредитного ринку, незважаючи на 

незначну частку державного кредитування серед інших видів кредитів. Проте, за 

умов значного економічного піднесення, держава-кредитор може суттєво 

впливати власною кредитною діяльністю на динаміку кредитного ринку. 

Враховуючи обмежені можливості акумулювання та мобілізації фінансових 

ресурсів державою, кредитні ресурси держави – це [372, 392]: 

 кошти, передбачені у державному бюджеті та місцевих бюджетах, для 

надання кредитів;  

 кредити іноземних та вітчизняних юридичних і фізичних осіб;  

 кошти, що надходять від погашення кредитів та сплати відсотків за 

користування ними;  

 позабюджетні кошти;  

 кошти від проведення аукціонів, конкурсів, лотерей, тендерів і виставок; 

 матеріальні та нематеріальні ресурси, виділені органами місцевого 

самоврядування, фізичними і юридичними особами в установленому 

порядку; 

 кошти, залучені від емісії державних цінних паперів, переважно облігацій.  

Визначений перелік кредитних ресурсів держави дає змогу сформувати 

уявлення про джерела формування державних кредитних ресурсів.  
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Особливістю кредитних ресурсів держави є те, що їхня левова частка 

утворюється із власних коштів держави – доходів Державного та місцевих 

бюджетів. До позичених коштів, за рахунок яких можуть формуватися кредитні 

ресурси держави, належать: кредити іноземних та вітчизняних юридичних і 

фізичних осіб, емісії облігацій тощо; а до залучених коштів – гранти, іноземні 

дотації чи субвенції.  

Таким чином, з-поміж джерел формування кредитних ресурсів держави 

переважають власні кошти, водночас залучені та позичені кошти можуть 

використовувати у разі нестачі коштів Державного бюджету або на реалізацію 

важливого інвестиційного проекту національного масштабу.  

Держава-кредитор формує кредитні ресурси для кредитування програм 

цільового соціально-економічного розвитку населення і суб’єктів 

господарювання та використовує ці ресурси лише за чітким цільовим 

призначенням, а обсяги кредитування наперед визначені у законодавчих та 

нормативно-правих документах. Зміна призначення та обсягів надання 

державних кредитів можлива лише шляхом внесення поправок у відповідні 

документи. 

Суб’єктами формування кредитних ресурсів держави є: уряд, центральний 

банк, державні цільові фонди та державні органи управління в регіонах. 

Отож, робимо висновок, що кредитні ресурси держави – це частина 

доходів державного та місцевих бюджетів, кредити іноземних та вітчизняних 

юридичних і фізичних осіб, а також залучені на доброчинних засадах кошти на 

кредитування програм цільового соціально-економічного розвитку населення та 

суб’єктів господарювання. 

Підприємства у сучасній науковій літературі взагалі не розглядаються як 

кредитори. Зазвичай, вчені визначають кредитні ресурси підприємства як 

«сукупність кредитних коштів, залучених для фінансового забезпечення його 

функціонування», які «формуються на основі потреби в них для формування 

оборотних коштів (виробничих запасів, запасів готової продукції та товарних 

запасів, для фінансування інших виробничих потреб) і задоволення 
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інвестиційних потреб» [142, 541]. Тобто підприємства, здебільшого, 

розглядають лише як позичальників кредитних ресурсів для поповнення 

обігових коштів. 

Водночас, існування міжгосподарського кредиту науковці не заперечують. 

Тому, якщо підприємство надає кредит іншому підприємству, воно повинно 

мати певний обсяг кредитних ресурсів. Однак, зважаючи на «вимушений» 

характер міжгосподарського кредитування, кредитні ресурси підприємства не 

мають традиційного вигляду певного фонду, який можна використовувати для 

кредитних операцій. Міжгосподарський кредит набуває форми комерційного 

кредиту, дебіторської заборгованості, авансових платежів покупців,  лізингу 

тощо.  

Межі міжгосподарського кредиту визначають розміри резервних капіталів, 

які є у розпорядженні суб'єктів господарювання – кредиторів, а також 

регулярність припливу грошового капіталу за рахунок реалізації товарів і 

можливості трансформації наданого міжгосподарського кредиту в банківський 

або отриманий міжгосподарський [77, c. 56; 98, с. 403]. 

З іншого боку, можна вважати, що кредитні ресурси підприємства будуть 

визначатися допустимим рівнем дебіторської заборгованості, який у науковій 

літературі визначають за допомогою коефіцієнта залучення оборотних активів у 

дебіторську заборгованість [139, 463]. Зростання цього показника свідчить про 

збільшення частки дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних 

активів, що своєю чергою знижує ліквідність підприємства. Це зумовлює 

потребу вибирати між збільшенням обсягу продажів за зростання дебіторської 

заборгованості та збереженням ліквідності підприємства [100, с. 5]. 

Суб’єктами формування кредитних ресурсів для міжгосподарського 

кредитування є самі суб’єкти господарювання, які використовують для 

кредитних цілей лише власний капітал. Відповідно, джерелом формування 

кредитних ресурсів підприємств є їхні власні кошти.  

Отож, під кредитними ресурсами підприємства пропонуємо розуміти  

частину доходів, яку підприємство на добровільних засадах погоджується 
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отримати у майбутньому, аби реалізувати більшу кількість товарної продукції у 

теперішньому періоді; розмір резервних капіталів підприємства або допустимий 

рівень його дебіторської заборгованості. 

Небанківські фінансові установи теж є активними кредиторами кредитного 

ринку, майже усі види яких, за винятком ломбардів та лізингових компаній, 

залучають кошти юридичних та фізичних осіб із подальшим розміщенням їх у 

дохідні активи: у цінні папери, кредити (переважно довгострокові) або 

банківські депозити.  

Небанківська фінансова установа – це юридична особа, яка надає одну чи 

кілька фінансових послуг в установленому законодавством України порядку 

[420]. До небанківських фінансових установ належать кредитні спілки, 

ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи 

накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та 

інші юридичні особи, винятковим видом діяльності яких є надання фінансових 

послуг [368]. Однак суб’єктами-кредиторами кредитного ринку виступають 

лише кредитні установи, ломбарди, факторингові, лізингові та фінансові 

компанії. Кожна із перелічених установ займає свою нішу у кредитуванні 

юридичних та фізичних осіб відповідно до нормативно-правових документів, що 

визначають її статус та вид діяльності на ринку фінансових послуг. 

Кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними 

особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у 

взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних 

грошових внесків членів кредитної спілки. Кредитна спілка діє на основі 

самофінансування [409]. 

Кредитна спілка формує фонд кредитних ресурсів за рахунок внесків 

юридичних та фізичних осіб-учасників спілки. Вона також може отримувати 

кредити банків та об'єднаної кредитної спілки, залучати кошти інших установ та 

організацій суто для надання кредитів своїм членам. 

Таким чином, джерелами формування кредитних ресурсів кредитної спілки 

є її власні кошти у вигляді власного капіталу, залучені кошти – у вигляді різного 
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роду внесків учасників кредитної спілки, та позичені кошти – у вигляді кредитів 

банків або об'єднаної кредитної спілки. 

Відповідно, кредитні ресурси кредитної спілки – це фонд коштів, 

сформований із членських, пайових, ощадних та депозитних внесків юридичних 

та фізичних осіб-учасників цієї спілки, а подекуди й кредитів банків або 

об'єднаної кредитної спілки для кредитування її учасників.  

Ломбард – це фінансова установа, винятковим видом діяльності якої є 

надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок  

власних  або  залучених  коштів  під  заставу  майна  на визначений  строк  і  під  

процент  та  надання супутніх послуг. Залученими коштами ломбарду  можуть 

бути банківські  кредити  або залучені  кошти  від  юридичних  осіб  відповідно 

до законодавства України [373]. Як бачимо, у законодавстві ототожнено поняття 

залучених та позичених коштів, оскільки банківські кредити вважають 

залученими коштами.  

На нашу думку, кредитні ресурси ломбарду доцільніше трактувати як 

сукупність власних та позичених коштів, які використовують на надання 

кредитів населенню. Власні кошти – це частина статутного капіталу та 

отриманого прибутку, а позичені кошти – це кредити банківських установ.  

Факторингова компанія – це фінансова установа, яка здійснює в інтересах 

третіх осіб за власний рахунок, або за рахунок цих осіб операції з 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, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості 

фінансових активів [420]. 

 Іншими словами, факторингові компанії купують дебіторську 

заборгованість клієнтів, пов'язану з постачанням товарів або наданням послуг 

[131, 524]. Правовими засадами факторингу в Україні є Закони України «Про 

банки і банківську діяльність», «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг», а також ст. 350 Господарського 

кодексу та ст. 73 Цивільного кодексу.  
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Варто зазначити, що законодавство забороняє небанківським фінансовим 

установам, зокрема факторинговим компаніям, залучати або позичати кошти 

третіх осіб для надання факторингових послуг. Це обмежує ресурсну базу 

факторів лише власним капіталом та ставить їх у неконкурентне становище, 

порівняно з банками, які також надають факторингові послуги.  

Виходячи із нормативно-правових документів [89, 391, 420, 526], що 

регламентують порядок проведення факторингових операцій на ринку 

фінансових послуг, кредитними ресурсами факторингової компанії є власні 

кошти, за рахунок яких може бути викуплена дебіторська заборгованість у 

клієнтів компанії. 

Ще одним кредитором з-поміж небанківських фінансових установ 

виступають лізингові компанії – «юридичні особи, котрі передають право 

володіння і користування неспоживною річчю (предметом лізингу), визначеною 

індивідуальними ознаками та віднесеною, згідно з законодавством, до основних 

фондів, фізичній або юридичній особі (лізингоодержувачу) відповідно до 

договору лізингу» [175].  

Іншими словами, лізингова компанія здійснює операції з передання у 

строкову оренду власного чи придбаного майна – машин, устаткування, 

транспортних засобів, споруд виробничого призначення на умовах певного 

терміну, зворотності та платності. Лізингодавець (власник майна) надає 

лізингоодержувачеві (користувачеві майна) фінансову послугу: він купує майно 

у власність за певну вартість і за рахунок періодичних внесків 

лізингоодержувача в кінцевому підсумку відшкодовує цю вартість [493, 494, 

c. 27]. 

Кредитними ресурсами лізингової компанії вважатимемо майно компанії, на 

яке передається право тимчасового володіння і користування в разі укладання 

лізингової угоди. Джерелами формування кредитних ресурсів лізингодавця є 

власні кошти у вигляді власного капіталу та позичені кошти – у вигляді 

банківських кредитів. 



 71 

До небанківських фінансових установ зараховано також і фінансові 

компанії – «це фінансові установи, які надають фінансові послуги, та які не є 

страховиком, фінансовою установою, яка надає послуги з накопичувального 

пенсійного забезпечення, фінансовою установою – юридичною особою 

публічного права, а також кредитною установою, зокрема кредитною спілкою та 

ломбардом» [370]. 

 Фінансові компанії – це небанківські інститути кредитної системи, що 

спеціалізуються на кредитуванні продажу споживчих товарів з відстрочкою 

платежу. Кредитні ресурси фінансових компаній формуються шляхом 

акумулювання переважно грошових коштів юридичних осіб і менше – фізичних 

осіб; продажу комерційних паперів, випуску акцій та облігацій. Залучені кошти 

надають споживачам у вигляді  кредитів. Фінансові компанії сплачують своїм 

вкладникам вищі проценти, ніж комерційні банки. 

Таким чином, кредитні ресурси фінансової компанії – це акумульовані 

кошти фізичних та юридичних осіб, а також кошти, залучені та позичені на 

ринку цінних паперів, що використовують на споживче кредитування. 

Відповідно, джерелами формування кредитних ресурсів фінансових 

компаній є власні, залучені та позичені кошти. 

Узагальнюючи, можемо визначити, що кредитні ресурси небанківських 

фінансових установ – це частина їхнього власного капіталу, залучені кошти 

юридичних і фізичних осіб або позичені кошти, які установи акумулюють з 

метою надання певних видів кредиту, зважаючи на свою спеціалізацію, на 

умовах платності, поворотності, строковості, забезпеченості та цільового 

використання.             

Найбільш дослідженим та водночас дискусійним питанням у науковій 

літературі є визначення, формування та використання кредитних ресурсів 

банківських установ. Величезні масштаби кредитування економіки, зазвичай, 

вимагають і формування відповідних обсягів ресурсів для цього. Зважаючи на 

важливе значення банківського кредитування для соціально-економічного 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
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розвитку держави, розглянемо ґрунтовніше особливості формування 

банківських кредитних ресурсів. 

Зазвичай, у науковій літературі вчені [12, 77, 72, 139, 217] визначають 

кредитні ресурси банку як «кошти, що є у розпорядженні банку і які він може 

використовувати для кредитних операцій». Тобто, обсяг кредитних ресурсів 

уособлює певні можливості, які може реалізувати банк за сприятливих обставин.  

Банки формують та використовують кредитні ресурси для забезпечення 

своєї щоденної комерційної діяльності – кредитування юридичних та фізичних 

осіб задля отримання прибутку. Тобто прибутковість діяльності банків 

безпосередньо залежить від сформованого обсягу кредитних ресурсів. 

Постачальників та суб’єктів формування кредитних ресурсів банку можна 

розділити на кілька груп: 

1. Фізичні особи (населення) і держава, які є основними «постачальниками» 

кредитних ресурсів банків, використовуючи частину своїх поточних грошових 

доходів на споживання, іншу частину відкладають на покриття майбутніх 

витрат, тобто зберігають на банківських депозитах. 

2. Суб’єкти господарювання, в яких також утворюються тимчасово вільні 

кошти, насамперед, у вигляді амортизаційного фонду або у вигляді частини 

оборотних коштів, яка на порівняно невеликі проміжки часу не задіяна у 

виробничому процесі й залишається на поточних рахунках банків. 

3. Самі комерційні банки, які для формування кредитних ресурсів можуть 

використовувати частину власного капіталу або позичати на міжбанківському 

кредитному ринку.  

Отож, основними джерелами формування банківських кредитних ресурсів є 

власні кошти банків; залучені: залишки на поточних (валютних) рахунках, 

кошти юридичних та фізичних осіб на депозитні рахунки до запитання та 

строкові; позичені: міжбанківські кредити та кошти, одержані від випуску 

цінних паперів. 

До власних коштів банку належать статутний капітал, резервний та інші 

фонди, резерви на покриття різноманітних ризиків і нерозподілений прибуток.  
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Кошти суб'єктів господарювання і населення, залучені банком на 

депозитних та поточних рахунках, формують залучений капітал банку. Він є 

суттєвою частиною пасивів банку, яка в декілька разів перевищує його власний 

капітал. Це - найбільша частина і основне джерело формування кредитних 

ресурсів банку. 

 Кредитні ресурси формують також і з позиченого капіталу банку – це 

частина банківського капіталу, яка включає кошти, запозичені у кредиторів та 

інвесторів на грошовому ринку. Основними джерелами запозичених коштів для 

банків є [388]: 

 кредити центрального банку; 

 кредити, отримані від інших банків на міжбанківському кредитному 

ринку; 

 проведення операцій РЕПО; 

 кредити міжнародного фінансового ринку; 

 кошти, отримані від емісії та продажу боргових цінних паперів. 

Звісно ж, не всі власні та залучені кошти банк може використати на 

здійснення кредитних операцій. Банк повинен завжди мати в наявності грошові 

кошти аби виконувати взяті на себе зобов'язання щодо забезпечення своєчасного 

повернення (надання) коштів своїм клієнтам. Вкладники мають бути впевнені в 

надійності банку. Тому в банку створюють обов'язковий резерв ліквідності, який 

повинен гарантувати повернення коштів вкладникам. Комерційні банки в усіх 

країнах забезпечують вкладникам резервний запас на випадок можливих втрат; 

передбачають також різноманітні форми прямого і непрямого страхування. 

Втрата вкладників впевненості щодо фінансової стійкості банків може призвести 

до масового вилучення вкладів, що вкрай негативно вплине на загальну 

економічну ситуацію в країні [492]. 

Загалом формування кредитних ресурсів банку є тривалим, витратним та 

трудомістким процесом, який залежить від обсягу та структури банківських 

ресурсів, які є визначальними у цьому процесі, та низки внутрішніх і зовнішніх 
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чинників. Банки не зможуть якісно виконувати кредитні операції в умовах 

обмеженої ресурсної бази.  

У загальному тлумаченні «банківські ресурси – це сукупність коштів, що є 

у розпорядженні банків і які вони використовують для кредитування та інших 

активних операцій» [26, с. 18; 78; 494, с. 27]. 

Водночас, декотрі вчені деталізують це поняття, перелічуючи джерела 

формування банківських ресурсів. Зокрема, О. Д. Заруба доповнює визначення 

та зазначає, що «складовими ресурсів банку є його власні та залучені від інших 

юридичних та фізичних осіб кошти...» [141, с. 5]. Аналогічний підхід до 

трактування поняття «банківських ресурсів» пропонують Г. С. Панова 

[334, с. 40], О. В. Васюренко [515, с. 76] та Р. І. Шевченко [534, с. 22]. 

В. І. Колеснікова і Л. П. Кролівецька визначають, що «до банківських ресурсів 

належать власні кошти банків, позичені і залучені кошти, сукупність яких банк 

використовує для здійснення активних операцій, тобто розміщення 

мобілізованих ресурсів з метою одержання доходу» [25, с. 116]. А. Ж. Довгань 

банківські ресурси розглядає як «акумульовані банком вільні грошові кошти 

економічних суб’єктів на умовах виникнення зобов’язань власності чи боргу для 

подальшого розміщення на ринку з метою отримання прибутку» [116, с.4]. 

Ключовим чинником, який визначає якість та склад банківських ресурсів, 

та, відповідно, кредитних ресурсів банку, а також впливає на їхню структуру, є 

розмір банку, який безпосередньо впливає на кількість залучених клієнтів і 

відтак на величину поточних пасивів. Великі банки, які співпрацюють з 

корпораціями та потужними підприємницькими фірмами, а також володіють 

значним депозитним портфелем, мають більші можливості щодо формування 

великого обсягу кредитних ресурсів. Дрібніші банки, які зорієнтовані на 

співпрацю із малим та середнім бізнесом та залучають невелику кількість 

вкладників, мають значно  менші можливості формувати кредитні ресурси. 

До внутрішніх чинників, які визначають обсяг та склад банківських 

ресурсів, а через них і кредитних ресурсів, можна також зарахувати: досвід та 

кваліфікацію менеджерів у сфері різних видів кредитування та кредитну 
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політику банку; збільшення кількості банківських клієнтів; збільшення коштів, 

наявних у банківських клієнтів; розширення переліку банківських продуктів, 

щоб привабити клієнтів; специфіку сектора ринку, який обслуговує цей банк, 

розширення мережі філій банку тощо. 

Водночас, провідним зовнішнім чинником, який беззаперечно впливає на 

обсяг та структуру банківських ресурсів, є стан національної економіки. Саме 

позитивне економічне середовище в країні визначає інтенсивність надходження 

депозитного потоку в банківську систему, наявність платоспроможних клієнтів 

серед великих промислових підприємств, що забезпечує більші обсяги 

залишкових коштів на поточних рахунках, та загалом забезпечує стабільність 

банківської системи. Кризовий стан економіки призводить до протилежного та 

відповідно негативно впливає на процес формування банківських ресурсів та їх 

обсяги. 

Отже, банківські ресурси мають широке цільове призначення і можуть бути 

використані не лише для кредитних, а й для інших видів активних операцій, що 

приносять банкам дохід, а також для нарощування матеріально-технічної бази 

банку [151]. Достатні за обсягом та належним чином збалансовані банківські 

ресурси є важливою передумовою прибутковості банків, підтримки їх 

достатньої ліквідності та довіри з боку учасників ринку, а також - необхідною 

передумовою формування кредитних ресурсів. Ось чому вважаємо, що всю 

сукупність банківських ресурсів варто розглядати не самостійно, а як базу 

ефективного формування та використання кредитних ресурсів.  

Проведене комплексне дослідження сутності кредитних ресурсів 

комерційних банків доводить, що вони мають першочергове значення і 

слугують необхідним активним елементом банківської діяльності загалом та 

кредитування зокрема. Комерційні банки, з одного боку, залучають вільні 

грошові кошти юридичних та фізичних осіб, формуючи тим самим банківські 

ресурси, а, з іншого – розміщують їх від свого імені на умовах повернення, 

терміновості, платності, забезпеченості та цільового характеру. При цьому, 
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важливу роль у кредитній діяльності комерційних банків відіграють процеси 

трансформації. 

У попередньому підрозділі ще одним видом кредиторів кредитного ринку 

було визначено іноземних економічних агентів, якими можуть бути: уряди 

іноземних держав, міжнародні фінансові організації, іноземні банківські та 

небанківські фінансові установи, корпорації, концерни та приватні особи. А 

тому, кредитні ресурси, які можуть сформувати та надати на кредитний ринок 

іноземні кредитори, охоплюють усі види вище перелічених кредитних ресурсів 

та, відповідно, є комплексними.  

Таким чином, кредитні ресурси іноземних кредиторів – це кошти, 

закумульовані іноземними економічними агентами, які є тимчасово вільними та 

можуть надаватися на принципах кредитування національним позичальникам.  

На основі проведеного наукового аналізу сутності та економічного змісту 

поняття «кредитні ресурси» узагальнимо визначення цього поняття залежно від  

суб’єктного складу кредиторів (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Визначення поняття «кредитні ресурси» залежно від  суб’єктного 

складу кредиторів 

  Визначення 

  Кредитні ресурси 

держави  

-  це частина доходів державного та місцевих бюджетів, 

кредити іноземних та вітчизняних юридичних і фізичних 

осіб, а також залучені на доброчинних засадах кошти для 

кредитування програм цільового соціально-економічного 

розвитку населення та суб’єктів господарювання. 

Кредитні ресурси банку - це кошти, що є у розпорядженні банку і які він може 

використовувати для кредитних операцій. 

Кредитні ресурси 

підприємства 

  - це розмір резервних капіталів підприємства або 

допустимий рівень  дебіторської заборгованості; 

- це частина доходів, яку підприємство на добровільних 

засадах погоджується отримати у майбутньому, аби 

реалізувати більшу частину товарної продукції у 

теперішньому. 

Кредитні ресурси 

іноземних кредиторів 

- це кошти, закумульовані іноземними економічними 

агентами, які є тимчасово вільними та можуть надаватися 

на принципах кредитування національним позичальникам. 

Кредитні ресурси 

небанківських 

фінансових установ 

- це частина власного капіталу, залучені кошти юридичних 

і фізичних осіб або позичені кошти, які установи 

акумулюють задля надання певних видів кредиту, 

враховуючи свою спеціалізацію, використовуючи основні 

принципи кредитування. 
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 Продовження табл. 1.2 

зокрема:  

кредитні ресурси 

фінансової компанії 

- це акумульовані кошти фізичних та юридичних осіб, а 

також залучені та позичені кошти на ринку цінних паперів, 

що використовують для споживчого кредитування. 

кредитні ресурси 

лізингової компанії 

- це майно, на яке передається право тимчасового володіння 

і користування в разі укладення лізингової угоди. 

кредитні ресурси 

факторингової компанії 

- це  власні кошти, за рахунок яких може бути викуплена 

дебіторська заборгованість у клієнтів компанії. 

кредитні ресурси 

ломбарду 

 - це сукупність власних та позичених коштів, які 

використовують для надання кредитів населенню.  

кредитні ресурси 

кредитної спілки 

 - це фонд коштів, сформований із членських, пайових, 

ощадних та депозитних внесків юридичних та фізичних 

осіб-учасників кредитної спілки, а подекуди і кредитів 

банків або об'єднаної кредитної спілки для кредитування її 

учасників.  

Джерело: власна розробка автора 

 

Беручи до уваги вищенаведені визначення поняття «кредитні ресурси» 

залежно від  суб’єктного складу кредиторів, визначимо їхні спільні та відмінні 

риси.  

Отже, кредитні ресурси усі кредитори формують та використовують для 

проведення кредитних операцій. Усі групи кредиторів як кредитні ресурси 

можуть використовувати або використовують частину власного капіталу. Інші 

джерела формування кредитних ресурсів можуть різнитися. Відрізняються 

також мотиви та передумови формування кредитних ресурсів. Так, для держави 

 це можливість реалізувати програми цільового соціально-економічного 

розвитку населення та суб’єктів господарювання; для банківських установ  це 

змога проводити кредитні операції з метою отримання прибутку; для 

небанківських фінансових установ  це забезпечення нетипових та 

неприбуткових для банків видів кредитів; для підприємств - це можливість 

збільшити реалізацію товарної продукції. 

Таким чином, дослідивши та проаналізувавши сутність та економічний 

зміст поняття «кредитні ресурси» у розрізі кредиторів кредитного ринку, 

можемо запропонувати таке їх узагальнене визначення. 
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Кредитні ресурси – це власні, позичені або залучені кошти, які кредитори 

використовують для виконання кредитних операцій задля отримання прибутку 

і/або досягнення соціально ефекту.  

Враховуючи основні види діяльності кожного із перелічених суб’єктів та 

причин кредитування інших суб’єктів ринку, визначимо основні передумови, що 

спонукають до формування кредитних ресурсів у суб’єктів-кредиторів 

кредитного ринку.  

Найбільші обсяги кредитних операцій і відповідно найбільші обсяги 

кредитних ресурсів формують банківські установи, аби забезпечити свою 

повсякденну комерційну діяльність – кредитування юридичних та фізичних осіб 

задля отримання прибутку. Отже, прибутковість діяльності банків 

безпосередньо залежить від сформованого обсягу кредитних ресурсів.  

Небанківські фінансові установи формують кредитні ресурси також з 

метою виконання кредитних операцій, які, втім, дещо іншого характеру, ніж 

банків, оскільки ці установи працюють у сегменті кредитного ринку, якому 

притаманна менша прибутковість, аніж той, на якому діють банки. Тому такі 

установи є не стільки конкурентами банків, скільки результатом розвитку 

інфраструктури кредитного ринку. 

Окрім того, доволі часто кредити від небанківських фінансових установ 

мають пільговий характер, зокрема, кредити кредитних спілок чи фінансових 

компаній для своїх учасників. А тому основною передумовою створення 

кредитних ресурсів є забезпечення позиковими коштами фізичних та юридичних 

осіб-учасників небанківських установ. Водночас такі небанківські фінансові 

установи як ломбарди формують кредитні ресурси для забезпечення своєї 

основної комерційної діяльності – надання кредитів, а їхньою метою є 

отримання прибутку. Отже, діяльність таких небанківських фінансових установ 

вигідна і тим, хто заощаджує, і тим, хто позичає. 

Основною передумовою формування кредитних ресурсів держави є 

забезпечення кредитування фізичних та юридичних осіб, переважно на 

пільгових умовах, для реалізації їх життєво важливих проектів: освіта, житло, 
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пріоритетні національні або галузеві інвестиційні проекти тощо. Фактично 

кредитні операції для держави є низько прибутковими і навіть збитковими. 

Однак ця діяльність має за мету радше реалізувати важливі соціальні завдання, 

аніж економічні. 

Щодо підприємств, то кредитна діяльність не належить до основних видів 

їхньої діяльності. Для суб’єкта господарювання надання міжгосподарського 

кредиту є «вимушеним кредитуванням», а отримання позички у вигляді 

комерційного кредиту не є метою. Основною метою міжгосподарського 

кредитування є прискорення реалізації товару чи послуги, що сприяє 

безперебійному процесу виробництва, прискоренню кругообігу капіталу. 

Додатковим, але не визначальним ефектом від кредитної діяльності 

підприємства є можливість отримати додатковий дохід у формі відсотка, який 

закладено у вартість реалізованих товарів чи наданих послуг. 

Таким чином, «формування» кредитних ресурсів для підприємства є 

справою радше вимушеною, аніж прогнозованою та заздалегідь розрахованою. 

Жодне підприємство не резервує обігові кошти під кредитування інших 

суб’єктів. А тому суб’єкти господарювання – це єдині кредитори кредитного 

ринку, які не мають наперед визначеного обсягу кредитних ресурсів та не 

акумулюють їх. 

Отож, кожен кредитор кредитного ринку має власні передумови  

формування кредитних ресурсів. У банківських та небанківських фінансово-

кредитних установ ці цілі чітко виражені – отримання прибутку для перших та 

забезпечення пільгового кредитування разом із отриманням прибутку – для 

других. Держава, хоча й заздалегідь, формує кредитні ресурси, однак 

остаточний їх розподіл та спрямування на визначені соціально-економічні цілі 

може змінювати впродовж бюджетного періоду. Суб’єкти ж господарювання 

зацікавлені у мінімальних обсягах кредитних операцій. Отриманий прибуток від 

міжгосподарського кредитування виступає для них радше компенсацією, ніж 

додатковим доходом.  



 80 

Таким чином, проведений аналіз дає змогу узагальнити основні характерні 

ознаки поняття кредитних ресурсів залежно від кредитора – суб’єкта кредитного 

ринку (додаток Д). 

 

Висновки до розділу 1 

Дослідження теоретичних засад функціонування кредитного ринку дає 

змогу зробити такі висновки: 

1. Поняття «кредитний ринок» ґрунтується на його суб’єктно-об’єктному 

складі та визначається як сукупність регламентованих державою економічних 

відносин, що зумовлені рухом позикового капіталу між позичальниками і 

кредиторами на умовах принципів кредитування за можливої участі фінансових 

посередників. При цьому, об’єктом кредитного ринку виступає позиковий 

капітал, а суб’єктами ринку – особи, які беруть безпосередню участь у 

кредитних відносинах: кредитори, позичальники, посередники, гаранти та 

регулятор. Учасники кредитного ринку – особи, які здійснюють або будуть 

здійснювати кредитну діяльність на кредитному ринку: держава в особі 

державних органів управління, банківські та небанківські фінансові установи, 

суб’єкти господарювання та фізичні особи, нерезиденти. 

Основною передумовою формування кредитного ринку є розвинений 

інститут держави та, відповідно, його законодавче регламентування.  

2. Функції кредитного ринку – це прояв впливу кредитного ринку на 

економічне середовище, його суспільне призначення. Виходячи із механізму 

функціонування кредитного ринку та його впливу на діяльність економічних 

суб’єктів, функції класифікуються  за рівнями світового господарства (функції 

мега- макро- та мікрорівня) та за безпосередністю їх впливу на функціонування 

кредитного ринку (прямі та непрямі функції), що дає змогу конкретизувати  

суспільне та функціональне призначення кредитного ринку в економічному 

середовищі. 

Зважаючи на важливе значення та вплив кредитного ринку на сучасну 

національну економіку, поряд із традиційними функціями кредитного ринку, 
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виокремлюються ще такі функції як: забезпечення міграції капіталу, 

макроекономічне регулювання економічних процесів, перерозподільну, 

посередницьку, інноваційну, забезпечення економії витрат обігу.  

3. Структура кредитного ринку – це сукупність соціально-економічних 

відносин і зв’язків між його складовими елементами. В основу структуризації 

кредитного ринку покладено часову, інституціональну, регіональну ознаки, за 

категоріями позичальників та організацією кредитних відносин. Такий підхід 

дозволяє системно розглянути формування та розвиток кредитного ринку як 

багатогранне економічне явище, яке об’єднує як міжсуб’єктні, так і 

міжтериторіальні кредитні відносини окремих сегментів кредитного ринку. 

Згідно з організацією кредитних відносин, у структурі кредитного ринку 

виділяються такі сегменти: банківського, небанківського, міжбанківського, 

міжгосподарського, державного та міжнародного кредитування із власною 

системою інституцій та нормативно-правовою базою, що їх регламентує. 

Виділені структурні сегменти кредитного ринку тісно взаємодіють між собою, 

утворюючи єдину  цілісну систему функціонування кредитного ринку. 

4. Розкриття сутності природи кредитних ресурсів кредитного ринку 

ґрунтується на виокремленні специфічних джерел та передумов їх формування, 

способів залучення й особливостей їх розподілу та використання через 

кредитний механізм у розрізі  виділених суб’єктів-кредиторів цього ринку задля 

отримання прибутку або досягнення соціально-економічного ефекту. Поняття 

«кредитні ресурси» є комплексним, тому його зміст і склад ресурсів доцільно 

розглядати для кожного суб’єкта-кредитора кредитного ринку окремо.  

Кредитори створюють певні фонди або акумулюють кошти на рахунках  з метою 

подальшої трансформації їх у кредитні ресурси. Кожен із кредиторів має власні 

передумови для формування кредитних ресурсів. Отримання прибутку є 

основною метою формування кредитних ресурсів банківських та небанківських 

установ для реалізації їхніх кредитних операцій. Держава формує кредитні 

ресурси для спрямування на визначені інвестиційні проекти та соціально-

економічні цілі, які можуть змінюватися впродовж бюджетного періоду. 
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Суб’єкти господарювання не формують кредитних ресурсів та зацікавлені у 

мінімальних обсягах кредитних операцій. Кредитні ресурси іноземних 

кредиторів охплюють усі види кредитних ресурсів – урядів іноземних держав, 

міжнародних фінансових організацій, банківських та небанківських установ, 

юридичних та фізичних осіб. 

5. Необхідність функціонування розвиненого кредитного ринку зумовлена:  

забезпеченням оптимального розподілу обмежених фінансових ресурсів між 

напрямами економічної діяльності, сприянням економічному зростанню країни, 

забезпеченням руху капіталу всередині країни та за її межами, перетворенням 

заощаджень у капіталовкладення, що дозволяє реалізувати інвестиційно-

інноваційну діяльність тощо. 

Основні результати наукового дослідження опубліковані автором у 

наукових працях [76, 249, 252, 265, 276, 279, 273]. 
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РОЗДІЛ 2   

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  КРЕДИТНОГО 

РИНКУ 

2.1. Дослідження макроекономічних умов становлення та розвитку 

кредитного ринку 

 

Поява нових явищ, відносин або процесів у господарському житті населення 

(держави) зумовлена необхідністю подолання певних проблем, які досі не були 

вирішені. 

Процес зародження, формування та розвитку кредитного ринку 

першочергово був зумовлений об'єктивною економічною передумовою: на 

певному етапі суспільного розвитку виникла потреба у специфічній формі 

підприємницької діяльності, пов'язаній із наданням у позику тимчасово вільних 

коштів, що було пов'язано з нерівномірністю розподілу багатства у суспільстві. 

Унаслідок, в одних суб’єктів нагромаджувалися значні суми тимчасово вільних 

від обороту коштів, а в інших виникала потреба в додаткових грошових 

ресурсах. 

Ця передумова не змінила своєї економічної сутності, незважаючи на 

плинність часу та зміну економічних умов господарювання, тому можна 

вважати її першоосновою становлення та подальшого  розвитку кредитного 

ринку. 

Теоретичні концепції, присвячені проблематиці становлення кредитного 

ринку, ускладнювалися та диференціювалися одночасно зі зміною історичних 

умов функціонування і обігу позичкового капіталу. А тому, використовуючи 

ретроспективно-аналітичний підхід до дослідження виникнення та сутності 

передумов розвитку кредитного ринку, простежимо хронологію їх появи та 

доведення провідних вчених їх існування. Такий підхід сприяє кращому 

розумінню сутності кредитного ринку та засад його функціонування. 

Проведений аналіз методологічних підходів до існування кредитного ринку 

дає змогу зрозуміти, що базові основи кредиту та кредитного ринку були 
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закладені у капіталотворчій теорії, кейнсіанстві та вченнях посткейнсіанців, 

багато з яких є актуальними і до нині. Однак найбільш вагоме значення для 

дослідження передумов формування та функціонування ринку мають наукові 

праці  початку ХХ ст., оскільки саме у цей період наукова думка щодо основ 

теорії кредитних відносин досягла найбільшого розквіту. 

Ідеологом кейнсіанства був Дж. М. Кейнс, найбільш знаною працею якого 

стала «Загальна теорія зайнятості, проценту та грошей». Саме у цьому 

дослідженні вчений визначив низку інституційних змін початку ХХ ст., які 

стали передумовою формування нового середовища та стимулювали розвиток 

кредитного ринку. 

1. Трансформація підприємництва зі способу життя в прибуткову професію. 

На думку Дж. М. Кейнса, скрупульозні розрахунки витрат та вигод 

реалізації економічного проекту, на підставі котрих ухвалювали інвестиційні 

рішення у ХХ ст., не були притаманні підприємцям ХIX ст. Саме це спонукало 

до формування інституційного середовища кредитного ринку та кредитної 

системи  [171]. Всього цього було достатньо, аби особа могла отримувати 

кредити та здійснювати виробничі інвестиції, розглядаючи таку діяльність не 

стільки як прибуткове заняття, скільки як «спосіб життя». 

2. Раціональне ставлення до заощаджень. 

Після Першої світової війни «холодний розрахунок» поступово став 

основним мотивом кредитно-інвестиційної діяльності, що спричинило 

виникнення проблем заощаджень. У теорії Дж. М. Кейнса саме заощадження є 

причиною нестабільності та недостатності ефективного попиту для 

забезпечення повної зайнятості, що пов’язано із несприятливими для реальних 

інвестицій портфельними рішеннями власників заощаджень на користь 

готівкових грошей [171, с. 252]. Споживання необхідно стимулювати, люди 

повинні витрачати гроші, хоча б шляхом кредитних виплат і компенсацій в 

розстрочку. Це необхідно для стабілізації національної економічної системи. 

Уникнути кризи можна лише шляхом нарощування інвестицій та стимулювання 

споживання. Якщо немає споживання, втручання держави є необхідним [451, 
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с. 60]. 

3. Відокремлення власності від контролю ( управління). 

У 1932 р американські вчені А. Берлі та Г. Мінз впровадили тезу 

«відокремлення власності від контролю», під якою розуміли фактичне 

позбавлення ефективного контролю акціонерів корпорації, опосередковане 

діяльністю менеджерів [554]. Дж. Кейнс згодом розвинув цю концепцію та 

констатував, що в розвитку великих акціонерних компаній настає момент, коли 

власники капіталу майже повністю віддаляються від управління [566]. 

Йдеться про те, що із подальшим розвитком та еволюцією кредитних 

відносин відбувається диференціація капіталу на «капітал-власність» та 

«капітал-функцію». Як правило, управління великими корпораціями здійснюють 

висококласні менеджери із відповідною професійною спеціалізацією в цій сфері, 

котрих наймають на конкурсній основі юридичні власники, мажоритарні 

акціонери або ж, у разі значної кількості акціонерів, уповноважені радою 

акціонерів керівники [451, с. 62]. 

Отже, такі тісно пов’язані інституційні зміни ХХ ст. як відокремлення 

власності від контролю, трансформація підприємництва зі способу життя в 

прибуткову професію та раціональне ставлення до заощаджень поступово 

надавали автономний характер кредитному ринку. 

Значний вплив на формування, становлення та визначення основних умов 

функціонування кредитного ринку мала австрійська економічна школа, яка 

сформувалася в 1870-х рр., однак найбільшого розквіту досягла у ХХ ст. завдяки 

значному внеску в розвиток науки Людвіга фон Мізеса, основною працею якого 

стала «Теорія грошей та кредиту» (1912) [225]. 

У цій книзі, яка досі залишається класичною працею, Л. Мізес докладно 

описав власне бачення основ теорії бізнес-циклу. Він стверджував, що 

центральний банк, штучно занижуючи відсоткову ставку, створює підстави для 

викривлення структури виробництва у секторі капітальних товарів. Коли 

відбувається хибне інвестування, економічний спад вкрай потрібний, щоб 

позбутися поганих капіталовкладень. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1870-%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D1%96%D0%B7%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/1912
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Отож, Людвіг фон Мізес першим обґрунтував можливі маніпуляції на 

кредитному ринку із заниженням відсоткової ставки, що зумовлює  

надходження недостовірної інформації до кредиторів і позичальників,  породжує 

звикання «жити в борг» понад рівень доходів та призводить до виникнення 

штучного кредитного буму, за яким настає спад та утворення кризових процесів 

в економіці. 

Саме австрійська економічна школа та вчення її провідних науковців 

уперше цілісно розкрили взаємозв’язок бізнес-циклу та рівня кредитування; 

охарактеризували вплив відсоткової ставки на фази циклу; ввели поняття 

«кредитний бум» та «фінансові  бульбашки», які посіли чільне місце в 

лексиконі економістів наступних поколінь [158]. 

Таким чином, наукова думка початку та середини ХХ ст. окреслила 

середовище, в якому відбувався розвиток кредитного ринку, розкривши його 

визначальний вплив на функціонування економічної системи. Вчені виявили 

можливі наслідки надмірного кредитування економічних суб’єктів.  Однак лише 

у період посткейнсіанства виникла теорія циклічності розвитку кредитного 

ринку – кредитний цикл, під яким розуміли розширення і стиснення доступу до 

кредитів упродовж бізнес-циклу, тобто коливання обсягів кредитування [493]. 

Моделі циклу в посткейнсіанській парадигмі були розроблені багатьма 

вченими: І. Бондом, Дж. М. Еластом, Х. Ф. Мінскі, Д. Деллі Гатті, М. Галлегаті, 

Л. Гардіні. Попри те, найдосконалішою виявилась модель кредитного циклу, яку  

розробив американський економіст Хаймен Філіп Мінскі [192, с. 43–47; 570], 

який врахував найважливіший недолік усіх попередніх моделей ділового циклу, 

зокрема проблему взаємодії виробничих одиниць із банківською сферою. 

Модель циклу Х. Мінскі отримала назву «гіпотези фінансової крихкості» 

або «гіпотези фінансової нестабільності» та ґрунтується на залежності 

фінансової стабільності від інвестиційного фінансування [192, с. 44]. Тобто 

економічний цикл тісно пов'язаний із пропозицією кредиту. 

Гіпотеза фінансової нестабільності Х. Мінскі пояснює наявність фінансових 

циклів як наслідок змін очікувань економічних суб'єктів упродовж циклу, які 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D1%96%D0%B7%D0%B5%D1%81
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виражаються в способі фінансування діяльності підприємств, зміні обсягів 

інвестування та цін на активи [570]. Загальний стан економіки залежить від того, 

яка форма фінансування переважає [220]. 

Х. Мінскі виділив три принципово різні форми інвестиційного 

фінансування, які й зумовлюють дію механізму циклічного розвитку кредитного 

ринку [570]. Тобто модель кредитного циклу Х. Мінскі – це функція від 

доступності кредитів та можливості їх обслуговування. 

Окрім того, вчений зазначав, що сучасні капіталістичні економіки за своєю 

природою є крихкими через їхню сильну залежність від кредиту для 

фінансування інвестицій [570]. «Фінансова крихкість» означає, що економіка 

поступово втрачає здатність до поглинання шоків – а, отже, шоки з імовірністю  

зростання можуть спричинити фінансову кризу і спонукати розвиток боргової 

інфляції [220]. 

Перманентна небезпека виникнення фінансової нестабільності, що може 

призвести до фінансової крихкості та породить фінансову кризу, є постійною 

умовою функціонування кредитного ринку, яку Х. Мінскі у «гіпотезі фінансової 

крихкості» відобразив економічно замкнутою умовою функціонування 

кредитного ринку. 

Форми інвестиційного фінансування Х. Мінскі, що зумовлюють дію 

механізму циклічного розвитку кредитного ринку, знаходять своє відображення 

у фазах кредитного циклу: піднесенні, кредитному бумі, кредитному стисненні, 

кризі. 

Кредитний цикл є неминучим економічним процесом, уникнути якого 

неможливо, можна лише пом’якшити його амплітуду та наслідки кризи, яка є 

заключною фазою циклу. Основним рушійним моментом кредитного циклу є 

нагромадження боргових зобов’язань за кредитами: їхня кількість зростає на 

фазах пожвавлення та піднесення і набуває критичної маси у період «ейфорії» на 

кредитному ринку, що надломлює кредитний ринок, а фінансова система 

набуває «фінансової крихкості» [557]. Це, своєю чергою, спонукає до циклічної 

динаміки розвитку кредитного ринку та економічної системи загалом. 
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На проміжку сприятливих (позитивних) фаз кредитного циклу 

спостерігаємо тенденції, подальший розвиток яких зумовлює неминучу кризу: 

посилення залежності підприємств від банківського кредиту (збільшення обсягів 

кредиторської заборгованості) призводить до того, що доступність кредитів для 

підприємств знижується. За таких умов простежуємо обернено пропорційну 

залежність. 

За словами Х. Мінскі, «нормальне функціонування фінансових ринків в 

економіці, котре призводить у підсумку до стану економічного буму, породжує 

фінансову кризу» [570]. 

Ґрунтуючись на аналізі кредитного циклу та кожної його фази, зокрема, 

можна виділити передумови, що спонукають до розширення чи скорочення 

кредитування і призводять до циклічного розвитку кредитного ринку. 

Початок нового кредитного циклу та фазу підвищення, якій характерне 

пришвидшене зростання обсягів кредитування порівняно з обсягами реального 

виробництва, може спровокувати розробка і впровадження інноваційних 

технологій, зокрема фінансових інновацій, значне зниження відсоткових ставок 

або несподіване зростання курсів акцій чи облігацій. 

На фазі кредитного зростання та кредитного буму, основними ознаками 

яких є зниження кредитних ставок та надмірне зростання обсягів кредитування,  

суттєво скорочуються реальні інвестиції та розширюються непродуктивні – 

спекулятивні інвестиції. Окрім того, можна спостерігати значні диспропорції 

між темпом зростання ВВП та обсягами банківського кредитування. Активно 

впроваджують нові фінансові продукти, фінансові інновації задля забезпечення 

зростаючого попиту на активи з високою дохідністю – зростає обсяг 

«фінансових бульбашок». Вартість заставного майна швидко збільшується. 

Банки активно залучають фінансові ресурси на міжнародних ринках, щоб 

покрити попит за кредитами. Відбувається суттєве підвищення фондових 

індексів. 

Основними передумовами розвитку фази кредитного стиснення є: різке 

скорочення кредитної пропозиції, зростання відсоткових ставок, знецінення 
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заставного майна. Вартість цінних паперів на фондових ринках знижується, а 

відтак падають і фондові індекси. «Фінансові бульбашки» тріскають, що 

призводить до паніки на фінансово-кредитних ринках. 

Настання кризи зумовлюють передумови, що супроводжували 

функціонування кредитного ринку на попередній фазі, однак їхня дія 

посилюється, стає більш агресивною. 

Таким чином, на основі форм інвестиційного фінансування Х. Мінскі, які 

лежать в основі визначення фаз кредитного циклу, визначено передумови, котрі 

спонукають перехід між фазами функціонування кредитного ринку та, 

відповідно, визначають циклічний розвиток ринку. 

Водночас існує, на нашу думку, «наскрізний» чинник, що визначає перехід 

від однієї фази кредитного циклу до іншої – це співвідношення, яке вивів 

Х. Мінскі та відоме як коефіцієнт покриття кредитної заборгованості DSCR 

(Debt Service Cover Ratio) [192, 550, 575, 560]: 

DSCR = OS/L,                        (2.1) 

де DSCR – коефіцієнт покриття кредитної заборгованості; 

OS – операційний прибуток (валовий прибуток, змішаний дохід); 

L – кредити, надані депозитними корпораціями в економіку. 

Усі перелічені передумови функціонування кредитного ринку, ґрунтуючись 

на фазах кредитного циклу, є короткостроковими, оскільки їхня дія триває лише 

у період певної фази. Однак існує набір макроекономічних передумов 

довготривалої дії, що визначають середовище для функціонування та розвитку 

кредитного ринку. 

Спочатку формування та розвиток кредитного ринку визначали розвиток 

товарного виробництва й розширення торгівлі, що зумовлювало зростання 

обсягів грошових потоків та породжувало потребу організації й технічного 

обслуговування кредитних відносин. Цю суперечність розв'язували за 

допомогою представників та інституцій кредитної системи, що виконували 

роль основних посередників у забезпеченні руху коштів між різними 

суб'єктами ринку. 

http://ebiz.rmahq.org/eBusPPRO/OnlineStore/ProductDetail/tabid/55/Productid/56403794/Default.aspx
http://ebiz.rmahq.org/eBusPPRO/OnlineStore/ProductDetail/tabid/55/Productid/56403794/Default.aspx
http://ebiz.rmahq.org/eBusPPRO/OnlineStore/ProductDetail/tabid/55/Productid/56403794/Default.aspx
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С. В. Глущенко [86], досліджуючи питання формування та еволюції 

кредитних ринків, звернула увагу на те, що «в різних країнах і регіонах світу 

кредитні ринки характеризуються різними масштабами та активністю 

розвитку». Авторка пояснювала це впливом: 

1) традицій та цінностей населення; 

2) структури власності в економіці; 

3) зовнішніх чинників [86]. 

Вважаємо, що саме ці передумови формування кредитного ринку всередині 

певної країни є визначальними регіональними передумовами, оскільки 

визначають напрям та інтенсивність розвитку національного кредитного ринку. 

Традиції і цінності впливають на рівень фінансової культури та 

грамотності, що проявляється в тому, що населення або відкрите і позитивно 

сприймає позикові операції, або ж через певні культурно-релігійні переконання 

гальмує розвиток кредитного ринку та фінансово-кредитних інститутів на 

території країни. 

Високий рівень приватної власності є позитивною передумовою 

формування кредитного ринку, оскільки власність і самостійність спонукають 

до розвитку, який доволі часто потребує фінансових ресурсів, забезпечити які 

можна через кредитний ринок. 

Зовнішні чинники також можуть або стимулювати, або стримувати 

розвиток  кредитного ринку країни: це і вплив глобалізаційних процесів на 

економіку, інтеграція розвинених країн, і конкурентоздатність країни на 

міжнародному фінансовому ринку, і інвестиційний клімат, що спонукає приплив 

кредитно-інвестиційних ресурсів з-за кордону тощо. 

Ґрунтуючись на власному проведеному комплексному дослідженні 

кредитного ринку [258] та на основі наукового аналізу праць провідних вчених-

економістів, які досліджують проблеми кредитного ринку [77, 86, 192, 306, 341], 

ми виявили низку таких загальних передумов функціонування кредитного 

ринку, які мають визначальне значення у сучасному економічному середовищі: 
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1. Законодавче забезпечення, яке вважаємо початковою ринкоформуючою 

базовою передумовою функціонування кредитного ринку, без чого не може 

нормально функціонувати цей сегмент ринку. 

Необхідність державного регулювання сучасного ринкового середовища та 

усіх процесів, що відбуваються у ньому, зумовлює об’єктивну необхідність 

розроблення та затвердження низки законодавчих та інших нормативно-

правових актів для регламентації функціонування кредитного ринку як 

невід’ємної частини ринкового механізму держави. Без відповідного 

законодавчого забезпечення діяльність суб’єктів кредитного ринку та відповідно 

і функціонування самого ринку будуть нелегітимними. 

Сукупність законів та інших нормативно-правових актів становлять 

кредитне законодавство, що регламентує процедуру і порядок надання, 

використання та погашення кредиту, а також визначає порядок створення та 

функціонування фінансово-кредитних установ на ринку. 

2. Підтримка фінансової стабільності. 

Ця передумова успішного функціонування кредитного ринку виражається у 

підтримці цінової стабільності в державі, яку варто реалізовувати у двох 

напрямах. По-перше, досягнення та підтримка в середньостроковій перспективі 

(від 3 до 5 років) низьких стабільних темпів інфляції з індексом споживчих цін у 

межах 3–5% на рік. По-друге, забезпечення валютної стабільності в державі 

шляхом встановлення та дотримання оптимального валютного курсу, який би не 

створював панічних настроїв на валютному ринку та врівноважував попит на 

валюту. 

Неналежне забезпечення фінансової стабільності призводить до зворотного 

– фінансової нестабільності, – під якою розуміють вразливість фінансової 

системи до фінансової кризи. Це ступінь розвитку економіки, в якій «... маленькі 

потрясіння можуть мати непропорційно великий вплив» [559]. 

Фінансова нестабільність порушує рівновагу кредитного ринку та 

економічної системи, робить їх, за словами Х. Мінскі, «крихкими» [570] та 

призводить до кризи. 
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3. Організаційно-інституційне та інформаційне забезпечення суб’єктів 

ринку. 

Організаційно-інституційне забезпечення функціонування кредитного 

ринку передбачає створення відповідної системи кредитних установ (банків та 

небанківських фінансових установ) для ефективної діяльності суб’єктів ринку та 

реалізації функцій кредитного ринку. 

Організаційне забезпечення функціонування кредитного ринку передбачає 

також підготовку та забезпечення кваліфікованими кадрами, оскільки процес 

кредитування пов'язаний зі значною кількістю ризиків і чинників суб’єктивного 

характеру. Тому працівники, які відповідають за безпосереднє надання кредитів, 

відіграють важливу роль.  

Надійна та своєчасна інформація підвищує ефективність діяльності і 

кредиторів, і позичальників на кредитному ринку, особливо якщо зважити, що 

кредитний ринок – це ринок з асиметричною інформацією. З цим пов'язана і 

прозорість ринку, а також імовірність уникнути непередбачених витрат, 

пов’язаних із ризиками кредитної діяльності для суб’єктів кредитної угоди. 

Відсутність необхідної інформації стає причиною помилкових капіталовкладень 

та незбалансованості процесів кредитування й інвестування. 

4. Розвиток мережі конкурентоздатних фінансових посередників. Фінансові 

посередники суттєво полегшують кредиторам і інвесторам процес ухвалення 

рішень та укладення угод. Саме розвинута мережа фінансових посередників 

сприяє розвитку кредитного ринку, оскільки збільшується потік клієнтів для 

укладення кредитних угод, що забезпечує зростання обсягів наданих кредитів. І, 

навпаки – недостатній розвиток інститутів фінансового посередництва гальмує 

розвиток кредитного ринку та мінімізує ефективність укладених кредитних 

угод. 

5. Досягнення довіри між суб’єктами кредитного ринку. Невід'ємною 

передумовою розвитку кредитного ринку є також довіра між учасниками 

кредитної угоди, яка для кредиторів забезпечує прозорість інформації про 

позичальників, для позичальників – розуміння підходів кредитного 
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менеджменту кредиторів і, в підсумку дає змогу їм правильно інтерпретувати 

наміри один одного, знаходити оптимальні кредитні рішення з урахуванням 

фінансових потреб позичальника, ризиків і прибутковості кредитної угоди для 

кредиторів. 

6. Зміна менталітету споживачів, призвичаєння «жити в борг». 

Витрати споживачів, надто у фазах «піднесення» та «кредитного буму» 

стають менш чутливими до доходів. Споживачі призвичаюються постійно 

позичати – жити в борг. Це дає змогу кредитним інститутам оптимізувати 

кредитні рішення, впроваджувати фінансові інноваційні продукти, а населення 

може використовувати кредит для підтримки споживання, навіть якщо прибуток 

зменшився, або  придбати товари довгострокового користування, які неможливо 

купити на заробітну плату. Все більше фізичних осіб можуть урівноважити своє 

споживання в часі, але водночас піддаються значним ризикам, що пов’язано зі 

зростанням заборгованості та перевищенням виплат за боргами відносно 

доходів. Це сприяє розвитку кредитного ринку, пропозиції нових кредитних 

продуктів та підвищенню конкуренції між фінансово-кредитними установами. 

Однак і зумовлює його вразливість до рецесії. 

Дослідивши становлення та функціонування кредитного ринку крізь призму 

основних характеристик фаз кредитного циклу, можемо визначити основні 

макроекономічні передумови формування, функціонування та розвитку 

кредитного ринку, згрупувавши їх за періодом тривалості дії на:  

1) передумови постійної дії (змінюють середовище функціонування 

кредитного ринку та постійно присутні на ньому),  

2) передумови короткострокової дії (діють впродовж однієї фази 

кредитного циклу) (рис. 2.1). 

Проведений аналіз розвитку наукової думки щодо передумов доводить, що 

в історичному аспекті передумови розвитку кредитного ринку постійно 

змінюються і ускладнюються одночасно зі зміною фінансово-економічного 

середовища, фінансово-кредитних інноваційних продуктів та кредитних 
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інструментів. Із  розвитком кредитного ринку акценти зосереджувалися на тих 

чи інших передумовах, котрі були актуальні саме у цей період. 
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Рис. 2.1. Макроекономічні передумови розвитку кредитного ринку 

Джерело: власна розробка автора 

 

Провівши дослідження передумов функціонування та розвитку кредитного 

ринку, можемо констатувати, що рух позикового капіталу спонукає низка 

передумов, без реалізації яких функціонування ринку припиниться. 
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Зважаючи на те, що розвиток кредитного ринку тісно пов'язаний із 

кредитним циклом та перебуває в стані постійного руху та амплітудних 

коливань попиту і пропозиції кредитних ресурсів, виокремлено низку передумов 

короткострокової дії (впродовж однієї фази кредитного циклу) та постійної дії 

(змінюють середовище функціонування кредитного ринку). 

Проаналізувавши у попередньому розділі роботи структуру кредитного 

ринку за сегментами, ми вважали за необхідне виокремити специфічні 

передумови, що  спонукають розвиток кожного сегмента ринку (додаток В). 

Усі виокремленні передумови позитивно або негативно впливають на 

становлення кредитного ринку, однак у будь-якому разі спонукають   перехід до 

наступної фази кредитного циклу, а отже, зумовлюють подальший розвиток 

ринку. 

 

 

2.2.  Інституційні засади функціонування кредитного ринку  

 

Системні зрушення в архітектурі фінансової системи – регуляторні, наукові 

та технологічні, докорінно змінили її структуру, різко збільшуючи її складність і 

взаємозв'язки. З’явилася низка нових фінансових установ, які мають значно 

ширші можливості, ніж їхні попередники ще кілька десятиріч тому. Фінансові 

установи і організації настільки посилили свою роль і всередині фінансового 

ринку, і в межах національної економіки, що їх визначають як інститути 

фінансового ринку, а середовище, яке вони формують, називають 

інституційним. 

Кредитний ринок як складова фінансового ринку має свою інституційну 

структуру з низкою інститутів, які є провідними в організації, регулюванні, 

контролі кредитних потоків всередині ринку та взаємозв’язків з іншими 

складовими фінансового ринку і національної економіки. Це зумовлює 

необхідність використання певного інституційного механізму кредитного 

ринку, який закладено в основу всієї кредитної діяльності. 
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Щоби розкрити економічну сутність та внутрішню структуру самого 

терміну «інституційний механізм», насамперед з’ясуємо етимологію та 

дефініцію понять «інститут», «інституція», «інституціоналізм». 

У сучасній літературі доволі часто вживають поняття «інститут» та 

«інституція», яким, насамперед, послуговуються усі гуманітарні науки,  

проводячи дослідження інституційних утворень у різних площинах. Зокрема, 

правові науки розглядають інститути «як стійкі комплекси юридичних правил, 

які, переслідуючи одну спільну мету, управляють перманентним та абстрактним 

вираженням суспільного життя» [32, с. 314]. Історики зосереджують увагу на 

еволюційних механізмах розвитку інституцій та інститутів. Соціологія вивчає 

інститути, беручи до уваги практику та «повсякденне знання», не надто 

цікавлячись абстрактними теоретичними побудовами [154, с. 44]. Економісти 

вбачають в інститутах засоби суспільного обміну та складові механізму 

регулювання ринкових відносин, а політична філософія в контексті 

інституційних утворень опікується проблемами «правильного» та 

«справедливого» облаштування суспільного життя [84, 296]. 

Учені [429, 500, 547] часто не звертають уваги на відмінність вихідних 

категорій інституціоналізму та часто підміняють «інституцію» «організацією», 

«організацію» визначають як «інститут», а останній трактують як інструмент, 

орган чи механізм. Це визначає потребу окреслити систему вихідних категорій 

та їх дефініцію. 

Щоб зрозуміти відмінність між поняттями «інститут» та «інституція», варто 

взяти до уваги походження терміну «інститут» від латинського «institutum», що 

означало встановлення, запровадження, звичай. Натомість інші латинські 

однокорінні слова «іnstitutio», «institutiones» використовувалися для назви 

підручника. У подальшому багато мов світу сприйняли терміни «institutum» та 

«institutio». Особливу ж увагу дослідники, зокрема О. Конт (1798–1857 рр.) та 

Г. Спенсер (1820–1903 рр.), почали відводити «інститутам» тільки від початку 

ХІХ ст. [84]. 
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Термін «інститут» зазвичай застосовували до конкретних формальних 

організацій уряду та державних послуг [122, с. 45]. 

Український філолог-дослідник В. Малахів пропонує вживати термін 

«інститут» (лат. «institutum» – устрій, установа) у значенні установа, що має 

певну «предметну форму й цілеспрямовано створена для поєднання індивідів і 

регуляції їхніх дій у межах чітко окреслених функцій» [47, с. 95]. 

На думку Т. Коць, інститут – це назва діяльнісних характеристик людини 

або групи людей, що репрезентує певний напрям у суспільному житті або є 

ознакою соціального ладу  [197]. 

Під інституцією (іnstitution) переважно розуміють сукупність встановлених 

звичаїв, традицій, способів мислення і поведінкових стереотипів індивідів, 

соціальних груп і суспільства загалом [82]. 

Засновник інституціоналізму Т. Веблен визначив інституцію як  «стереотип 

мислення» або «поширений спосіб мислення в тому, що стосується окремих 

відносин між суспільством, особистістю і окремими функціями, що ними 

виконуються» [57, с. 201] 

О. Яременко доповнює зміст цього поняття: інституція – це «традиція, 

норма, безумовний спосіб господарюючої поведінки, що є чимось стійким, 

незмінним, стабільним» [548, с. 3], а Т. Коць вважає, що «інституція зберігає і 

донині давнє латинське значення – настанова, пояснення чогось і позначає 

насамперед особливості управління, механізми дії правових норм у будь-якій 

галузі суспільних відносин» [197]. 

О. Катигробова пропонує ширший погляд на поняття інституції – це  

«система формальних та неформальних норм і правил у вигляді стандартів 

поведінки, звичок, рутини, традицій, звичаїв» [170]. 

Формальні інституції – це відносно стійкі та довготривалі загальні соціальні 

та економічні норми, що «визначаються в законах і різного роду письмових 

приписах, обов’язкових до виконання, тому їм притаманна «публічність і 

прозорість» [380, с. 15]. Невиконання або ігнорування таких правил призводить 

до покарання, що примушує індивідів підкорятися. Неформальні інституції 
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діють через морально-етичні цінності, переконання, табу, усталені звички, 

відображаючи загальний цивілізаційно-культурний рівень індивідів і 

суспільства [81, с. 94]. 

Таким чином, інституції – це соціальні форми типізації функцій 

господарських суб'єктів, що визначають їхні статуси і ролі в системі 

виробництва суспільного буття й утворюють систему відносин функціональної 

структури суспільства. Організації – це соціальні форми зв'язків між 

господарськими суб'єктами в процесі виробництва, що детермінують систему 

відносин елементної структури суспільства. Кожна організація чи установа 

забезпечує, встановлює,  впроваджує і проводить в життя відповідну їй 

інституцію. Організація як стійка система відносин між суб'єктами, що 

виконують різні функції в процесі досягнення спільної мети, пов'язує воєдино 

різні інституції та інститути, встановлюючи їх координацію і субординацію. 

Взаємодія форм функціональної та елементної структур, тобто інституцій та 

організацій, породжує інститути [214, с. 41]. 

З філологічного погляду сучасної української мови Т. Коць пояснює 

значення таких висловів, як банківський інститут, банківська інституція, 

фінансовий інститут, фінансова інституція, так: у першому випадку йдеться про 

наявність самостійної структури в державі, а в другому – про механізми її дії. 

Синонімом до слова «інституція» є слово «механізм», яке не може стати в один 

змістовний ряд зі словом «інститут» [197]. 

Отже, узагальнюючи сутність поняття інститут, можна визначити його у 

двох аспектах – як тривалі суспільно-економічні відносини, які базуються на 

формальних і неформальних інституціях, а також як суб’єкт-носій соціально-

економічних відносин, що  забезпечує реалізацію конкретної системи інституцій 

(фірми, домогосподарства, банки, корпорації, установи, організації, держава). 

Інституція – це змістовна основа інституту. 

Нині в економічній літературі спостерігається особливий інтерес до 

економічних інститутів, що сформувало теорію (школу) економічного 

інституціоналізму. Економічні інститути мають також двояку сутність. 
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З організаційного погляду економічні інститути характеризують як 

«сукупність формальних і неформальних норм та правил, які регулюють 

поведінку людей в економічній сфері діяльності». Це так звані базисні  

економічні  інститути – власності, влади, управління, праці, нагромадження та 

розподілу капіталу, споживання, розвитку економічної системи [288]. Навколо 

базисних формуються комплементарні інститути, які виконують допоміжну 

роль в економіці. 

З раціонально-управлінського погляду це «суспільно визнані 

функціонально-організаційні форми колективної економічної діяльності, через 

які реалізуються системні функції економіки» [153, с. 10]; це надання певним 

установам чи організаціям, які відіграють провідну роль у тій чи іншій сфері або 

галузі національної економіки, більш вагомого значення з-поміж інших 

організацій. Саме раціонально-управлінський погляд на поняття «інституту» 

притаманний вченим-економістам, які досліджують інститути фінансово-

економічної сфери. 

Економічні інститути утворюються в суспільстві завдяки тому, що люди в 

соціальних групах намагаються реалізовувати свої потреби спільно. У рамках 

суспільної практики вони знаходять деякі прийнятні зразки, шаблони поведінки, 

які поступово через повторення та оцінку перетворюються на стандартизовані 

звичаї та звички. Протягом певного часу ці шаблони та зразки поведінки 

підтримуються суспільною думкою, приймаються та узаконюються [154, с. 44]. 

До економічних інститутів належать також інститути кредитного ринку. 

Сукупність інститутів формує інституційну структуру, яка лежить в основі 

інституційного середовища. 

В економічній літературі поняття «інституційна структура» має безліч 

трактувань, як і «інститут». Виокремимо кілька з них. 

Л. Шевченко визначає інституційну структуру як «певний упорядкований 

спосіб поєднання (і взаємодії) окремого індивіда через систему інституційних 

угод із інституційним середовищем» [533]. 
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М. Тупіцина, досліджуючи сутність поняття «інституційна структура», 

трактує її як «сукупність взаємопов'язаних правил і норм, координуючих 

економічну діяльність за допомогою обмеження альтернатив поведінки 

економічних суб'єктів, що діють в умовах обмеженої раціональності і 

асиметричного розподілу інформації» [499]. 

Найбільш повно розкриває зміст фінансово-економічної інституційної 

структури визначення В. Вольчика, який трактує інституційну структуру як 

«певний упорядкований набір інститутів, які, створюючи матриці економічної 

поведінки, визначають обмеження для господарюючих суб'єктів, що 

формуються в рамках тієї чи іншої системи координації господарської 

діяльності» [80]. 

Фактично інституційна структура фінансового ринку – це сукупність 

окремих складових фінансового ринку, фінансові операції на яких здійснюють 

визначені види фінансових установ – інститути [154]. 

Відтак вважаємо, що інституційна структура кредитного ринку – це 

відкрита, динамічна система інститутів кредитного ринку, яка забезпечує їх 

взаємозв'язок та взаємодію і виступає основою для забезпечення належних умов 

кредитування суб’єктів економіки. Вона є вагомою складовою інституційної 

структури фінансового ринку. Здійснюючи діяльність у рамках інституційної 

структури фінансового ринку, кредитні інститути сприяють прискоренню 

кругообігу капіталу, забезпечують безперешкодне проходження позикових 

коштів від одних інститутів до інших, сприяють надходженню кредитів у 

виробничий сектор економіки. 

Зважаючи на те, що в нашому дослідженні ми акцентуємо увагу на 

функціонально-організаційних формах кредитної діяльності, тобто 

притримуємося раціонально-управлінського погляду, до інститутів кредитного 

ринку, які сприяють реалізації та безпосередньо реалізовують функції 

кредитування,  варто зарахувати: 

 державу, яка встановлює та законодавчо закріплює правила та умови 

взаємодії економічних суб’єктів у сфері кредитування, контролює їх 
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дотримання усіма учасниками через органи-регулятори (Національний 

банк, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку 

(НКЦПФР), Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), Антимонопольний 

комітет  та інші регуляторні установи); 

 інститути-установи, що функціонують у системі фінансового 

посередництва та безпосередньо забезпечують рух позикового капіталу 

(банківські та небанківські фінансово-кредитні установи); 

 інститути інфраструктури, які підтримують та забезпечують діяльність 

основних інститутів шляхом надання необхідної інформації та 

забезпечення необхідними ресурсами  (рейтингові агентства, освітні 

заклади, рекрутингові компанії, ЗМІ, рекламні агентства, провайдери, 

телекомунікаційні мережі тощо). 

Інститути є суб’єктами-носіями певних соціально-економічних відносин, 

що  забезпечують реалізацію конкретної структури. 

Діяльність інститутів кредитного ринку чітко регламентують нормативно-

правові акти, на основі яких виробляються загальні правила  та норми поведінки 

цих інститутів та створюються умови (сприятливі або несприятливі) їх 

функціонування в межах умовно-закритого середовища кредитного ринку 

держави та за цими межами. Усе це забезпечує формування певного 

внутрішнього «клімату», в якому функціонує кредитний ринок і який зазвичай 

називають інституційним середовищем. 

Інституційне середовище – це сукупність взаємопов'язаних правил і норм, 

які координують економічну діяльність за допомогою обмеження альтернатив 

поведінки економічних суб'єктів, що діють в умовах обмеженої раціональності і 

асиметричного розподілу інформації [15, с. 163]. 

Інституційне середовище формує умови для функціонування інститутів усіх 

рівнів інституційної структури кредитного ринку  та забезпечує умови і порядок 

провадження кредитної діяльності. На думку О. Вільямсона, «інституційне 
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середовище є фоном для вибудовування відносин» всередині інституційної 

структури [501, с. 102]. 

Модель інституційної структури кредитного ринку містить певний перелік 

суб’єктів та об’єктів, які тісно взаємодіють між собою. Зростання варіативності  

процесів, які відбуваються на кредитному ринку, зумовлене саме 

різноманітністю  взаємозв’язків між суб’єктами, що реалізуються з допомогою 

об’єктів. 

Інститут як суб’єкт інституційної структури виконує низку завдань, основні 

з яких такі: 

 виступає засобом узгодження та збалансування цілей різних суб’єктів 

кредитного ринку; 

 виступає каналом передачі інституціональних змін на рівні інститутів; 

 просуває інституціональні вимоги в економічну діяльність; 

 забезпечує обмін ресурсами та інформацією, розподіляє обов’язки та 

відповідальність за отримані результати діяльності. 

Зосереджуючи увагу на різноманітності інститутів кредитного ринку та 

узагальнюючи результати проведеного аналізу сутності інститутів кредитного 

ринку, пропонуємо розділити усі суб’єкти-інститути на групи за характером 

їхньої діяльності на кредитному ринку на: 

 законодавчо-обмежувальні; 

 регуляторні; 

 кредитні; 

 інфраструктурні. 

Взаємозв’язки між суб’єктами інституційної структури проявляються в 

обмінно-розподільних потоках. Саме завдяки потокам відбувається перенесення, 

обмін та розподіл позикового капіталу, інформації та ресурсів, які потрібні для 

повноцінного функціонування кредитного ринку. Нами виокремлено кредитні, 

інформаційні та ресурсні потоки. 

Графічне зображення моделі інституційної структури кредитного ринку 

подано на рис. 2.2. 



 103 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 2.2. Модель інституційної структури кредитного ринку 

Джерело: власна розробка автора 

 

Законодавчо-обмежувальні інститути забезпечують функціонування 

кредитного ринку як такого. 

До цієї групи належить держава в особі органів державного управління, які  

законодавчо затверджують організаційно-правове поле функціонування 

кредитного ринку; виконують функції санкціонування вибору оптимальної 

інституційної моделі ринку; визначають правила та умови взаємодії суб’єктів-

інститутів кредитування, створюючи тим самим інституційне середовище 

кредитного ринку та забезпечуючи дієвість його інституційного механізму; 

контролюють ефективність діяльності інститутів та за потреби коригують її. 
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Провідними державними органами України, через які інститут держави 

впливає на інституційну структуру кредитного ринку, і одночасно інститутами-

суб’єктами, які належать до законодавчо-обмежувальних суб’єктів, є: Верховна 

Рада України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, 

Антимонопольний комітет  та ін. 

До групи регуляторних суб’єктів,  що впливають на характер інституційної 

структури кредитного ринку, зараховують інститути, які здійснюють на 

фінансовому ринку, зокрема на кредитному ринку,  регуляторну діяльність 

шляхом розроблення положень, постанов, інструкцій та інших нормативно-

правових документів, що роз’яснюють та деталізують механізм взаємодії між 

суб’єктами кредитного ринку, враховуючи його інститути. 

До регулятивної групи суб’єктів-інститутів належать: Національний банк 

України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та ін. 

Іншою групою суб’єктів, що впливають на організацію інституційної 

структури, є кредитні. Ця група є визначальною, оскільки об’єднує інститути, 

які функціонують на кредитному ринку та які безпосередньо провадять 

кредитну діяльність та забезпечують рух позикового капіталу. 

З-поміж суб’єктів-інститутів цієї групи виокремлюємо: державу-кредитора, 

банківські та небанківські фінансові установи. 

До банківських інститутів відносяться усі комерційні банки. До 

небанківських фінансово-кредитних інститутів належать: фінансові компанії, 

ломбарди, факторингові та лізингові компанії, кредитні установи. 

До групи інфраструктурних суб’єктів інституційної структури кредитного 

ринку зараховуємо забезпечуючі та обслуговуючі інститути, які надають 

необхідну інформацію та забезпечують необхідними послугами інші інститути. 

Фактично ці суб’єкти-інститути створюють нормальні умови праці для всіх 

попередніх груп суб’єктів. Вони технологічно забезпечують увесь процес 

кредитних відносин, починаючи від попередніх консалтингових послуг, 
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організації кредиту, його подальшого обслуговування і супроводу, а також 

створюють додаткові умови, що гарантують ліквідацію проблемної 

заборгованості. 

Зважаючи на велику кількість суб’єктів цієї групи, доцільно інститути 

інфраструктури поділити на дві підгрупи: 

 інформаційні (кредитні бюро, рейтингові агентства тощо); 

 організаційно-посередницькі (колекторські структури, кредитні агенти, 

брокери і дилери, освітні заклади, рекрутингові компанії, ЗМІ, рекламні 

агентства, провайдери, телекомунікаційні мережі тощо) [310]. 

Інститути інфраструктури створюють передумови для ефективного 

функціонування регулятивних та кредитних інститутів, забезпечують їм належні 

умови діяльності. 

Інформаційні інститути інфраструктури кредитного ринку за своїм 

призначенням надають та забезпечують усіх учасників кредитного ринку 

необхідною інформацією. Завдяки спеціалізації інформаційних інститутів 

зменшується вартість трансакцій за одночасного досягнення їхньої більшої 

ефективності, спрощується співпраця з інститутами інших ринків. 

Організаційно-посередницькі інститути інфраструктури забезпечують 

технологічну, кадрову, організаційну, частково посередницьку сторони 

діяльності суб’єктів інституційної структури кредитного ринку. 

Зважаючи на великі обсяги взаємообмінних операцій між інститутами і 

всередині кредитного ринку, і за його межами, усі потоки варто поділити на: 

кредитні потоки, інформаційні потоки та товарно-технологічні потоки. 

Кожен вид потоків має свій конкретний прояв у реальному середовищі. 

Кредитний потік – це цілеспрямований рух позикового капіталу від 

одного суб'єкта до іншого на засадах платності, поворотності і забезпеченості 

та обов'язково з урахуванням чинника часу. 

Кредитні потоки формують кредитні інститути кредитного ринку та 

реалізовують через трансакції, які виступають його проявом у реальному 

середовищі. 
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Трансакція – це здійснення закінчених дій стосовно визначеного об'єкта, що 

переводить цей об'єкт з одного постійного стану в інший; це зміна права 

розпорядження матеріальними благами або послугами, в якій бере участь більш 

ніж один суб'єкт [139]. 

Особливістю кредитної трансакції є те, що інститут-кредитор передає 

інституту-позичальникові право власності на позичену вартість не в повному 

обсязі, а лише право користування, права ж володіння і розпорядження 

залишаються у власника-кредитора. Крім того, поворотний перехід прав на 

позичену вартість від позичальника до кредитора, а також виплата позичкового 

відсотка відбуваються не відразу, а через певний термін. Таким чином, за 

допомогою трансакції кредитні інститути здійснюють тимчасове відчуження 

права власності на позиковий капітал задля отримання прибутку. 

Здійснення трансакції передбачає, що позичальник поверне позичений 

капітал, а тому кредитні потоки, які реалізуються через трансакцію, є 

двосторонніми. Інституційний механізм не передбачає окремого потоку з 

повернення позиченої вартості. Це вже закладено у кредитному потоці. 

Трансакції супроводжують трансакційні витрати, тобто витрати на збір і 

оброблення інформації, на здійснення переговорів і ухвалення рішень, на 

контроль та юридичний захист виконання контрактів. 

Згідно з найзагальнішим визначенням нобелівського лауреата 

О. Вільямсона, «трансакційні витрати – це еквівалент тертя в механічних 

системах» [71]. Американські вчені П. Мілгром і Дж. Робертс до категорії 

трансакційних витрат зарахували будь-які витрати, пов'язані з координацією та 

взаємодією економічних суб'єктів [243], а С. Архієреєв визначив трансакційні 

витрати як сукупність втрат, що виникають під час обміну правами власності, і 

витрат, спрямованих на зменшення цих втрат [13, с. 291]. 

Попри наявність різних поглядів на трактування поняття «трансакційні 

витрати», усі вчені беззаперечно погоджуються з їх існуванням. Що більша 

величина трансакційних витрат, то менша ефективність проведеної трансакції. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82
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Основним чинником кредитного ринку, який збільшує трансакційні 

витрати, є асиметричність інформації – коли один суб’єкт угоди має трохи 

більше інформації, ніж інший. 

Наявність тимчасового лага між моментом видачі кредиту і моментом його 

погашення породжує невизначеність і асиметричний розподіл інформації між 

кредитором і позичальником і надає їм широкі можливості для опортуністичної 

поведінки. Однак асиметрія інформації може бути обумовлена або прихованими 

діями одного з учасників кредитного ринку, які контрагент спостерігати не 

може, або прихованою інформацією про зовнішні умови, яка на певному етапі 

стає відомою тільки одному з учасників кредитної трансакції [499]. 

Саме на зменшення трансакційних витрат суб’єктів інституційна структура 

кредитного ринку має спрямовувати інформаційні потоки.  У цьому полягає її 

визначальна роль та функція. Лише тісний взаємозв’язок та взаємопереплетення 

усіх потоків інституційної структури кредитного ринку в одному часовому 

просторі дасть змогу отримати позитивний результат та підвищити ефективність 

функціонування певного механізму, суттєво зменшивши інформаційні ризики 

усіх суб’єктів кредитного ринку. 

З огляду на напрями одержання та обміну інформацією, інформаційний 

потік можемо визначити як рух інформації (будь-якого прояву – статистичної, 

аналітичної, нормативно-правової тощо) між інституційними суб’єктами задля 

регламентування та забезпечення їхньої повсякденної діяльності на кредитному 

ринку, спрощення взаємодії між ними та зменшення асиметрії кредитного 

ринку. 

Оскільки кредитний ринок є ринком з асиметричною інформацією, 

своєчасність, точність та чіткість інформаційного потоку відіграє повсякчас 

вирішальну роль у здійсненні трансакцій, укладенні угод та загалом ефективній 

діяльності усіх інститутів кредитного ринку. 

Зважаючи на великі масиви інформації, яка переміщається між суб’єктами 

та приводить інституційний механізм в рух, інформаційні потоки можна 

поділити на два види: 
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 потік нормативно-правової інформації; 

 потік статистично-аналітичної інформації. 

Суб’єктами вироблення потоку нормативно-правової інформації є інститути 

законодавчо-обмежувальної та регулятивної груп. 

Якщо, зазвичай, інформаційні потоки мають двосторонній напрямок, то цей 

вид руху інформації є одностороннім. Законотворчі та регулювальні інститути 

лише доносять до інших суб’єктів нормативно-правову інформацію через 

законодавчі та інші нормативно-правові документи, нічого не потребуючи 

натомість. Нормативно-правові інформаційні потоки відіграють вирішальну 

роль у формуванні інституційного середовища. 

В іноземній літературі можна зустріти аналог до вищеописаного 

інформаційного потоку – «кредитний канал», під яким розуміють механізм 

впливу зміни грошово-кредитної політики центрального банку на суму кредиту,  

що, своєю чергою, впливає на реальну економіку [555, с. 37]. Це теорія передачі 

грошово-кредитної політики [556]. 

Саме інформаційний потік, через який центральний банк впливає на 

діяльність усіх кредитних інститутів, доносячи до них розроблену та 

затверджену грошово-кредитну політику, і можна назвати «кредитним 

каналом». 

Таким чином, потік нормативно-правової інформації – це односторонній, 

безапеляційний рух нормативно-правової інформації від законодавчих та 

регуляторних інститутів до інших суб’єктів кредитного ринку, які зобов’язані її 

дотримуватися та чітко виконувати. 

Потік статистично-аналітичної інформації забезпечують інформаційні 

інфраструктурні інститути. 

До цього потоку інформації належить уся інформація, опрацьована та 

надана консалтинговими та рейтинговими агентствами, кредитними бюро, 

засобами масової інформації, колекторськими компаніями тощо. Цей потік 

інформації дає змогу суб’єктам інституційного механізму ефективно 

опрацьовувати, лише необхідну для себе інформацію, відсікаючи все зайве. 
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Чітко побудований та достовірний потік статистично-аналітичної 

інформації суттєво скорочує трансакційні витрати суб’єктів ринку, робить угоди 

більш прозорими для обох учасників, дає змогу якісно покращити перелік 

позичальників і тим самим уникнути зростання проблемної заборгованості для 

кредитних інститутів. 

Ще одним видом взаємозв’язків всередині інституційної структури 

кредитного ринку ми  виокремили ресурсні потоки. 

Ресурсні потоки – це просування усіх видів матеріальних та кадрових 

ресурсів (технічно-технологічних, трудових) між інститутами кредитного 

ринку для забезпечення їхньої ефективної роботи. 

Інфраструктурні інститути організаційно-посередницького виду 

забезпечують  інші інститути кредитного ринку ресурсами. Освітні заклади та 

рекрутингові компанії забезпечують фаховими працівниками усі інститути 

кредитного ринку. Засоби масової інформації та рекламні агентства надають 

інформаційні послуги, а провайдери та телекомунікаційні мережі технологічно 

організовують процес взаємодії між суб’єктами інституційного механізму. 

Множинність потоків інституційної структури кредитного ринку має 

значний двоякий вплив на суб'єктів цього ринку: з одного боку, дає їм обирати 

свою участь у цих потоках, а, з іншого, впливає на суб'єктів і у такий спосіб 

формує їх якість як учасника кредитного ринку та його інституційної структури. 

Інституційна структура кредитного ринку функціонує на трьох рівнях: 

міжнародному, національному та регіональном,. Ці рівні відповідають мезо- 

макро-, та мегарівням [81, с. 94]. 

На основі виділених рівнів функціонування інституційної структури, 

виокремлюються: 

 регіональна інституційна структура кредитного ринку; 

 національна інституційна структура кредитного ринку; 

 міжнародна інституційна структура кредитного ринку. 

Однак жодна інституційна структура та середовище, що її формує, не 

будуть життєздатними без використання інституційного механізму – процесу 



 110 

обміну між інститутами потоками інформації і ресурсів, що забезпечують 

закріплення норм і правил поведінки та діяльності цих інститутів, а також 

безпосередню реалізацію відносин з іншими інститутами зовнішнього 

середовища. 

Взаємозв’язки всередині інституційної структури кредитного ринку 

сприяють функціонуванню кредитного ринку загалом. Взаємообмінні потоки 

інформації та ресурсів приводять в рух процес кредитування і формують тим 

самим інституційний механізм кредитного ринку. 

Таким чином, з інститутів кредитного ринку формується його інституційна 

структура, яка функціонує в умовах створеного та законодавчо закріпленого 

інституційного середовища, на базі взаємообмінних потоків інформації та 

ресурсів, що лежать в основі інституційного механізму кредитного ринку. 

Згідно зі Стенфордською філософською енциклопедією, «інституційний 

механізм – це технічний аспект реалізації відносин, вмонтованих у 

структуровану і, як правило, добре налагоджену систему» [578]. 

Перше представлення поняття «інституційний механізм» зробив К. Поланьї 

[365, с. 69], який визначив його для ринкової економіки як «механізм обміну 

(взаємний, на натуральній основі)». Трохи пізніше, 1931 р., Д. Комманс 

висловить міркування, що саме «інституційний механізм надає змогу 

реалізовувати очікування шляхом визначення цінностей, за винятком 

трансакційних витрат» [558, с. 649]. 

К. Ерроу у праці «Можливості та межі ринку як механізму розподілу 

ресурсів» [565, с. 107] фактично ототожнив інституційний механізм із 

механізмом розподілу ресурсів та запевнив, що «ґрунтуватися він має на 

досягненнях ефективності за В. Парето». 

Російський вчений Л. Абалкін запропонував розглядати інституційний 

механізм як «особливу підсистему організаційно-економічних відносин і 

відносин, що забезпечують суспільні взаємозв'язки» [1, с. 32]. У новій 

підсистемі автор виділив організаційний досвід, психологічний клімат, норми, 

правила, звички та традиції. 

http://plato.stanford.edu/entries/social-institutions/
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Норт Дуглас виокремлював інституційний механізм як «особливий вид 

механізму, функціонування якого надає змогу забезпечувати і створення правил,  

і відстежувати наслідки їх застосування» [305, с. 89]. 

У більш звуженому та наближеному до сучасного тлумачення французький 

економіст Клод Менар пропонує розглядати інституційний механізм «як 

об’єднання партнерів задля створення організації, основу якого становлять 

контрактні відносини, що виникають між партнерами, згрупованими в 

ієрархічну координаційну структуру з метою досягнення спільної мети» [239, 

с. 47]. 

Як бачимо, науковці по-різному трактують поняття «інституційного 

механізму», однак спільним є те, що всі визначають його як процес організації 

відносин, взаємодії, обміну або розподілу певних ресурсів. 

Проведений науковий аналіз літературних джерел засвідчує, що в 

економічній літературі досі тривають дискусії стосовно визначення сутності 

«інституційного механізму». Нові етапи в розвитку економіки дають змогу по-

новому розглянути це поняття та із врахуванням сучасного етапу трансформації 

економіки. 

Поміж сучасних економістів вагомий внесок у дослідження сутності 

інституціонального механізму здійснили: О. Гордєєв, Я. Кронрод, С. Кірдіна, 

О. Іншаков, В. Шевченко, H. Лебедєва, Дж. М.  Бьюкенен, Д. Нортон та ін. 

О. Гордєєв розуміє під інституційним механізмом «сукупність 

взаємозв’язків між формальними та неформальними інститутами, а також 

організаціями, які забезпечують узгодження та координацію спільної діяльності 

по досягненню задекларованих певних цілей розвитку» [88, с. 37]. 

О. Іншаков запропонував вважати інституційний механізм специфічним 

видом загальногосподарського механізму, який «повинен відображати основні 

структурні, функціональні та генезиcні аспекти функціонування господарського 

механізму через нормативні правила» [155, с. 39]. 

H. Лебедєва під інституційним механізмом розуміє систему трансформації 

невпорядкованих взаємозв'язків господарських суб'єктів і агентів з метою 
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соціального упорядкування та закріплення їхніх функцій відповідно до вимог 

традиційно існуючих і легітимно встановлених суспільством інститутів, що 

реалізуються в просторово-часовому, структурно-функціональному та історико-

логічних аспектах генезису загальносистемного господарського механізму [219, 

с. 111]. А В. Шевченко ототожнив інституційний механізм та інституційну 

систему і проаналізував динаміку цієї системи [532]. 

Як бачимо, майже всі автори нерозривно пов’язують виникнення та 

функціонування інституційного механізму із поняттям «інститут». 

Інституційний механізм певним чином визначає та реалізовує змістовне 

наповнення того чи іншого інституту, встановлює правила і обмеження у його 

функціонуванні. 

Таку ж думку можна простежити і у працях Дж. М. Бьюкенена та 

Д. Нортона. Так, Дж. М. Бьюкенен вважає, що «інституційний механізм 

забезпечує передачу правил, прийнятих в інституті» [48, с. 162], а Д. Нортон, 

зазначає, що «..не існує інших рішень, ніж застосування інституційних 

механізмів, для того, аби встановити правила гри, і використання організацій  

аби забезпечити дотримання цих правил» [305, с. 31]. 

Досліджуючи інституційні структури та інституційні механізми, російський 

науковець С. Кірдіна ввела поняття «матриці інституційного механізму», під 

яким вона розуміє «усталену систему базових інститутів, яка склалася». Ці 

інститути регулюють взаємопов’язане функціонування основних суспільних 

сфер – економічної, політичної та суспільної [172, с. 104]. Можна вважати, що 

саме інститут держави, який об’єднує низку органів державного управління, є 

матрицею будь-якого інституційного механізму, з якої він починає 

функціонувати. 

Оскільки держава як інститут виконує основне навантаження з вироблення 

формалізованих правил та обмежень у поведінці будь-яких інших інститутів, то 

саме їй належить провідна роль у будь-якому інституційному механізмі. Лише 

після встановлення низки норм та правил виникає механізм впровадження цих 

вимог у повсякденну діяльність. А тому можемо погодитися, що саме інститут 
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держави є визначальним в інституційному механізмі. 

Відтак, з одного боку, інституційний механізм є органічною складовою 

системи державного управління, з іншого – охоплює взаємовідносини, що 

значно виходять за межі суто державно-управлінської діяльності [88, с. 36]. 

Варто зазначити, що науковці не приділяють належної уваги 

вузькопрофільному дослідженню сутності інституційних утворень, зокрема і 

інституційного механізму. А тому досі не роз’яснено сутності «інституційного 

механізму кредитного ринку». 

Базуючись на інститутах та інституційній структурі кредитного ринку та 

беручи за основу тлумачення поняття «інституційний механізм» запропонуємо 

власне формулювання поняття «інституційний механізм кредитного ринку». 

Інституційний механізм кредитного ринку вважаємо процесом 

трансформації, реалізації та впорядкування взаємин між інститутами кредитного 

ринку за ієрархією їхнього місця на цьому ринку та з інститутами інших ринків 

для вдосконалення переміщення інформаційно-ресурсних потоків та 

задоволення інтересів цих інститутів й досягнення визначених цілей. 

Інституційний механізм кредитного ринку виступає як функціональна 

підсистема, один із блоків загальноекономічного механізму, який створює 

організаційні умови стабільної роботи суб'єктів економіки. Водночас 

інституційний механізм виступає як самостійно організована структура, яка 

ґрунтується на горизонтальній і вертикальній взаємодії суб'єктів-інститутів 

кредитного ринку. 

Однак рівень функціонування інституційного механізму вносить певне 

коригування у взаємозв’язки між інститутами кредитного ринку та інститутами 

інших ринків економічної системи. 

На регіональному та національному рівнях переважають вертикальні 

зв’язки – інститути нижчої ієрархії більше підпорядковуються інститутам 

вищого рівня, і лише незначна частина відносин здійснюється по-горизонталі – з 

рівними за становищем інститутами. 
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Водночас, на міжнародному рівні все навпаки – більшість потоків – 

горизонтальні, і лише незначна їх кількість вертикальні – підпорядковувальні. 

Така ж ситуація прослідковується і щодо потоків всередині інституційного 

механізму кредитного ринку та щодо взаємовідносин з інститутами інших 

ринків. У першому випадку переважають вертикальні потоки, а у другому – 

горизонтальні. Відповідно формується внутрішній інституційний механізм 

кредитного ринку та зовнішній інституційний механізм кредитного ринку. 

Внутрішній інституційний механізм кредитного ринку функціонує 

всередині кредитного ринку між його інститутами (рис. 2.3). 

 

-  дублювання інститутів для зображення горизонтальних потоків між ними 

Рис. 2.3 Внутрішній інституційний механізм кредитного ринку 

Джерело: власна розробка автора 
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Як бачимо, горизонтальні потоки присутні лише між рівнозначними 

кредитними інститутами: комерційними банками, небанківськими фінансово-

кредитними установами та інститутами інфраструктури кредитного рику. Від 

інститутів вищого рівня до інститутів нижчого рівня проходять лише 

вертикальні потоки, основну частку яких становлять нормативно-правові 

потоки. 

Зовнішній інституційний механізм кредитного ринку відображає 

взаємозв’язки внутрішнього інституційного механізму кредитного ринку з 

інститутами інших ринків економічної системи або з іноземними кредитними 

інститутами. 

На національному рівні інститути кредитного ринку, зазвичай, тісно 

співпрацюють з інститутами ринків, які є складовими фінансового ринку: 

депозитним, валютним, страховим, ринком інвестицій, цінних паперів та 

похідних інструментів (рис. 2.4). 

Кредитний ринок здебільшого залежить від розвитку депозитного ринку: 

обсяги залучених депозитів формують кредитні ресурси комерційних банків,  

вартість депозитів визначає вартість кредитів, які будуть надавати, а терміни 

залучення депозитних коштів впливають на строковість наданих кредитів 

економічним суб’єктам.  

Інститути кредитного і депозитного ринку – це комерційні банки. 

Між кредитним та валютним ринками співпраця полягає у взаємообміні 

валютними цінностями, яка у практичній площині набуває вигляду 

конверсійних операцій або валютних кредитно-депозитних операцій. І інститути 

кредитного ринку, і інститути валютного ринку основною метою валютних 

операцій вбачають отримання прибутку. 

Взаємодія між інститутами кредитного ринку та ринку цінних паперів є 

обопільно вигідною. Комерційні банки реалізовують через інститути ринку 

цінних паперів (фондові біржі) власні емітовані боргові цінні папери і водночас 

можуть купувати цінні папери, емітовані іншими учасниками фінансових ринків 

(інвестиційними фондами, інвестиційними компаніями тощо). 
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Рис. 2.4.  Взаємодія інститутів кредитного ринку з інститутами інших 

сегментів фінансового ринку 

Джерело: власна розробка автора 

Перші трансакції дають змогу залучати нові обсяги кредитних ресурсів, а 

другі – зменшувати фінансові ризики та отримувати додатковий прибуток. 

Окрім того, комерційні банки можуть надавати послугу андерайтингу з метою 

отримання прибутку. 

Ще одним напрямом взаємодії інститутів кредитного ринку є співпраця 

комерційних банків і страхових компаній, які виступають інститутами 

страхового ринку. Комерційні банки значно пожвавлюють страхову діяльність, 

надаючи страховим компаніям велику кількість нових об’єктів страхування, 
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якими є: заставлене майно банку, товари довгострокового користування, 

продані в кредит, послуги, продані в кредит, кредитні та розрахункові ризики 

та ін. Водночас, страхові компанії доповнюють діяльність комерційних банків, 

надаючи їм послуги зі страхування об’єктів кредитування та тісно 

співпрацюючи з ними, водночас мають змогу впроваджувати нові страхові 

послуги і розширювати клієнтську базу. 

Взаємна вигода від співпраці є настільки великою, що щораз більшого 

розвитку набуває напрям взаємодії банків зі страховими компаніями – 

bancassurance – банківське страхування. 

Вагоме значення для національної економіки має механізм взаємодії 

кредитного та інвестиційного ринків. Інститути кредитного ринку забезпечують 

надходження довгострокових та масштабних фінансових інвестицій в реальний 

сектор шляхом кредитування інститутів ринку інвестицій, які своєю чергою 

інвестують об’єкти реальної економіки. Значну роль у цій взаємодії відіграють 

небанківські фінансові установи, які сприяють інвестуванню через надання 

кредитів підприємствам визначених галузей економіки. Завдяки взаємодії 

банківських та інституційних інвесторів збільшується капіталізація інвестицій в 

усіх сферах економіки, банківські установи можуть нарощувати капіталізацію 

інвестиційних ресурсів і розширювати можливості банківського інвестування. 

Взаємодія кредитного ринку та ринку похідних інструментів проявляється в 

тому, що комерційні банки, використовуючи похідні фінансові інструменти, 

зокрема кредитні деривативи, зменшують кредитні ризики шляхом їх 

перерозподілу. 

Основними чинниками, що визначають якість горизонтальних зв’язків між 

інститутами зовнішнього інституційного механізму кредитного ринку, є: 

 внутрішні якісні характеристики інститутів трансакції, що випливають 

з їхніх економічних інтересів, можливостей, цілей та раціональних 

сподівань; 

 зовнішні умови здійснення трансакції, які визначають неповнота та 

асиметричність інформації, що присутня на ринку; 
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 обсяг трансакційних витрат. 

Таким чином, зовнішній інституційний механізм кредитного ринку 

проявляється у тісній взаємодії та взаємодоповненні інститутів кредитного 

ринку з інститутами інших сегментів фінансового ринку, що допомагає 

сформувати основу ринку фінансових послуг країни загалом. Провідну роль 

відіграють комерційні банки як найбільш вагомі інститути, однак певні ніші 

займають і небанківські фінансово-кредитні установи, що загалом робить 

функціонування інституційного механізму більш досконалим. 

Абсолютна ефективність інституційного механізму проявляється у 

зниженні загальних та часткових трансакційних витрат. Відносна ефективність 

інституційного механізму проявляється тоді, коли збільшення трансакційних 

витрат буде перекрито зростанням прибутку або зниженням сукупних, 

виробничих і трансакційних витрат. Ефективні інституційні механізми певним 

чином розподіляють трансакційні витрати між економічними агентами, 

внаслідок чого оптимізується загальна структура витрат. 

Інституційний механізм не може бути константою. Його завдання полягає у 

встановленні певного порядку співпраці, забезпеченні ефективної взаємодії між 

інститутами всередині кредитного ринку та за його межами. Механізм повинен 

сприяти адаптації  інститутів до мінливого зовнішнього середовища, сприяти 

їхньому розвитку та розвитку цілої інституційної структури – кредитного ринку 

держави.  

Ефективність функціонування інституційного механізму кредитного ринку 

досягається одночасно з досягненням високої компліментарності та низького 

рівня трансакційних витрат, для чого потрібно оптимізувати інформаційно- 

ресурсні потоки всередині даного механізму. 
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2.3. Інструменти кредитного ринку та їх класифікація 

 

Глобалізація економічного середовища, бурхливий розвиток нових 

ринкових сегментів, нові інформаційні та телекомунікаційні можливості 

вплинули на розвиток фінансових ринків та обіг позикових капіталів зокрема. 

Сучасне суспільство сприймає інновації як незмінний чинник, що лежить в 

основі розвитку всіх сфер економіки, враховуючи і кредитний ринок. 

Найбільш яскраво ця тенденція проявляється безпосередньо на 

інструментах того чи іншого ринкового механізму, оскільки саме вони є 

найбільш «мобільними» елементами функціонування ринку, найлегше 

змінюються, пристосовуючись до потреб ринку та не потребують значних 

витрат на впровадження, на відміну від інститутів ринку чи нормативно-

правового забезпечення його функціонування. І як наслідок – ринок отримує 

новий імпульс до розвитку, а його учасники – нові можливості отримати 

прибутки. Інструменти ринку є, на перший погляд, невидимими, однак доволі 

дієвими засобами реалізації взаємодії учасників ринку, впливають на їхні 

взаємовідносини, забезпечують регулювання та контроль діяльності суб’єктів 

ринку. І що більше існує різноманітних та досконалих інструментів ринку, то 

більше можливостей відкривається перед його суб’єктами. 

У загальному значенні під інструментом розуміють предмет, пристрій або 

машину, яку використовують задля впливу на об’єкт, його вимір, вивчення або 

зміну [465, с. 34]. 

Застосовуючи поняття «інструмент» до ринкового механізму, варто 

розуміти, що об’єкт, на який буде впливати інструмент, нематеріальний, а тому 

ринкові інструменти набуватимуть вигляду певного набору засобів та важелів 

впливу, які на кожному конкретному ринку будуть мати власний прояв.  

Однак варто наголосити на багатогранності фінансового ринку, яка 

проявляється у видовій різноманітності складових цього ринку. І кожному 

окремому виду фінансового ринку притаманний власний перелік інструментів, 

які впливають на його діяльність та визначають її.  
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Аналіз наукової економічної літератури з проблем розвитку кредитного 

ринку засвідчив, що автори дослідження інструментів кредитного ринку 

зазвичай розпочинають з їх класифікації та ґрунтовної характеристики, 

уникаючи визначення самого поняття «інструменти кредитного ринку». При 

цьому сутність інструментів кредитного ринку часто розглядають в контексті 

фінансових інструментів як однієї з їх складових, поряд з інструментами інших 

ринків. Жодних пояснень, тлумачень чи заглиблення в проблематику сутності 

інструментів кредитного ринку у вітчизняній літературі немає. Водночас доволі 

активно в науковій економічній літературі обговорюють дефініцію поняття 

«фінансові інструменти», до категорії яких, певною  мірою, можна зарахувати і 

кредитні інструменти. 

У ринковому механізмі фінансові інструменти формують особливу групу, 

вони опосередковують рух фінансових коштів (ресурсів) між суб’єктами. 

В українському законодавстві категорії «фінансовий інструмент» 

присвячено порівняно небагато уваги. Серед законодавчих актів та 

нормативних документів сутність поняття фінансові інструменти роз’яснено 

у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку (П(С)БО 13) «Фінансові 

інструменти» – «це контракт, який одночасно зумовлює виникнення 

(збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового 

зобов'язання або інструменту власного капіталу в іншого» [367]. Згідно з ним, 

фінансові інструменти поділяють на: фінансові активи, фінансові зобов'язання, 

інструменти власного капіталу і похідні фінансові інструменти.  

У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» до фінансових 

інструментів відносять: цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси), 

інструменти грошового обігу, відсоткові строкові контракти (форварди), 

строкові контракти на обмін,  опціони, що дають право на купівлю або продаж 

будь-якого із зазначених фінансових інструментів [421]. Фактично 

законодавство ототожнило поняття «цінний папір» та «фінансовий 

інструмент». 
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Перші ф’ючерсні контракти з’явились в Японії в першій половині XVIIІ ст., 

а активний розвиток ф’ючерсів розпочався завдяки торгівлі  ними на Чиказькій 

строковій товарній біржі (Chicago Board of Trade – СВОТ). Поява ф’ючерсних 

контрактів була закономірністю еволюції форвардних контрактів. Саме ці 

контракти сформували основу сучасних фінансових ф’ючерсів. 

На початку 1970-х рр. з урахуванням нових фінансових механізмів 

кредитування були здійснені перші операції з ф'ючерсними контрактами з 

гарантійним забезпеченням заставними сертифікатами Загальнонаціональної 

іпотечної асоціації. У жовтні 1975 року було зареєстровано застосування 

ф’ючерсні контракти на іпотечні цінні папери [177, с. 58]. 

Початок 1970-х рр. пов’язують також з виникненням похідних фінансових 

інструментів, передумовою чого слугувала хвиля банківських банкрутств та 

зростання кредитних ризиків. 1972 року було створено новий підрозділ – 

Міжнародний валютний ринок (International Monetary Market – IMM) на 

Чиказькій товарній біржі (Chicago Mercantile Exchange, CME), що ознаменувало 

новий етап у розвитку похідних інструментів, а саме – виникнення ринку 

похідних фінансових інструментів [109]. Європа познайомилася з новим 

фінансовим інструментом – фінансовим ф'ючерсом – завдяки Лондонській 

міжнародній біржі фінансових ф'ючерсів (LIFFI) 30 вересня 1982 р. [131]. 

Нові фінансові інструменти виникли внаслідок загострення конкуренції 

банків на світовому ринку. Щоб залучити клієнтуру і збільшити свої прибутки, 

учасники світового фінансового ринку – банки, фондові біржі, спеціалізовані 

кредитно-фінансові інститути – створили гібрид різних фінансових документів, 

зокрема боргових інструментів, цінних паперів, гарантованих активами банків, 

інструментів хеджування [156]. 

 Предметом фінансового ф'ючерсного контракту можуть бути такі 

інструменти, як іноземна валюта, депозитні сертифікати, банківські депозити, 

акції, облігації, векселі, довгострокові казначейські зобов'язання, фондові 

індекси. Обсяги поставок цих фінансових інструментів стандартні (як лоти), що 

є особливістю ф'ючерсних контрактів [131]. 
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1982 р. було введено ще одну новацію на ринку похідних фінансових 

інструментів – опціони на ф'ючерсні контракти. На відміну від ф'ючерсних 

контрактів, опціони на ф'ючерсні контракти дають змогу інвесторам і біржовим 

учасникам визначати і обмежувати ризик у формі премії-надбавки за право 

купувати або продавати товари за строковими контрактами. Одночасно опціони 

можуть надавати покупцеві необмежений потенціал отримання прибутку [176, 

523, 530]. 

До початку 1990-х рр. використання деривативів було спрямоване 

переважно на страхування ринкових ризиків (валютного, відсоткового та ін.) 

Однак масштабні кризові явища, які спостерігаємо останніми роками на 

міжнародному фінансовому ринку, вимагали ефективного хеджування не тільки 

ринкових, а й кредитних ризиків. Таким чином, почав розвиватися новий 

сегмент кредитного ринку – ринок кредитних деривативів, який фактично 

означив і новий період у розвитку кредитного ринку, модернізував його та 

збільшив можливості усіх суб’єктів ринку. 

Отож процес виникнення, розвитку та вдосконалення фінансових 

інструментів є невпинним як безупинний розвиток самого фінансового ринку. 

Впровадження інноваційних інструментів дає поштовх переходу до нового етапу 

фінансово-економічних відносин та покращує якість наявних. 

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 (МСБО 32) визначає 

поняття «фінансовий інструмент» як будь-який контракт, який приводить до 

виникнення фінансового активу в одного суб'єкта господарювання та 

фінансового зобов'язання або інструмента капіталу в іншого суб'єкта 

господарювання [285]. 

Фінансові інструменти як різновид певних документів розглядають у своїх 

працях В. Унинець-Ходаківська [524] та Ю. Львов [232]. Ю. Лисенков і 

Н. Фетюхіна [228] ототожнюють фінансовий інструмент із узаконеним 

сертифікатом. В. Шеремет визначає фінансові інструменти як «різноманітні 

форми фінансових зобов'язань» [506, с. 72], В. Федосов та С. Юрій [512] 

аналізують фінансові інструменти як різноманітні фінансові активи, які 
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обертаються на ринку, а А. Загородній і Г. Вознюк [139] називають фінансовими 

інструментами «різноманітні види фінансового продукту». Попри те, усі автори 

погоджуються, що фінансові інструменти є «законними вимогами їхніх 

власників на отримання прибутку», а також надають певних прав та обов’язків 

своїм власникам.  

Дещо іншого підходу дотримується О. Грабчук, розуміючи під фінансовими 

інструментами спосіб реалізації процесу нагромадження, руху, розподілу та 

перерозподілу грошового капіталу в межах та за допомогою фінансового ринку 

[90]. А О. Підхомний розуміє під фінансовим інструментом «засіб обміну, 

розподілу і контролю ресурсів і (або) ризиків на основі реалізації відповідних 

прав та обов’язків» [356]. 

Таким чином, на основі узагальнення підходів до трактування поняття 

«фінансові інструменти» пропонуємо таке його визначення: «фінансовий 

інструмент – це ліквідний, дохідний фінансовий документ, оформлений 

відповідно до чинного законодавства, використання якого спрямоване на 

мобілізацію, ефективний розподіл і раціональне розміщення грошей в 

економічній та соціальній сферах країни». 

Декотрі автори до фінансових інструментів зараховують: фінансові активи 

– грошові кошти, цінні папери, позикові угоди, валютні цінності, деривативи, 

депозитні сертифікати тощо. Зокрема, В. Оспіщева [321], М. Грідчіна [511] та 

В. Унинець-Ходаківська [524] фінансовими інструментами вважають «гроші і 

розрахункові документи, які обертаються на грошовому ринку, різноманітні 

цінні папери, іноземну валюту, розрахункові валютні документи, а також окремі 

види цінних паперів, які обслуговують цей ринок; страхові послуги, які 

пропонуються на продаж (страхові продукти), а також розрахункові документи 

та окремі види цінних паперів, які обслуговують цей ринок». Вчені поділяють 

усі перелічені інструменти фінансового ринку на: інструменти кредитного 

ринку, інструменти фондового ринку, інструменти валютного ринку, 

інструменти ринку фінансових послуг та інструменти ринку золота (срібла, 

платини).  
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Такого ж поділу фінансових інструментів дотримуються і С. Юрій та 

В. Федосов [512].  

Інший поділ фінансових інструментів запропонував Б. Колтинюк [186] та 

виділив:   

 інструменти позики (облігацій), державних казначейських зобов'язань, 

векселів; 

 інструменти нерухомості (акції ПАТ, створених у процесі приватизації); 

 інструменти інвестицій (акції, інвестиційні, ощадні, депозитні 

сертифікати); 

 похідні фінансові інструменти (ф'ючерси, опціони, варранти, деривати).  

Фінансові інструменти як інтегрована категорія  це і інструменти 

кредитного ринку зокрема.  

З огляду на відсутність єдиної дефініції поняття «інструменти кредитного 

ринку», зважаючи на неоднозначність тлумачення поняття «фінансові 

інструменти» та беручи до уваги напрацювання у цьому напрямі, пропонуємо 

власну дефініцію поняття «інструменти кредитного ринку». 

Отож, під інструментами кредитного ринку варто розуміти специфічні 

неречові активи, які опосередковують кредитні відносини суб’єктів ринку через 

перенесення позикового капіталу між ними, забезпечують його облік, розподіл, 

контроль та мінімізують кредитні ризики на основі реалізації відповідних прав 

та обов’язків цих суб’єктів.  

Кредитні інструменти дають змогу реалізувати кредитні відносини, 

приводять в дію механізм кредитного ринку, забезпечують рух позикового 

капіталу від позичальника до боржника, допомагають реалізувати суть кредиту, 

мінімізують кредитні ризики або розподіляють їх між учасниками кредитних 

відносин, забезпечують контроль за виконанням боргових зобов’язань, 

допомагають отримати прибуток та інтернаціоналізують кредитний ринок. 

Водночас, аби поглиблено дослідити сутність інструментів кредитного 

ринку, доцільно конкретизувати їх за індивідуальними ознаками та 

властивостями, характерними саме цим інструментам. 
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Зазвичай, у науковій літературі можна простежити типову класифікацію 

інструментів кредитного ринку, до яких автори зараховують: гроші та 

розрахункові документи, які обертаються на ньому [512, 511, 524]. На нашу 

думку, з таким твердженням важко погодитися, оскільки основне призначення 

розрахункових документів – представити вимогу про перерахування коштів з 

рахунку платника на рахунок одержувача. І тут зовсім не йдеться про 

перенесення позикового капіталу між суб’єктами кредитної угоди. У цьому разі 

може йтися про створення допоміжного інструменту кредитування. 

Згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні», розрахунковий документ – це документ на переказ грошей, що 

використовують для ініціювання переказу з рахунка платника на рахунок 

одержувача [414]. До розрахункових документів належать: касовий чек, 

товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо. 

Відповідно, якщо інструменти повинні певним чином впливати на 

функціонування конкретного ринку та перебіг операцій на ньому, а йдеться про 

кредитний ринок та кредитні операції, то розрахункові документи повинні мати 

специфічний характер і стосуватися кредитування. Вважаємо, що розрахункові 

документи можна зарахувати до інструментів кредитного ринку за умови їхньої 

участі у кредитній операції, при передачі позикових капіталів. 

Більш розширений перелік кредитних інструментів запропонував 

С. В. Мочерний: векселі, цінні папери, депозитні сертифікати, банківські 

акцепти. Роль інструментів на кредитному ринку вчений визначив як 

«перетворення на позичковий капітал централізованих банками тимчасово 

вільних грошових коштів фізичних і юридичних осіб» [293]. 

Найбільше наблизилася до розкриття сутності інструментів кредитного 

ринку С. Глущенко у праці «Кредитний ринок: інститути та інструменти». На 

думку автора, «кредитні інструменти опосередковують рух позичкового 

капіталу між суб’єктами кредитних відносин», а «основним і найбільш  

розвиненим інструментом кредитного ринку є послуга кредитування» [86]. 

Автор  запропонувала власний перелік інструментів ринку, до яких зарахувала: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87&action=edit&redlink=1
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кредити, боргові цінні папери та похідні кредитні інструменти [86]. Однак автор 

так і не визначила сутність поняття «інструменти кредитного ринку», а 

зарахування кредиту до інструментів кредитного ринку є доволі суперечливим і 

не знаходить підтвердження у працях інших фахівців із дослідження кредитного 

ринку.  

Учені А. Загородній та Г. Вознюк [139] до інструментів кредитного ринку 

долучили кредитну угоду. Поділяємо їхню думку та вважаємо, що кредитна 

угода є найелементарнішим та найважливішим інструментом кредитного ринку, 

без якого, власне, не могло б відбутися жодних кредитних відносин на ринку. 

Зазвичай, автори розглядають кредитну угоду лише в розрізі банківського 

кредитування. До прикладу, В. П. Щербина кредитну угоду визначає як «договір 

щодо надання кредиту, який супроводжується записами за банківськими 

рахунками, з відповідним відображенням у балансах кредитора і позичальника» 

[542].  

А. Пересада та А. Поддєрьогін трактують кредитну угоду як юридичний 

документ, що визначає взаємні зобов’язання і відповідальність між комерційним 

банком та позичальником щодо надання останньому кредиту на умовах 

платності, повернення, терміновості, забезпеченості та цільового використання з 

нагоди одержання останнім банківських позичок [338, 361]. 

Л. Петрашко [338] також кредитну угоду розглядає лише як договір між 

банком та його клієнтом. 

У кредитному договорі визначено розмір кредиту, умови надання та 

погашення, відсоткову ставку за кредит, зобов’язання позичальника за заставою 

та форми забезпечення позичок; перелік розрахунків і відомостей, необхідних 

для кредитування, строки їх надання та інші умови.  

Провівши аналіз підходів до визначення сутності кредитної угоди та її 

призначення, що зустрічаються в економічній літературі, вважаємо, що кредитна 

угода має місце у відносинах між кредиторами та позичальниками не лише на 

ринку банківського кредитування, а у всіх сегментах кредитного ринку. З огляду 

на це, пропонуємо ширше трактування цього поняття: кредитна угода - це 
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документ, що визначає взаємні зобов’язання між кредитором та позичальником, 

який на кредитному ринку набуває змістової форми інструменту та дозволяє 

реалізувати відносини за певним видом кредиту, за яким саме і укладено угоду.  

Без угоди, як підстави реалізації процесу кредитування, кредитний ринок 

функціонувати не може. А тому, вважаємо, що кредитна угода є базовим 

інструментом кредитного ринку, який забезпечує початковий поштовх до руху 

позикового капіталу від кредитора до позичальника.  

Проаналізувавши підходи вчених [78, 86, 139, 293, 512, 511, 524] щодо 

фінансових та кредитних інструментів, вважаємо за доцільне розширити перелік 

інструментів кредитного ринку і зарахувати до них:  

 кредитні угоди;  

 боргові цінні папери (казначейські зобов’язання, державні зовнішні та 

внутрішні облігації, корпоративні облігації, муніципальні ЦП, гібридні 

та синергетичні ЦП тощо); 

 депозитні сертифікати; 

 кредитні деривативи (кредитні форвардні угоди, кредитні свопи, 

кредитні опціони, індексні кредитні інструменти, кредитні ноти, 

сек’ютеризовані активи).  

Оскільки кредитні інструменти є частиною інструментів фінансового ринку, 

їм притаманні усі властивості фінансових інструментів, а саме: 

1) термін обігу – проміжок часу до кінцевого платежу або вимоги ліквідації 

(погашення) інструменту; 

2) вільний обіг – здатність купуватися та продаватися на ринку, виступати 

як самостійний платіжний інструмент, що полегшує обіг інших товарів; 

3) доступність – можливість бути об’єктом усіх видів угод (позики, 

дарування, зберігання тощо); 

4) ліквідність – можливість швидкого перетворення на готівку без значних 

втрат;  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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5) дохідність – виражається узгодженими відсотковими або дивідендними 

виплатами, а також сумами, отриманими від погашення чи перепродажу 

активу іншим учасникам ринку; 

6) ризиковість – відображає невизначеність, пов’язану з величиною та 

терміном отримання доходу в майбутньому (ймовірність втрат, що 

пов’язані з інвестиціями у фінансові інструменти); 

7) конвертованість – це можливість обміну кредитного інструменту на інші 

фінансові активи; 

8) стандартність (випуск однорідними серіями, класами тощо); 

9) документальність – повинні містити передбачені законодавством 

реквізити, відсутність будь-якого з них вказує на їхню недійсність); 

10) регулювання і визнання державою – держава має регулювати та 

визнавати кредитні інструменти, що стане передумовою довіри до них  

[90]. 

На основі підходів до трактування сутності кредитних інструментів та 

зважаючи на їхні властивості як фінансових інструментів, згрупуємо 

інструменти кредитного ринку за такими ознаками: 

1. За терміном обігу: 

 короткострокові кредитні інструменти (з періодом обігу до одного 

року) – векселі, короткострокові державні та корпоративні облігації, 

банківські акцепти;  

 довгострокові кредитні інструменти (з періодом обігу понад рік) –  

казначейські зобов’язання, депозитні сертифікати, кредитні 

деривативи. 

2.  За призначенням: 

 для переміщення позикового капіталу від кредитора до позичальника – 

боргові зобов’язання, боргові цінні папери;  

 задля захисту та мінімізації кредитного ризику – кредитні деривативи.  

3. За гарантованістю рівня дохідності: 
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 кредитні інструменти з фіксованим доходом – забезпечені гарантованим 

рівнем дохідності в разі їх погашення незалежно від кон’юнктурних 

коливань ставки позикового відсотка на кредитному ринку: облігації, 

кредитні форварди, форварди на кредитний спред; 

 кредитні інструменти з невизначеним доходом: кредитні дефолтні 

свопи, свопи на сукупний дохід, свопи на кредитний портфель, кредитні 

дефолтні опціони, опціони на кредитний спред тощо.  

4. За характером фінансових зобов’язань:  

 інструменти, наступні фінансові зобов’язання за якими не виникають. 

Такі інструменти і є предметом самої угоди, а в разі їх передачі 

покупцю продавець не несе додаткових фінансових зобов’язань 

(наприклад, валютні цінності тощо);  

 боргові інструменти – зобов’язують боржника погасити в обумовлений 

строк їхню номінальну вартість та додаткову винагороду: облігації, 

векселі, депозитні сертифікати; усі види кредитних деривативів. 

   5. За рівнем ризику:  

 кредитні інструменти з низьким рівнем ризику – короткострокові 

боргові фінансові інструменти, які обслуговують ринок грошей, 

виконання зобов’язань за якими гарантовано стійким фінансовим 

станом та надійною репутацією позичальника: державні 

короткострокові облігації внутрішньої та зовнішньої позики, 

форвардний валютний контракт зі змогою анулювання, граничний 

форвардний валютний контракт та ін.;  

 кредитні інструменти з помірним рівнем ризику – рівень ризику за 

якими приблизно відповідає середньоринковому – депозитні 

сертифікати, корпоративні облігації, банківські акцепти, кредитні 

дефолтні свопи тощо;  

 кредитні інструменти з високим рівнем ризику – інструменти, рівень 

ризику за якими суттєво перевищує середньоринковий – кредитні 

деривативи (на фазі піку кредитного циклу); 
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 кредитні інструменти з дуже високим ступенем ризику – їх 

використовують для здійснення ризикових спекулятивних операцій на 

фінансовому ринку – кредитні деривативи (на фазі спаду кредитного 

циклу).  

Узагальнена класифікація інструментів кредитного ринку зображена на рис. 

2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Класифікація інструментів кредитного ринку  

Джерело: власна розробка автора 
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вкладення капіталу, для іншого це може бути змога зменшити кредитний ризик 

або змога одержати позику на вигідних умовах чи відстрочку платежу за 

контрактом. У будь-якому разі дію інструменту повинен супроводжувати 

очікуваний позитивний ефект. Інакше  інструмент має спекулятивний характер, 

що може призвести до негативних явищ всередині кредитного ринку та за його 

межами. 

Дієвість кредитних інструментів визначає їхнє місце на кредитному ринку, а 

їх роль деталізують та визначають функцій, які вони виконують (табл.2.2). 

Таблиця 2.2 

Функції інструментів кредитного ринку 

№ Функція Означення функції 

1. Комунікативна а) об’єднує суспільні, політичні, державні інститути 

(надбудову) з одного боку і сукупність суб’єктів 

господарювання та їх економічних зв'язків – з іншого; 

б) об’єднує кредиторів та позичальників шляхом 

реалізації кредитних відносин між ними. 

 

2. Перерозподільна  перерозподіляє кредитні ресурси між суб’єктами кредитних 

відносин. 

3. Трансформаційна полягає у зміні (трансформації) якісних характеристик 

кредитних потоків: рівень ризикованості, строковість, 

обсяг, просторове або галузеве спрямування.  

4. Акумулятивно-

нагромаджувальна 

забезпечує мобілізацію та  нагромадження певних обсягів 

грошових коштів інвесторів, сприяє залученню коштів з 

міжнародних ринків капіталу. 

5. Регулятивна регламентує кредитні відносини, визначає певні умови 

співпраці кредитора із позичальником. 

6. Спекулятивна надає змогу біржовим спекулянтам здійснювати 

спекулятивні операції задля отримання доходу від різниці 

в цінах, з метою отримання прибутку. 

7. Інформативна відображає реальний економічний стан, є індикатором 

ринкової кон’юнктури. 

8. Прогнозуюча дає змогу прогнозувати динаміку курсів (валютних, 

біржових).  

9. Страхова 

(хеджувальна) 

створює механізм для проведення операцій хеджування 

кредитних ризиків. 

10. Контрольна реалізує можливість контролю за кредитними процесами 

на макро-, і макрорівні  

Джерело: власна розробка автора 
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Реалізовуючи функції, кредитні інструменти всесторонньо впливають на 

механізм функціонування кредитного ринку, визначають та характеризують 

його швидкодію, ефективність, інноваційне спрямування, залучення до 

глобальних фінансово-кредитних потоків та  захищеність. Слабкий прояв або 

«дистрофія» хоча б однієї із перелічених функцій спричинить неповноцінне 

функціонування кредитного ринку.   

На основі визначення сутності інструментів кредитного ринку та його 

систематизації у попередніх підрозділах роботи, вважаємо за доцільне 

конкретизувати кредитні інструменти за сегментами кредитного ринку (додаток 

Г).    

В основу класифікації кредитних інструментів за сегментами кредитного 

ринку нами закладено кредитну угоду, з укладання якої розпочинається 

реалізація кредитних відносин. Водночас, зміст та структура кредитних угод у 

різних сегментах кредитного ринку можуть різнитися між собою, залежно від 

виду кредиту, задля отримання якого її укладають, суб’єктів угоди, строків 

кредитування, цільового спрямування кредиту, його вартості тощо. 

Окрім кредитних угод, кожному сегменту кредитного ринку притаманні ще 

й власні кредитні інструменти. 

Основними кредитними інструментами на міжгосподарському кредитному 

ринку є векселі та корпоративні облігації, за допомогою яких оформляють 

більшість боргових зобов’язань між підприємствами. Останнім часом активно 

впроваджують в обіг і такі вузькоспеціалізовані кредитні інструменти як аграрні 

розписки, які видають своїм кредиторам сільгоспвиробники. 

Аграрна розписка є товаророзпорядчим документом, що фіксує безумовне 

зобов’язання боржника, яке забезпечує застава, здійснити поставку 

сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у 

ньому умовах [390]. Це новий інструмент кредитування, який створює 

можливості малим та середнім сільгоспвиробникам отримати зручні умови 

кредитування під заставу майбутнього врожаю. 
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На ринку банківського кредитування провідну роль, окрім кредитних угод, 

відіграють депозитні сертифікати, кредитні деривативи (похідні інструменти), 

які дають змогу банкам підвищити свою прибутковість та зменшити ризиковість 

кредитних операцій і власних, і клієнтів банку. 

В економічній літературі та в нормативно-правових документах депозитний 

сертифікат визначено як борговий цінний папір Національного банку України у 

бездокументарній формі, який свідчить про розміщення в Національному банку 

України коштів банків і підтверджує їхнє право на отримання внесеної суми та 

процентів після закінчення встановленого строку [375]. 

Ощадний (депозитний) сертифікат підтверджує суму вкладу, внесеного в 

банк, і права вкладника (володільця сертифіката) на одержання зі спливом 

встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у 

банку, який його видав [526, ст. 1065]. 

Значного поширення у банківському секторі за останнє десятиріччя набули 

кредитні деривативи, а саме: кредитні свопи (CDS, CSS, TRS) та кредитні ноти. 

Саме ці інструменти кредитування дають змогу банкам розподілити та 

мінімізувати кредитні ризики, що збільшує прибутковість кредитних операцій.  

Інструменти міжбанківського кредитування мають специфічний характер та 

відрізняються від усіх інших інструментів кредитного ринку. Незважаючи на те, 

що міжбанківський кредитний ринок є сегментом кредитного ринку, операції 

кредитування, які здійснюють на ньому, зачіпають інтереси  національного 

грошово-кредитного ринку та впливають безпосередньо на грошову масу в 

обігу, а тому вони набувають характеру інструментів грошово-кредитної 

політики, які визначає, реалізує та регламентує центральний банк.  

З огляду на це, основними інструментами міжбанківського кредитного 

ринку є:  

 облікова ставка;  

 норми обов’язкових резервів;  

 операції на відкритому ринку; 

 операції РЕПО; 
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 рефінансування банків [532, с. 116; 98].  

Використання цих інструментів варіюється залежно від напрямів 

монетарної політики держави, рівня відкритості її економіки, рівня розвитку 

фінансових ринків, особливостей національної банківської системи, традицій і 

конкретних економічних умов.  

На ринку державного кредитування основним суб’єктом є держава, яка 

може виступати позичальником або кредитором. Задля залучення коштів на 

покриття дефіциту державного бюджету держава, зазвичай, як інструменти 

кредитування використовує: 

 казначейські векселі; 

 казначейські зобов’язання.  

Саме вони дають змогу реалізувати механізм державного кредитування та 

забезпечують надходження позикового капіталу до органів державної влади чи 

центрального банку. 

Інструменти міжнародного кредитування охоплюють фактично усі 

перелічені нами інструменти кредитного ринку, окрім інструментів 

міжбанківського кредитування, з тією лише різницею, що однією зі сторін 

кредитних відносин є іноземний суб’єкт – держава, юридичні або фізичні особи 

або ж міжнародні фінансові організації.  

Небанківські фінансово-кредитні установи стають дедалі активнішими 

учасниками кредитного ринку, займаючи ніші, які є недостатньо прибутковими 

для банківських установ, однак кредитні ризики їх переслідують такою ж мірою, 

як і банківські установи. А тому на ринку небанківського кредитування все 

частіше використовують новітні кредитні інструменти – кредитні деривативи ІІ і 

ІІІ покоління (цифрові CDS (Digital CDS), монотраншові синтетичні CDO 

(Single-Tranche Synthetic CDO – STCDO); кошикові дефолтні свопи або свопи 

типу «перший до дефолту» (basket default swaps or «first to default» swaps FTD), 

за допомогою яких установи ефективно страхують власні кредитні ризики та 

ризики своїх клієнтів. Водночас небанківські фінансові установи 

використовують традиційні інструменти кредитування – векселі та депозитні 
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сертифікати, а також широко впроваджують аграрні розписки як інструмент 

кредитування сільськогосподарських виробників. 

Отож, кожному сегменту кредитного ринку притаманний власний перелік 

інструментів кредитування, який уособлює характерні особливості кредитних 

операцій саме цього сегменту ринку. Базовим інструментом усіх сегментів 

кредитного ринку виступає кредитна угода, яка має свої особливості у кожному 

із сегментів, залежно від виду кредиту, на отримання якого її укладають. А 

найбільш вживаними інструментами у всіх сегментах ринку є кредитні 

деривативи, конкретні види яких також залежать від специфіки кредитних 

операцій, що здійснюються. 

 

 

 

2.4. Механізм функціонування кредитного ринку та його елементи 

 

Кредитний ринок є невід’ємною частиною ринкового механізму як 

національного, так і регіонального, так і світового. Його функціонування 

органічно пов'язано з нагромадженням та рухом позикового капіталу, з рухом 

вартості в її грошовій формі, з утворенням та використанням різних грошових 

фондів у вигляді кредитних ресурсів і цінних паперів. Кредитний ринок дає 

змогу виміряти і визначити рух, обсяг, напрямок кредитних потоків, що 

спрямовуються на суспільне відтворення; визначити вплив кредитних ресурсів 

на соціально-економічні відносини – усі ці функції і покладені в основу 

діяльності кредитного ринку, відображаються у кредитній політиці та 

реалізуються через кредитний механізм. 

Варто зазначити, що у вітчизняній науковій економічній літературі, вчені не 

відводять достатньої уваги дослідженню проблеми формування та 

функціонування механізму кредитного ринку. Лише кілька авторів мають  у 

науковому доробку праці, присвячені певним аспектам механізму 

функціонування кредитного ринку, а саме: В. Алексійчук, І. Винаков, 
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А. Гальчинський, І. Гуцал, Л. Євтух, З. Криховецька, Є. Лєбєдєв, С. Мочерний, 

Г. Підсосонна, Р. Тиркало, Н. Шелудько, М. Хмелярчук та ін.  

У науковій літературі нині немає єдиного підходу до трактування понять 

«механізм кредитування», «кредитний механізм» та «механізм функціонування 

кредитного ринку». На нашу думку, всі перелічені терміни мають місце, однак 

стосуються різних рівнів ринкового механізму. Спробуємо дослідити їхню 

етимологію. 

В економічній енциклопедії за редакцією С. Мочерного «механізм 

кредитування – це система, що визначає послідовність і порядок надання 

різноманітних видів кредитів та їх зміну щодо нових умов» [125, с. 426] 

Р. Тиркало визначає механізм кредитування як «сукупність організаційно-

технічних прийомів, за допомогою яких здійснюється надання та повернення 

банківських позичок, що включає вибір об'єкта, методи кредитування, видачу 

позики, використання позикових рахунків, спосіб погашення кредиту» [494]. 

І. Винаков у своєму дослідженні [59] механізм кредитування характеризує 

як «сукупність елементів та необхідний їх набір для вчинення кредитування». 

У свою чергу Л. Євтух під механізмом кредитування розуміє «взаємодію 

сукупності доповнювальних обов’язкових елементів, складових, що 

забезпечують процес кредитування». А обов’язковими елементами, без яких 

неможливий сам процес кредитування, називає «законодавчі і нормативні 

документи, а також економічні і соціальні програми розвитку, залучені грошові і 

матеріальні ресурси, а також трудові ресурси, які становлять економічні та 

фінансові елементи механізму кредитування» [132]. 

Отже механізм кредитування  це фактично сукупність правил та процедур, 

яких повинні дотримуватися кредитні установи, надаючи кредит позичальникам; 

це внутрішній порядок діяльності кредитора, який визначає процедуру надання 

кредитів.  

Звідси можемо визначити, що поняття «механізм кредитування» є поняттям 

найнижчого рівня кредитних відносин кредитного ринку, оскільки 
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безпосередньо відображає кредитну діяльність фінансово-кредитних установ та 

інших кредиторів. 

На відміну від поняття «механізм кредитування», поняття «кредитний 

механізм» дещо ширше  це складова господарського механізму, яка містить 

принципи кредитування, елементи кредитного планування, управління ним, 

методи та умови кредитування [59].  

Р. Тиркало визначає кредитний механізм як «сукупність форм, методів, 

об'єктів та інших інструментів, за допомогою яких реалізуються функції кредиту 

на практиці» [494]. 

А. Борисов у «Великому економічному словнику» об’єднав два попередні 

визначення та означив: «Кредитний механізм  це складовий елемент 

господарського механізму, який поєднує принципи кредитування, елементи 

кредитного планування та управління кредитом, умови і методи банківського 

кредитування, способи його кількісного регулювання, стягнення плати за 

кредит. За допомогою такого механізму реалізується кредитна політика» [41, 

с. 505]. 

Учені А. Балабанова та І. Балабанова акцентують, що основу кредитного 

механізму становить «система впливу кредитних важелів, що виражається в 

організації, плануванні і стимулюванні використання кредитних ресурсів» [18, 

с. 122], а проф. Н. Валенцева зазначає, що «кредитний механізм  це форми і 

способи використання кредиту в практиці господарювання» [25, с. 209]. 

У економічній енциклопедії за редакцією С. Мочерного кредитний 

механізм – це сукупність принципів, організаційних форм, законодавчих норм, 

методів і правил, спрямованих на управління кредитом [125]. А проф. Е. Жукова 

вважає, що «кредитний механізм включає також всі аспекти позичкової, 

інвестиційної, засновницької, посередницької, консультативної, акумуляційної, 

перерозподільної діяльності кредитної системи в особі її інститутів» [138].  

І. Гуцал досліджує кредитний механізм як «систему дій та організаційно-

економічних прийомів, інструментів впливу, за допомогою яких реалізується 

роль кредиту в суспільному відтворенні, тобто вводиться в дію процес 
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кредитування і регулювання його здійснюється відповідно до дії економічних 

законів» [103, с. 3].  

А М. Хмелярчук розглядає кредитний механізм «в аспекті ефективного 

функціонування кредитного ринку та його інститутів, котрі забезпечують 

акумуляцію та алокацію кредитних ресурсів на макро-, мезо- та 

мікроекономічному рівнях, сприяючи соціально-економічному прогресу» [521]. 

На нашу думку, всі наведені визначення доповнюють один одного, та 

загалом доволі повно розкривають сутність і зміст кредитного механізму.  

Однак, незважаючи на охоплення кредитним механізмом широкого спектра 

видів фінансово-кредитної діяльності від акумуляції кредитних ресурсів через 

перерозподіл до їх використання, деякі науковці все ж стверджують, що 

«кредитний механізм є складовою кредитної системи», яка фактично функціонує 

через нього [138, 211].  

Очевидно, що автори або ототожнили кредитний ринок із кредитною 

системою, або у складі кредитного ринку виокремили лише кредитну систему, 

що ми спостерігали у працях інших вчених, зокрема В. Шелудько [536] та 

В. Опаріна [308]. 

Таким чином, у нашому дослідженні будемо дотримуватися думки 

більшості вчених, що в основі функціонування кредитного ринку лежить 

кредитний механізм як ключовий елемент, який забезпечує регулювання, 

управління, планування, організацію, і стимулювання використання кредитних 

ресурсів на основі принципів, умов і методів кредитування, тобто з 

використанням механізму кредитування. Звідси виникає така ієрархія зв’язків: 

кредитний ринок – кредитний механізм  механізм кредитування.  

Утім, у виведеній ієрархії понять потрібно знайти місце і «механізму 

функціонування кредитного ринку», яке також немає однозначного трактування 

у науковій літературі. 

Дослідивши сутність кредитного ринку в попередніх підрозділах, ми 

відзначили, що декотрі вчені кредитний ринок трактують як «механізм, за 

допомогою якого встановлюються взаємозв’язки між підприємствами і 
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громадянами, що потребують грошових коштів, та організаціями і громадянами, 

що можуть їх надати» [156, 235, 524]. Бачимо, що вчені фактично ототожнюють 

кредитний ринок з механізмом його функціонування, розглядають їх як єдине 

ціле: кредитний ринок – це механізм, тобто певна взаємодія між суб’єктами 

ринку.   

Однак, коли йдеться про визначення поняття «механізм функціонування 

кредитного ринку», то науковці не відштовхуються у своїх означеннях від 

окресленої сутності питання. 

 М. Балахнічева у праці «Сутність фінансово-кредитного механізму в 

умовах ринку» запропонувала визначення механізму функціонування 

кредитного ринку  як «системи доцільно спрямованих заходів впливу на процес 

відтворення у формі методів, інструментів і важелів у межах нормативно-

правового забезпечення задля соціально-економічного розвитку держави» [24]. 

На нашу думку, автор висвітлила механізм кредитного ринку лише з 

організаційного боку як кредитний механізм.  

Інше визначення навела Т. Кікена: «Механізм кредитного ринку – це 

закони, принципи руху позиченої вартості та способи, методи, прийоми 

реалізації функцій елементів кредитної системи у зв’язку з існуванням 

відповідного типу кредитних відносин»  [173, с. 276]. 

Механізм кредитного ринку має складну структуру через різноманітність 

форм організації кредитних відносин. Функціонування цього механізму 

зумовлено обсягом кредитних ресурсів, що виділяють на конкретні цілі, 

способами їх формування, а також тим, у яких формах і якими каналами вони 

рухаються, на яких умовах їх виділяють та як їх використовують.  

У нашому розумінні «механізм»  це певний внутрішній об'єктивний 

устрій, що приводить в рух систему, до якої належить. Механізм не може бути  

формою організації або сукупністю прийомів, як можна простежити в наведених 

трактуваннях. Система передбачає єдність, певним чином розташованих форм 

організації, що перебувають у взаємозв'язку (в нашому випадку під системою 

розуміємо кредитний ринок). Механізм, в економічному розумінні, не може сам 
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собою «утворювати, розподіляти або використовувати»  в нашому випадку 

кредитні ресурси, а форми самі собою не можуть взаємодіяти. Це функція 

організацій та інститутів, що здійснюють процес (взаємодію).  

Отож доцільніше механізм функціонування кредитного ринку розглядати як 

процес налагодження взаємодії між структурними елементами кредитного 

ринку, який ґрунтується на системі інструментів, важелів та методів. Саме 

враховуючи основні структурні елементи кредитного ринку, якими є 

виокремлені сегменти ринку, та беручи до уваги змістове наповнення 

кредитного механізму, пропонуємо механізм функціонування кредитного ринку 

розглядати: 

 за структурою; 

 за організаційним змістом. 

Таким чином, під механізмом функціонування кредитного ринку будемо 

розуміти взаємодію кредитних механізмів окремих структурних сегментів 

ринку, котрі мають власну нормативно-правову регламентацію та організаційно-

інформаційне забезпечення, сукупність важелів, інструментів та методів 

реалізації процесів кредитування (механізмів кредитування). 

На нашу думку, запропоноване трактування слугує узагальненням макро- і 

мікрорівневих підходів. З одного боку, воно відображає потребу організаційних 

передумов макрорівня для розподілу кредитних ресурсів між суб'єктами 

кредитних відносин у кожному із сегментів кредитного ринку. З іншого боку, 

допомагає конструювати конкретні кредитні відносини мікрорівня  

акумулювання кредитних ресурсів, форми та умови їх формування, методики 

кредитування, організацію та управління кредитними операціями тощо. 

У дослідженні, проведеному у попередніх підрозділах, ми виділили основні 

структурні елементи кредитного ринку – низку сегментів ринку залежно від 

організації кредитних відносин: банківського, міжбанківського, 

міжгосподарського та державного кредитування, кредитування НБФУ та 

іноземних економічних суб’єктів. Вважаємо, що саме взаємодія між цими 

сегментами лежить в основі механізму функціонування кредитного ринку. 
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 Кожен виділений сегмент кредитного ринку функціонує за своїм устроєм і 

правилами, має власну систему кредитних відносин, його регламентує 

сукупність нормативно-правових документів і він тісно взаємодіє з іншими 

сегментами кредитного ринку держави. Це дає змогу сформувати сукупність 

часткових механізмів кредитного ринку (кредитних механізмів), які є відносно 

самостійними, але водночас тісно вплетені у взаємовідносини з іншими 

структурними елементами, тобто сегментами кредитного ринку. Таким чином, 

до сегментних кредитних механізмів функціонування ринку зараховуємо такі:  

 механізм банківського сегмента; 

 механізм сегмента НБФУ; 

 механізм міжбанківського сегмента; 

 механізм міжгосподарського сегмента;  

 механізм державного сегмента; 

 механізм сегмента іноземних економічних агентів. 

Виділені сегментні кредитні механізми також поділяються на дрібніші  

механізми кредитування. Йдеться про те, що кожен сегмент кредитного ринку 

має власний перелік видів кредитів, якими він оперує. Зважаючи на те, що 

проведення кредитної операції за тим чи іншим видом кредиту потребує чіткої 

регламентації, яка затверджена відповідними нормативно-правовими актами, а 

також сукупності інструментів та важелів, то, відповідно, для реалізації 

кожному виду кредиту потрібний його власний механізм кредитування.  

Повертаючись до ієрархії механізмів, які функціонують на різних рівнях 

кредитного ринку, зіставимо їх із виділеними сегментними кредитними 

механізмами. Таким чином, окремі механізми функціонування сегментів 

кредитного ринку об’єднує поняття «кредитні механізми», а механізми надання 

кредитів, які належать до певного сегмента кредитного ринку, об’єднуватиме 

поняття «механізми кредитування». 

Сукупність виокремлених сегментних кредитних механізмів формують 

структуру механізму функціонування кредитного ринку (рис. 2.6).  
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Рис. 2.6. Структура механізму функціонування кредитного ринку 

Джерело: власна розробка автора 

МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

КРЕДИТНОГО РИНКУ 

ЗА СЕГМЕНТАМИ КРЕДИТНОГО РИНКУ (часткові кредитні механізми) 

Механізм 

банківського 

сегмента ринку 
кредитного 

ринку  

Механізм 

міжгосподарського 

сегмента ринку 

Механізм 

державного 

сегмента ринку 

Механізм 

міжнародного 

сегмента ринку 

Механізми:  

 споживчого; 

 виробничого; 

 іпотечного; 

 інвестиційного 

кредитування. 

Механізми 

кредитування: 

 операцій РЕПО; 

 овердрафт; 

 овернайт; 

 купівля 

державних 

цінних паперів; 

 рефінансування. 

Механізми: 

 внутрішнього 

державного 

кредитування; 

 зовнішнього 

державного 

кредитування. 

Механізм 

міжбанківського 

сегмента ринку 
кредитного 

ринку 

ЗА ВИДАМИ КРЕДИТІВ (часткові механізми кредитування) 

Механізми:  

 комерційного; 

 лізингового 

кредитування. 

Механізми 

кредитування: 

 міжфірмового; 

 міжбанківського; 

 міжурядового; 

 міжнародних 

фінансово-кредитних 

організацій. 

Механізм 

небанківського 

сегмента ринку 

Механізми:  
 споживчого; 

 виробничого; 

 іпотечного; 

 інвестиційного 

кредитування. 



143 

 

Для цілісного визначення змісту механізму функціонування кредитного 

ринку, охарактеризуємо сутність виділених сегментних кредитних механізмів.  

Механізм банківського сегмента кредитного ринку виникає, коли банк 

здійснює кредитні операції, тобто відбувається безпосередній процес передачі 

грошової вартості від кредитора до позичальника. Цей механізм найбільше 

регламентований сукупністю нормативно-правових актів. Його дія спрямована на 

задоволення споживчих потреб населення та виробничо-інвестиційних потреб 

суб’єктів господарювання, внаслідок чого виникли механізми споживчого, 

виробничого та інвестиційного кредитування. 

Окремий механізм кредитування, в межах кредитного механізму 

банківського сегмента, властивий організації надання іпотечних кредитів, 

основна мета яких полягає у подоланні проблеми нестачі довгострокових 

кредитних ресурсів у юридичних та фізичних осіб. 

Загалом, позитивна дія кредитного механізму банківського сегмента 

кредитного ринку сприяє розв’язанню соціально-економічних проблем населення 

та юридичних осіб, впливає на розвиток національної економіки загалом та 

окремих її сфер. 

Механізм міжбанківського сегмента кредитного ринку «вмикається», коли 

один банк надає кредит іншому банку або розміщує депозит у ньому на умовах 

платності, повернення і строковості. Метою міжбанківського кредиту для 

позичальника зазвичай стає отримання ресурсів для подальшого їх надання у 

кредит своїм клієнтам або дотримання нормативів центрального банку, а для 

кредитора  розміщення на певний час тимчасово вільних коштів, які виникають 

через відсутність попиту на ринку або невигідність розміщення серед клієнтів 

[491].  

Механізм міжгосподарського сегмента кредитного ринку не передбачає 

залучення додаткових коштів, окрім тих, що можна отримати від реалізованих 

товарів, виконаних робіт та наданих послуг. Однак він є важливим та вкрай 

потрібним у реальному секторі економіки, оскільки дає змогу пришвидшити 
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реалізацію товарів для підприємства-виробника, та отримати товар з відстрочкою 

платежу для покупця-позичальника, хоча й за вищою ціною.  

Механізм державного сегмента кредитного ринку виникає, коли однією зі 

сторін кредитних відносин є держава: або як кредитор, або як позичальник. Тобто 

цей механізм є двосторонньої дії.  

Дія механізму при державних позиках сприяє покриттю касових розривів у 

державному та місцевих бюджетах шляхом мобілізації коштів через випуск 

державних цінних паперів, шляхом отримання позичок всередині країни або за 

кордоном. Іншою стороною цього механізму є надання державою кредитів задля 

підтримки пріоритетних галузей та підприємств економіки або фізичним особам, 

відповідно до законів України, із коштів державного бюджету.  

Вважаємо, що механізм державного сегмента кредитного ринку є 

невід’ємною частиною механізму функціонування кредитного ринку, хоча і не 

має на нього особливого впливу. 

Механізм сегмента іноземних економічних агентів присутній у разі 

виникнення кредитних відносин, однією стороною яких є нерезиденти: уряди 

іноземних держав, іноземні юридичні або фізичні особи. Дію цього механізму 

регламентують на рівні світового господарства міждержавні угоди, програми 

стратегічного партнерства, маніфести тощо. Зазвичай для держави вигідно бути 

суб’єктом міжнародних кредитних відносин. 

Усі проаналізовані сегментні кредитні механізми та механізми кредитування 

є невід’ємними елементами загального механізму функціонування кредитного 

ринку, а їхня сукупність формує структуру механізму функціонування 

кредитного ринку.  

Водночас, усі кредитні механізми виділених сегментів кредитного ринку 

мають власне змістове наповнення певною сукупністю елементів, склад яких 

визначає організаційний зміст кредитних відносин певного сегмента ринку. 

Власне, сукупність організаційно-змістових елементів кредитних механізмів буде 

утворювати механізм функціонування кредитного ринку за організаційним 

змістом. 
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Варто зазначити, що єдиної думки та єдиного підходу серед науковців щодо 

змістових елементів кредитного механізму та об'єднання їх у групи не існує. 

Окрім того, елементи кредитного механізму розглядають з погляду їхньої 

сукупності, а не кредитного ринку як системи. А тому для функціонування 

кредитного механізму та забезпечення його ефективного регулювання потрібно 

чітко визначити перелік таких елементів і особливості їх взаємовпливу. 

Т. Кікена до основних елементів механізму функціонування кредитного 

ринку зараховує: нормативно-правове та інформаційне забезпечення, кредитне 

планування, важелі та принципи кредитування, умови та форми кредитування, 

методи кредитування [173, с. 275].  

В. Пашковський у праці «Кредитно-розрахункові методи стимулювання 

інтенсифікації економіки» доповнює цей перелік іще такими елементами: режим 

кредитування, порядок кредитування, процентні ставки [203, с. 25], а В. Кремень 

об’єднав елементи кредитного механізму в групи: кредитне забезпечення, 

кредитне регулювання, нормативно-правове забезпечення та система цілей [207, 

с. 128]. 

Дещо іншої думки дотримується Н. Радченко, представляючи структуру 

кредитного механізму за окремими важелями, поміж яких називає: нормативно-

правове, організаційно-економічне, фінансове та інформаційне забезпечення 

[427]. 

Я. Підсосонна запропонувала власний перелік елементів кредитного 

механізму: комплекс методів, зокрема кредитне планування та прогнозування, 

управління кредитними ресурсами та контроль і нагляд за кредитним процесом; 

сукупність важелів та інструментів, а також законодавче, організаційне та 

інформаційне забезпечення [341, c. 139]. Вважаємо, що саме такий перелік 

елементів кредитного механізму допомагає глибше зрозуміти сутність поняття, 

розкриває його як цілісну систему взаємопов’язаних елементів та дозволяють 

кредитному ринку повноцінно функціонувати та виконувати відведену йому роль 

у національній економіці.  
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Провівши ґрунтовний аналіз авторських бачень стосовно структури 

кредитного механізму, основними елементами кредитного механізму 

вважатимемо: 

 сукупність методів; 

 кредитні важелі та інструменти; 

  нормативно-правові акти; 

 організаційно-інформаційне забезпечення. 

Дотримуємось думки, що саме такі елементи механізму функціонування 

кредитного ринку дають змогу реалізовувати та визначати плинність не лише 

кредитних відносин всередині ринку, а й соціально-економічний розвиток 

національної економіки. Тобто механізм функціонування кредитного ринку за 

організаційним змістом відображає зовнішню дію кредитного ринку та 

характеризує його як провідний чинник впливу на економіку країни. 

Деталізуємо виокремленні елементи кредитного механізму. 

Методи кредитного механізму – це способи впливу кредитних відносин на 

функціонування кредитної системи та розвиток економіки. До таких методів 

належать: кредитне планування та прогнозування, управління кредитними 

ресурсами (кредитне регулювання), контроль та нагляд за кредитним процесом 

[341, c. 140]. 

Кредитне планування  це планомірний процес визначення обсягів і напрямів 

різних форм кредитування (середньо- і довготермінового) та необхідних для 

цього джерел кредитних ресурсів і способів їх отримання [513]. Кредитне 

планування як один із ключових елементів механізму функціонування кредитного 

ринку поєднує дві складові: плани і баланси та показники.  

До першої складової належать традиційні плани і баланси: зведений 

фінансовий план держави, державний бюджет, баланс доходів і витрат населення, 

фінансові плани підприємств і організацій (баланси і кошториси) тощо [24]. 

До переліку показників другої складової зараховують показники, що 

характеризують стан кредитного ринку: обсяг залучених депозитів, обсяг наданих 

кредитів в економіку, середньомісячний темп приросту депозитів населення, 
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середньозважена відсоткова ставка за кредитами, середньозважена відсоткова 

ставка за операціями рефінансування, облікова ставка НБУ тощо [234]. 

Кредитне планування визначає майбутні кількісні параметри функціонування 

механізму кредитного ринку, що тісно пов'язано із планами та показниками. До 

прикладу, обсяги кредитування, порядок використання кредитних ресурсів багато 

в чому залежать від планових показників утворення фінансово-кредитних 

ресурсів і в окремого суб’єкта-кредитора, і в межах національного кредитного 

ринку.  

Управління кредитними ресурсами – це сукупність заходів, спрямованих  на 

оптимізацію ефективності джерел залучення кредитних ресурсів та їх подальшого 

використання [39, с. 3].  

На думку В. Кремень, система кредитного регулювання має бути 

представлена двома підходами: організаційним та економічним. Організаційний 

підхід до кредитного регулювання як елемента кредитного механізму базується на 

управлінських функціях. Економічний підхід до кредитного регулювання 

передбачає, що етапи процесу кредитування виступають кредитними методами 

[207, с. 129].  

Важливу роль у процесі управління кредитними ресурсами повинна 

відігравати оцінка ефективності їх використання, незалежно від суб’єкта-

кредитора, який, власне, формує (залучає) та використовує кредитні ресурси. У 

теперішній час більш ефективно розпоряджаються кредитними ресурсами 

кредитори установ і підприємств приватної та колективної форм власності: 

комерційні банки, небанківські фінансові установи, суб’єкти господарювання. 

Водночас кредитні ресурси, які формуються за рахунок державних фондів 

фінансових ресурсів або залучаються (позичаються) державою на міжнародному 

кредитному ринку, використовуються вкрай неефективно.   

Останнім із методів кредитного механізму є контроль та нагляд за кредитним 

процесом.  

Контрольну та наглядову діяльність кредитори повинні здійснювати 

самостійно і постійно задля забезпечення найбільшої ефективності та 
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прибутковості кредитної діяльності, а також з метою дотримання чинного 

кредитного законодавства, цільового використання кредитних ресурсів, 

дотримання нормативів кредитної діяльності тощо. Окрему увагу потрібно 

відводити контролю за своєчасністю та повнотою погашення кредитів, виявлення 

проблемних кредитів та контролю кредитного ризику. 

Ще одним елементом кредитного механізму є важелі та інструменти – це такі 

регулятивні заходи, за допомогою яких можна суттєво впливати на кредитні 

процеси залежно від цілей та завдань кредитної політики [341, c. 140].  

Кредитні інструменти в теоретичному аспекті вказують на зміст окремої 

сукупності кредитних відносин, а на практиці  на зміст конкретної кредитної 

угоди і є тісно пов'язаними між собою. Сукупність інструментів кредитного ринку 

детально було розглянуто у попередньому підрозділі. 

НБУ для регулювання кредитного ринку використовує такі інструменти: 

облікова ставка, ставка рефінансування, норми резервування. Залежно від того, 

яку кредитну політику проводить центральний банк  стримуючу (кредитна 

рестрикція) чи стимулюючу (кредитна експансія), відбувається підвищення або 

зниження рівня облікової ставки, ставки рефінансування та норм обов’язкових 

резервів [77]. 

Кредитні важелі діють у межах інструментів  за їхньою допомогою 

стимулюють та обмежують діяльність. Кредитні важелі визначаються кредитними 

інструментами, які конкретизують їх функціонування у кредитному механізмі. До 

них варто зарахувати процентну ставку, кредитні санкції та різноманітні кредитні 

стимули. Система інструментів та важелів кредитного регулювання відповідно до 

економічного підходу дозволяє визначити особливості та істотні умови кредитної 

операції [207, с. 129].  

Стимули та санкції є формою прояву інструментів і важелів кредитного 

регулювання.  

В основі реалізації сучасного кредитного механізму функціонування ринку 

лежить законодавче забезпечення, що ґрунтується на сукупності нормативно-
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правових актів, які, власне, і регламентують процес реалізації кредитних 

відносин.  

В Україні базовими нормативно-правовими документами, що регламентують 

діяльність на кредитному ринку, є: Цивільний кодекс, Закони України «Про 

Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», «Про обіг 

векселів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг», «Про кредитні спілки»; положення НБУ «Про міжбанківські 

розрахунки», а також низка постанов НБУ, які вузькоспеціалізовано 

регламентують відносини між суб’єктами кредитного ринку, зокрема: «Технічний 

порядок проведення Національним банком України операцій з банками», 

«Положення про порядок формування та використання банками України резервів 

для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», 

«Положення про регулювання Національним банком України  ліквідності банків 

України» тощо. Однак варто зазначити, що в Україні відсутній закон, який би 

регламентував кредитну діяльність та кредитні відносини на державному рівні.  

Організаційне забезпечення функціонування кредитного механізму полягає у 

створенні відповідної системи кредитних установ (банківських та небанківських 

фінансових установ), а також у визначенні їхніх функцій та сфери діяльності 

задля ефективної реалізації кредитної політики. 

Ефективність функціонування кредитного механізму значною мірою 

залежить також від якості інформаційного забезпечення. Воно враховує 

економічну, фінансову та іншу інформацію, необхідну для ухвалення 

оптимальних рішень у сфері кредитної діяльності на будь-якому рівні. Така 

інформація повинна відповідати вимогам: повнота, достовірність, об’єктивність, 

точність, зрозумілість та своєчасність. Джерелами фінансової та економічної 

інформації є показники економічного розвитку держави та окремих галузей 

економіки, фінансова звітність суб’єктів господарювання, інформація про 

фінансову діяльність партнерів та конкурентів тощо [341, с. 141]. 

Механізм передбачає, що процеси кредитування повинні відбуватися на 

основі інтеграції всіх взаємозалежних і взаємопов’язаних елементів та можуть 
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кількісно і якісно змінюватися під дією різноманітних чинників, а саме: кредитної 

політики НБУ, зміни нормативно-правових актів, спрямованості зовнішньої 

політики держави, стратегії і тактики комерційних банків, кваліфікації 

банківських працівників, вимог до розміру статутного фонду та власних коштів 

тощо. 

Отож, складність та неоднорідність кредитного ринку зумовила необхідність 

проведення аналізу механізму функціонування ринку за його структурою та за 

організаційним змістом.  

За структурою механізм функціонування кредитного ринку  це сукупність 

кредитних механізмів сегментів кредитного ринку, кожен з яких виступає як 

частковий кредитний механізм відносно загального кредитного механізму ринку 

та який своєю чергою є сукупністю механізмів кредитування, які визначають види 

кредитів, якими оперують у тому чи іншому сегменті кредитного ринку. Загалом 

усі часткові кредитні механізми та їхні механізми кредитування формують 

структуру цілісного механізму функціонування кредитного ринку. 

За організаційним змістом механізм функціонування кредитного ринку  це 

сукупність елементів кредитного механізму, до яких належать: методи та 

прийоми кредитування, зокрема кредитне планування, управління кредитними 

ресурсами (кредитне регулювання), контроль та нагляд за кредитним процесом; 

кредитні важелі та інструменти; нормативно-правові акти; організаційно-

інформаційне забезпечення. 

Саме сукупність кредитних елементів механізму функціонування кредитного 

ринку допомагає визначити послідовність діяльності та взаємодії суб’єктів 

кредитного ринку на основі використання методів, принципів та інструментарію 

кредитування через певне законодавче та організаційно-інформаційне 

забезпечення задля задоволення потреб та інтересів цих суб’єктів. 
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Висновки до розділу 2 

Дослідження методологічних засад функціонування кредитного ринку дає 

можливість зробити такі висновки щодо формування інституційного середовища 

ринку, функціонування інструментів кредитного ринку та його механізму.   

1. Функціонування кредитного ринку ґрунтується на низці макроекономічних 

передумов, які розподілено: за ознакою впливу на функціонування кредитного 

ринку –  передумови постійної та короткотермінової дії; залежно від сутнісної 

ознаки – передумови законодавчого, організаційно-інституційного, фінансового 

та інформаційного забезпечення, що поглибило теоретичні засади пізнання 

сутності кредитного ринку. 

2. Методологія дослідження функціонування та розвитку кредитного ринку 

охоплює науково-методичні підходи до трактування понять та відповідного їх 

понятійного апарату, який включає: інституційну структуру кредитного ринку, 

інститути інституційної структури, інституційний механізм кредитного ринку, 

інструменти кредитного ринку, механізм функціонування кредитного ринку, 

кредитний механізм, механізм кредитування тощо. 

3. Інституційна структура кредитного ринку – це відкрита, динамічна 

система інститутів кредитного ринку, яка забезпечує їх взаємозв'язок та 

взаємодію і є основою для забезпечення належних умов кредитування суб’єктів 

економіки, що поглиблює розуміння функціонально-організаційної форми 

кредитної діяльності. Усі інститути кредитного ринку, відповідно до виду їхньої 

діяльності,  згруповані  у: законодавчо-обмежувальні, регулятивні, кредитні та 

інфраструктурні, взаємозв’язки між якими проявляються в обмінно-розподільних 

потоках та формують інституційний механізм кредитного ринку. 

4. Інституційний механізм кредитного ринку – це процес трансформації, 

реалізації та впорядкування взаємовідносин між інститутами кредитного ринку за 

ієрархією їх місця на даному ринку та з інститутами інших ринків для 

вдосконалення переміщення інформаційно-ресурсних потоків між ними, 

задоволення їх інтересів та досягнення поставлених завдань щодо розвитку 

кредитного ринку загалом. Такий підхід дає змогу розглядати інституційний 
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механізм як самостійно організовану структуру, яка забезпечує функціональну 

організацію кредитного ринку та ґрунтується на вертикальній і горизонтальній 

взаємодії інститутів ринку. 

5. Ефективність інституційного механізму кредитного ринку проявляється у 

досягненні високої компліментарності одночасно із низьким рівнем 

трансакційних витрат та забезпечується шляхом оптимізації ресурсо-

інформаційних потоків. Абсолютно ефективні інституційні механізми 

забезпечують зниження загальних та часткових трансакційних витрат, а відносно 

ефективні – збільшення трансакційних витрат перекривають зростанням прибутку 

або зниженням сукупних, виробничих і трансакційних, витрат. Ефективні 

інституційні механізми певним чином розподіляють трансакційні витрати між 

економічними агентами, в результаті чого оптимізується загальна структура 

витрат. 

6. Інструменти кредитного ринку – це специфічні неречові активи, які 

опосередковують кредитні відносини суб’єктів ринку та мінімізують їх кредитні 

ризики через перенесення позикового капіталу між ними, забезпечуючи його 

облік, розподіл, контроль на основі реалізації відповідних прав та обов’язків цих 

суб’єктів. Інструменти підвищують ефективність діяльності суб’єктів кредитного 

ринку та здійснюють їх інформативне забезпечення. Роль інструментів на 

кредитному ринку визначається їх функціями, властивостями та ознаками. 

Систематизація інструментів кредитного ринку передбачає їх поділ на окремі 

групи за  низкою ознак та сегментами кредитного ринку, а в межах них – 

виокремлення груп інструментів за терміном обігу, призначенням, гарантованістю 

рівня дохідності, характером фінансових зобов’язань та рівнем ризику, що 

конкретизує властивості інструментів та уособлює характерні особливості 

кредитних операцій саме визначеного сегменту ринку. 

7. Розроблені науково-методичні підходи до трактування понять «механізм 

кредитування», «кредитний механізм» та «механізм функціонування кредитного 

ринку»  визначають їх ієрархію на кредитному ринку та структуру механізму його 

функціонування як сукупності сегментних часткових кредитних механізмів та 
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притаманних їм специфічних механізмів кредитування, котрі мають власну 

нормативно-правову регламентацію та організаційно-інформаційне забезпечення, 

сукупність важелів, інструментів та методів реалізації процесів кредитування. 

8. Складність та неоднорідність кредитного ринку зумовлюють  

виокремлення механізму функціонування кредитного ринку за структурою та за 

організаційним змістом.  

Сукупність кредитних елементів в межах виокремлених видів механізму 

функціонування кредитного ринку визначає послідовність діяльності та взаємодії 

інститутів кредитного ринку на основі використання методів, прийомів та 

інструментарію кредитування через певне законодавче та організаційно-

інформаційне забезпечення для задоволення потреб та інтересів цих інститутів. 

Основні результати наукового дослідження опубліковані автором у наукових 

працях [83, 253, 254, 258, 259, 266, 274]. 
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РОЗДІЛ 3   

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

3.1. Етапи становлення та чинники розвитку вітчизняного кредитного 

ринку 

 

Дослідження, проведені у попередніх розділах, доводять, що кредитний 

ринок – це складний структурований економічний простір, утворений з окремих 

сегментів банківського, державного, міжбанківського, міжгосподарського 

кредитування,  кредитування НБФУ та іноземними економічними агентами.  

Становлення кредитного ринку в Україні відбувалося одночасно із 

становленням і розвитком національної економіки та ринкових механізмів. 

Ґрунтуючись на науковому аналізі літературних джерел, нами виокремлено такі 

етапи розвитку кредитного ринку в Україні, кожен з яких формувався під впливом 

сукупності чинників, що  загалом сприяли або гальмували його становлення: 

1 етап – 1991–1996 рр. Зародження інституційної структури кредитного 

ринку.  

Характерні риси цього етапу: створення перших українських державних 

банків, ухвалення Закону України «Про банки та банківську діяльність», початок 

функціонування ринку міжбанківського кредитування, введення в обіг постійної 

грошової одиниці  гривні. 

2 етап – 1997–1999 рр. Перша фінансова криза. Сповільнення розвитку 

кредитного ринку. 

Характерні риси: великі обсяги втрати капіталів банків, зниження довіри до 

банків, високий рівень проблемних кредитів, банкрутство неефективних банків, 

зростання обсягів державного та міжбанківського кредитування. 

3 етап – 2000–2006 рр. Активний розвиток кредитного ринку. Нарощування 

кредитної експансії. 

Характерні риси: ухвалення низки законодавчих актів для вдосконалення 

функціонування кредитного ринку, значне нарощування обсягів активів банків, 
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зростання обсягів банківського кредитування реального сектору економіки, 

звикання «жити в борг», розвиток ринку небанківських кредитів. 

4 етап – 2007–2008 рр. Кредитний бум. 

Характерні риси: найбільші обсяги наданих кредитів за часів незалежності, 

зростання депозитних вкладень у банківські та небанківські фінансові установи, 

велика пропозиція кредитних програм, низькі відсоткові ставки за кредитами, 

активний розвиток іпотечного кредитування та кредитування в іноземній валюті. 

5 етап – IV кв. 2008 р.–2009 рр. – Друга фінансова криза. Занепад кредитного 

ринку. 

Характерні риси: дефіцит кредитних ресурсів у банківській системі,  

зростання вартості кредитів, заборона кредитування фізичних осіб в іноземній 

валюті, майже цілковите припинення іпотечного кредитування, зростання 

проблемної заборгованості, зменшення обсягів міжбанківського кредитування та 

кредитування НБФУ.  

6 етап – 2010–2013 рр. Відновлення кредитного ринку.  Зростання. 

Характерні риси: зростання обсягів депозитних вкладень у банки, зниження 

вартості кредитів, часткове відновлення іпотечного кредитування, зростання 

обсягів кредитування, розширення кількості кредитних програм, відновлення 

ринку кредитування НБФУ тощо. 

7 етап – від 2014 р. і по теперішній час. Кредитна криза.  

Характерні риси: ліквідація великої кількості банків, зниження довіри до 

банків з боку населення та юридичних осіб, значне вилучення депозитних коштів 

з банківської системи, девальвація гривні, нестача кредитних ресурсів, зростання 

вартості кредитів, критичне зростання проблемної заборгованості, скорочення 

обсягів кредитування НБФУ тощо.  

Розглянемо докладніше визначені періоди з погляду розбудови інституційної 

структури сегментів кредитного ринку та його кількісних параметрів. 

Перший етап становлення вітчизняного кредитного ринку припав на початок 

становлення незалежності України, якій у спадок від СРСР залишилась командно-
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адміністративна система управління економікою та кризовий стан народного 

господарства.  

Загалом період від 1991 до 1996 рр. можна розглядати як трансформаційно-

підготовчий для становлення структури національної економічної системи 

загалом та кредитного ринку зокрема. Трансформація цього періоду проявилася у 

зміні грошової системи, грошової одиниці, перереєстрації банків тощо. Підготовчі 

процеси формування кредитного ринку полягали у розробці первинної 

законодавчої бази, створенні НБУ, впровадженні у практику міжбанківських 

розрахунків, подоланні гіперінфляції, вдосконаленні інструментів регулювання 

банківської системи, підготовці фахівців для роботи в нових умовах, закладенні 

основ розвитку кредитної кооперації тощо.   

Основними макроекономічними передумовами розвитку кредитного ринку 

на  І етапі були: 

 загальне одержавлення, що призвело до деградації відносин власності й 

ліквідації ефективних господарських стимулів; 

 деформована структура виробництва зі значною мілітаризацією; 

 викривлення мотивації праці, панування соціального утриманства; 

 гонитва за високими темпами зростання економіки [493]. 

Саме в цей період починає формуватися українська банківська система, яка 

виступила потужним рушійним чинником формування кредитного ринку. 

Датою народження банківської системи України вважають 24 січня 1989 р., 

коли в Києві було засновано перший комерційний банк – «Український 

інноваційний банк». Послідовно, у 19891990 рр. були створені й інші державні 

банки: Промбудбанк, АПБ «Україна», Укрсоцбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, 

частину з яких після 1991 року було реорганізовано в акціонерні товариства [237]. 

Як стверджує А. В. Череп, «це було спробою створення прототипу системи 

вітчизняних комерційних банків у складі банківської системи СРСР шляхом її 

реформування» [527]. 

На 20 червня 1990 р. на території України офіційно було зареєстровано вже 

25 банків (17 акціонерних комерційних і 8 кооперативних). Банківські установи 



157 

 

були розміщені ще нерівномірно й оперували обмеженими капіталами. Розміри 

статутних капіталів кооперативних банків становили від 0,5 до 3,5 млн крб., 

акціонерних  від 5 до 15 млн крб. Більшість банків була розташована в Києві, у 

Західній та Південно-Східній Україні та у Криму [129, 478]. 

Визначальною подією 1990 р. стало створення в червні 11 провідними 

банками України Асоціації комерційних і кооперативних банків, яку у жовтні 

1993 р. перейменували в Асоціацію українських банків (АУБ) [322]. 

Отже, період від 1989 до 1990 рр. більшість вчених [77, 124, 134, 230, 237, 

527] визначає як перший етап розвитку банківської системи, впродовж якого було 

створено прототип системи вітчизняних комерційних банків у складі банківської 

системи СРСР та зародження елементів кредитного ринку. 

Від початку 1991 р. розпочався другий етап розвитку банків України. Саме у 

цей період виникла потреба у формуванні банківської системи відповідно до 

західної моделі – з двох основних рівнів – центрального банку та комерційних 

банків. З огляду на це, Верховна Рада України 20 березня 1991 р. ухвалила Закон 

України «Про банки та банківську діяльність», за яким українська банківська 

система будувалася за принципом дворівневості та передбачала чітке 

розмежування сфер діяльності центрального банку і комерційних банків. На 

основі цього закону в травні 1991 р. було створено Національний банк України.  

Закон України «Про банки та банківську діяльність» став першим  

нормативно-правовим чинником подальшого розвитку кредитного ринку вже на 

законодавчо регламентованих засадах, незважаючи навіть на недосконалість 

положень, закладених у ньому.  

Подальший розвиток банківської системи визначили перереєстрація 

існуючих комерційних банків в Українській республіканській книзі реєстрації 

банків та активна реєстрація новостворених банків, яких на 01.01.92 р. налічували 

73. На початку 1993 р. в Україні працювали вже 139 комерційних банків, а на 

кінець того ж року їх було вже 207 [478, с. 114.]. Розпочався своєрідний бум 

створення банків, які обслуговували певні підприємства або приватних осіб,  так 

званих «кишенькових» банків, більшість з яких мала змогу розвиватися порівняно 
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безперешкодно. Вони залучали значний приватний капітал, капітал спільних та 

малих підприємств, акціонерних товариств, а також кошти державних бюджетних 

та позабюджетних фондів [77]. 

Інтенсивне зростання кількості банків призвело до зростання обсягів 

кредитування національної економіки. На кінець 1993 р. комерційні банки 

спрямували в економіку кредитів на суму 38 516 млрд крб, що перевищило обсяг 

1992 р. (2437,7 млрд крб) у 15,8 разу [478, с. 114]. 

Таким чином, основу формування кредитного ринку України унаслідок 

розбудови банківської системи було закладено у 19891992 рр. Інституційна 

структура кредитного ринку поволі набувала чітких обрисів, насамперед у вигляді 

комерційних банків та регулятора – Національного банку України. 

Однак процес становлення національного кредитного ринку відбувався на тлі 

складної економічної ситуації: 1992 р. індекс інфляції перевищив 2100%, індекс 

оптових цін у виробництві збільшився, порівняно з 1991 р., у 25 разів [143]. Спад 

виробництва і рівня життя у 19911992 рр. набув загрозливих масштабів:  

національний дохід 1991 р. знизився на 10%, а 1992  р. – на 14% [49, 50, 493]. 

Значною мірою ці процеси зумовили додаткові надходження грошей в 

економіку через кредитну систему. Кредитні вкладення банків України за 1992 р. 

зросли у 27 разів, а емісія готівкових грошей порівняно з 1991 р. – у 47 разів [92, 

с. 14]. 

Важкий економічний стан та недосконалість розвитку банківського 

кредитування спонукали розвиток ринку державного та міжгосподарського 

кредитування, які безперешкодно функціонували навіть за відсутності 

інфраструктури кредитного ринку. 

Щороку в Державному бюджеті України планували кошти на надання 

кредитів юридичним та фізичним особам. Зокрема 1992 р. у Державному бюджеті 

України було передбачено 10 000 млн крб на надання державного кредиту, 1993 р. 

– 108 565 млн крб, 1995 р. – 700 000 млн крб, а 1996-го  100 000 млн крб [386]. 

Міжгосподарське кредитування як однин із сегментів кредитного ринку 

проявилося у зростанні дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги, 
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яка на 01.01.1993 р. становила 1777,5 млрд крб, на 01.01.1994 р. – 99 338,5 млрд 

крб, а на 01.01.1996 р. – 2 225 019,6 млрд крб, тобто за чотири роки її обсяг зріс у 

1251 раз  [478, 479], що стало свідченням критично важкого стану у грошовому 

обігу держави.  

Ще одним вагомим чинником розвитку міжгосподарського сегмента 

кредитного ринку стало запровадження Національним банком України 

вексельного обігу, відповідно до постанови НБУ «Про порядок проведення 

банками операцій з векселями» № 22001/85 від 25.02.1993 р., що розширило 

можливості міжгосподарського кредитування.   

Водночас, 1992 р. вважають також роком започаткування міжбанківського 

кредитного ринку. Саме 31 березня 1992 р. НБУ здійснив першу кредитну емісію, 

відповідно до п.3 постанови Верховної Ради України від  05.03.1992 р. №2165-ХІ 

«Прийняти пропозицію Національного банку про надання банкам емісійних 

кредитів терміном до 1 листопада ц. р. у сумі 20 млрд карбованців для проведення 

міжбанківського заліку» [91, с. 10]. Загалом 1992 р. НБУ надав комерційним 

банкам кредитів на загальну суму 670 млрд крб, із них на поповнення обігових 

коштів державних підприємств та організацій з їх подальшим віднесенням на 

внутрішній борг  292 млрд крб, у тому числі 50 млрд крб  для надання кредиту 

сільськогосподарським організаціям [92, с. 12]. 

Основним недоліком міжбанківського кредитування того періоду були 

кредити НБУ за пільговою процентною ставкою, нижчою від рівня облікової 

ставки, і, тим паче, нижчою від рівня інфляції, що суттєво прискорювало процес 

знецінення грошей та розкручувало інфляційні процеси. 1993 року середня 

облікова ставка, встановлена НБУ, дорівнювала 190% річних, а фактична ставка, 

за якою Національний банк видавав кредити, – 68,5% річних [443], за рівня 

інфляції 10 156 % [143].  

Поряд із розвитком банківського та міжбанківського сегментів кредитного 

ринку, відбувалися перші спроби налагодити функціонування таких інститутів 

НБФУ, як кредитні спілки.  
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У червні 1992 р. в Києві було засновано Всеукраїнський координаційний 

комітет задля здійснення підготовчої роботи зі створення кредитних спілок в 

Україні, правовий статус яких було визначено Указом Президента України від 

20 вересня 1993 р. «Про тимчасове положення кредитних спілок в Україні». 

Однак цей нормативний документ визначав діяльність кредитних спілок як 

громадських організацій, а не фінансово-кредитних установ. Права та можливості 

кредитування спілками були обмежені, а відносини щодо їх створення і діяльності 

регулював Закон України «Про об'єднання громадян». 

Отож водночас зі становленням національної економіки України до 1993 р. 

було закладено основи функціонування всіх сегментів кредитного ринку: 

банківського, НБФУ, міжбанківського, міжгосподарського та державного. 

Зважаючи на незалежність від наявної інституційної структури кредитного ринку, 

законодавчого регламентування та відповідно до економічних вимог часу, 

найбільш швидкими темпами розвивалися сегменти державного та 

міжгосподарського кредитування. Банківське та міжбанківське кредитування були 

на стадії початкового формування. А кредитні спілки функціонували як 

громадські організації, а не як фінансові установи. Разом з тим, це був важливий 

крок для подальшого розвитку та становлення повноцінного кредитного ринку. 

Основними макроекономічними чинниками, що впливали на формування 

кредитного ринку у 1991–1993 рр., як свідчить науковий аналіз літературних 

джерел, були:  

1. Глибока економічна криза, яку супроводжували гіперінфляція  (у понад 

10 000 % річних у 19921993 рр.), зниження національного доходу – 

1991 р. – на 10%, а 1992 р. – на 14%) та значний рівень безробіття (352 тис. 

зареєстрованих безробітних 1992 р.) [50, 143, 493]. 

2. Наявність в обігу рубля і купоно-карбованця (до 1992 р.), відсутність 

повноцінної національної валюти (до 1996 р. в обігу України були 

українські карбованці). 

3. Недосконала законодавча база регулювання кредитного ринку, яка 

обмежувалася Законом України «Про банки і банківську діяльність». 
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4. Слабка інституційна структура кредитного ринку та відсутність низки 

важливих органів, які б регулювали діяльність суб’єктів кредитного ринку. 

5. Низька частка приватної власності на початку 1990-х рр. В Україні на 1 

січня 1990 р. 98% основних виробничих фондів належали державі. На 

середину 1993 р. – 7580% валової продукції виробляли підприємства-

монополісти, що унеможливлювало створення конкурентного середовища 

і давало змогу встановлювати монопольно високі ціни. 1992 року через 

викуп трудовим колективам було передано лише 22 державні підприємства 

з 1005, а 98% їх і надалі залишалися власністю держави [493]. 

6. Мінімальний статутний капітал комерційних банків, що обмежував їх 

ліквідність  (0,5 млн крб – 1992 р. та 15 млн крб – 1993 р.) [328]. 

7. Значна зінтегрованість виробничих підприємств України із 

підприємствами колишнього СРСР  лише третина виробничо-

технологічних циклів промисловості починалися і закінчувалися в Україні. 

Частка проміжного продукту в 1,5 разу переважала частку кінцевого. 

Коефіцієнт залежності України від імпорту становив 41% [34]. 

У наступні роки (19941996 pp.) основним макроекономічним чинником 

розвитку кредитного ринку виступали монетарні заходи, які НБУ впроваджував 

задля врегулювання грошово-кредитного ринку, аби подолати гіперінфляцію та 

економічний спад у країні.  

Активні дії НБУ сприяли тому, що вже 1995 р. інфляція становила 282% 

[143], що було майже вдвічі менше, ніж 1994 р., і у 36 разів менше від рівня 

інфляції 1993 р. Водночас зі зменшенням темпів інфляції почали масово 

банкрутувати банки, що будували стратегію на зростанні цін. 1994 року було 

ліквідовано 13 збанкрутілих банків. 1995 року збанкрутували ще 20 банківських 

установ, серед яких банк «Інко», «Відродження», «Лісбанк», «Економбанк». 

Гостро постала проблема запобігання банкрутству банків [23, 129]. 1996 року 

прямими банкрутами стали 45 банків та 60 опинилися у стані прихованого 
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банкрутства. Такі події внесли певні додаткові ускладнення у функціонування 

всієї банківської системи та кредитного ринку [23].  

Таким чином, загальна кількість банків на кінець 1995 р. становила 230 проти 

73 на кінець 1992 р.: з них – 2 державні банки та 228 – комерційні. Обсяг кредитів, 

наданих комерційними банками в економіку України, становив на кінець 1995 р. 

303 427 млрд крб та зріс у 124,6 раза до обсягу кредитів 1992 р. (2 435 млрд крб) 

[478]. 

Зовнішньоекономічним чинником, який позитивно впливав на становлення 

банківської системи та кредитного ринку України, стало залучення іноземного 

капіталу в банківську сферу: від 1994 р. на фінансово-кредитному ринку України 

почали працювати 12 банків з іноземним капіталом та їхні представництва. Це 

розпочало процес інтеграції кредитного ринку України у міжнародний фінансово-

економічний простір. 

На міжбанківському кредитному ринку також відбулися певні зміни  

відмова Національного банку України від кредитування суб’єктів господарювання 

посприяла  зміцненню  їх економічних  відносин  із  комерційними банками.  Було  

запроваджено цільові кредитні аукціони з продажу кредитів банкам на 

кредитування підприємств, які потребували державної фінансової допомоги [118, 

с. 122]. Це позитивно вплинуло на стан грошового обігу, що проявилось у  

зменшенні  темпів зростання грошової маси та зниженні темпів  інфляції. Відтак у 

1995 р. облікова ставка була більш наближена до рівня інфляції, ніж у попередні 

роки та в середньому становила 114,4% [328, 516, с. 50].  

Вересень 1996 р. став ключовим у розвитку вітчизняної економіки та її 

фінансово-кредитної сфери: в обіг було введено національну грошову одиницю - 

гривню. Грошова реформа перетворила гроші у важливий чинник стимулювання 

економічного і соціального розвитку, що значною мірою посприяло розвитку 

кредитного ринку також.  

Зокрема, 1996 р. обсяг кредитів, наданих комерційними банками України, 

становив 5 457 млн грн (у національній валюті – 4 103 млн грн, а в іноземній 

валюті – 1 354 млн грн). Темп приросту наданих кредитів 1996 р. до 1995 р. 
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становив 133,8%. Національний банк України 1996 р. надав кредитів на 

міжбанківському ринку на суму 5 805 млн грн, що становило 132,1% від обсягу 

1995 р. [480]. 

Таким чином, робимо висновок, що найбільше на формування кредитного 

ринку на І етапі (19911996 рр.) впливали такі події: 

 створення перших українських державних та комерційних банків;  

 ухвалення Закону України «Про банки та банківську діяльність»;  

 перереєстрація комерційних банків в Українській республіканській книзі 

реєстрації банків, валютних бірж та фінансово-кредитних установ; 

 початок діяльності НБУ на міжбанківському кредитному ринку; 

 нормативне закріплення засад функціонування кредитних спілок; 

 залучення іноземного капіталу в банківську систему України; 

 введення в обіг національної грошової  одиниці – гривні. 

Згрупуємо усі чинники впливу на розвиток кредитного ринку впродовж 1-го 

етапу (19911996 рр.) на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Основні чинники впливу на розвиток кредитного ринку впродовж 

19911996 рр. 

Джерело: власна розробка автора 
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Другий етап розвитку кредитного ринку, означений періодом 19971999 рр.,  

припадає на першу фінансову кризу, яка знівелювала всі позитивні досягнення у 

розвитку кредитного ринку за попередні роки та завдала значного руйнівного 

впливу кредитній системі держави.  

Аналіз наслідків фінансово-економічної кризи 1997-1998 рр. дав змогу 

виокремити низку чинників, що впливали на формування національної 

економічної системи загалом і на розвиток кредитного ринку зокрема: 

- кризовий стан в економіці, який супроводжували спад реального ВВП 

(1997 р. – 97%; 1998 р. – 98,1% до попереднього року) [49] та зростання 

безробіття на 116,7% у 1997 р. – до 2 330,1 тис. осіб та на  126,1% 1998 р. – 

до 2 937,1 тис. осіб [485];  

- девальвація національної валюти (до 80% на рік) та зростання індексу 

інфляції (120% на рік) [143]; 

- підвищення облікової ставки  НБУ (до 60% на кінець 1998 р., проти 35% на 

кінець 1997 р.) [443]; 

- значний дефіцит державного бюджету – 5 751 221 тис. грн у 1997 р. або 

5,7% ВВП та 21% до видатків Державного бюджету України на 1997 р. 

[400];  

- зниження довіри населення до банків; 

- скорочення валютних резервів, які використовували для підтримання 

національної валюти, та не виважена грошово-кредитна політика [432]; 

- криза ліквідності боргових зобов’язань через здійснення позичкових 

операцій із використанням облігацій внутрішньої державної позики;  

- перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку тощо. 

Усі чинники, що  впливали розвиток кредитного ринку впродовж  2-го етапу 

(19971999 рр.), можна розподілити на макроекономічні та соціальні (рис. 3.2.).  



165 

 

 

Рис. 3.2. Основні чинники розвитку кредитного ринку України  

у 19971999 рр. 

Джерело: власна розробка автора   
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Проведений критичний аналіз розвитку сегментів кредитного ринку 

доводить, що найбільші темпи зростання показників були притаманні ринку 

банківських кредитів, що спонукало зростання кредитів, наданих НБФУ та 

міжбанківського кредитування.  

Зростання банківського кредитування було зумовлено зростанням обсягів 

депозитів юридичних та фізичних осіб після 1999 р. 2001 року обсяги коштів на 

рахунках підприємств, організацій та населення в банках України зросли на 37,1% 

і на 1 січня 2002 р. становили 25,5 млрд грн [436]. А на кінець 2006 р. їх обсяг 

становив вже 184,2 млрд грн [438] та зріс на 158,7 млрд грн або у 7,22 разу. 

Активне зростання економіки та ресурсної бази банків посприяли тому, що 

саме від 2000 р. почався активний щорічний приріст надання кредитів 

комерційними банками в економіку України, який вже 2000 р. становив 161,7% до 

попереднього року за обсягу наданих за рік кредитів 19 244 млн грн [480].  На 

кінець 2006 р. загальний обсяг заборгованості за кредитами, наданими банками 

України, становив 245 226 млн грн [481] та зріс порівняно із обсягом наданих 

кредитів 2000 р. (19 244 млн грн) [480]  у 12,5 разу. 

Якісне зростання показників діяльності банків на кредитному ринку 

підкріплювали і кількісні показники. Зокрема, на початку 2000 р. на ринку 

працювало 203 банки, проти 164 – 1999 р., більшість з яких були акціонерними 

товариствами (85,2%) [480].  

За період від 2000 до 2005 рр. кількість активних операцій банків 

збільшилася у 5,2 разу, капіталу – в 4,1 разу, вкладів населення – у 5 разів. 

Водночас показники зростання банківської системи у кілька разів перевищили 

такі якісні характеристики, як рівень капіталізації, рентабельність та фінансова 

стійкість [169, 190]. 

Свідченням позитивних зрушень у банківському секторі стало збільшення в 

Україні комерційних банків з іноземним капіталом: 2000 р. вже працювало 30 

банків з іноземним капіталом, зокрема 8 банків із 100% іноземним капіталом 

[190]. Це посилило конкуренцію серед банків на кредитному ринку, забезпечило 
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надходження кредитних ресурсів з-за кордону безпосередньо у сферу 

банківського кредитування та сприяло зниженню вартості кредитів в Україні. 

Позитивно на розвиток міжбанківського кредитного ринку 2001 р. вплинуло 

впровадження кредитів овернайт замість ломбардних кредитів та впровадження 

НБУ обов’язкових резервів з активних операцій банків згідно із постановою «Про 

затвердження Положення про механізми рефінансування комерційних банків 

України» № 484 від 15.12.2000 р. Натомість гальмівним чинником виступили 

правові та податкові невизначеності, які заважали розвитку стандартизованого 

міжбанківського ринку репо-операцій, що обмежувало діяльність на 

міжбанківському ринку, зазвичай, лише кредитуванням під заставу [92]. 

У період 20002006 рр. особливої актуальності для розвитку кредитного 

ринку України набули нормативно-правові чинники, які проявилися в ухваленні 

законодавчих актів, що регламентували ринок кредитів небанківських фінансових 

установ. 

Зокрема, 2001 р. було ухвалено низку законів, серед яких:  

 «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні 

інвестиційні фонди)»  № 2299 від 15 березня 2001 р.; 

 «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» № 2664 від 12 липня 2001 р.; 

 «Про кредитні спілки» № 2908 від 20 грудня 2001 р. 

Уряд схвалив Концепцію розвитку ринку небанківських послуг, яка дала 

змогу комплексно підійти до розв’язання важливих проблем функціонування 

небанківських фінансових установ. 

Саме закладення законодавчих засад створення та діяльності небанківських 

фінансових установ стало визначальним для розвитку повноцінного кредитного 

ринку України: до набуття чинності Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» сегмент небанківського 

кредитування держава фактично не контролювала, а тому офіційна статистика 

щодо показників діяльності фінансових установ на цьому сегменті кредитного 

ринку фактично була відсутня. 
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Також 2002 р. було створено Державну комісію з регулювання ринків 

фінансових послуг України (ДКРРФПУ) на підставі Указу Президента 

№  1153/2002 від 11 грудня 2002 р. Цей державний орган здійснював регулювання 

і нагляд за діяльністю страхових компаній та страхових брокерів, установ 

накопичувального пенсійного забезпечення, довірчих товариств, кредитних 

спілок, лізингових та факторингових компаній, кредитно-гарантійних установ, 

ломбардів та інших учасників ринків фінансових послуг.  

2003 року було ухвалено ще кілька законодавчих актів, які також вплинули 

на розвиток кредитного ринку: 

 Закон України «Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб» № 2740-III 

від 20.09.2001 р., який запровадив систему гарантування вкладів фізичних осіб 

шляхом задоволення вимог вкладників внаслідок банкрутства банку та підвищив 

ефективність банківського нагляду відповідно до вимог Базельського комітету, 

вдосконалив кредитну політику задля уникнення значних та різких коливань 

валютних курсів, що своєю чергою стимулювало інвестиційне та іпотечне 

кредитування, підвищило доступність кредитів; 

 Закон України «Про фінансовий лізинг» №1381-IV від 11.12.2003 р.  на 

посилення положень Закону України «Про лізинг», ухваленого 1997 р.(№ 723/97-

ВР від 16 грудня 1997 р.).  

Утім Закон України «Про фінансовий лізинг» не розв’язав основних 

проблемних питань розвитку лізингу, які стосувалися податкового законодавства 

та ведення бухгалтерської звітності, а лише гальмував його розвиток. Однак, 

всупереч перешкодам, на кінець 2006 р. у Державному реєстрі фінансових 

установ було зареєстровано 116 фінансових компаній, з яких 25 надавали послуги 

фінансового лізингу (загальний обсяг угод лізингу становив 9,8 млн грн на кінець 

2006 р. [384]. Окрім того, в Державній комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг було зареєстровано 48 лізингових компаній, портфель лізингових угод 

яких на початок 2006 р. становив 1 809 млн грн (353 млн дол. США)  [127]. Тобто, 

зважаючи на попит суб’єктів господарювання, лізинг все ж розвивався, попри 

гальмівний вплив законодавчих актів. 
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Вплив нормативно-правових чинників на забезпечення діяльності ломбардів 

як кредиторів кредитного ринку також виявився неоднозначним.  

Після визнання ломбардів фінансовими установами відповідно до Закону 

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг», ДКРРФПУ запровадила систему державного регулювання їхньої 

діяльності шляхом внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру 

фінансових установ, яке розпочалося 2004 р. [316]. 

Невдалі спроби затвердити законопроект «Про ломбарди та ломбардну 

діяльність» були у 2003, 2006 та 2009 рр. Ухвалення закону дало б змогу 

врегулювати економічні, правові та організаційні принципи створення ломбардів і 

здійснення ломбардної діяльності. Однак сьогодні діяльність ломбардів на ринку 

фінансових послуг регламентує «Положення про порядок надання фінансових 

послуг ломбардами», затверджене розпорядженням Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України № 3981 від 26.04.2005 р.    

На кінець 2006 р. в Україні було зареєстровано та працювало 315 ломбардів. 

Загальна сума кредитів під заставу, що їх видали ломбарди впродовж 2006 р. 

становила 1 560,0 млн грн [384] та зросла порівняно із кінцем 2005 р. (1 438,6 млн 

грн) на 121,4 млн грн.  

З-поміж кредиторів небанківських фінансових установ одне з чільних місць 

належить факторинговим компаніям, які на початку 2000-х рр. не набули ще 

достатнього поширення в Україні, водночас деякі банки почали пропонувати 

своїм клієнтам послуги факторингу.  

Факторингові операції на кінець 2004 р. становили лише 0,1% від загальної 

суми кредитів банків. У цей період в Україні не існувало жодного 

спеціалізованого нормативно-правового документа з регламентування 

факторингу, що виступило негативним чинником щодо діяльності факторингових 

компаній в Україні. 

За даними Держфінпослуг, в Україні на 1 липня 2004 р. було зареєстровано 

лише 7 фінансових компаній, які надавали факторингові послуги [441]. А на 
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кінець 2006 р. уже 29 фінансових компаній надавали послуги факторингу, 

загальна сума яких за рік становила 141,0 млн грн (717 договорів) [384]. 

Найактивніше на 3-му етапі розвитку кредитного ринку з-поміж усіх 

небанківських фінансових установ працювали кредитні спілки, на що вплинуло 

найшвидше ухвалення закону (2001р.), що регламентував їхню діяльність. На 

кінець 2006 р. в Україні провадили діяльність 764 кредитні спілки, які впродовж 

року надали кредитів на загальну суму 4 254,0 млн грн [385], що на 3 542,2 млн 

грн або у 6,0 разу перевищило обсяг наданих кредитів 2004 р. (711,8 млн грн) 

[514]. 

Ще одним позитивним чинником аналізованого етапу розвитку кредитного 

ринку стало ухвалення Закону України «Про організацію формування та обігу 

кредитних історій» №2704-15 від 23 червня 2005 р., на основі якого почали 

створюватися перші кредитні бюро в Україні як важливий інфраструктурний 

елемент  кредитного ринку. 

Уже 2007 р. великі банки створили Перше всеукраїнське бюро кредитних 

історій, а на початку 2008 р. в Україні було зареєстровано чотири бюро кредитних 

історій: ТОВ «Українське бюро кредитних історій», ТОВ «Перше всеукраїнське 

бюро кредитних історій», ЗАТ «Міжнародне бюро кредитних історій» і ТОВ 

«Перше бюро кредитних історій» [181, с. 11]. Таким чином, банківська система та 

кредитний ринок загалом отримали дієві інфраструктурні інституції, які давали 

змогу відстежувати кредитну історію клієнтів і, відповідно, враховувати її під час 

надання кредитів. 

Проаналізувавши функціонування та розвиток кредитного ринку впродовж  

3-го етапу (20002006 рр.), можемо виокремити сукупність чинників, які 

впливали на нього. Зважаючи на їх значну кількість, усі чинники розвитку 

кредитного ринку розподілено на такі групи: макроекономічні, політичні, 

нормативно-правові та соціальні (рис. 3.3.). 

Отож характерними рисами 3-го етапу є: ухвалення низки законодавчих 

актів, які регламентували функціонування кредитного ринку, значне нарощування 
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обсягів активів банків, зростання обсягів кредитування економіки, звикання 

населення «жити в борг», розвиток ринку небанківських кредитів. 

 

Рис. 3.3. Основні чинники розвитку кредитного ринку України  

у 2000–2006 рр. 

Джерело: власна розробка автора   
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фізичних осіб до покращення власного добробуту, а юридичних осіб спонукало до 

розширення обсягів виробництв та інвестиційної діяльності. Отримання кредиту 
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стало звичною справою, що позитивно вплинуло на обсяги кредитних операцій 

усіх сегментів ринку: банківського, міжбанківського, небанківського, державного 

та міжнародного.  

Водночас упродовж 4 етапу зменшилися обсяги міжгосподарського 

кредитування, що пов’язано із покращенням розрахункової дисципліни між 

суб’єктами господарювання, що позитивно вплинуло на зменшення дебіторської 

заборгованості. 

Банківський сектор у цей період перебував у стадії гіперзростання. На кінець 

2008 р. банківську систему України формували 198 банків, сукупні кредити яких 

у національну економіку становили 734,02 млрд грн, що було у 1,68 разу більше 

обсягу 2006 р. (435,79 млрд грн) [99]. Упродовж 2005–2008 рр. активи 

збільшилися на 437,37% і 01.01.2008 р. становили 619 млрд грн, що посилило 

вплив банківської системи на соціально-економічний розвиток країни [190]. 

Активно розвивалося й іпотечне кредитування, особливо фізичних осіб. 2008 року 

його обсяг зріс до 143 416 млн грн проти 73 084 млн грн 2007 р. або 196,2% [99]. 

Основною передумовою зростання кредитних операцій банківської системи 

стало безперешкодне залучення в значних обсягах короткострокових коштів на 

зовнішніх ринках. На початку 2008 р. 38,7% валового зовнішнього боргу України 

припадало на банківські установи, а вже на початок 2009 р. – 38,8%, або 39 млрд 

дол. США. Банківська система повністю розкрилася для міжнародного капіталу та 

стала суб’єктом активного поглинання. Рівень іноземного капіталу в національній 

банківській системі на початок 2009 р. сягнув 40% [302, 328]. 2008 р. в Україні 

працювало 47 банків з іноземним капіталом, зокрема, 17 зі 100% іноземним 

капіталом, а вже на початок 2009 р. їхня кількість становила 53, враховуючи 17 зі 

100% іноземним капіталом [190]. 

Окрім того, вагомим чинником провадження банківського кредитування 

стала можливість забезпечення формування кредитних ресурсів за рахунок 

зростання депозитних вкладень резидентів, обсяг яких  2007 р. зріс на 152,7%, а  

2008 р. – на 126,7% порівняно з попереднім роком [434]. 
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Інтенсивне зростання обсягів банківських кредитних операцій у 2007–

2008 рр. призвело до «кредитного буму» на міжбанківському  ринку: банки,  

ігноруючи ліквідність, намагалися надавати якомога більше кредитів. Загальний 

обсяг наданих кредитних ресурсів на міжбанківському кредитному ринку на 

кінець 2008 р. становив 1 141 859,5 млн грн за середньорічної середньозваженої 

відсоткової ставки 13,9%, що перевищило обсяг 2005 р. (322 279,2 млн грн) на 

354,3%, або на 819 580,3 млн грн [317, 328]. 

Активізація економічного зростання, що сприяла зростанню добробуту 

населення та прибутковості суб’єктів господарювання, слугувала рушійним 

чинником пожвавлення діяльності та розвитку кредитування небанківських 

фінансових установ. 

На кінець 2008 р. на кредитному ринку функціонували [346, 355]: 

 193 фінансові компанії, які надали фінансових кредитів за рахунок власних 

коштів на суму 170,45 млн грн; 

 208 лізингодавців, які  уклали договорів на суму 7,74 млрд грн; 

 47 фінансових компаній, що мали право надавати послуги факторингу, 

загальний обсяг яких становив 1,4 млрд грн та зріс майже у 10 разів 

порівняно з обсягом 2006 р.; 

 821 кредитна спілка, які надали кредитів на суму 5 572,8 млн грн, що 

перевищило обсяг 2006 р. (2 596,7 млн грн) у 2,14 разу; 

 315 ломбардів, які протягом 2008 р. видали кредитів під заставу майна на 

суму 2,13 млрд грн. 

Провідні позиції у сегменті кредитування НБФУ належали кредитним 

спілкам. Визначальним чинником активізації кредитної діяльності кредитних 

спілок стало зростання довіри населення до цих фінансових установ, що 

відобразилося в інтенсивному зростанні кількості членів КС та обсягів залучених 

від них депозитів, які на кінець 2008 р. становили 3 951,1 млн грн проти 1 927 млн 

грн депозитів на кінець 2006 р., або зросли у 2,05 разу [346]. 
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Активно розвивався і сегмент державного кредитування. Обсяг кредитів, 

наданих із Державного бюджету 2008 р., становив 5 311,9 млн грн проти 3 705,2 

млн грн у 2007 р. [402].  

Отож характерними рисами 4-го етапу розвитку кредитного ринку України 

стали: активне зростання обсягів наданих кредитів, значні обсяги запозичень на 

зовнішньому фінансовому ринку, зростання кредитних ресурсів у формі 

депозитних вкладень у банківські та небанківські фінансові установи,  активний 

розвиток іпотечного кредитування та кредитування в іноземній валюті. 

Проведений аналіз за основними показниками розвитку кредитного ринку у 

2007–2008 рр. дає підстави стверджувати, що основними чинниками на 

четвертому етапі розвитку кредитного ринку були макроекономічні та соціальні 

(рис. 3.4.). 

 

Рис. 3.4. Основні чинники розвитку кредитного ринку України  

у 2007–2008 рр. 

Джерело: власна розробка автора   
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Фактично основні чинники розвитку кредитного ринку на 4-му етапі стали 

підґрунтям та посприяли швидкому розгортанню світової фінансової кризи в 

Україні, яка припала на кінець 2008–2009 рр. та уособила 5-й етап розвитку 

кредитного ринку. 

П’ятому етапу розвитку кредитного ринку характерні такі основні чинники: 

1. Макроекономічні: 

 світова фінансова криза та скорочення внутрішнього виробництва та 

експорту  (падіння ВВП 2009 р. становило 15%);  

 спекуляції на валютному ринку через падіння офіційного курсу долара 

США із 4,86 грн/дол (на початок жовтня 2008 року) до 6,87 грн/дол 

(станом на грудень 2008 року) [327]. Однак в обмінних пунктах курс 

долара міг суттєво відрізнятися від офіційного і складав навіть 10 грн/дол; 

 масове вилучення депозитних вкладів: відтік  коштів з банківської системи 

за 6 місяців 2009 р. становив понад 110 млрд грн (в національній валюті 

обсяг депозитів зменшився із 17,3% (на кінець 2008 р.) до 9,22% (на кінець 

2009 р.); в іноземній валюті – з 16,71% до 8,82% відповідно) [328]; 

 відсутність моніторингу кризових явищ з боку регулюючих органів та 

оперативного реагування на них; 

 відсутність стратегії розвитку національної банківської системи та 

адекватної оцінки її ризиків з боку Національного банку України; 

  пасивність дій НБУ та введення тимчасових адміністрацій у низці банків, 

що лише посилювало паніку серед населення. 

2. Соціальні чинники:  

 відсутність у населення та юридичних осіб довіри до банківських та 

небанківських фінансових інститутів. 

3. Політичні чинники: 

 політична нестабільність, зумовлена передвиборчою кампанією.  

Сукупність виокремлених чинників зумовили виникнення характерних рис  

5-го етапу розвитку кредитного ринку: скорочення обсягів банківського 
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кредитування та кредитів НБФУ, зниження довіри населення до банківської 

системи, зростання вартості кредитів, заборона кредитування в іноземній валюті, 

значне скорочення іпотечного кредитування, зростання проблемної 

заборгованості тощо.  

Шостий етап розвитку кредитного ринку, який розпочався 2010 р., 

пов'язаний із процесами відновлення ринку роздрібного кредитування. Відмінною 

рисою споживчого кредитування у період від 2011 р. стало фокусування на 

сегменті нецільових незабезпечених кредитів з періодичними платежами за 

кредитними картками та розширенні пропозиції споживчих експрес-кредитів у 

магазинах. Інші сегменти кредитування (іпотека, автокредити, кредитування 

малого та середнього бізнесу, кредити юридичним особам) у післякризовий 

період мали обмежений потенціал зростання через рецесію та спад економіки 

держави [167, с. 32]. 

Уже від 2011 р. почалося зростання обсягів наданих кредитів: на початку 

2012 р. обсяг кредитів, наданих банками в економіку України, становив 

825 320 млн грн, а на початку 2013 р. обсяги кредитування  економіки України 

знову незначно скоротилися – до 815 327 млн грн.,  або на 9 993 млн грн [190]. 

Фінансова криза 2008–2009 рр. негативно відобразилася і на кількості банків 

України. На початок 2009 р. діяло 184 банки. Однак впродовж 2011–2013 рр. 

кількість їх зменшилася до 176. На початок 2014 р. кількість банків зросла до 180 

од.  [190].  

Знаковим для 6-го етапу розвитку кредитного ринку стало посткризове 

відновлення та активізація кредитування НБФУ.  

Найбільше користі з фінансової кризи 2008–2009 рр. отримали факторингові 

компанії та ломбарди, темпи зростання кредитів яких у 2009–2014 рр. становили 

693,3% та 392,0% відповідно [352, 355].  

Швидкими темпами розвивалося і кредитування з боку фінансових компаній 

– загальний обсяг наданих кредитів на початок 2014 р. становив 4 462,4 млн грн, 

порівняно із 135,5 млн грн 2009 р. та зріс у 32,9 разу [352, 355]. 
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Однак до докризових показників обсяги кредитування кредитних спілок так і 

не повернулися: на початок 2009 р. обсяг кредитів, який вони надали, становив 

5 572,8 млн грн, а на початок 2014 р. – 2 576,2 млн грн, тобто скоротився у 2,2 

разу. Визначальним чинником стало зниження довіри населення до цих 

небанківських фінансових установ внаслідок їх дискредитації під час кризи [346, 

347]. 

Характерними рисами 6-го етапу стали: незначне зростання обсягів 

кредитування, повернення депозитних коштів у банки, розширення кількості 

кредитних програм, часткове відновлення ринку небанківського та іпотечного 

кредитування тощо. 

Важка економічна ситуація 2013 р., підсилена нестабільною політичною 

ситуацією в Україні кінця 2013 р. – початку 2014 р., спровокувала хвилю ще 

однієї фінансово-економічної кризи в державі. Визначальні чинники та події на 

фінансово-кредитному ринку і в державі загалом наприкінці 6-го етапу стали 

відліковою точкою 7-го етапу розвитку кредитного ринку, який розпочався у 

2014 р. та охарактеризований нами як «кредитна криза». 

Основними негативними наслідками для розвитку кредитного ринку 

впродовж кризи 2014–2015 рр. стали: 

1. Значна девальвація гривні: офіційний курс гривні до долара на 

01.01.2014 р. становив 7,9903 грн/дол США, а на 01.01.2015 р. – 15,7686 

грн/дол США (зріс у 1,97 разу). Впровадження системи гнучкого обмінного 

курсу від 05.02.2015 р. призвело до миттєвого здешевлення національної 

валюти, офіційний курс якої від 16,157818 грн/дол. США (станом на 

1.02.2015 р.) опустився до рівня 30,010176 грн/дол. США (станом на 

27.02.2015 р.) [216, 328]. Значними зусиллями НБУ упродовж 2015 р. 

вдавалося втримати курс долара на рівні 21-22 грн/дол США, однак 

наприкінці 2015 р. курс все ж почав понижуватися та на кінець грудня 

становив 23,518152 грн/дол. США (курс НБУ), а за середнім комерційним 

курсом банків України – 25,01-25,14 грн/дол США [216]. 
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2. Ліквідація значної кількості банків: на 01.01.2014 р. кількість банків, які 

мають банківську ліцензію, становила 180 од., а вже на 01.01.2015 р. – 163 

од. Тобто за рік кількість банків скоротилася на 17 од. [190].  Упродовж 

2015 р. ця тенденція продовжувалася і на кінець 2015 р. кількість банків 

України скоротилася до 120 [190]. 

3. Значне погіршення якості кредитних портфелів комерційних банків 

України: частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі 

кредитів вітчизняних банків на початок 2015 р. зросла до 13,5% проти 7,7% 

на початок 2014 р., або у 1,75 раза, а уже наприкінці 2015 р. становила 

21,2% [190], що перевищило рівень початку року 1,57 разу та є критичним 

для діяльності банківської системи. Водночас, за оцінкою МВФ, частка 

реальних проблемних кредитів становила 45%.  

Основні чинники, що найбільш визначально впливали на розвиток 

кредитного ринку впродовж 2014–2015 рр., зображені на рис. 3.5. 

Отож дослідивши розвиток кредитного ринку від початку становлення 

незалежності України і до сьогодення, ми виокремили 7 етапів його розвитку, 

зважаючи на кількісні та, частково, на якісні показники функціонування сегментів 

кредитного ринку.  

Проаналізувавши всі чинники, які супроводжували розвиток кредитного 

ринку та впливали на нього через стимулювання або ж стримування, згрупуємо їх 

за визначеними етапами (додаток Е). 

Формування кредитного ринку України пройшло достатньо тривалий шлях, 

фактично від зародження національної банківської системи як основи кредитного 

ринку, до створення повноцінного функціонуючого механізму, законодавчо 

регламентованого із необхідною сукупністю інституцій у всіх сегментах ринку та 

розвинутою інфраструктурою.  
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Рис. 3.5. Основні чинники розвитку кредитного ринку України  

у 2014–2015 рр. 

Джерело: власна розробка автора   

Кожному етапу формування ринку характерні свої чинники економічного, 

політичного, нормативно-правового та соціального характеру. Їхній вплив 

визначав шлях розвитку ринку та забезпечив необхідний досвід для інституційних 

органів управління кредитного ринку. 

 

 

3.2. Основні тенденції розвитку вітчизняного кредитного ринку 

 

Упродовж виокремлених етапів розвитку кредитного ринку відбулась 

помітна активізація функціонування національного кредитного ринку: 

розвинулась інфраструктура ринку, покращилось законодавче забезпечення 
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функціонування ринку та його фінансових інститутів, зросла масштабність 

кредитних операцій, розширилась пропозиція кредитних програм, підвищилась 

конкуренція серед кредиторів, широке застосування отримали інтернет-технології 

кредитування тощо. Усі ці зміни визначалися сукупністю чинників, які 

породжували певні позитивні чи негативні тенденції функціонування ринку. 

Проведене дослідження засвідчило, що найбільше на розвиток кредитного 

ринку впливали макроекономічні чинники: сприятлива макроекономічна ситуація 

позитивно відображалася на тенденціях формування та функціонування 

кредитного ринку, а нестабільний розвиток економіки негативно впливав і на 

кредитування. З іншого боку, розвиток кредитного  ринку  безпосередньо 

пов’язаний з усіма макроекономічними показниками: рівнем зростання ВВП, 

змінами валютного курсу, темпом інфляції, рівнем безробіття, середньою 

заробітною платою тощо.  

Вважаємо, що доцільно розглянути основні тенденції розвитку кредитного 

ринку в розрізі виокремлених етапів, у контексті макроекономічного стану 

національної економіки, який мав визначальний вплив на становлення та 

функціонування кредитного ринку України. 

Для 1-го етапу розвитку кредитного ринку (1991–1996 рр.) характерним був 

розвиток таких сегментів: банківського кредитування, державного кредитування 

та міжгосподарського кредитування, показники розвитку яких наведено у табл. 

3.1. 

Таблиця 3.1 

Основні показники розвитку кредитного ринку України у 1992–1996 рр., 

на кінець періоду 

                                       Роки  

  Показники 

1992 1993 1994 1995 1996 

Темп 

приросту 

1996/1992 

Кількість банків, які мали 

банківську ліцензію, один. 
139 207 228 230 229 3,14 

Обсяг кредитів, наданих 

комерційними банками 

всього, млн грн 

27 406 1 558 4 078 5 452 201,9 

 Відношення кредитів 

комерційних банків до ВВП, % 
53,6 27,4 12,9 7,5 6,7 0,125 
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Джерело: розроблено на основі [386, 437, 479] 

 

Ґрунтуючись на основних показниках розвитку кредитного ринку, 

відображених у табл. 3.1., виокремимо основні тенденції, що супроводжували 

становлення ринку на 1-му етапі його розвитку, а саме: 

- створення та діяльність найбільшої кількості банків за усі роки незалежності 

України; 

- пришвидшені темпи зростання обсягів кредитів, наданих в економіку: на 

кінець 1996 р. обсяг наданих кредитів становив 5 452 млн грн та зріс 

порівняно із 1992 р. у 201,9 разу [479]; 

- відношення банківських кредитів до ВВП України, яке 1992 р. досягло 

53,6%, свідчить про активний розвиток економіки країни завдяки кредитним 

вкладенням, однак уже до кінця 1996 р. знизилося до 6,7%; 

- значна частка довгострокових кредитів у структурі банківських кредитів, яка 

на кінець 1996 р. досягла 11,1% [479]; 

- зростання обсягів державного та міжгосподарського кредитів: на кінець 

1996 р. обсяг державних кредитів становив 10 000 млрд крб та зріс відносно 

1992 р. у 1 000 разів; а обсяг міжгосподарського кредитування на кінець 

1996 р. становив 2 225 019,6 млрд крб, та перевищив обсяг 1992 р. у 3 138,7 

разу. 

Продовження табл. 3.1 

Частка довгострокових 

кредитів, % до загального 

обсягу кредитів 

3,7 2,7 11,3 10,6 11,1 3,0 

 Відношення довгострокових 

кредитів до ВВП, %  
2 0,7 1,5 0,8 0,7 0,35 

Державні кредити, млн крб. 10 000 108 565 9 000 000 700 000 10 000 000 1000 

 Відношення державних 

кредитів до  ВВП, %  
0,2 0,07 0,75 0,01 0,08 0,4 

Міжгосподарські кредити, 

млрд. крб. 
708,9 1 777,5 99 338,5 2 116 634,3 2 225 019,6 3 138,69 

 Відношення 

міжгосподарських кредитів до  

ВВП, %  

14,1 1,19 8,25 9,0 - - 
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Упродовж 2-го етапу розвитку кредитного ринку (1997–1999 рр.), – період 

першої фінансової кризи, визначально впливали також макроекономічні чинники.  

Перш за все, фінансова криза негативно вплинула на ефективність роботи в 

умовах нової грошової системи та фінансовий стан комерційних банків як 

основних кредитних інститутів і проявилася упродовж 1996–1999 рр. у 

банкрутстві та ліквідації 48 банків [480]. 

Окрім того, значне погіршення фінансово-економічної ситуації в країні 

призвело до панічних настроїв серед населення та відпливу коштів депозитів 

банків (наприкінці 1997 р.  загальна сума залучених коштів у національній валюті 

становила 4 778 млн грн, а до кінця жовтня 1998 р. скоротилася на 3,8% – до  

4 598 млн грн [476, 480]), що негативно відобразилося на їх ресурсній базі та 

спричинило зменшення обсягів наданих кредитів. 

Основні показники функціонування кредитного ринку в 1997–1999 рр. 

наведені у табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Основні показники функціонування кредитного ринку впродовж 

 1997–1999 рр.,  на кінець періоду 

                                     Роки 

Показники   
1997 1998 1999 

Темп приросту 

1999/1997 

Кількість банків, од. 227 214 203 0,89 

ВВП, млн грн 93 365 102 593 130 442 1,4 

  Обсяг наданих кредитів 

банками, млн грн 

7 295 8 873 11 787 1,62 

зокрема: 

 кредити, надані в іноземній 

валюті; 
2 100 3 756 6 071 2,89 

 кредити, надані в іноземній 
валюті, у % до загального 
обсягу кредитів; 

23,8 43,3 51,6 2,17 

 довгострокові кредити; 773 1633 2 645 3,42 

 довгострокові кредити, у % 

до загального обсягу 

кредитів. 

10,6 18,4 22,4 2,11 

 Відношення кредитів 

комерційних банків до ВВП, 

% 

7,8 8,6 9,0 1,15 

Середньозважена річна 

облікова ставка НБУ, % 

 

24,6 61,6 50,0 2,03 
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Продовження табл. 3.2 

Середньозважена річна 

процентна ставка банків 

України в національній 

валюті, % 

49,1 54,5 53,4 1,04 

Міжгосподарські кредити, 

млн грн 
59 009,2 90 618 140 276,8 2,38 

 Відношення 

міжгосподарських кредитів до 

ВВП, % 

63,2 88,3 107,5 1,7 

Кредити, надані за рахунок 

коштів Державного бюджету, 

млн грн 

- -87,9 -11,1 - 

Міжбанківські кредити, млн  5 851 7 732 9 908 1,69 

 Відношення міжбанківських 

кредитів до ВВП, % 

6,3 7,5 7,6 1,2 

Джерело: розроблено  на основі [400, 328, 437, 443, 480] 

Отож, ґрунтуючись на показниках функціонування кредитного ринку у 1997–

1999 рр., до основних тенденцій його розвитку впродовж цього періоду можемо 

віднести: 

1. Падіння темпів приросту обсягів наданих кредитів в економіку держави. 

Якщо 1996 р. приріст кредитів, наданих в економіку, становив 261,7%, то  1997 р. 

– 133,7%, 1998 р. – 133,8%, а 1999 р. – 121,6%. Реальні обсяги кредитування у 

1999 р. порівняно з 1997 р. скоротились на 45,6%.  

2. Високий рівень проблемних кредитів. 1997 року в обсязі сукупного 

кредитного портфеля 227 комерційних банків обсяг проблемної заборгованості 

становив 20–22% [328], що було обумовлено неефективністю економічних 

стратегій суб’єктів господарювання, а також наданням кредитів під високий 

відсоток для різного роду спекулятивних операцій. 

3. Активізація ринку міжгосподарського кредиту через ускладнення 

розрахунків між суб’єктами господарювання, що проявилося у зростанні 

дебіторської заборгованості в розрахунках між суб’єктами господарської 

діяльності.   

Позбавлені тривалий час необхідної для процесу відтворення грошової маси, 

підприємства почали заміщувати її бартером та зростанням заборгованості. 

Глибока демонетизація економіки сприяла поширенню негрошових розрахунків, 
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розвитку платіжної кризи, дефіциту ліквідних коштів підприємств та складнощів 

сплати податків, зростанню вартості кредитних ресурсів. За 1991–1999 рр. 

ліквідна частка в оборотних коштах підприємств (товарно-матеріальні цінності та 

гроші) скоротилася з 76,6% до 27%, а частка дебіторів зросла з 4,4% до 67,1% 

[136, с. 88]. 

Упродовж 1997–1999 рр. обсяг міжгосподарських кредитів зріс у 2,38 разу, 

або на 81 267,6 млн грн. Особливістю міжгосподарського кредитування в цей 

період стало його високе відношення до ВВП України, яка перевищила частки 

усіх інших видів кредитів, а 1999 р. перевищила і обсяг самого ВВП, досягнувши 

107,5% від його величини. 

4. Висока вартість кредитів. Облікова ставка НБУ на початок 1996 р. була 

встановлена на рівні 105% та поступово до кінця того ж року знизилася до 40%, 

встановивши середньорічну облікову ставку на рівні 75%. 1997 року найнижчий 

рівень облікової ставки НБУ на рівні 16% діяв від 5.08.1997 р. до 1.11.1997 р. При 

цьому, середньозважена облікова ставка НБУ за 1997 р. становила 24,6 % і була 

найнижчою впродовж цього етапу. На кінець 1998 р. НБУ, за інфляції 20% на рік, 

встановив облікову ставку на рівні 60%, що майже унеможливило отримання 

довгострокових кредитів. 1998 року середньозважена облікова ставка незначно 

знизилася і становила 50% [443].  

Зважаючи на достатньо високий рівень облікової ставки НБУ за три 

досліджувані роки (1997–1999 рр.), процентна ставка комерційних банків також 

залишалася високою, а її середнє значення дорівнювало 52,3% річних. 

5. Переважання кредитів, наданих в іноземній валюті. Упродовж 2-го етапу 

розвитку кредитного ринку, обсяг кредитів, наданих в іноземній валюті, зріс у 

2,63 разу і на кінець 1999  р. становив 6 071 млн грн проти 2 100 млн грн на кінець 

1997 р. [328]. У відсотковому вираженні кредити в іноземній валюті у загальному 

обсязі кредитів, наданих в економіку держави на кінець досліджуваного періоду 

(1999 р.), досягли 51,6%  проти 23,8% 1997 р. 

6.  Зростання обсягів наданих довгострокових кредитів стало позитивною 

тенденцією кризового та посткризового періоду. Довгострокові кредити на кінець 
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1999 р. становили 2 645 млн грн та зросли впродовж 1997–1999 рр. у 3,42 разу 

[328]. Зростання відбулося і у відсотковому вираженні: частка довгострокових 

кредитів у загальному обсягу кредитів, наданих 1999 р. зросла до 22,4% порівняно 

із 10,6% – 1997 р.  

7. Відсутність державного кредитування – тенденція притаманна лише цьому 

етапу та пов’язана зі скрутним фінансовим становищем держави, зумовленим 

кризовим та посткризовим періодами. У Державний бюджет лише повертали 

раніше отримані позики.   

8. Попит на міжбанківські кредити відображав рівень обсягів кредитів, 

наданих в економіку. Приріст за міжбанківськими кредитами впродовж 1997–

1999 рр. становив 169% та перебував на рівні темпу приросту обсягів 

банківського кредитування. Загальний обсяг кредитів, наданих на 

міжбанківському кредитному ринку, на кінець 1999 р. становив 9 908 млн грн 

проти 5 851 млн грн на кінець 1997 р., тобто збільшився на 4 057 млн грн [476]. 

Таким чином, незважаючи на кризовий період 1997–1999 рр., кредитний 

ринок розвивався із позитивною динамікою, хоча темпи приросту й 

уповільнилися. Негативними ознаками розвитку ринку виявились висока вартість 

кредитів, висока частка проблемної заборгованості за кредитами, велика кількість 

збанкрутілих банків, зростання обсягу кредитів у іноземній валюті та зростання 

дебіторської заборгованості. Однак, попри макроекономічні негаразди, обсяг 

довгострокових кредитів почав зростати, що позитивно відобразилося на розвитку 

економічної системи країни загалом.  

Окрім чітко виражених тенденцій розвитку кредитного ринку, варто 

відмітити ще одну особливість періоду 1997–1999 рр. – відволікання кредитних 

ресурсів банків у національній валюті на фінансування дефіциту державного 

бюджету (купівля ОВДП).  

Через надмірно високу облікову ставку НБУ комерційним банкам значно 

прибутковіше було придбати облігації внутрішньої державної позики, річна 

дохідність яких 1998 р. становила 54%. Це призвело до переважання у 

кредитному портфелі  банків ОВДП. Проте й зниження облікової ставки до 45%  
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1999 р. не призвело до адекватного зниження ставок за кредитами комерційних 

банків. На кінець 1999 р. середня ставка за кредитами становила 55%.  

Це створило парадоксальну ситуацію, за якої банки, навіть володіючи 

надлишковими ліквідними ресурсами, не могли надавати кредити через 

відсутність платоспроможного попиту на них.  

Отож, 1999 р. став роком подолання першої фінансової кризи, яка проявилася 

у негативних тенденціях розвитку кредитного ринку та його сегментів. Завдяки 

посиленим заходам НБУ у грошово-кредитній сфері вітчизняна економіка поволі 

набувала позитивної динаміки розвитку.  

 З другої половини 1999 р. були зафіксовані тенденції економічного 

зростання. А вже 2000 р. ВВП зріс на 5,9%, промислове виробництво – на 12,4%, 

індекс інфляції становив 25,8%. 2000 року зовнішньоторговельне сальдо стало 

позитивним та становило 616,5 млн дол. США. Однак галузеві деформації 

національної економіки все ще зберігалися [136] . 

3-й етап розвитку кредитного ринку (2000–2006 рр.) характеризувався 

приростом обсягів кредитів, наданих банками України, завдяки динамічному 

нарощуванню банками ресурсної бази, підтриманню достатньої ліквідності 

банківської системи, зниженню рівня процентних ставок за кредитами та 

зниженню частки проблемних кредитів у банків. Також динамічно зростало 

кредитування інших суб’єктів-кредиторів кредитного ринку: держави, 

небанківських фінансових установ та суб’єктів господарювання. 

Основні показники розвитку кредитного ринку впродовж цього періоду 

наведено у табл. 3.3.  

Таблиця 3.3 

Основні показники розвитку кредитного ринку впродовж 2000–2006 рр.,  

 на кінець періоду 

                      Роки  
 

Показники 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Темп 

приросту 
2006/2000 

Кількість банків, од. 195 189 182 179 182 186 193 0,99 

ВВП, млн грн 170 070 204 190 225 810 267 344 345 113 441 452 544 153 3,2 
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Продовження табл. 3.3. 

Обсяг наданих 

кредитів, млн грн 
19 574 28 373 42 228 67 892 88 615 143 423 245 230 12,53 

зокрема: 

 кредити, надані в 
іноземній валюті, млн 
грн; 

8 899 12 357 17 287 28 272 37 372 62 144 121 443 13,65 

 кредити, надані в іноз. 
валюті, % до заг. обсягу 
кредитів; 

45,5 43,6 41,1 41,7 42,2 43,3 49,5 1,09 

 довгострокові кредити, 
млн грн; 

3 514 6 156 11 849 30 553 48 003 88 599 159 033 45,3 

 довгострокові кредити, 
% до загального обсягу 
кредитів. 

17,9 21,7 28,3 45,0 54,2 61,8 64,9 3,63 

 Відношення кредитів 

комерційних банків до 

ВВП, % 

11,5 13,9 18,6 30,0 25,7 32,5 45,1 3,92 

Середньозважена річна 

облікова ставка НБУ, 

% 

30,6 19,7 9,5 7,0 5,9 9,6 8,9 0,23 

Середньозважена річна 

процентна ставка 

банків в націон. валюті, 

% 

40,3 31,9 24,8 17,9 17,3 16,0 15,4 0,53 

Проблемні кредити, 

млн грн 
2 679 1 863 2 113 2 500 3 145 3 379 4 456 1,66 

 Частка проблемних 

кредитів у загальному 

обсязі наданих 

кредитів, % 

13,6 6,6 5,0 3,4 3,5 2,4 1,8 0,13 

Сукупні кредити 

небанківських 

фінансових установ, 

млн грн * 

-  - - - 719,21 2 982,8 5145,2 - 

Кредити, надані за 

рахунок коштів 

Державного бюджету, 

млн грн 

80,0 76,5 111,5 105,5 2 185,1 2 362,5 2 770,6 34,6 

 Відношення обсягів 

держав. кредитування 

до  ВВП, % 

0,05 0,03 0,05 0,04 0,63 0,54 0,52 10,4 

Міжгосподарський 

кредит, млн грн  
151 154, 152 682,3 154 474,3 193 099,6 259 504,8 215 978,4 255 058,7 1,68 

 Відношення 

міжгосподарського 

кредиту до ВВП, % 

88,9 74,8 68,4 72,2 75,2 48,9 46,9 0,53 

* офіційну статистику обліку кредитів небанківських фінансових установ ведуть лише з 

2004  р. 

Джерело: розроблено на основі [342, 388, 402, 401, 384, 383, 385, 437, 438, 480, 481] 
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Отже, як свідчить аналіз статистичних даних, основними тенденціями 

розвитку кредитного ринку у 2000–2006 рр. стали: 

1. Зростання загального обсягу заборгованості за кредитами, наданими 

банками України – у 12,5 разу, обсяг яких на 01.01.2007 р. становив 245,2 млрд 

грн [99]. 

2. Зростання частки кредитів вітчизняних банків у ВВП до 45,1% 2006 р., 

порівняно із 11,5% у 2000 р. 

3. Зниження вартості кредитів, наданих банками в економіку України. 

Середньозважена річна процентна ставка банків України у національній валюті, 

на кінець 2000 р. становила 40,3% за середньозваженої річної облікової ставки 

НБУ – 30,6%. А вже наприкінці досліджуваного періоду середньозважена річна 

процентна ставка банків знизилася до 15,4%, або у 2,6 разу. При цьому тенденція 

до зниження процентної ставки банків прослідковувалася впродовж усього 

періоду, незважаючи на тимчасове зростання облікової ставки НБУ [437, 438]. 

4. Позитивна структура кредитних вкладень за видами валют: перевищення 

попиту на кредити у національній валюті над попитом на кредити в іноземній 

валюті, чому сприяв стабільний курс гривні на внутрішньому ринку. На кінець 

2006 р. заборгованість за кредитами в національній валюті становила 123,8 млрд 

грн (50,5%) та зросла у 11,57 разу, а в іноземній валюті становила 121,4 млрд грн 

(49,5%) та зросла у 13,64 разу відповідно до 2000 р. [99]. 

5. Зростання частки кредитів в іноземній валюті, яка на кінець 2006 р. 

становила 49,5% проти 45,5% на початок цього періоду. Тобто фактично 2006 р. 

відбувся перерозподіл кредитних вкладень у бік зростання частки кредитів в 

іноземній валюті.  

6. Покращення строкової структури кредитних вкладень, що проявилося у 

зростанні довгострокових кредитних вкладень. У досліджуваному періоді обсяг 

заборгованості за довгостроковими кредитами зріс у 45,3 разу і на кінець 2006 р. 

становив 159,03 млрд грн, що дорівнювало 64,7% від загального обсягу кредитів, 

наданих у економіку держави. 
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Такій позитивній зміні в структурі кредитування сприяло збільшення 

довгострокової ресурсної бази за рахунок зростання довгострокових депозитних 

зобов’язань банків (на 57,4% лише за 2006 р.), обсяг яких станом на 01.01.2007 р. 

становив 80,6 млрд грн [438]. 

7. Збільшення обсягів кредитування фізичних осіб, сума яких на кінець 

2006 р. становила 78,5 млрд грн (32% від загальної суми наданих кредитів) проти 

3,66 млрд грн на кінець 2002 р. (8,7% від загальної суми наданих кредитів). Це 

було пов’язано із суттєвим спрощенням процедури отримання кредитів, 

зростанням споживчого та іпотечного кредитування. Розширення обсягів 

кредитування фізичних осіб сприяло підвищенню добробуту населення та 

розширенню внутрішнього споживчого ринку. 

Водночас частка кредитів, наданих суб’єктам господарювання, впродовж 

досліджуваного періоду залишалася переважаючою та стабільно високою, хоча до 

кінця 2006 р. помітно знизилася: 2002 р. – 92,1% (38,5 млрд грн); 2003 р. – 86,8% 

(58,8 млрд грн); 2004 р. – 83,3% (73,78 млрд. грн);  2005 р. –76,6% (109,9 млрд 

грн); 2006 р. – 68% (166,7 млрд грн) [437, 438]. 

8. За видами економічної діяльності спостерігалося домінування кредитів, 

наданих підприємствам оптової і роздрібної торгівлі. Частка кредитів, наданих 

цим підприємствам, коливалася від 40,1% 2001 р., до 38,2% – 2006 р. Друге місце 

за обсягом отриманих кредитів стабільно посіли підприємства переробної 

промисловості, зокрема, харчової, частка кредитів яким становила впродовж 

періоду близько 30% [99]. 

9. Від 2004 р. розпочато регламентування діяльності небанківських 

фінансових установ в Україні шляхом збирання, оброблення та оприлюднення 

фінансових результатів їхньої діяльності. Наприкінці 2006 р. на кредитному 

ринку України працювало 764 кредитні спілки, 116 фінансових компаній та 315 

ломбардів, а сукупний обсяг кредитів, наданих небанківськими фінансовими 

установами на кінець 2006 р. становив 4,39 млрд грн [342, 385, 384], зокрема 

кредити, надані кредитними спілками – 2 596,7 млн грн [342] та ломбардами – 

1560,0 млн грн [384]. 
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10. Зростання обсягів міжгосподарського кредитування. Попри стабільне 

зростання економіки впродовж досліджуваного періоду, багато вітчизняних 

підприємств ще не змогли перебудуватися і активізувати інтенсивні чинники 

розвитку, а тому їхня платіжна дисципліна призводила до постійного утворення 

боргових зобов’язань у вигляді дебіторської заборгованості за товари, роботи та 

послуги, яка за досліджуваний період зросла у 1,68 разу і на кінець 2006 р. 

становила 255,05 млрд грн проти 151,2 млрд грн 2000 р. Позитивним є лише той 

факт, що відношення міжгосподарських кредитів до загального обсягу ВВП до 

кінця періоду скоротилося майже вдвічі та становило на кінець 2006 р. 46,9% до 

ВВП України. 

11. Зростання державного кредитування. Зважаючи на стабільний 

розвиток національної економіки, з державного бюджету почали виділяти щораз 

більші суми коштів на надання кредитів юридичним та фізичним особам. 

Особливо цей процес активізувався з 2004 р. за підтримки Фонду сприяння 

молодіжному житловому будівництву. Загалом із Державного бюджету на кінець 

2006 р. було виділено близько 2,8 млрд грн бюджетних коштів для надання 

кредитів, що перевищило обсяг виділених кредитних коштів 2000 р. у 34,6 разу, 

та становило 0,52% від обсягу ВВП 2006 р. 

Отож впродовж 3-го етапу розвитку кредитного ринку відбулася активізація 

усіх сегментів ринку, що проявилося у значному зростанні обсягів наданих 

кредитів. Вдосконалення законодавчого регулювання сприяло покращенню 

функціонування кредитного ринку та його інфраструктури.  

4-й етап розвитку кредитного ринку, який тривав у 2007–2008 рр., відбувався 

на тлі інтенсивного розвитку економіки, що проявлялося, перш за все, у зростанні 

ВВП (2006 р. – 107,3%; 2007 р. – 107,9%; 2008 р. – 102,3%). Рушієм розвитку 

кредитного ринку виступали банки, які в цей період активно укрупнювалися 

завдяки політиці НБУ із підвищення капіталізації банківської системи та через 

активну експансію на національний ринок іноземних банків. У ці роки розмір 

активів банківської системи України зріс на 76% (з 340,2 млрд грн на 



191 

 

01.01.2007 р. до 599,4 млрд грн на 01.01.2008 р.) [318] та збільшилася 

прибутковість діяльності банків.   

Основні показники розвитку кредитного ринку у 2007–2008 рр. наведено у 

табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Основні показники розвитку кредитного ринку України впродовж  

2007–2008 рр., на кінець періоду 

                                                       Рік 

Показники 
2007  2008  

Темп приросту 

2008/2007 
Кількість банків, од. 175 184 1 
ВВП, млрд грн 720,7 948,1 1,31 
  Обсяг наданих кредитів, млрд грн 426,9 734,0 1,72 

 кредити, надані суб’єктам 
господарювання, млрд грн; 

271,4 443,7 1,70 

 кредити, надані суб’єктам 
господарювання, % до загального 
обсягу кредитів; 

63,6 60,4 0,95 

 кредити, надані в іноземній 
валюті, млрд грн; 

213,1 433,8 2,04 

 кредити, надані в іноземній 
валюті, у % до заг. обсягу кредитів; 

49,9 59,1 1,18 

 довгострокові кредити, млрд грн 295,4 512,1 1,73 

 довгострокові кредити, у % до 
загального обсягу кредитів. 

69,2 69,8 1,01 

 Відношення кредитів комерційних 
банків до ВВП, % 

59,2 77,4 1,31 

Середньозважена річна облікова 
ставка НБУ, % 

8,0 12,0 1,50 

Середньозважена річна процентна 
ставка банків України в націон. 
валюті, % 

13,9 17,6 1,27 

 Відношення проблемних кредитів до 
кредитному портфелі банків, % 

1,48 2,46 1,66 

Обсяг проблемної заборгованості, 
млрд грн 

6,35 18,02 2,84 

Міжгосподарські кредити, млрд грн 255,1 350,8 1,38 
 Відношення міжгосподарських 
кредитів до ВВП, % 

35,4 37,0 1,04 

Зовнішній борг банків, млн грн 30 949 39 424 1,27 
 Обсяг міжбанківських кредитів, млн 

грн 
530 989,8 1 141 860 2,15 

 Кредити, надані за рахунок коштів 
Державного бюджету, млн грн 

3 705,2 5 311,9 1,43 

 Відношення обсягів державного 
кредитування до ВВП, % 

0,51 0,56 1,09 

 Сукупний обсяг кредитів небанківських 
фінансових установ, млн грн 

10 166,39 17 970,56 1,77 

 Відношення кредитів небанківських 
фінансових установ до ВВП, % 

1,41 1,9 1,35 

Джерело: розроблено на основі [190, 346, 363, 402, 434, 443, 482] 
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На основі аналізу показників функціонування кредитного ринку у 2007–

2008 рр., можемо визначити основні тенденції, які характеризували розвиток 

ринку у цей період: 

1. Найвищі темпи зростання обсягів наданих кредитів за всі роки 

незалежності України (2007 р. – 174,1%; 2008 р. – 172,0%), що позитивно 

вплинуло на динаміку економічного зростання. Водночас зафіксовано найбільше 

відношення кредитів комерційних банків до ВВП за всі роки незалежності – 

77,4% станом на кінець 2008 р. 

2. Перерозподіл заборгованості за кредитами у розрізі валют шляхом 

зменшення обсягів кредитування в національній валюті та зростання обсягів 

наданих кредитів у іноземній валюті. На кінець 2008 р. частка кредитів у 

іноземній валюті становила 59,1%, та зросла на 10 п.п.,  порівняно із цим же 

періодом 2007 р.  Частка кредитів у національній валюті становила 40,9% [99]. 

3. Значне зростання обсягів довгострокового кредитування, яке за 

досліджуваний період збільшилося у 3,22 разу, а його частка досягла 69,8% у 

загальному обсязі кредитів, наданих в економіку. Найбільші зміни відбулися за 

довгостроковими кредитами, наданими фізичним особам в іноземній валюті [99].  

4. Зниження вартості кредитів 2007 р. з 13,6% до 13,0% річних, на що 

вплинуло збільшення обсягів депозитної бази вітчизняних банків; та зростання 

вартості кредитів – до 19,4% на кінець 2008 р. задля покриття кредитних ризиків, 

які зростали через погіршення платоспроможності позичальників та 

подорожчання кредитних ресурсів, запозичених на зовнішньому ринку, внаслідок 

погіршення умов на світових фінансових ринках. 

За 2008 рік середньозважена процентна ставка за кредитами становила 15,5% 

порівняно із 13% річних за 2007 р., зокрема в національній валюті – 17,6% проти 

13,9% річних відповідно. 

5. Зростання зовнішньої заборгованості вітчизняної банківської системи – на 

кінець 2008 р. – 39,4 млрд грн (38,8% від валового зовнішнього боргу та 21,7% від 

ВВП) проти 30,9 млрд грн на кінець 2007 р. Водночас довгострокові кредитні 
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запозичення банків на зовнішніх ринках становили 62,1% 2007 р. та 76,3% – 

2008 р. [434]. 

6.  Зростання обсягів кредитування банками інвестиційної діяльності 

суб’єктів господарювання та фізичних осіб. Більшість цих кредитів (71,4%) 

становили кредити в іноземній валюті, вимоги за якими на кінець 2008 р. зросли 

на 83,5% – до 36,9 млрд грн [99]. 

7. Значне зростання іпотечних кредитів, наданих фізичним особам. 2008 року 

їх обсяг зріс до 143 416 млн грн проти 73 084 млн грн 2007 року, або на 196,2% 

[99]. 

8. Найбільшу частку кредитів було надано підприємствам торгівлі і 

переробної промисловості – 37,7% та 23,9% відповідно. Однак суттєво зросли 

вимоги банків за кредитами, наданими підприємствам на операції з нерухомістю 

(2,2 разу) і у будівництво (вдвічі) [434]. 

9. Позитивний розвиток міжбанківського кредитного ринку – обсяги 

операцій зросли у 2,15 разу на кінець 2008 р. і становили 1 141,9 млрд грн 

Основним чинником, що спонукав попит банків на додаткові ресурси, було 

дотримання необхідного рівня ліквідності банків, що впливав на формування 

попиту на міжбанківському ринку [474].  

10.  Активізація кредитування небанківськими фінансовими установами. 

Сукупний обсяг кредитів, наданих  небанківським сегментом, на кінець 2008 р. 

становив 93 36,16 млн грн та зріс за 2 роки у 2,22 разу, що було зумовлено більш 

вигідними умовами кредитування, порівняно із банківськими установами. 

11. Зростання обсягів кредитів, наданих із Державного бюджету України: на 

кінець 2008 р. обсяг наданих кредитів  становив 5,3 млрд грн та зріс відповідно до 

початку 2007 р. на 1,43 млрд грн [402]. Така тенденція була зумовлена значним 

піднесенням розвитку національної економіки у цей період. 

12. Зростання обсягів міжгосподарського кредитування за 2007–2008 рр. на 

38%, незважаючи на стабільний розвиток економіки та значне покращення 

фінансового стану суб’єктів господарювання. На кінець 2008 р. дебіторська 

заборгованість за товари, роботи та послуги становила 350,8 млрд грн [482]. 
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Негативною тенденцією 2007–2008 рр. була щораз більша невідповідність 

обсягу залучених довгострокових депозитів і наданих довгострокових кредитів та 

постійне збільшення розривів між ними з урахуванням валютних дисбалансів. 

Зокрема, 2007 р. було залучено довгострокових депозитів на суму 129,9 млрд грн, 

а надано довгострокових кредитів на суму 295,4 млрд грн, що у 2,27 разу більше. 

У 2008 р. було залучено 159,2 млрд грн на депозити, а надано – 512,1 млрд грн 

довгострокових кредитів, що перевищило у 3,22 разу кредитну базу [434]. Така 

невідповідність значно зменшувала ліквідність банківської системи та негативно 

впливала на її фінансовий стан, роблячи його нестійким та більш вразливим до 

фінансових потрясінь. 

Фактично банки України на хвилі постійного зростання прибутковості не 

звертали уваги на тривожні симптоми, які почали проявлятися вже наприкінці 

2007 р. Кредитна діяльність банків сприяла нагромадженню фінансово-кредитних 

ризиків всередині банківської системи, які проявилися на початку жовтня 2008 р. 

та породили кризові явища – спершу в банківській системі, а потім і у  

національній економіці загалом. 

Наступний етап розвитку кредитного ринку розпочався разом із фінансовою 

кризою в Україні та тривав із кінця 2008 р. до початку 2010 р. 

Отож кредитний бум 2007–2008 рр., закінчився кредитною кризою 

наприкінці 2008 р. Банки України різко згортали програми кредитування, 

піднімали відсоткові ставки, надмірно посилювали вимоги до позичальників і 

проводили масове скорочення відділень та пунктів оформлення кредитів у 

торговельних мережах [476]. 

З іншого боку, негативні макроекономічні процеси вплинули на  зниження 

платоспроможності населення, погіршення фінансового стану підприємств, 

ускладнення умов доступу банків до зовнішніх джерел фінансування на тлі 

необхідності виконання вимог НБУ, спрямованих на стримування кредитної 

активності банківських установ, які не мали на це потрібного обсягу кредитних 

ресурсів відповідної строковості. 



195 

 

Уже в листопаді 2008 р. розпочалися перші значні проблеми з поверненням 

кредитів, зумовлені зниженням заробітної плати і скороченням робочих місць, 

спершу у фінансовому секторі, а далі – у металургії, машинобудуванні та хімічній 

галузі. Реагуючи на несприятливі зміни, банки починають шукати шляхи виходу 

зі ситуації, виявляючи готовність йти на певні поступки позичальникам. 

Найпростішими з них були: одноразове відтермінування платежу, перенесення 

регулярного терміну оплати на пізніше число місяця, відмова від штрафних 

санкцій, якщо клієнт надав докази неспроможності розрахуватися з банком із 

об'єктивних причин (наприклад, через затримання зарплати) [55, с. 165]. 

Таким чином, макроекономічні, політичні та соціальні чинники призвели до 

певних структурних змін (наслідків) на кредитному ринку, для розвитку якого у 

період фінансової кризи 2008–2009 рр. були  характерні такі тенденції: 

1. Зменшення обсягів наданих в економіку кредитів 2009 р. на 1,5% 

порівняно із 2008 р. – до 723,3 млрд грн [99, 190]. 

2. Зниження ліквідності банків – рівень високоліквідних коштів на 

01.10.2008 р. становив 8,8%,  порівняно із 10,3% на 01.01.2008 р. [489, с. 134]. 

3. Зростання вартості кредитів – середньозважена річна процентна ставка за 

кредитами 2009 р. становила 18,3%, зокрема у національній валюті – 20,9%, в 

іноземній валюті – 10,0%. До порівняння, 2008 р. середньозважена річна 

процентна ставка за кредитами становила 16,0%;  у національній валюті – 17,8%, 

в іноземній валюті  – 11,6% [435]. 

4. Погіршення якості кредитних портфелів банків. Частка проблемних 

кредитів  від загального обсягу наданих кредитів 2009 р. становила 8,83% проти 

3,71% 2008 р., тобто збільшилася на 5,12 п.п., або у 2,4 разу.  Обсяг проблемних 

кредитів 2009 р. становив  69,94 млн грн проти 18,02 млн грн 2008 р., та зріс на 

51,92 млн грн., або у 3,9 разу [190].   

5. Згортання  міжбанківського  кредитного  ринку. Обсяги наданих кредитів 

на міжбанківському кредитному ринку 2009 р. скоротилися до 596 378,7 млн грн, 

проти 1 141 859,5 млн грн на кінець 2008 р., тобто у 1,91 разу [317], що було 
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пов’язано зі скороченням попиту комерційних банків на кредитні ресурси через 

фінансову кризу. 

6. Уповільнення рівня ділової активності кредитних спілок та значне 

зниження темпів приросту показників їхньої діяльності 2009 р. порівняно із 

2008 р.: обсяг наданих кредитів скоротився на 45%, кількість членів кредитних 

спілок зменшилася на 39%, а кількість загальних активів, які були в 

розпорядженні кредитних спілок, –  на 47% [343, 349]. 

7. Зниження обсягів кредитування фінансовими компаніями. 2009 р. 

фінансові компанії надали кредитів за рахунок власних коштів на суму 135,5 млн 

грн або 79,5% від рівня 2008 р.; послуг фінансового лізингу – на суму 5,2 млн грн, 

або 50,1% від рівня 2008 р.; послуг факторингу – на  суму 1594,9 млн грн, або 

110,1% від рівня 2008 р. та 371,7% від рівня 2007 р. [163, 350].  

8. Зростання кількості ломбардів та рівня їхньої ділової активності. На 

кінець 2009 р. в Україні працювало 373 ломбарди проти 314 ломбардів 2008 р. 

Загальний обсяг наданих населенню кредитів під заставу 2009 р. становив 3505,0 

млн грн (на кінець 2008 р. – 2134,5 млн грн) [350]. Фактично за 2009 р. обсяг 

кредитів під заставу, що їх надали ломбарди населенню, зріс на 164,2%, а 

кількість ломбардів збільшилася на 59 установ.  

Отож у період кризи 2009 р. банківське споживче кредитування фактично 

припинилося, а банківська система переважно була орієнтована на вчасне 

повернення раніше наданих кредитів. Водночас відбулось суттєве зниження 

ресурсної забезпеченості комерційних банків: загальний обсяг депозитів 2009 р. 

знизився на 8,3 % (депозити фізичних осіб – на 1,9 %, юридичних осіб – на 

18,0 %) [435]. 

Основні показники функціонування кредитного ринку у 2009–2014 рр. 

наведені у табл. 3.5. 

На початку 2010 р. реальний сектор економіки все ще перебував у стагнації: 

 ВВП 2009 р. становив 85,2% від рівня 2008 р. [482]; 
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 Таблиця 3.5 

Основні показники функціонування кредитного ринку впродовж 

 2009–2014 рр.,  на кінець періоду 

 

                              Роки 

 

Показники 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Темп 

приросту 

2014/ 

2009 

Кількість банків, од. 182 176 176 176 180 163 0,9 
ВВП, млн грн 913 345 1 082 569 1 316 600 1 408 889 1 454 931 1 566 728 1,72 

Обсяг наданих кредитів, млн.  723 295 732 822 801 809 815 142 910 782 1 020 667 1,41 

 кредити, надані 
нефінанс. корпорац., млн грн 

462 214 500 960 575 544 605 425 691 902 778 841 1,68 

 кредити, надані в 
іноземній валюті, млн грн; 

367 774 337 319 323 213 299 562 308 006 472 680 1,29 

 кредити надані, в 
іноземній валюті, % до 
загального обсягу кредитів; 

50,8 46,0 40,3 36,7 33,8 46,3 0,91 

 довгострокові кредити, 
млн грн; 

492 321 490 051 504 387 470 905 484 700 606 622 1,23 

 довгострокові кредити, 
% до загального обсягу 
кредитів. 

68,1 66,9 62,9 57,8 53,2 59,4 0,87 

 Відношення кредитів банків 
до ВВП, % 

79,2 67,7 60,9 57,9 62,6 65,1 0,82 

Іпотечні кредити нефінан. 
корпорацій, млн грн. 

75 648 74 508 74 390 112 061 110 708 121 996 1,61 

Середньозважена річна 
процентна ставка за 
кредитами банків України, у 
національній валюті, % 

17,3 13,7 13,4 14,7 13,6 18,8 1,1 

 Частка проблемних 
кредитів у заг. обсязі 
кредитів, % 

8,83 11,24 9,6 8,9 7,7 13,5 1,53 

Міжгосподарські кредити, 
млн грн 

419 227,5 477 915,6 524 951,8 552 227,4 646 531 719 341 1,72 

 Відношення міжгоспо-
дарських кредитів до ВВП, 
% 

45,9 44,1 39,9 39,2 44,4 45,9 1,0 

Обсяг міжбанківських 
кредитів, млн грн 

596 378,7 616 247 1 013 699 1 128 630 910 738,9 1 559 798 2,62 

Кредити, надані за рахунок 
коштів Державного 
бюджету, млн грн 

5 844,0 6 860,7 6 727,4 12 267,9 13 401,7 8 241,8 1,41 

 Відношення обсягів 
державного кредитування  
до ВВП, % 

0,64 0,63 0,51 0,87 0,92 0,53 0,83 

Сукупний обсяг кредитів 
небанківських фінансових 
установ, млн грн 

13 516,8 19 397,9 22 428,8 30 785,2 31 949,7 45 591,3 3,7 

 Відношення кредитів 
небанківських фінансових 
установ до ВВП, % 

1,48 1,79 1,69 2,18 2,19 2,9 1,96 

Джерело: розроблено на основі [49, 435, 439, 402,  482, 484] 
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 фінансовий результат (прибуток) підприємств України за 2009 р., порівняно з 

аналогічним періодом 2008 р., знизився майже удвічі – з 193,7 до 99,0 млрд 

грн [482]; 

 інвестиції в основний капітал за підсумками 2009 р. на 41,5 % були нижчими 

від рівня 2008 р. [482];  

 приріст номінальних доходів населення 2009 р. у 5,6 разу був нижчим за 

відповідний показник 2008 р., зменшившись з 230,8 млрд грн до 41,0 млрд 

грн  [136, с. 54]. 

Такі умови розвитку реального сектору економіки, а також стійка 

дезінфляційна тенденція змусили Уряд та Національний банк України вживати 

заходів, спрямованих на підтримку процесів економічного розвитку: 

здешевлювати вартість кредитів, знижувати облікову ставку та ставки за 

активними операціями, активно підтримувати ліквідність банків через 

інструменти рефінансування та операції на відкритому ринку, проводити активну 

політику зі стабілізації валютного курсу, удосконалювати фіскально-бюджетну 

політику тощо. 

Усі ці заходи пригальмували кризові явища в економіці України та почали 

поволі виводити її на рівень прийнятних економічних показників, оскільки 

докризових показників досягти було нереально. ВВП у 2011 р. становив 1 316 600 

млн грн, що дорівнювало 105,2% порівняно з 2010 р. та 138,9%  порівняно з 

обсягом ВВП 2008 р. [49, 483]. 

 Однак вже у ІІ півріччі 2012 р. макроекономічні умови стали складнішими, 

що призвело до сповільнення приросту ВВП за 2012 р. до 100,3%. Незначне 

зростання ВВП – 102,5% – було зафіксовано за підсумками 2013 р. Проте 

загострення політико-економічної ситуації в Україні 2014 р., яке супроводжували 

анексія Криму, військові дії на сході держави та значна девальвація гривні, стало 

причиною падіння обсягів ВВП за підсумками 2014 р. на 28,1% (у валютному 

еквіваленті) [49].  

Упродовж 2014 р. обсяг кредитів, наданих вітчизняними банками в 

економіку України, зріс до 1 020 667 млн грн проти 910 782 млн грн наданих 
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кредитів 2013 р. [99]. Основною причиною вагомого зростання обсягів 

кредитування за зменшення кількості банків стала значна девальвація 

національної валюти, що своєю чергою відобразилося на збільшенні кредитних 

залишків у гривневому еквіваленті. Однак уже підсумки 2015 р. відобразили 

реальний стан на кредитному ринку – обсяг кредитів, наданих банками України в 

економіку, становив 981 627 млн грн, що було менше обсягу кредитування на 

початок року на 39 040 млн грн. 

Проведений аналіз показників функціонування кредитного ринку впродовж 

2009–2014 рр. дав змогу виокремити низку основних тенденцій його розвитку та 

визначити стан національної економіки на тлі політичних подій того часу: 

1. Стабільне відновлення кредитного ринку, яке проявилося у прирості 

темпів наданих кредитів вже 2010 р. (101,3%) порівняно із 2009 р. (98,5%). 

Упродовж наступних років досліджуваного періоду обсяги наданих кредитів в 

економіку держави мали лише позитивний приріст, а темп зростання обсягу 

кредитів, наданих 2014 р. (1 020 667 млн грн) до 2009 р. (723 295 млн грн) 

становив 141,0%.   

2. Коливання облікової ставки НБУ відповідно до макроекономічної ситуації 

в державі: зниження відбувалося з 11,0% 2009 р. до 6,5% (на кінець 2013 р.); 

зростання тривало впродовж 2014 р. і на кінець року  облікова ставка становила 

14%, а вже з початку 2015 р. – 19,5% (від 6.02.2015 р.) та 30% (від 4.03.2015 р.) 

[443]. Середньозважена відсоткова ставка за міжбанківськими кредитами за 

період 2009–2013 рр. скоротилася на 2,9 п.п. і 2013 р. дорівнювала 4,7% проти 

7,0% 2009 р. Однак за підсумками 2014 р. ставка за міжбанківськими кредитами 

зросла до 10,8%, або на 6,1 п.п. до попереднього року [474]. А значне підвищення 

облікової ставки НБУ 6.02.2015 р. та 4.03.2015 р. призвело до стрибкоподібного 

зростання середньозваженої відсоткової ставки за міжбанківськими кредитами до 

22% у лютому 2015 р. та до 26,5% у березні 2015 р. Зниження даного показника 

було відмічено лише у серпні 2015 р. – до 20,0%, та стало реакцією на зниження 

облікової ставки НБУ до 27% (28.08.2015 р.). А на кінець 2015 р. середньозважена 

відсоткова ставка за міжбанківськими кредитами становила 19,7%,  
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3. Зниження вартості кредитів у національній валюті впродовж 2009–2013 рр. 

(на VI етапі), що було зумовлене стабілізацією ситуації на грошово-кредитному 

ринку та поступовим зниженням інфляційних і девальваційних очікувань. 

Середньозважена річна ставка за кредитами знизилася з 17,3% 2009 р. до 13,6%  

2013 р. [49]. Водночас середньозважена вартість кредитів в іноземній валюті 

зменшилася з 10,0% 2009 р. до 9,4% 2013 р., а за кредитами у національній валюті 

-  з 20,9% до 15,9% відповідно [190]. Однак нестабільна економічна ситуація, яка 

зумовила зростання ризиків кредитної діяльності, призвела вже 2014 р. (VIІ етап) 

до зростання середньозваженої річної ставки за кредитами до 18,8%. Таким 

чином, відсоткові ставки за кредитами кризового 2009 р. та 2014 р. зрівнялися. 

Проте різке подорожчання кредитних ресурсів на міжбанківському ринку з 

початку лютого 2015 р. спричинило до зростання середньозваженої денної ставки 

за кредитами комерційних банків до 20,6% [49].  

4. Зменшення доларизації кредитного портфеля банків на VI етапі розвитку 

кредитного ринку, яке проявилося у зростанні обсягів кредитування в 

національній валюті. Частка кредитів, наданих у національній валюті 2009 р., 

становила 49,2%, а в іноземній – 50,8%, а вже на кінець 2013 р. кредити в 

національній валюті становили 66,2%, а в іноземній – 33,4% [11, 99]. Тобто  

банківське кредитування супроводжувалося нівелюванням валютних 

диспропорцій, нагромаджених напередодні фінансової кризи 2008 р., що сприяло 

підвищенню потенціалу банківської системи у протидії зовнішнім потрясінням. 

Варто зауважити, що 2014 р. обсяг кредитного портфеля у доларовому 

еквіваленті зменшився на 8502 млн грн [11]. Втім, зважаючи на значну 

девальвацію національної валюти, частка кредитів у іноземній валюті 2014 р. (VIІ 

етап) була значною та становила 46,3%, а обсяг валютних кредитів зріс у 1,53 разу 

або на 164 674 млн грн. Водночас обсяг кредитів у іноземній валюті для 

юридичних осіб зріс у 1,54 разу, а для фізичних осіб – у 1,35 разу [99]. 

5. Зниження частки довгострокового кредитування та зростання частки 

короткострокового кредитування на VI етапі розвитку кредитного ринку. На 

кінець 2013 р. частка кредитів до 1 року становила 46,8%, від 1 до 5 років – 34,1%, 
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а більше ніж 5 років – 19,1% [99]. Цифрові дані вказують на зростання 

виваженості банків у наданні довгострокових кредитів у період 2011–2013 рр. 

через нестабільний стан економіки та ненадійність позичальників. Окрім того, 

далася взнаки обмеженість довгострокової банківської ресурсної бази. Варто 

зазначити, що 2009 р. розподіл за термінами кредитування був майже однаковим і 

становив 31,9%, 36,9% та 31,2% [99] за коротко-, середньо- та довгостроковим 

кредитуванням відповідно. 

Однак уже 2014 р. (VIІ етап) короткотермінове кредитування скоротилося 

порівняно із 2013 р. на 13 037 млн грн, або на 3,1% [99].  

6. Переважання частки кредитів, наданих суб’єктам господарювання. Обсяг 

залишків за цими кредитами на кінець 2014 р. збільшився на 168,5% порівняно із 

обсягом на кінець 2009 р. та становив 778,84 млрд грн, або 76,3% від загального 

обсягу наданих кредитів в економіку України. Кредитування суб’єктів 

господарювання відбувалося переважно завдяки кредитам у національній валюті, 

які у 2009–2014 рр. зросли на 51,9% – до 412,94 млрд грн. Кредити в іноземній 

валюті за цей же період для суб’єктів господарювання зросли на 24,9% [99].   

Кредити фізичним особам також зростали, переважно завдяки нарощуванню 

кредитування у національній валюті і на кінець 2014 р. становили 110,08 млрд грн 

та зросли порівняно із кінцем 2009 р. на 43,41 млрд грн. Кредити в іноземній 

валюті за цей же період скоротилися на 73,44 млрд грн, а їхня частка на кінець 

2014 р. становила 47,9% за обсягу 101,10 млрд грн [439].  

7. За видами економічної діяльності на початку 2015 р. переважали кредити 

торговельним підприємствам та підприємствам сфери побутових послуг – 268 294 

млн грн, або 34,5% від загального обсягу кредитів, наданих в економіку України 

[99] від загального обсягу наданих кредитів нефінансовим корпораціям. 

Переробна промисловість посідала друге місце – 184 914 млн грн, або 23,7%, 

третє місце – операції з нерухомим майном – 59 959 млн грн, або 16%. Кредити на 

будівництво становили 55 497 млн грн, у сільське господарство – 55 046 млн грн, 

а їхня частка становила 7,1% [99].  
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8. Відновлення іпотечного кредитування юридичних осіб. Після кризи 

2008 р., лише 2012 р. відбувся приріст іпотечних кредитів, обсяг яких досяг 

112 061 млн грн, або 148,1% до 2009 р. На 01.01.2015 р. обсяг іпотечних кредитів 

для юридичних осіб становив 121 996 млн грн та зріс порівняно із 2009 р. на 

46348  млн грн,  або у 1,61 разу [99]. 

Спадну тенденцію іпотечного кредитування можна було простежити за 

кредитами фізичних осіб: на кінець 2013 р. іпотечних кредитів їм було надано на 

суму 56 270 млн грн, що становило 42,4% від обсягу наданих іпотечних кредитів 

2009 р. [99]. На кінець 2014 р. обсяг іпотечних кредитів для фізичних осіб 

становив 72 156 млн грн та зріс на 15 886 млн грн до попереднього 2013 р. Однак 

до зростання обсягів призвів перерахунок залишків валютних іпотечних кредитів 

у національну валюту за курсом іноземної валюти, що значно зріс 2014 р.  

9. Покращення якості кредитного портфеля банків у 2011–2013 рр., що 

проявилося у скороченні обсягів проблемної заборгованості із 82 369,19 млн грн 

до 70 130,2 млн грн (2013 р.) та зменшенні частки простроченої заборгованості із 

11,24% (2010 р.) до 7,7% (2013 р.) [99]. Прострочена заборгованість зменшилася 

завдяки збільшенню клієнтського кредитного портфеля та внаслідок часткового 

списання.  

Однак уже на кінець 2014 р. частка простроченої заборгованості зросла до 

13,5%, що є критичним значенням для розвитку банківської системи загалом та 

банківського кредитування зокрема. Загальний обсяг проблемної заборгованості 

на кінець 2014 р. становив 135 858 млн грн та став своєрідним антирекордом 

кредитної заборгованості за останнє десятиріччя. Навіть криза 2008 р. не призвела 

до таких масштабів заборгувань.  

Основними чинниками неплатоспроможності позичальників та зростання 

проблемної заборгованості за банківськими кредитами 2014 р. стали: зниження 

обороту та обсягів виробництва за основними видами економічної діяльності, 

ведення бойових дій на сході України, а також зниження реальних доходів 

населення через високу девальвацію національної валюти [11]. 
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Водночас міжнародні рейтингові агенції (Standart&Poors, Fitch Ratings, 

Moody’s) 2014 р. частку проблемних кредитів у банківській системі України 

визначали на рівні 40-50% [449].  Саме такі обсяги проблемної заборгованості за 

кредитами підтверджували і в Асоціації колекторського бізнесу України – 45% 

загального обсягу кредитного портфеля. Тобто реальний портфель проблемної 

заборгованості банків майже вшестеро більший за офіційний [428]. 

Таким чином, дані Національного банку України значно відрізняються від 

статистики колекторських та міжнародних рейтингових агентств. Однією з 

основних причин такої різниці в цифрах є «специфічний облік» проблемної 

заборгованості в Україні і, відповідно, некоректне формування в банках резервів 

за нею, що занижує звітні показники.  

10. Нерівномірна динаміка обсягів кредитів, наданих з Державного бюджету 

України. Вперше скорочення державного кредитування відбулося 2011 р. – на 

133,3 млн грн порівняно із кредитуванням економіки 2010 р. Скрутна економічна 

ситуація змусила Уряд скоротити обсяги наданих кредитів і 2014 р., коли обсяг 

запланованих у бюджеті коштів на надання кредитів скоротився до 8 241,8 млн 

грн та зменшився порівняно із 2013 р. на 5 159,9 млн грн, або на 38,5%. В інші 

роки досліджуваного періоду надання кредитів із коштів Державного бюджету 

мало зростаючу тенденцію. Найбільшу суму кредиту з державної скарбниці було 

надано 2013 р. – 13 401,7 млн грн, або 0,87% від обсягу ВВП України. 

11. Відновлення та активізація небанківського кредитування. Сукупний обсяг 

кредитів небанківських установ 2014 р. становив 45 591,3 млн грн та зріс 

порівняно із 2009 р. у 3,7 разу. Найвищі темпи обсягів кредитування впродовж 

2009–2014 рр. спостерігалися у факторингових та у фінансових компаніях – у 

14,75 разу та у 26,13 разу відповідно [353, 350].   

Однак докризових показників обсягів кредитування не відновили кредитні 

спілки: 2008 р. обсяги наданих ними кредитів становили 5 572,8 млн грн, а 2014 р. 

– 1 994,4 млн грн, тобто скоротилися у 2,79 разу [346, 348]. Визначальним 

чинником стало зниження довіри населення до цих небанківських установ 

внаслідок їх дискредитації під час кризи. 
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12. Зростання обсягів міжгосподарського кредитування, що проявилося у 

зростанні дебіторської заборгованості, має стабільну динаміку впродовж усіх 

років досліджуваного періоду. На кінець 2014р. обсяг дебіторської заборгованості 

за товари, роботи і послуги становив 719 341,3 млн грн та зріс на 300 113,8 млн 

грн порівняно із 2009 р. (419 227,5 млн грн) [482, 484]. Основною причиною 

такого становища став нестійкий фінансовий стан багатьох підприємств України, 

зумовлений фінансово-економічними, нормативно-правовими та політичними 

чинниками у державі. 

Таким чином, узагальнені результати аналізу розвитку вітчизняного 

кредитного ринку та виявлені на цій основі тенденції в розрізі етапів та сегментів 

його функціонування, наведено у додатку Ж. 

 

 

3.3. Характеристика суб’єктів та об’єктів кредитного ринку 

 

Суб'єкти та об'єкти кредитного ринку – обов'язкові елементи кредитних 

відносин, які повинні розглядатися в єдності, взаємозв'язку і взаємозалежності. 

На основі дослідження сутності кредитних відносин, нами обґрунтовано, що 

об’єктом кредитного ринку виступає позиковий капітал (п.1.1.), який об’єднує усі 

можливі форми кредитування і у грошовому, і у матеріальному вираженні. 

Усуспільненою формою прояву позикового капіталу виступають різні види 

кредиту. 

Водночас суб'єктами кредитного ринку є установи та організації, а також 

фізичні особи, чия практична діяльність спрямована на реалізацію кредитних 

відносин та забезпечення їх безперешкодного перебігу. Основними суб’єктами 

кредитного ринку є: кредитори, посередники, позичальники, регулятор та гаранти 

(поручителі) (п.1.1). З урахуванням цього проведемо аналіз суб’єктів та об’єктів 

кредитного ринку України.  

Усі суб’єкти кредитного ринку тісно пов’язані та взаємодіють між собою за 

трьома напрямами: кредитування (кредитні відносини), посередництво та 
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поручительство. Відобразимо взаємовідносини між суб’єктами вітчизняного 

кредитного ринку на рис. 3.6. 

 
  

                      - кредитні відносини (кредитування) 

                  - посередницькі послуги    

                 -  поручительство 

Рис. 3.6.  Склад та взаємовідносини між суб’єктами кредитного ринку України   

Джерело: власна розробка автора 

 

Отож, внаслідок взаємодії суб’єктів кредитного ринку виникають кредитні 

відносини, мають місце посередницькі послуги чи поручительство. 

Посередницькі послуги надають посередницькі компанії і вони спрямовані на 

задоволення потреб позичальників та кредиторів (рис. 3.6 – пунктирні стрілки). 

Вони мають місце на ринку до укладання кредитної угоди і є супроводжувальним 

чинником реалізації кредитної операції, який може і не знадобитися.  
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Гарантом (поручителем) є особа, яка готова взяти на себе зобов'язання 

позичальника перед кредитором. Відповідно взаємовідносини першочергово 

виникають між гарантом та позичальником, і лише в разі неплатоспроможності 

позичальника, у поручителя виникають боргові зобов’язання перед кредитором 

замість боржника (рис. 3.6 – штрихова стрілка). 

Водночас, незважаючи на значну кількість виокремлених суб’єктів 

кредитного ринку, його провідними суб’єктами виступають кредитори та 

позичальники, між якими формуються кредитні відносини. Інші суб’єкти ринку 

виконують радше функції забезпечення-обслуговування у сфері кредитування. 

Саме з приводу об’єкта кредитного ринку (позикового капіталу) виникають 

кредитні відносини кредитора та позичальника. 

Кредитні відносини (кредитування) (рис. 3.6 – суцільна стрілка) можуть 

виникати між:  

 Національним банком України і банками, державними органами влади, 

нефінансовими корпораціями тощо; 

 державою та юридичними і фізичними особами; 

 комерційними банками (один з одним); 

 комерційними банками та юридичними, фізичними особами та державою; 

 небанківськими фінансовими установами та юридичними і фізичними 

особами; 

 суб’єктами господарювання (один з одним).  

НБУ надає державі цільові централізовані кредити на покриття дефіциту 

Державного бюджету, а комерційним банкам – на використання як ресурсів при 

видачі позик підприємствам пріоритетних галузей економіки на пільгових умовах, 

або у вигляді рефінансування. Кредити, надані НБУ, виступають переважно  

інструментами регулювання кредитного ринку і таким чином впливають на попит 

і пропозицію кредитних ресурсів на ньому, оскільки забезпечують ліквідність 

банківських установ. Обсяги кредитів, наданих НБУ впродовж 2005–2014 рр., 

наведено у табл. 3.6. 
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Таблиця 3.6 

Обсяги кредитів, наданих НБУ у 2005–2014 рр., 

 на кінець періоду, млн грн 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Темп 

приросту 

2014/ 

2005 

Кредити НБУ 

всього 
10 414 10 867 10 797 72 633 91 332 78 650 78 222 82 521 82 809 126 489 12,15 

Зокрема: 

 іншим 

депозитним 

корпораціям 

895 
 

1 580 
 

1 876 61 132 87 499 74 923 74 625 79 004 80 176 113 773 127,1 

 центральним 

органам 

державного 

управління 

9 294 9 042 8 660 11 145 3 439 3 306 3 174 3 042 2 268 12 380 1,33 

 державним 

нефінансовим 

корпораціям 

101 102 100 157 167 167 167 167 - - - 

 іншим не 

фінансовим 

корпораціям 

57 53 50 38 30 22 22 22 22 22 0,39 

 іншим 

секторам 

економіки 

67 90 111 161 197 232 234 286 343 314 4,68 

 Джерело: розроблено на основі [100] 

На початку досліджуваного періоду (2005–2007 рр.) левову частку кредитів 

НБУ надавав центральним органам державного управління – майже 90% 

сукупного обсягу кредитів НБУ. Однак зміна економічної ситуації в державі 

спонукала до зміни кредитної політики Національного банку: починаючи від 

2009 р. кредитування державних органів влади скоротилося майже втричі і така 

тенденція триває досі. Із 2008 р. найбільшу частку кредитів, наданих НБУ, 

становлять кредити іншим депозитним корпораціям, тобто банкам України – в 

середньому за період 2008–2014 рр. ця частка становила 96%. 

Кредитні відносини між банками України формують міжбанківський 

кредитний ринок. В. І. Міщенко, Н. Г. Слав'янська та О. Ю. Смолянська 

трактують його як ринок, на якому тимчасово вільні грошові ресурси кредитних 

установ, банки залучають і розміщують між собою у формі міжбанківських 

депозитів чи кредитів [467]. Динаміка обсягів кредитування на міжбанківському 
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ринку є дзеркальною динаміці банківського кредитування: обсяги залучених 

кредитних ресурсів на міжбанківському кредитному ринку відображають попит 

банків на кредитні ресурси, що утворився під впливом економічної ситуації в 

державі, та проектують обсяги  кредитів, котрі надаватимуть комерційні банки.  

Динаміку обсягів кредитних ресурсів, наданих на міжбанківському 

кредитному ринку в Україні, у 2005–2014 рр. зображено на рис. 3.7.  

   

Рис. 3.7. Динаміка загального обсягу кредитних ресурсів, наданих на 

міжбанківському кредитному ринку України, у 2005–2014 рр., млн грн,  

 на кінець періоду 

Джерело: розроблено на основі [317, 474] 

 

Упродовж 2006–2008 рр. відбувалося поступове нарощування обсягів 

наданих кредитів на міжбанківському кредитному ринку, що відобразило фазу 

кредитного циклу – «зростання». 2008 року порівняно із 2007 р. відбулося 

стрибкоподібне зростання обсягів наданих кредитів на МБКР – у 2,15 разу, що 

відповідало фазі кредитного циклу – «кредитний бум», після якого наступила 

«криза» 2009–2010 рр., а обсяг наданих кредитів скоротився вдвічі. Із 2011 р. на 

міжбанківському кредитному ринку знову розпочалося пожвавлення, яке тривало 

впродовж 2011–2012 рр., а загальний обсяг наданих кредитних ресурсів на 
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міжбанківському кредитному ринку на кінець 2012 р. становив 1 128 630,6 млн 

грн, що перевищило обсяг 2010 р. на 532 251,9 млн грн, або у 2,12 разу.  

Падіння реальних обсягів ВВП у 2013 р. зумовило незначне скорочення 

обсягів кредитування на 19%. На кінець 2014 р. обсяг наданих кредитів у 

абсолютному вираженні становив 1 559 797,8 млн грн. Однак зростання було 

пов’язане зі значною девальвацією гривні, що відобразилося на збільшенні 

валютних кредитів у гривневому еквіваленті. У реальних обсягах, відображених у 

валютному еквіваленті, обсяг наданих кредитів на міжбанківському кредитному 

ринку на кінець 2014 р. зменшився порівняно із кінцем 2013 р. на 3%. 

Кредити, надані НБУ, та на міжбанківському кредитному ринку, виступають 

своєрідною «надбудовою» кредитного ринку та кредитних операцій на ньому. 

Саме ці види кредитів впливають через макроекономічну кредитну політику на 

функціонування решти суб’єктів-кредиторів ринку, а саме – держави, банківських 

та небанківських фінансових установ, суб’єктів господарювання.  

Найбільш помітно на розвиток економіки впливають кредити, надані 

банками. Інші кредитори забезпечують покриття кредитного попиту, не 

забезпеченого банківським кредитуванням, формуючи повноцінне інституційне 

середовище кредитного ринку.  

Аби визначити роль досліджуваних кредиторів на кредитному ринку, 

розрахуємо індекс концентрації Херфіндаля - Хіршмана (HHI). Зазвичай, цей 

індекс використовують для аналізу структури банківського ринку, оцінки рівня 

його монополізації та з метою банківського нагляду, а у нашому випадку – щоб 

визначити рівень концентрації діяльності фінансових установ на кредитному 

ринку. Вважаємо, що індекс ННІ дасть змогу охарактеризувати розподіл 

«ринкової влади» між суб’єктами кредитного ринку та визначити у такий спосіб 

лідерів та аутсайдерів ринку. 

Для  розрахунку цього індексу  використаємо формулу [12]: 

                                                        (3.1) 
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де Рк – певний показник діяльності окремої установи, за яким оцінюють 

рівень монополізації ринку; 

Р – значення відповідного показника для всього ринку; 

N – кількість установ на ринку. 

Задля проведення розрахунків індексу концентрації Херфіндаля - Хіршмана 

(HHI) скористаємося даними табл. 3.7. та  згрупуємо отримані коефіцієнти у табл. 

3.8. 

Індекс Херфіндаля - Хіршмана може мати значення від 0 до 1 і залежно від 

його рівня встановлено таку шкалу градації рівня концентрації:  

1) 0 – мінімальна концентрація; 

2) від 0 до 0,1 – низький рівень концентрації; 

3) від 0,1 до 0,18 – середній рівень концентрації;  

4) понад 0,18 – високий рівень концентрації.  

У разі наявності на ринку одного банку, тобто повної монополії, індекс 

Херфіндаля - Хіршмана буде дорівнювати 1 [12]. 

Ґрунтуючись на результатах розрахунку індексу ННІ (табл. 3.8), оцінимо 

рівень концентрації кредиторів кредитного ринку України у 2004–2014 рр.   

Формально розраховані коефіцієнти концентрації свідчать про конкурентний 

характер відносин між суб’єктами вітчизняного кредитного ринку, оскільки їх 

значення є цілком прийнятними, щоб не вважати цей ринок монополізованим.  

Виходячи із розрахованих індексів, суб’єктами кредитного ринку із мінімальною 

концентрацією діяльності на цьому ринку є держава, небанківські фінансові 

установи та міжнародні кредитори (уряди зарубіжних країн, міжнародні фінансові 

організації, . Незважаючи на те, що сукупна частка ринку цих суб’єктів зросла із 

4,2% на початок 2005 р., до 6,8% – на початок 2015 р., індекс концентрації 

Херфіндаля - Хіршмана все ж був рівний нулю для цих кредиторів упродовж 

усього досліджуваного періоду. А отже, обсяги кредитів держави, небанківських 

фінансових установ та міжнародних кредиторів найменше впливають на 

економіку держави і можуть ще значно зростати. 

Що ж до комерційних банків та суб’єктів господарювання, то рівень 

концентрації їхньої кредитної діяльності впродовж 2005–2015 рр. був середнім 

або високим.  
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Таблиця 3.7 

Динаміка сукупного обсягу наданих кредитів в економіку України за суб’єктним складом у 2004–2014 рр., 

на кінець періоду (млн грн) 

Джерело: розроблено на основі [342-352, 402, 438, 435, 439, 481, 482, 483, 484] 

Таблиця 3.8 

 Динаміка індексу Херфіндаля – Хіршмана за суб’єктним складом кредитного ринку у 2004–2014 рр.,  

на кінець періоду 

Суб’єкти - кредитори 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Банки 
(банківські кредити) 152 942 254 516 435 788 426 867 734 022 723 295 732 822 801 809 815 142 911 402 1 006 358 

Небанківські 
фінансово-кредитні 
установи (небанківські 
кредити) 

719,215 2 982,8 5 145,2 10 166,39 17 970,56 13 516,8 19 257,1 22 290,7 30512,7 31 949,7 45 591,3 

Держава  
(державні кредити) 2 362,5 2 770,6 3 705,2 5 311,9 5 844,0 6 860,7 6 727,4 12 267,9 13401,7 8 177,1 15 741,02 

Суб’єкти 
господарювання 
(міжгосподарські 
кредити) 

259 504,8 215 978,4 255 058,7 350 833,2 390 802,1 419 227,5 477 915,6 524 951,8 552 227,4 646 531 719 341 

Міжнародні кредитори  15103 19373 28763 47504 65457 63768 69620 71028 68721 64 325 65 223 
Сукупний обсяг 
кредитів наданих в 
економіку 

430631,5 495620,8 728460,1 840682,49 1214095,7 1226668 1306342,1 1432347 1480004,8 1662385 1852254,32 

Суб’єкти - кредитори 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Банки  (банківські кредити) 0,13 0,26 0,36 0,26 0,37 0,35 0,31 0,31 0,30 0,30 0,29 

Небанківські фінансові установи  
(небанківські кредити) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Держава (державні кредити) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Суб’єкти господарювання  
(міжгосподарські кредити) 

0,36 0,19 0,12 0,17 0,10 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 

Міжнародні кредитори 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 
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Значення індексу концентрації для банків було найнижчим на початку 2005 

р. – 0,13, а найвищим у 2007 р. – 0,36. Упродовж останніх років спостерігаємо 

переважаючу ринкову частку банків на кредитному ринку із середнім значенням 

коефіцієнту 0,30. 

Індекс концентрації суб’єктів господарювання навпаки ж – на початку 

досліджуваного періоду – у 2004–2005 рр. мав доволі високі значення – 0,36 та 

0,19 відповідно. Однак згодом значення коефіцієнтів почало знижуватися і 

впродовж останніх років утримувалися на рівні 0,15. 

Отож банки мають переваги на кредитному ринку, що підтверджено і 

абсолютними, і відносними показниками. Отже, вони є провідними суб’єктами-

кредиторами  кредитного ринку, а тому об’єктний аналіз доцільно розпочати саме 

із ринку банківського кредитування.  

Динаміку кредитів банків України, наданих фізичним та юридичним особам 

у 2006–2014 рр. за групами банків (І–IV) наведено у додатку З. 

Упродовж 2007–2014 рр. основними позичальниками банків були юридичні 

особи. Частка цих кредитів у середньому за досліджуваний період становила 

68,9%. Найменша частка кредитів юридичним особам з поміж загального обсягу 

наданих кредитів мала місце у 2008 р. – 60% (443 665 млн грн), коли відбувся бум 

споживчого кредитування та значно зросли кредити, надані фізичним особам – на 

120 104 млн грн, або на 175% відповідно до 2007 р. Найбільший обсяг кредитів 

юридичним особам було надано 2014 р. – 802 582 млн грн, або 79,8% від 

загального обсягу наданих кредитів. Відповідно у цей же рік кредити фізичним 

особам знизилися до мінімального значення за весь період – 179 040 млн грн, або  

17,8 %. Середнє значення частки кредитів, наданих фізичним особам за 

досліджуваний період, становило 28,5%.  

Важливе значення для аналізу позичальників у розрізі юридичних та 

фізичних осіб має їх розподіл за групами банків. 

Зважаючи на те, що група І (найбільші банки) об’єднує найбільш стабільні та 

прибуткові банки, які позитивно зарекомендували себе на кредитному ринку, то, 

відповідно, найбільша кількість позичальників віддала перевагу при укладанні 
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кредитних угод саме цим банкам – у середньому 67,7% усіх наданих кредитів 

упродовж досліджуваних років. Середня частка кредитів, наданих банками І 

групи юридичним особам становила 47,7%, а фізичним особам – 20,0%. Водночас 

частка кредитів юридичних осіб упродовж досліджуваного періоду постійно 

зростала і на початку 2015 р. становила 52,7%, зрісши за цей період на 10,6 п.п. А 

частка кредитів фізичним особам, навпаки, – на початок 2015 р. скоротилася на 

11,8 п.п. до значення початку 2007 р. та становила 11,7%. 

Упродовж останніх років лідируючі позиції на кредитному ринку з-поміж 

банків України займали:  Приватбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк. Саме ці банки 

володіли найбільшим обсягом капіталу, активів та надавали найбільші обсяги 

кредитів своїм клієнтам.  

До прикладу, сумарний обсяг кредитів, наданий трьома найбільшими 

банками України, на початок 2015 р. становив 257 821 млн грн, або 25,6%  від 

загального обсягу кредитів, наданих банківським сектором в економіку держави 

[104]. На початок 2014 р. ця частка становила 29,6 %; 2013 р. – 31,6%; 2012 р. –

32,3%. Тобто за останні роки частка кредитів, наданих найбільшими банками в 

економіку держави, невпинно знижувалася, що вказує на втрату їхніх ринкових 

позицій та зростання частки кредитування інших банків: Дельта банку, 

Промінвестбанку та Укрсоцбанку. 

Хоча банки, що належать до ІІ групи (великі банки), не надають такі великі 

обсяги кредитів в економіку, як банки І групи, вони все ж намагаються 

конкурувати на кредитному ринку та приваблювати клієнтів вигіднішими 

пропозиціями, щороку збільшуючи, таким чином, свою частку на кредитному 

ринку. Так, середня частка обсягів кредитів, наданих банками ІІ групи, впродовж 

2007–2014 рр. становила 15,2%, зокрема, юридичним особам – 12,4%, а фізичним 

особам – 3,8%. Водночас вже на початок 2015 р. частка кредитів юридичним 

особам становила 11,1%, а фізичним особам – 1,3%.  

Загальний обсяг кредитів, наданих банками ІІІ групи (середні банки) та IV 

групи (малі банки), на початок 2015 р. становив 62 266,5 млн грн та 38 251,0 млн 

грн відповідно, або 10,0% усього обсягу кредитів, наданих в економіку України. 
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При цьому частка кредитів, які надали середні банки, на початок 2015 р. 

становила 6,2% та зменшилася на 1,7 п.п., порівняно із початком 2014 р.  (7,9%), а 

малих – 3,8%, та зменшилась порівняно із початком 2014 р. (9,5%) на 5.7 п.п. 

[104]. 

Отож найбільш вагому роль серед кредиторів кредитного ринку відіграють 

банки групи І, частка яких на кредитному ринку на 01.01.2015 р. становила 

64,4%. Банки групи ІІ володіли ринковою часткою у 14,4%, банки групи ІІІ – 

6,1%, а банки групи IV – 3,8%. 

Об’єктний аналіз кредитного ринку передбачає дослідження структури 

наданих кредитів за цільовим призначенням у розрізі позичальників – юридичних 

та фізичних осіб (табл. 3.9–3.10). 

Отож, згідно з даними табл. 3.9. та 3.10 найбільший приріст кредитів, 

наданих фізичним особам, спостерігався у 2006–2008 рр. Саме ці роки були 

докризовими та характеризувалися стабільним зростанням економіки, що 

сприяло зростанню доходів населення, покращенню його добробуту та 

забезпечувало впевненість людей у майбутньому. 

Визначені тенденції позитивно відобразилися на кредитному ринку та 

спричинили різке зростання  кредитування – «кредитний бум». Кредити, надані 

фізичним особам вітчизняними банками за три роки (2006–2008 рр.), зросли у 

3,42 разу – до 280 490 млн грн (на кінець 2008 р.).  

Найбільше зростання торкнулося обсягів банківських іпотечних кредитів, які 

за цей період збільшилися на 122 893 млн грн, або у 7 разів – до 143 416 млн грн. 

На споживчі кредити вітчизняних банків припадали найбільші обсяги з-поміж 

усіх кредитів, наданих фізичним особам. Їхня середньорічна частка за період 

2006–2014 рр. становила 65,6%. Найбільші темпи приросту споживчих кредитів 

фіксували на початку досліджуваного періоду – у 2006–2008 рр. – на кінець 

2008 р. – їхній обсяг становив 186 088 млн грн, зрісши впродовж трьох років на 

127 635 млн грн, або у 3,2 разу. Саме надмірні обсяги та темпи зростання 

банківського споживчого кредитування призвели до важких наслідків фінансової 

кризи для економічної системи України. 



215 

 

Таблиця 3.9  

Структура кредитів за цільовим призначенням, наданих фізичним особам банками України впродовж  

2006–2014 рр., на кінець періоду 

Джерело: розроблено на основі [99] 

Таблиця 3.10  

Структура кредитів за цільовим призначенням, наданих юридичним особам банками України впродовж 2006–

2014 рр., на кінець періоду

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
млн 
грн 

% 
млн 
грн 

% 
млн 
грн 

% 
млн 
грн 

% 
млн 
грн 

% 
млн 
грн 

% 
млн 
грн 

% 
млн 
грн 

% 
млн 
грн 

% 

Кредити фізичним 

особам, всього 
82 010 100 160 386 100 280 490 100 241 249 100 209 538 100 201 224 100 187 629 100 193 529 100 211 215 100 

Із загальної суми  

іпотечні кредити 
20 523 25,0 73 084 45,6 143 416 51,1 132 757 55,0 110 725 52,8 97 431  48,4 63 158 33,7 56 270 29,1 72 156 34,2 

Споживчі кредити 58 453 71,3 115 032 71,7 186 088 66,3 137 113 56,8 122 942 58,7 126 192 62,7 125 011 66,6 137 346 71,0 135 094 64,0 

На придбання, 

будівництво та 

реконструкцію 

нерухомості 

20 412 24,9 40 778 25,4 88 352 31,5 98 792 41,0 81 953 39,1 70 447 35,0 58 427 31,1 51 447 26,6 71 803 34,0 

Інші кредити 3 145 3,8 4577 2,9 6 050 2,2 5 343 2,2 4 643 2,2 4 585 2,3 4 191 2,2 4 736 2,4 4 318 2,0 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
млн 
грн 

% 
млн 
грн 

% 
млн 
грн 

% 
млн 
грн 

% 
млн 
грн 

% 
млн 
грн 

% 
млн 
грн 

% 
млн 
грн 

% 
млн 
грн 

% 

Кредити юридичним 

особам, всього 
160 503 100 260 476 100 443 665 100 462 215 100 500 961 100 575 545 100 605 425 100 691 903 100 778 841 100 

Із загальної суми  іпотечні 

кредити 
10 507 6,5 49 095 18,8 79 193 17,8 75 648 16,4 74 508 14,9 74 390 12,9 112 061 18,5 110 708 16,0 121 996 15,7 

Кредити на придбання, 

будівництво та 

реконструкцію нерухомості 

6 405 4,0 10 618 4,1 18 262 4,1 17 670 3,8 13 612 2,7 10 318 1,8 7 467 1,2 13 026 1,9 15 548 

  

 2,0 

 

Інші кредити 154 098 96,0 249 858 95,9 425 402 95,9 444 545 96,2 487 349 97,3 565 227 98,2 597 958 98,8 678 877 98,1 763 293 98,0 

 

Джерело: розроблено на основі [99] 
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Із 2009 р. відбувалося скорочення обсягів кредитування фізичних осіб аж до 

2013 р. Таким чином, на кінець 2012 р. обсяги кредитів, наданих фізичним 

особам, становили 187 629 млн грн та скоротилися від докризового рівня кінця 

2008 р. на 92 861 млн грн, або на 33%. Лише 2013 р. відбулося певне зростання 

кредитування фізичних осіб, яке рік до року становило 103,1%, або збільшилося 

на 5 900 млн грн. Продовжилося зростання і у 2014 р., за підсумками якого  обсяг 

кредитів, наданих фізичним особам, зріс на 17 686 млн грн, або на 9,13% до 

обсягів 2013 р.  

Загалом обсяги кредитів, наданих фізичним особам у 2006–2014 рр. зросли у 

2,58 разу та на кінець періоду 2014 р. становили 211 215 млн грн, проте їх 

значення було меншим за обсяг 2008 р. (280 490 млн грн) на 69 275млн грн, або у 

1,33 разу. 

У структурі кредитів фізичним особам левову частку займають споживчі 

кредити, частка яких упродовж 2006–2014 рр. коливалася від 71,7% - у 2007 р., до 

56,8% – у 2009 р. На кінець 2014 р. їхній обсяг становив 135 094 млн грн та зріс 

порівняно із 2006 р. на 76 641млн грн, або у 2,31 разу. Утім обсяг споживчих 

кредитів, наданих у 2014 р. так і не досяг докризового значення 2008 р. – 186 088 

млн грн, що свідчить про зменшення доходів, погіршення добробуту та 

фінансового стану населення та про посилення вимог банків до позичальників.   

Проведений аналіз доводить: кредити, надані фізичним особам на 

придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості становили приблизно 

третину всіх кредитів, наданих вітчизняними банками. Їхня середня частка 

впродовж досліджуваного періоду становила 31,8%. Загалом динаміка цього виду 

кредитів фізичним особам відображає загальні тенденції банківського 

кредитування у період 2007–2015 рр. – інертне зростання до 2010 р. та подальший 

спад аж до 2015 р., що також підтверджує зниження платоспроможності 

населення та зменшення попиту в довгострокових кредитах через економічну 

нестабільність. 

Із загального обсягу кредитів, наданих фізичним особам, іпотечні кредити в 

середньому за 2006–2014 рр. становили майже половину – 46,2%. Однак їх обсяг 
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та частка після кризи постійно скорочувалися і на початку 2015 р. дорівнювали 

72 156 млн грн, або 34,2% від загального обсягу кредитів фізичним особам та 

скоротилися на 71 260 млн грн від обсягу іпотечних кредитів 2008 р., або на 16,9 

п.п. Фактично іпотечне кредитування фізичних осіб у банках України почало 

відновлюватися лише 2014 р.  

Як свідчить проведений аналіз, більш вагомо на розвиток національної 

економіки впливають кредити юридичних осіб, обсяги яких значно перевищували  

обсяги кредитів, наданих фізичним особам впродовж 2006–2014 рр.  

На відміну від кредитів, наданих фізичним особам упродовж 2006–2014 рр., 

спостерігався приріст кредитів, наданих юридичним особам. У 2014 р. обсяг 

кредитів, наданих юридичним особам, становив 802 582млн грн та зріс порівняно 

із 2006 р. на 160 503 млн грн, або у 5 разів. Найбільший приріст обсягів наданих 

кредитів відбувся за 2008 р. (170,3% порівняно з попереднім 2007 р.) і на кінець  

року досяг 443 665 млн грн. 

За цільовим призначенням кредити юридичним особам поділяють на 

кредити на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості й інші 

кредити. Із загальної кількості наданих кредитів виділяють іпотечні кредити.  

Найменша частка з-поміж кредитів, наданих комерційними банками 

юридичним особам, припадає на кредити на придбання, будівництво та 

реконструкцію нерухомості. Їхній обсяг у 2014 р. становив 15 548 млн грн, або 

2 % від загального обсягу наданих кредитів. Середньорічне значення частки цих 

кредитів за досліджуваний період становило 2,95%. 

Натомість найбільша частка кредитів, наданих юридичним особам, припадає 

на «Інші кредити», які охоплюють кредити на інвестиційну і на поточну 

діяльність: кредити на будівництво та освоєння землі, кредити на купівлю 

будівель, обладнання, фінансовий лізинг, купівлю сировини, на сезонні витрати, 

поповнення обігових коштів, придбання нових транспортних засобів та/або 

сільгосптехніки, операції РЕПО, факторингові операції, кредити за внутрішніми 

торговельними операціями, кредити за експортно-імпортними операціями тощо. 

Однак офіційна статистика НБУ не подає докладнішого складу елементів цієї 
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статті кредитів юридичних осіб за цільовим призначенням, що позбавляє змоги 

зробити ґрунтовніший аналіз. Загалом обсяги за статтею «Інші кредити» у 2014 р. 

становили 763 293 млн грн та зросли порівняно із 2006 р. на 609 195 млн грн, або 

у 4,95 разу, а їхня частка становила 98,0%.  

Із загальної суми кредитів юридичним особам виокремлюють також іпотечні 

кредити. Упродовж досліджуваного періоду їхні обсяги зростали і на кінець 

2014 р. досягли 121 996 млн грн, що становило 15,7% усього обсягу кредитів, 

наданих юридичним особам. Варто зазначити, що фінансова криза 2008 р. 

негативно відобразилася на іпотечному кредитуванні юридичних осіб, яке 

фактично припинилося у 2009–2011 рр. Відновлення та зростання розпочалося 

лише із 2012 р.  

Небанківські фінансові установи (кредитні спілки, ломбарди, фінансові, 

лізингові та факторингові компанії) як суб’єкти-кредитори на кредитному ринку 

надають власні види кредитів.  

Аби визначити пріоритетні напрями кредитування небанківськими 

фінансовими установами, проаналізуємо структуру кредитів, наданих цими 

установами впродовж 2006–2014 рр. (табл. 3.11).  

Таблиця 3.11 

Структура кредитів, наданих небанківськими фінансовими установами в 

економіку України впродовж 2006–2014 рр., на кінець періоду,  % 

Види кредитів НФУ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Темп 

приросту 

2014/2006 

Кредити небанківських 

фінансових установ 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

 зокрема: 

кредити фінансових 
компаній 

1,6 1,7 0,9 1,0 1,5 3,7 7,9 14,0 7,77 4,86 

фінансовий лізинг 0,2 0,1 0,06 0,04 0,04 0,04 0,0 0,05 0,56 2,8 

факторинг 2,7 4,9 8,1 11,8 33,0 30,5 38,0 31,4 51,6 19,1 

кредити ломбардів 30,3 19,2 11,8 25,9 28,4 32,7 29,1 26,2 18,45 0,61 

кредити інших 
кредитних установ 

- 11,3 32,0 13,4 7,2 9,2 6,1 12,5 11,27 - 

кредити юридичних 
осіб публічного права 

14,7 18,3 16,1 19,0 12,5 13,9 10,6 8,6 5,98 0,41 

кредити кредитних 

спілок 
50,5 44,4 31,0 28,9 17,3 10,0 8,2 7,4 4,37 0,09 
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Продовження табл. 3.11 

 враховуючи: 

 споживчі кредити  49 - - 39 32,5 37,8 63,3* 67* 63,2* 1,29 

 кредити на придбання 

і будівництво житла 
8 - - 11 10,3 18,6 24 17 17,5 2,19 

 кредити на 

фермерство та 

селянські 

господарства 

3 

- - 

3 3,8 6 7,8 8 9,3 3,1 

 комерційні кредити 16 - - 17 28,9 9,0 7,6 8 10,0 0,63 

 кредити надані на 

інші потреби 
24 

- - 
30 24,5 28,5 - - - - 

* Із 2012 року, згідно із статистичною звітністю кредитних спілок, вид кредиту 

«Споживчі кредити» включає вид «Кредити надані на інші потреби». 

 

Джерело: розроблено на основі [343-349,348,353,385,514] 

 

Отож впродовж останніх років найбільші частки ринку небанківського 

кредитування припадали на факторинг та кредити ломбардів, середньорічні 

значення яких за період 2006–2014 рр. становили 23,6% та 24,7% відповідно.  

Найменшу частку ринку серед кредитів, надайоних небанківськими фінансовими 

установами, займає фінансовий лізинг, середньорічна частка якого впродовж 

2006–2014 рр. становила 0,12%. 

З-поміж інших небанківських фінансових установ, негативну динаміку 

кредитування впродовж 2006–2014 рр. відмічено у кредитних спілках, частка 

кредитів яких 2006 р. становила 50,5%, а 2014 р. – 4,37%, тобто скоротилася у 

11,6 разу.  

Упродовж досліджуваного періоду найбільша частка серед кредитів, наданих 

кредитними спілками України, належала споживчим кредитам,  яка на  початок 

2015 р. становила 63,2% від загального обсягу їх кредитів, або 1 263,2 млн грн. 

Це були кредити на придбання автотранспорту, аудіотехніки, відео - та побутової 

техніки та на інші потреби. На другому місці були кредити на придбання, 

будівництво та ремонт житла, частка яких у 2014 р. становила 17,5% або 348,9 

млн грн. Значну частку займали також комерційні кредити та кредити на 

селянські та фермерські господарства, які в загальному обсязі кредитів, наданих 

кредитними спілками, 2014 р. становили по 19,3% (395,6 млн грн). Водночас 
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частка кредитів на сільське господарство постійно зростала. Давалася взнаки 

галузева спрямованість діяльності кредитних спілок, які ще на початкових етапах 

своєї діяльності позиціонували себе як пільгові кредитори для сільського 

господарства. 

Таким чином, основними видами кредитів, що їх надають небанківські  

фінансові установи, є кредити ломбардів та факторинг. З-поміж усіх видів 

небанківських кредитів лише кредитні спілки надавали кілька видів, серед яких 

найбільша частка належала споживчим кредитам.  

Ще одним із виокремлених суб’єктів-кредиторів кредитного ринку є 

держава, яка кредитує юридичних та фізичних осіб за рахунок коштів 

Державного бюджету України.  

Здійснюючи розподіл кредитних ресурсів між міністерствами, відомствами 

та комітетами, держава спрямовує кошти у ті сфери національної економіки, де в 

них є найбільша потреба.  

Динаміку та структуру кредитів із Державного бюджету України впродовж 

2006–2014 рр. наведено у табл. 3.12. 

Отож як свідчать дані табл. 3.12, основними позичальниками кредитних 

коштів у держави є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

та Державне агентство автомобільних доріг України, частка кредитів яким від 

загального обсягу затверджених державних кредитів у 2014 р. становила 40,2% та 

30,0% відповідно, або 6 321,1млнгрн та 4 707,1 млн грн. 

Однак такий розподіл пріоритетів державного кредитування склався лише 

впродовж 2013–2014 рр., що пов’язано із напруженою ситуацією на ринку 

імпортних енергоносіїв та вкрай незадовільним станом автомобільних доріг 

України.  

До 2013 р., а саме у 2006–2012 рр., найбільше кредитних коштів із 

Державного бюджету отримувало Міністерство аграрної політики та 

продовольства України, яке позичало кошти переважно на здійснення державних 

закупівель сільськогосподарської продукції в аграріїв для поповнення державних 

стратегічних продовольчих резервів. 
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Таблиця 3.12  

Динаміка кредитів, наданих з Державного бюджету України у 2006–2014 рр., на кінець періоду, млн грн 

Джерело: розроблено на основі [402 ]  

 

 

Напрями розподілу державних кредитів 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

млн 

грн 
% 

млн 

грн 
% 

млн 

грн 
% 

млн 

грн 
% 

млн 

грн 
% млн грн % млн грн % 

млн 

грн 
% 

млн 

грн 
% 

Кредити із Державного бюджету 

України, всього 
3 705,2 100 5 311, 9 100 5 844,0 100 6 860, 7 100 6 727,4 100 12 276,8 100 13 401,7 100 8 241,8 100 15 741,0 100 

Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості України 
102,5 2,8 81,0 1,5 899,7 15,4 346,6 5,1 316,6 4,7 1 148,6 9,4 2 063,4 15,4 2 671,7 32,4 6 321,1 40,2 

Міністерство освіти і науки  України 85,9 2,3 120,8 2,3 14,7 0,3 18,7 0,3 7,5 0,1 5,7 0,0 6,7 0,0 2,0 0,0 5,1 0,03 

Міністерство з питань житлово-

комунального господарства 

(Міністерство праці та соціальної 

політики) 

15,0 

( 40,0) 

0,4 

(1,1) 
0,6 0,0 212,9 3,6 110,0 1,6 -  -  -  -    

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України (Міністерство 

охорони навколишнього природного 

середовища) 

(52,6) (1,4) (1,2) 0,0 - - -  265,0 3,9 628,9 5,1 658,0 4,9 465,2 5,6 1275,1 8,1 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України 
1 140,0 30,8 4 121,6 77,6 2 409,0 41,2 3 213,8 46,8 3 825,3 56,9 7 257,8 59,1 7 236,7 54,0 1 431,7 17,4 1 429,4 9,1 

Міністерство фінансів України 

(загальнодержавні витрати) 
204,1 5,5 131,5 2,5 401,3 6,9 1102,1 16,1 283,9 4,2 725,5 5,9 276,5 2,1 1 379,0 16,7 2 003,3 12,7 

Державна служба України з питань 

регуляторної політики та розвитку 

підприємництва (Державне агентство з 

інвестицій та інновацій) 

(767,4) (2,1) (131,5) (2,5) -  15,0 0,2 -  10,3 0,1 10,3 0,1 0,9 0,0   

Державне агентство автомобільних 

доріг України 
560,9 1,5 500,0 9,4 1 460,0 25,0 1 978,8 28,8 1 978,8 29,4 2 500,0 20,4 -  2 291,2 27,8 4 707,1 30,0 
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Частка кредитних коштів, які отримало Міністерство АП у 2014 р., 

становила 9,1%, або 1 429,4 млн грн, поступившись за абсолютними та 

відносними показниками кредитування Міністерству фінансів України (12,7%) 

або 2 003,3 млн грн. 

Як свідчать дані табл. 3.12, динаміка спрямування державних кредитів має 

достатньо несистемний характер. Чітких стратегічних пріоритетів кредитування у 

держави немає, а виділення кредитних ресурсів за певним напрямом є 

ситуативним та залежить від наповненості Державного бюджету коштами.  

Розвиток кредитних відносин між суб’єктами господарювання спонукав 

виникнення міжгосподарського кредитування. Фактично міжгосподарський 

кредит – це специфічна форма заміщення банківського кредиту, яка спрямована 

на підвищення реалізації продукції підприємств. 

Динаміку обсягів міжгосподарських кредитів та їхні відношення до ВВП 

України впродовж 2006–2014 рр. наведено у табл. 3.13. 

Таблиця 3.13 

Динаміка міжгосподарського кредитування в Україні та його 

відношення до ВВП та до сукупного обсягу кредитів кредитного ринку 

держави впродовж 2006–2014 рр., на кінець періоду 

Показники 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Обсяг 

міжгосподарських 

кредитів, млрд грн 

255,1 350,8 390,8 419,2 477,9 525,0 552,2 646,5 719,3 

 Відношення 

міжгосподарських 

кредитів до ВВП, 

% 

46,9 35,4 37,0 45,9 44,1 39,9 39,2 44,4 45,9 

Відношення між 

господ. кредитів до 

сукупного обсягу 

кредитів, % 

36,5 44,2 34,0 36,1 38,6 38,6 39,1 40,7 40,3 

Джерело: розроблено на основі [481–484] 

Отож зважаючи на недостатню забезпеченість потреби у кредитах суб’єктів 

господарювання через банківську систему, міжгосподарське кредитування 

досягло значних масштабів в економіці України. На це вказують розраховані 



223 

 

щорічні відношення обсягів міжгосподарських кредитів до ВВП України, 

середньорічне значення яких за період 2006–2014 рр. становить 41,6%.  Тобто 

майже половину ВВП виробляють із відтермінуванням платежів за реалізовану 

продукцію.  

Водночас відношення обсягів міжгосподарських кредитів є достатньо 

високим і в сукупному обсязі кредитів, наданих усіма суб’єктами-кредиторами 

кредитного ринку, а його середньорічне значення за період 2006–2014 рр. 

становить 38,5%. 

Однак, незважаючи на вражаючі обсяги міжгосподарського кредитування, ці 

кредити мають «вимушений» характер та уособлюють одну із форм розрахунків 

між підприємствами, яка ґрунтується на таких принципах кредитування.  

Відмінною рисою міжгосподарських кредитів від інших видів кредитів 

кредитного ринку є те, що вони не впливають на розвиток економіки, а 

забезпечують лише поточні потреби суб’єктів господарювання. 

Таким чином, дослідивши діяльність усіх суб’єктів кредитного ринку, 

робимо висновок, що провідними суб’єктами ринку є кредитори та позичальники, 

оскільки саме вони реалізують кредитні відносини. Решта суб’єктів ринку 

(регулятор, посередники, гаранти) лише допомагають їм більш ефективно 

провадити свою діяльність та задовольняти інтереси один одного. 

 

 

3.4.  Ризики суб’єктів кредитного ринку та їх оцінка 

 

Суб’єкти кредитного ринку в процесі кредитної діяльності постійно 

наражаються на небезпеку різних ризиків, які можуть породжувати і чинники 

зовнішнього економічного середовища, і особливості міжсуб’єктних відносин. І 

що вищий рівень продуктивного використання суб’єктами активів, то більша 

генерація кредитного ризику під час здійснення кредитної діяльності. 

Ризики кредитного ринку – це ймовірність настання негативних подій у 

процесі провадження кредитної діяльності або в процесі реалізації 
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посередницько-гарантійних відносин між суб’єктами кредитного ринку, 

наслідками яких є фінансові або моральні збитки суб’єктів цього ринку. 

Наслідки настання негативних подій для суб’єктів кредитного ринку можуть 

бути абсолютно непередбачуваними та різноманітними: від моральної шкоди, до 

повної втрати майна, залежно від кредитної політики суб’єкта, його становища на 

ринку, вміння управляти ризиками та протистояти їм.  

Ризики кредитного ринку може спричиняти зовнішнє середовище 

функціонування цього ринку: національна економічна система,  державне 

регулювання, кон’юнктура ринку, види економічної діяльності, які спонукають 

виникнення зовнішніх чинників формування ризиків кредитного ринку 

(екзогенних чинників). Такими зовнішніми чинниками можуть бути: зміна 

законодавства, що регулює той чи інший напрям діяльності, погіршення 

макроекономічного середовища у кризовий та посткризовий періоди зі 

зростанням рівня інфляції, безробіття, падіння обсягів виробництва, девальвація 

національної валюти тощо.  

Причинами виникнення іншої групи ризиків є внутрішня фінансово-

економічна діяльність кожного окремого суб’єкта ринку, його місце на ринку та 

кваліфікація персоналу. Це сукупність ендогенних чинників, які  можна 

мінімізувати шляхом вдосконалення кредитної політики підприємства та 

підвищенням мотивації праці працівників тощо. 

«Внутрішні» ризики можуть генеруватися або мінімізуватися за бажання та 

потреби суб’єктів кредитної діяльності, однак «зовнішнім» ризикам протистояти 

значно важче і вони майже не піддаються управлінню, хоча пом’якшити їхній 

вплив та запобігти великим втратам можливо. Саме зовнішні ризики можуть 

найбільш негативно впливати на кредитну діяльність суб’єктів ринку, що 

подолати самостійно практично неможливо. 

Перелік ризиків суб’єктів кредитного ринку відображено на рис. 3.8.  

Як бачимо, діяльність усіх суб’єктів кредитного ринку піддається ризику. 

Однак держава як регулятор ринку, посередники та гаранти ризикують менше, 

оскільки на кредитному ринку вони виконують переважно функції  
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Рис. 3.8.  Класифікація ризиків суб’єктів кредитного ринку  

Джерело: власна розробка автора 
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зміна макроекономічної ситуації, що погіршить стан і 
кредиторів, і позичальників 

зміна законодавства, що посилить вимоги до посередників 

неефективна діяльність на ринку 

зменшення попиту на посередницькі послуги 
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обслуговування-забезпечення. Величина їхніх внутрішніх ризиків безпосередньо 

залежить від ефективності діяльності кредиторів та позичальників, а також від 

кваліфікації їх персоналу.  

 Оскільки основна кредитна діяльність провадиться між кредиторами та 

позичальниками, то, відповідно, левова частка всіх ризиків кредитування 

припадає саме на них. Ризики, які генерують кредитори та позичальники в 

процесі реалізації кредитних відносин та провадження кредитної діяльності, 

найвагоміше впливають на функціонування кредитного ринку. 

Надаючи кредит позичальнику, кредитор уже перманентно ризикує, оскільки 

існує імовірність, що його кошти не повернуться. Кредитор повинен бути 

готовим до неплатоспроможності позичальника, однак вживати заходів, щоб 

цього не трапилося. Це «первинний» (базовий) ризик кредитування – кредитний 

ризик. Він супроводжує кредитні відносини від моменту їх укладання і може або 

мінімізуватися вчасними платежами за кредитними зобов’язаннями, або 

розвинутися під впливом сукупності чинників зовнішнього і внутрішнього 

середовища позичальника та призвести до настання негативних подій для обох 

суб’єктів кредитних відносин.  

Національний банк України та Міністерство фінансів України трактують 

кредитний ризик як «наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, 

який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання, 

виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком (його підрозділом) або в 

інший спосіб виконати взяті на себе зобов’язання. Кредитний ризик є в усіх видах 

діяльності, де результат залежить від діяльності контрагента, емітента або 

позичальника» [242, 367]. Із цього визначення випливає, що кредитний ризик 

може бути лише у відносинах банк-позичальник, оминувши увагою кредитний 

ризик інших кредиторів кредитного ринку, що, на нашу думку, є дещо 

обмеженим. 

Багато вчених [101, 178, с. 37; 362, 450, 508] поділяють думку регулятора та 

розглядають кредитний ризик лише з погляду комерційних банків. Утім декотрі 

вітчизняні вчені [110, 115, 494 179, 535]  розширили погляд на цю проблему та 
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визначили, що кредитний ризик – це ризик неповернення у встановлений строк 

основного боргу та процентів за кредитом, що належать кредиторові відповідно 

до кредитного договору. 

Таким чином, кредитний ризик є первинним і базовим. Проте такими ж 

безпосередніми ризиками, що постійно впливають на кредиторів, є погіршення 

стану національної економіки та зміна законодавства. Це, власне, ті ризики, які 

супроводжують кредитну діяльність усіх кредиторів ринку. Такі безпосередні 

ризики кредитної діяльності кредиторів варто виділити у групу «прямі ризики».  

Однак кредитори у процесі кредитної діяльності наражають себе ще й на 

низку супутніх ризиків, які активізуються реалізацією прямих ризиків. Це  

зокрема: операційний, управлінський, ринковий, ціновий, бюджетний, 

відсотковий, іміджевий та інші ризики. Відповідно, такі ризики кредитної 

діяльності будуть непрямими, оскільки їх породжують прямі ризики.  

Розподілимо прямі та непрямі ризики кредитної діяльності за кредиторами 

кредитного ринку (табл. 3.14). 

Таблиця 3.14 

Класифікація прямих та непрямих ризиків кредиторів  

             Кредитори 

 

Види ризику 

Банківські 

установи 

Небанківські 

фінансові 

установи 

Держава Суб’єкти 

господарювання 

Прямі ризики 

кредитної 

діяльності 

 кредитний ризик; 

 макроекономічний ризик; 

 законодавчий ризик 

Непрямі ризики 

кредитної 

діяльності 

 операційний; 

 ліквідності; 

 процентний; 

 валютний; 

 управлінський 

 іміджевий; 

 судовий 

 операційний; 

 ліквідності; 

 процентний; 

 управлінський; 

 іміджевий; 

 судовий 

 гарантійний; 

 бюджетний; 

 управлінський 

 судовий 

 операційний; 

 ціновий; 

 управлінський; 

 банкрутства; 

 судовий 

Джерело: власна розробка автора 

Безсумнівно, прямі ризики притаманні усім кредиторам кредитного ринку та 

безпосередньо впливають на їхню кредитну діяльність.  
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Непрямі ризики кредитної діяльності виникають як супутньо-наслідкові тоді, 

коли зреалізувалися прямі кредитні ризики. Сукупність непрямих ризиків та 

ступінь їхньої складності є індивідуальною для кожного кредитора.  

Для банківських фінансових установ супутньо-наслідковими ризиками від 

кредитного ризику є: операційний, ліквідності, процентний, валютний, 

управлінський, іміджевий, судовий. 

Небанківські фінансові установи будуть переслідувати такі ж супутні ризики, 

що й банки, окрім валютного ризику, оскільки ці установи не надають валютних 

кредитів. 

Специфіка державного кредитування зумовлює перелік особливих ризиків, 

спричинених настанням кредитного ризику, а саме: гарантійного, бюджетного, 

управлінського та судового ризиків. 

Для суб’єктів господарювання, які надають міжгосподарські кредити, в разі 

непогашення позичальниками кредиту, виникає висока ймовірність настання: 

операційного, цінового, управлінського, судового ризиків та ризику банкрутства. 

На основі дослідження, проведеного у попередніх підрозділах, встановлено, 

що провідними кредиторами кредитного ринку України є банківські установи, 

тому оцінимо вплив ризиків банківських установ на функціонування кредитного 

ринку загалом.  

Банкам притаманна висока генерація кредитного ризику, який акумулюється 

у кредитному портфелі банку. Від масштабів, структури і якості кредитного 

портфеля значною мірою залежить рівень кредитного ризику банку [358]. Якість 

кредитного портфеля банку відображає відповідність структури його кредитних 

вкладень базовим принципам організації кредитування, з погляду забезпеченості, 

поверненості, строковості та платності наданих у тимчасове користування 

грошових коштів. Ці параметри загалом характеризують ступінь кредитного 

ризику та дохідність позичкових операцій банку, що є стратегічними цілями його 

кредитної політики [112]. Отже, ризиковість кредитної діяльності банку 

визначають загальні тенденції зміни обсягів, структури кредитування та якості 

кредитного портфеля і окремих банків України, і банківського сектора. На розмір 
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і структуру кредитного портфеля впливають такі параметри: кредитна політика 

банку, досвід і кваліфікація працівників кредитного відділу, розмір і вартість 

кредитних ресурсів, вимоги й обмеження Національного банку та рівень 

кредитного ризику [535]. 

Банки України класифікують кредитний портфель за такими категоріями 

якості наданих кредитів: 

І (найвища) - немає ризику або ризик є мінімальним; 

ІІ - помірний ризик; 

ІІІ - значний ризик; 

IV - високий ризик; 

V (найнижча) - реалізований ризик [374]. 

Заборгованість за наданими кредитами, віднесеними до V категорії, є 

безнадійною. Банк класифікує не вище V категорії якості актив, за яким більше 

ніж 50 відсотків боргу прострочено понад 90 днів [374]. 

Незалежно від якості кредитного портфеля та методів, які застосовують в 

управлінні кредитним ризиком, усі банки тією чи іншою мірою зіштовхуються з 

проблемами неповернення кредитів, унаслідок чого виникають проблемні 

кредити (проблемна заборгованість). 

Зазначимо, що жоден нормативно-правовий документ України не 

регламентує поняття «проблемний кредит» чи «проблемна заборгованість».  

Банки та НБУ використовують низку визначень: прострочені кредити, недіючі 

кредити, сумнівні кредити (IV категорії якості), безнадійні кредити (V категорії 

якості) тощо. Водночас кожна установа, організація та підприємство мають свої 

міркування щодо зарахування кредитів до певної категорії проблемності, адже 

надмірна чесність у цьому питанні може суттєво погіршити фінансову стійкість 

банку «на папері»  [430]. 

Сутність проблемних кредитів досліджують провідні вітчизняні та іноземні 

вчені: О. Барановський, О. Вовчак, М. Власенко, В. Вовк, О. Дзюблюк, 

О. Дробніцька, Р. Коцовська, С. Кузнецов, Н. Ликова, В. Пірог, Л. Примостка та 

ін. Ґрунтуючись на підходах науковців до визначення поняття «проблемний 
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кредит» [27, с. 18; 74, 73, с. 29; 213, с. 29; 244, с. 33; 227, с. 22; 388], сформулюємо 

власне визначення цієї категорії: «проблемний кредит – це кредит, за яким 

своєчасно не проведені один чи кілька платежів унаслідок значного погіршення 

фінансового стану позичальника або кредит, ринкова вартість забезпечення за 

яким значно знизилася». 

Проблемні кредити є зворотним боком кредитного ризику кредиторів. Якщо 

ризик – це імовірність настання певної негативної події, то наявність проблемної 

заборгованості – це вже зреалізований ризик, подія, яка відбулася. Тому, щоб 

оцінити кредитний ризик комерційних банків як найвпливовіших кредиторів, 

потрібно проаналізувати проблемну заборгованість та визначити способи її 

мінімізації, мінімізуючи таким чином і кредитний ризик. 

У контексті дослідження та наукового обговорення допустимого рівня 

проблемних кредитів, опираючись на досвід іноземних банків, для яких 

прийнятна частка проблемних кредитів у загальному обсязі виданих становить 

0,5-3% [388], та на практику вітчизняних банків, для яких допустимий рівень 

проблемних кредитів становить 5% [535], вважаємо за доцільне  визначити рівень 

0,5% проблемних кредитів від загального обсягу наданих кредитів як природний 

рівень проблемних кредитів, нижче якого ця частка не може опуститися, 

зважаючи на постійну присутність чинників, які перешкоджають позичальникам 

вчасно та справно розраховуватися за кредитними зобов’язаннями. Природний 

рівень проблемних кредитів варто розглядати як неминучі втрати кредитної 

діяльності банків та враховувати їх у вартості кредитів. 

Виникнення проблемних кредитів зумовлює сукупність чинників, що 

призводять до них та породжують кредитний ризик.  

Чинники ризику – це можливі порушення, недоліки та проблеми, які 

негативно вплинули  або  можуть  вплинути  на  рівень  управління діяльністю 

контрагента кредитора, виконання ним поставлених цілей і завдань, ефективне 

використання ресурсів, результати фінансово-господарської діяльності  

контрагента тощо, а також можливі  резерви для  підвищення ефективності та   
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покращення фінансових і виробничих результатів діяльності такого суб'єкта 

господарювання [405].  

Дослідивши та проаналізувавши функціонування кредитного ринку загалом 

та банківської системи зокрема, пропонуємо виокремити три групи чинників, що 

призводять до виникнення проблемної заборгованості: 

 зовнішні (макроекономічні); 

 внутрішньосистемні (банківської системи); 

 внутрішні (банку або позичальника) (рис. 3.9). 

Зовнішні чинники макроекономічного середовища породжують ризики 

кредитної діяльності для всіх суб’єктів кредитного ринку. Ці чинники найбільше 

активізуються у період економічної кризи та менше впливають у період 

економічного зростання. Відповідно, у той чи інший періоди ризик зростання 

частки проблемних кредитів у структурі банківського кредитного портфеля або 

зростає, або зменшується. 

До групи зовнішніх чинників виникнення проблемних кредитів ми 

зарахували: 

 нестабільний фінансово-економічний стан країни, який породжує 

девальвацію гривні, зниження доходів населення та інші економічні 

процеси, що негативно відображаються на платоспроможності 

позичальників; 

 політичну нестабільність; 

 асиметричність інформації на кредитному ринку (кредитори не можуть 

мати усієї достовірної інформації про позичальника, а позичальникові не 

повідомляють усіх подробиць кредитної угоди); 

 зміни законодавства; 

 форс-мажорні обставини, спричинені природними явищами. 

Усі ці чинники визначають макроекономічну складову кредитного ризику та 

впливають на частку простроченої заборгованості. 
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Рис. 3.9.  Класифікація чинників зростання проблемної заборгованості у банків України 

 
Джерело: власна розробка автора 

ЧИННИКИ ЗРОСТАННЯ ПРОБЛЕМНОЇ  ЗАБОРГОВАНОСТІ 
БАНКІВ  

ЗОВНІШНІ 

(макроекономічні) 

-фінансово-економічний стан 
країни; 

- девальвація гривні; 

-зниження доходів населення; 

-політична нестабільність; 

-асиметричність інформації на 
кредитному ринку; 

-зміни законодавства; 

-форс-мажорні обставини, 
спричинені природними 
явищами. 

ВНУТРІШНЬОСИСТЕМНІ  

БАНКІВСЬКІ 

- кредитна експансія 
2007-2008 рр.; 

- велика частка валютних 
кредитів; 

- значна залежність від 
зовнішніх джерел 
фінансування; 

- недосконалий розвиток 
ринку кредитних 
деривативів; 

- недосконала інфра-
структура кредитного 
ринку. 

ВНУТРІШНІ 

Банку 

- нефаховість працівників при 
укладанні кредитної угоди; 

- агресивна кредитна політика; 

-неякісна оцінка 
платоспроможності 
позичальника; 

- завищення вартості застави; 

-неефективна система 
супроводу кредиту; 

(відсутність моніторингу); 

-недотримання термінів 
повернення позик до банків. 

Позичальника 

- погіршення фінансового 
стану; 

- нецільове використання 
кредиту; 

- збитковість напряму 
(проекту) використання 
кредиту;  

- неконкурентоспроможність 
підприємства на ринку; 

- умисна відмова від 
погашення кредиту; 

- здоров'я, працездатність 
позичальника 



233 

 

Внутрішні чинники виникнення проблемної заборгованості пов'язані з 

діяльністю банку або позичальника виникають у процесі кредитної діяльності, 

внаслідок допущення прорахунків чи недопрацювань і керівників, і 

менеджменту нижчих управлінських ланок.  

Внутрішні чинники зростання проблемної заборгованості позичальника 

ґрунтуються переважно на погіршенні його фінансового стану через недосконале 

управління або скрутний стан на ринку (збитковість виду економічної 

діяльності, зростання конкуренції тощо). Однак існує група позичальників, які 

зумисне відмовляються погашати кредитну заборгованість, знаходячи законні 

підстави для таких дій. Тобто позичальники можуть навмисне порушувати умови 

кредитного договору. 

Особливою групою чинників, які будуть індивідуальними для кредитного 

ринку кожної окремої країни, є чинники, породжені банківською системою – 

банківські внутрішньосистемні чинники. Це сукупність певних подій у 

банківській системі, які спонукають формування поточного обсягу проблемної 

заборгованості за наданими кредитами; або недосконалий розвиток певних 

сегментів кредитного ринку, що не дає сповна реалізовувати заходи із мінімізації 

ризику утворення проблемної заборгованості.  

Такими особливими чинниками, що виникли всередині банківської системи 

України та спонукали до зростання проблемних кредитів у наступні роки, 

вважаємо умови ведення кредитної діяльності банків напередодні фінансової 

кризи 2008 р.: кредитна експансія 2007–2008 рр., велика частка валютних 

кредитів, залежність банківських кредитних ресурсів від зовнішніх джерел 

фінансування тощо. Окрім того, до зростання частки проблемних кредитів у 

кредитному портфелі банків призводить слабкий розвиток ринку похідних 

цінних паперів, особливо кредитних деривативів, та кредитних бюро. Саме 

розвиток цих сегментів фінансово-кредитного ринку дав би змогу мінімізувати 

кредитні ризики. 

Варто відмітити, що зростання частки проблемної заборгованості у 

кредитному портфелі вітчизняних банків призводить до зростання непрацюючих 
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активів та скорочує можливості кредитування національної економіки [311, 

с. 234].  

Динаміку кредитного портфеля та обсягів проблемних кредитів банків 

України у 2005–2014 рр., наведено у табл. 3.15.  

Таблиця 3.15  

Кредитний портфель банків України у 2006–2015 рр., на кінець періоду 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Кредитний 

портфель, млн 

грн 

143 423 245 230 426 867 734 022 723 295 732 822 801 809 815 142 911 402 1 006 358 

Темп 

зростання 

кредитного 

портфеля, % 

61,9 71,0 74,1 72,0 -1,5 1,3 9,4 1,7 11,8 10,4 

Проблемні 

кредити, млн 

грн 

3 379 4 456 6 357 18 015 69 935 84 851 79 292 72 545 70 178 135 858 

Темп 

зростання 

проблемних 

кредитів, % 

7,44 31,87 42,66 183,39 288,20 21,33 -6,55 -8,5 -3,3 93,6 

Частка 

проблемних 

кредитів у 

кредитному 

портфелі, % 

2,36 1,82 1,49 2,45 9,67 11,58 9,61 8,90 7,7 13,5 

Джерело: розроблено на основі [99, 438–439] 

 

Отож, як свідчать дані табл. 3.15, обсяг проблемних кредитів у структурі 

кредитного портфеля вітчизняних банків чітко віддзеркалює періоди стабільного 

функціонування банківської системи: 2005–2008 рр.; 2012–2013 рр. та періоди 

криз: 2009–2011 рр. та 2014 рр.  

Хоча до 2009 р. обсяги проблемних кредитів зростали рік у рік, темп їх 

зростання жодного року не перевищував темпу зростання кредитного портфеля 

банків, а частка у структурі кредитного портфеля коливалася від 2,36%  2005 р. 

до 1,49% 2007 р. Тобто ситуація на банківському кредитному ринку розвивалася 

стабільно. 
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Фінансова криза 2008 р. призвела до значного зростання обсягів 

проблемних кредитів та їхньої частки у кредитних портфелях банків. На початок 

2009 р. обсяг проблемних кредитів становив 18 015 млн грн, що перевищило 

обсяг на початку 2008 р. у 2,83 разу. У наступні роки нарощування обсягів 

проблемних кредитів лише інтенсифікувалося, досягнувши найбільшого 

значення за 2010 р. – 84 851 млн грн, що становило 11,58% від обсягу 

кредитного портфеля банків. За вітчизняними критеріями, частка проблемних 

кредитів у структурі кредитного портфеля банків, що перевищує 10%, є 

критичною межею, що свідчить про кризовий стан та ймовірність масових 

банкрутств банків. Лише активна робота банків із проблемними кредитами 

впродовж 2011–2012 рр. дала змогу досягти поступового скорочення проблемної 

заборгованості, яка вже у 2013 р. зменшилася до 70 178 млн грн, або до 7,7% від 

обсягу кредитного портфеля банків. Водночас до докризового рівня обсягів 

проблемних кредитів банки вже не повернулися.  

Однак фінансова криза 2014 р., яку спровокували падіння ВВП та військові 

дії на сході України, а також значна девальвація гривні, призвела до зростання 

проблемних кредитів у активах банків України за 2014 р. до 135 858 млн грн, що 

становило 13,5% вартості банківського кредитного портфеля. Тобто впродовж 

2014 р. проблемна заборгованість банків зросла на 65 680 млн грн, а її частка – у 

1,75 разу, що є свідченням значного погіршення якості кредитних портфелів 

вітчизняних банків та катастрофічно важкого фінансового стану банківської 

системи України, що призведе до подальших банкрутств комерційних банків. 

Проте, на кінець 2015 р. ситуація ще більше погіршилася – частка проблемної 

заборгованості досягла 21,2%, а обсяг проблемної заборгованості зріс до 

202 257,328 млн грн, що перевищило рівень 2014 р. на  66 398,998 млн грн. 

Наявність проблемної заборгованості в кредитному портфелі банку, згідно з 

вітчизняним банківським законодавством, зумовлює необхідність здійснення 

відрахувань у резерви на покриття втрат за кредитними операціями [119, с. 269], 

що призводить до вилучення з обігу значних сум грошових коштів. Отже, 

кредитні ризики зумовлюють потребу формувати резерви для покриття втрат від 
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кредитної діяльності, які створюються для підвищення стабільності і надійності 

банківської системи, захисту інтересів кредиторів і вкладників та є 

обов'язковими для комерційних банків [311]. 

Порядок формування та використання резервів задля покриття втрат від 

кредитної діяльності регламентує положення НБУ «Про порядок формування та 

використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за 

активними банківськими операціями» № 23 від 25.01.2012 р. [374]. З метою 

розрахунку резервів банк використовує класифікацію активів/наданих 

фінансових зобов’язань за категоріями якості від кредитів з мінімальним 

ризиком (І категорія) до безнадійних (V категорія) [374]. 

Однак більші суми відрахування до резервів під кредитні ризики призводять 

до менш ефективного використання банківського капіталу. Доформування 

резервів під проблемні активи стає причиною зниження рівня регулятивного 

капіталу банку, що може призвести до порушення встановлених значень 

економічних нормативів [457, с. 53]. 

Динаміка резервів за банківськими кредитними операціями та рівень 

захищеності кредитного  портфеля банків України наведені у табл. 3.16. 

Зважаючи, що до 2008 р. обсяг проблемної заборгованості коливався в 

допустимих для українських банків межах – 3–5%, то, відповідно, і резерви за 

кредитними операціями мали незначні обсяги, а їхня частка від загального 

кредитного портфеля банків становила від 5,5% 2006 р. до 5,8% у 2008 р.  

Починаючи з 2009 р., недоліки функціонування систем ризик-менеджменту 

вітчизняних банків у комплексі з макроекономічними шоками спричинили 

швидке погіршення якості кредитного портфеля водночас зі зростанням обсягів 

проблемної заборгованості. Зростали і обсяги резервів за кредитними 

операціями. Підтвердженням цього стало стрімке зростання обсягу сформованих 

резервів під кредитні операції з 42,5 млрд грн у 2008 р. до 189,2 млрд грн у 

2014 р. [104]. 
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Таблиця 3.16 

Рівень захищеності кредитного  портфеля банків України впродовж 2005-2014 рр., на кінець періоду 

Джерело: розроблено на основі [104] 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Темп 
приросту 
2014/05 

Загальний  обсяг кредитного  
портфеля банків, млн грн 

143 423 245 230 426 867 734 022 723 295 732 822 801 809 815 142 911 402 1 006 358 7,02 

Резерви за кредитними 
операціями,  млн грн 

7 849,5 11 497,8 17 297 42 454 107 186,8 139 626,7 147 762,8 130 105,2 122 411,3 189 241 24,11 

Рівень захищеності кредитного  
портфеля банків,% 

5,5 4,7 4,1 5,8 14,82 19,05 18,42 15,96 13,43 18,8 3,42 

зокрема: 
Група І (найбільші банки) 

Кредитний  портфель банків,  
млн грн 

84 686,9 160 924,6 291 769,4 521 997,1 526 177,1 524 602,5 570 967,3 444 253,9 514 165,2 648 524,7 7,66 

Резерви за кредитними 
операціями,  млн грн 

5 250,0 8 250,0 12 104,5 31 747,5 76 485,8 96 130,7 108 152,7 94 976,6 89 551,6 146 931,6 27,99 

Рівень захищеності кредитного  
портфеля, % 

6,2 5,1 4,15 6,08 14,53 18,32 18,94 21,38 17,41 22,66 3,65 

Група ІІ (великі банки) 
Кредитний  портфель банків,  
млн грн 

23 031,4 42 048,4 65 958,6 115 958,0 102 695 128 895,5 120 459,4 123 619,4 146 189,1  124 568,6 5,4 

Резерви за кредитними 
операціями,  млн грн 

880,5 1 176,1 2 024,4 4 815,5 15 286,8 28 647,2 25 335,8 20 403,9 18 750,7 23 139,8 26,28 

Рівень захищеності кредитного  
портфеля, % 

3,82 2,8 3,07 4,15 14,89 22,23 21,03 16,51 12,83 37,16 9,73 

Група ІІІ (середні банки) 
Кредитний  портфель банків,  
млн грн 

18 552,3 20 543,9 41 866,4 49 334,0 43 813,7 44 167,5 52 051,7 56 241 62 804,7 62 266,5 3,36 

Резерви за кредитними 
операціями,  млн грн 

887,3 1176,1 1 886,6 2961,5 6905,9 8859,8 5237,2 6854,4 5967,8 11 848,1 13,35 

Рівень захищеності кредитного  
портфеля, % 

4,78 5,72 4,51 6,0 15,76 20,06 10,06 12,19 9,50 19,03 3,98 

Група ІV (малі банки) 

Кредитний  портфель банків, млн  16 006,1 22 005,7 30 457,6 54 526,9 53 609,9 52 870,9 70 385,4 70 266,70 76 060,00 38 251,0 2,39 

Резерви за кредитними 
операціями,  млн грн 

831,8 1 016,3 1281,5 2 929,7 8 508,3 5 989,0 9 037,1 7 870,30 8 141,20 7 321,5 8,8 

Рівень захищеності кредитного  
портфеля, % 

5,2 4,62 4,21 5,37 15,87 11,33 12,84 11,20 10,70 19,14 3,68 
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Частка резервів за кредитними операціями від загального обсягу кредитного 

портфеля також значно зросла впродовж періоду 2009–2014 рр. та становила 

2009 р. 14,82% і 18,8% – 2014 р., зрісши на 3,98 п.п.  

У розрізі груп банків найвища концентрація кредитного ризику 

зосереджена у групі І та групі ІІ, оскільки приріст кредитів у цих групах є 

найвищим (2014/2005) – у 7,66 та 5,41 разу відповідно, що свідчить про найвищу 

ділову активність цих груп банків на кредитному ринку. 

Окрім того, банки групи І забезпечували найбільші обсяги кредитування – 

понад 60% від загального обсягу наданих кредитів в економіку України 2014 р. 

Відповідно, резерви за кредитними операціями банків І групи також є 

найвищими та становлять у загальному обсязі банківських резервів близько 

65,9%. Середньорічне значення рівня захищеності кредитного портфеля банків 

групи І за період 2005–2014 рр. становило 13,45%. 

Найповільнішими темпами у досліджуваному періоді (2005–2014 рр.) 

нарощували кредитний портфель банки групи ІІІ та IV, приріст яких становив  

3,39 та 4,75 разу відповідно. Таким чином, концентрація кредитного ризику в 

цих групах банків є найнижчою, що потребує незначних обсягів резервів за 

кредитними операціями та відображається у низькому рівні захищеності 

кредитного портфеля банків ІІІ та IV груп від проблемних кредитів.  

Середньорічна частка резервів цих банків за кредитними операціями за період 

2005–2014 рр. становила 10,8%  та 10,0% відповідно.  

Важливе значення для аналізу рівня ризику кредитної діяльності банків 

України має визначення обсягів забезпечення банками проблемних кредитів. 

Дослідивши обсяги проблемних кредитів та обсяги резервів банківської системи 

за кредитними операціями, проаналізуємо рівень покриття проблемної 

заборгованості банківськими резервами (табл. 3.17). 

Отож, розрахувавши співвідношення резервів за кредитними операціями до 

проблемної заборгованості, можна зробити висновок, що банки щороку 

абсолютно покривають проблемні кредити, розраховані за методикою НБУ.  
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Таблиця 3.17 

Забезпечення (покриття) банками України проблемної заборгованості 

упродовж 2005–2014 рр., на початок періоду 

ПОКАЗНИКИ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Прострочена 

заборгованість за 

кредитами банків, 

млн грн 

3 379 4 456 6 357 18 015 69 935 84 851 79 292 72 545 70 178  135 858 

Частка 

заборгованості від 

сукупного 

кредитного 

портфеля, % 

2,36 1,82 1,49 2,45 9,67 11,58 9,61 8,90 7,7 13,5 

Резерви банківської 

системи за 

кредитними 

операціями, млн 

грн 

7 849,5 11 497,8 17 297 42 454 107 186,8 139 626,7 147 762,8 130 105,2 122 411,3 189 241 

Співвідношення 

резервів за 

кредитними 

операціями до 

проблемної 

заборгованості до, % 

232,3 258,0 272,1 235,2 153,3 164,6 186,4 179,3 174,4 139,3 

Джерело: розраховано на основі [190, 438–439]  

 

Загальні обсяги забезпечення проблемної заборгованості щороку майже удвічі і 

більше перевищують обсяги проблемних кредитів банків.  

Зважаючи на те, що банки закладають у резерви значно більші суми, ніж 

обсяги проблемних кредитів, можна зробити висновок, що вони 

перестраховуються та розраховують обсяги проблемної заборгованості не лише 

за методикою НБУ, а враховують також реструктуризовані та пролонговані 

кредити, які належать до ІІІ та IV критерію якості кредитного портфеля. 

Рівень забезпечення банками проблемної заборгованості відобразимо на 

рис. 3.10. як різницю між рівнем захищеності кредитного портфеля банків 

(часткою резервів за кредитними операціями) та часткою проблемних кредитів у 

кредитному портфелі банків. 
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Рис. 3.10. Покриття банками України проблемної заборгованості у 2005–

2014 рр.,  %  

Джерело: розроблено на основі даних табл. 3.16–3.17 

 

Отож, як свідчать дані рис. 3.10, банки України впродовж 2005–2014 рр. 

сповна покривали обсяги проблемної заборгованості за рахунок резервів за 

кредитними операціями.  

Існують критерії, які дають змогу кількісно визначити рівень ризику, 

прийнятний для банку. Такими критеріями, зокрема, є встановлені НБУ 

економічні нормативи, які використовують для забезпечення мінімізації рівня 

ризику та є обов’язковими до виконання у всіх банках [358, c. 228]. 

Недотримання нормативів кредитного ризику може призвести до фінансових 

труднощів у діяльності банку.  

Відповідно до постанови НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок  

регулювання діяльності банків в Україні» до нормативів кредитного ризику 

належать від Н7 до Н10  [160]. Мету встановлення кожного із нормативів 

кредитного ризику та їх розрахунок регламентує Інструкція про порядок 

регулювання діяльності банків в Україні [160]. Динаміку економічних 
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нормативів кредитного ризику банків України впродовж 2005–2014 рр. наведено 

у табл. 3.18.  

Таблиця 3.18 

Значення економічних нормативів кредитного ризику банків України 

впродовж 2005–2014 рр., на кінець періоду 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Н7 

Норматив 

максимального 

розміру кредитного 

ризику на одного 

контрагента (≤  25%) 

22,25 21,45 22,56 23,04 21,56 21,04 20,76 22,10 22,33 22,01 

Відхилення від max 

значення нормативу Н7 
- 2,75 -3,55 -2,44 1,96 3,44 3,96 4,24 2,9 2,67 2,99 

Н8 

Норматив великих 

кредитних ризиків 

(≤ 8-кратного 

розміру 

регулятивного 

капіталу) 

 202,60 191,44 171,06 187,36 169,21 161,20 164,46 172,91 172,05 250,04 

Відхилення від max 

значення нормативу Н8 
- - - - - - - - - - 

Н9 

Норматив 

максимального 

розміру кредитів. 

гарантій та 

поручительств, 

наданих одному 

інсайдеру (≤  5% ) 

2,01 1,97 2,01 1,66 0,93 0,81 0,57 0,37 0,36 0,13 

Відхилення від max 

значення нормативу Н9 
-2,99 - 3,03 -2,99 -3,34 -4,07 -4,19 -4,43 -4,63 -4,64 -4,87 

Н10 

Норматив 

максимального 

сукупного розміру 

кредитів, гарантій 

та поручительств, 

наданих інсайдерам 

(≤  30%) 

7.13 5.86 6.84 5.76 3.31 2.25 2.51 2.41 1.63 1.37 

    Відхилення від max 

значення нормативу 

Н10 

-22.87 -24.14 -23.16 -24.24 -26.69 -27.75 -27.49 -27.59 -28.37 -28.63 

Джерело: розроблено на основі [152] 
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Проаналізувавши значення нормативів кредитного ризику у банках  

України, які розраховані за методикою НБУ, можемо відмітити, що їх значення 

впродовж 2005–2014 рр. були в межах норм. 

Найбільше наблизився до критичного значення норматив Н7 2008 р. – 

23,04% за максимального значення 25%. Саме це є свідченням безпечності 

кредитної діяльності банків напередодні кризи, коли в гонитві за прибутком 

вони не зважали на ризики, які можуть їх переслідувати, та надавали великі 

обсяги кредитів «в одні руки». Фактичні значення інших нормативів – Н8, Н9, 

Н10, впродовж 2005–2014 рр. не наближалися до критичних. Водночас 

спостерігаємо тенденцію до зниження їх значень, що може свідчити про 

впровадження більш виваженої кредитної політики із ретельнішим ставленням 

до оцінки ризиків позичальників та вдосконаленням ризик-менеджменту. 

Таким чином, проаналізувавши банківські кредитні ризики, можемо 

констатувати, що кредитна діяльність банків генерує високий рівень кредитного 

ризику, який проявляється у виникненні проблемних кредитів. Аби підвищити 

надійність та стабільність банківської системи і покрити втрати від кредитної 

діяльності, банки формують резерви під кредитні операції, а НБУ вимагає 

дотримуватися нормативів Н7, Н8, Н9 та Н10 під час провадження кредитної 

діяльності. 

Водночас кредитні ризики притаманні не лише банкам, хоча в їхній 

кредитній діяльності вони виражені найбільш яскраво. Інші кредитори 

кредитного ринку також постійно зіштовхуються з проблемою неповернення 

кредитів та виникнення проблемної заборгованості, що в кожного проявляється 

по-різному. 

Прострочена заборгованість за міжгосподарськими кредитами обертається 

для підприємств-кредиторів зростанням дебіторської заборгованості, що 

призводить до вилучення з обігу великих обсягів обігових коштів, зменшує 

фінансові можливості підприємств та погіршує їхній фінансовий стан. Тривале 

зростання заборгованості для підприємства-кредитора може спровокувати навіть 

його банкрутство. 
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Основним заходом мінімізації проблемних кредитів для суб’єктів 

господарювання є ефективне управління дебіторською заборгованістю з 

поступовим переходом до її мінімізації. Як допоміжні заходи можна 

використовувати послуги факторингових та колекторських компаній. 

Для держави-кредитора невчасне повернення кредитів позичальниками 

обертається недонаповненістю Державного бюджету України. Це, своєю чергою, 

призводить до зменшення дохідної частини  бюджету та скорочує можливості 

фінансування державних витрат.  

Щороку в Державному бюджеті України затверджують обсяги повернення 

коштів за наданими кредитами з Державного бюджету України у попередні 

періоди, термін погашення яких настав. Водночас із закінченням календарного 

року Державне казначейство України та Рахункова палата України 

розраховують виконання повернення кредитних коштів. Відповідно, різниця між 

плановими обсягами повернення кредитів та сумами виконання цих показників 

дорівнює обсягам простроченої кредитної заборгованості позичальників перед 

Державним бюджетом України, динаміку яких наведено у табл. 3.19. 

Як свідчать дані табл. 3.19, обсяги проблемної заборгованості за кредитами, 

наданими за рахунок коштів Державного бюджету України, є достатньо 

великими, а їх динаміка не є чітко визначеною і залежить від фінансово-

економічного стану позичальників, на який впливає макроекономічна ситуація. 

Найвищу частку прострочених кредитів від планового обсягу повернення 

кредитів до Державного бюджету було відмічено 2011 р. і вона становила 84,9%, 

або 12 912,4 млрд грн, тоді як повернення коштів за кредитами, наданими із 

Державного бюджету України, було затверджено в обсязі 15 201,1 млрд грн, а 

виконання становило лише 2 288,7 млрд грн. Середньорічне значення 

проблемної заборгованості за кредитами, наданими із Державного бюджету за 

період 2007–2014 рр., становить 51,02%. 

Найбільше отриманих кредитів за рахунок коштів державного бюджету не 

повертають підприємства, установи та організації, частка яких у структурі 

проблемних кредитів становить понад 95%. 
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Таблиця 3.19 

Динаміка прострочених кредитів, наданих з Державного бюджету 

України у 2007–2014 рр., на кінець періоду 

Джерело: розраховано на основі [58] 

Основними заходами скорочення проблемної заборгованості для держави 

повинні стати: вдосконалення кредитної політики, яке б передбачало контроль 

розрахунків за кредитами з Державним бюджетом, та зведення до мінімуму 

обсягів державного кредитування та гарантування.  

Особливої уваги заслуговують ризики небанківських фінансових установ, 

які, здійснюючи кредитну діяльність, також постійно наражаються, насамперед, 

на кредитний ризик.  

З-поміж небанківських кредиторів найбільше захищеними від кредитного 

ризику є ломбарди. Саме специфіка їхньої кредитної діяльності – надання 

споживчих кредитів під заставу майна – зводить ризик проблемних кредитів до 

мінімуму. Проте ломбарди у своїй фінансовій звітності розраховують 

дебіторську заборгованість за наданими фінансовими кредитами та за 

нарахованими відсотками за наданими фінансовими кредитами, які фактично і є 

обсягами прострочених (проблемних) кредитів, що їх не погасили позичальники.  

Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Обсяг прострочених 

кредитів, млрд грн 
829,4 882,9 196,7 2090,8 12 912,4 10 838 6 583,8 1 645 

Частка прострочених 

кредитів від планового 

обсягу повернення 

кредитів, %  

41,9 52,9 4,8 37,9 84,9 82,6 54,4 48,8 

зокрема прострочені кредити: 

 органами державного 

управління інших 

рівнів,  млрд грн 

- 119,2 15,1 77,4 124,2 75,8 214,8 92,8 

 підприємствами, 

установами, 

організаціями, млрд грн 

654  724,2 157,4 1 984,1 12 826,7 10 759,4 6 347,3 1 468,4 

 іншими резидентами,  

млрд грн 
175,3 39,7 24,3 29,4 - 2,7 21,8 40,4 
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Оскільки звітні дані про фінансовий стан ломбарди почали подавати 

Нацкомфінпослуг лише від 2008 р., проаналізувати обсяги та динаміку 

проблемних кредитів ломбардів можливо за період 2008–2014 рр. (табл. 3.20). 

Таблиця 3.20 

Динаміка проблемної заборгованості за кредитами ломбардів України 

упродовж 2008–2014 рр., на кінець періоду   (млн грн) 

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Темп 

приросту 

2014/2008 

Сума наданих 

фінансових кредитів 

під заставу (млн грн) 

2 126,7  3 505,0 5 503,1 7 325,1  8 945,4 8 368,2 8 410,8 3,95 

Дебіторська 

заборгованість, млн 

грн, зокрема: 
253,7 369,6 566,9 825,4 1 116,7 1 045,4 1 244,9 4,91 

 за наданими 

фінансовими 

кредитами 

210,9 313,7 455,1 669,4 903,7 807,7 948,9 4,50 

 за нарахованими 

відсотками за 

наданими 

фінансовими 

кредитами 

3,2 4,6 7,7 16,5 24,1 30,3 33,4 10,44 

Частка дебітор. 

заборгованості за 

наданими фінансов. 

кредитами від суми 

наданих фінанс. 

кредитів ломбардами, 

% 

9,92 8,95 8,27 9,14 10,10 9,65 14,8 1,49 

Джерело: розраховано на основі [350–352, 353] 

Отож, зважаючи на те, що частка заборгованості за наданими фінансовими 

кредитами від загальної суми наданих ломбардами фінансових кредитів 

практично жодного року не перевищила 10%, окрім 2012 р. (10,1%), можна 

вважати, що рівень проблемної заборгованості за кредитами ломбардів є  

прийнятним, а їхня кредитна діяльність провадиться із незначним кредитним 

ризиком.  

Низькоризиковою також є кредитна діяльність лізингових та факторингових 

компаній. Перші надають товарні кредити, які в разі виникнення проблем із 

погашенням кредитних зобов’язань можна повернути у будь-який момент. 



246 

 

Факторингові ж компанії стають кредиторами, викуповуючи проблемні кредити. 

Розмір кредиту визначає обсяг дебіторської заборгованості і, як правило, він не 

перевищує 80% обсягу заборгованості [131]. 

Проте лізингові та факторингові компанії не оприлюднюють даних про 

обсяги проблемної заборгованості за кредитами, а тому через відсутність 

інформації проаналізувати її неможливо. З тієї ж причини не можна провести 

дослідження обсягів проблемних кредитів фінансових компаній.  

Найбільше серед небанківських фінансових установ ризикують кредитні 

спілки, оскільки їхня кредитна діяльність передбачає широке коло 

позичальників та значні обсяги наданих кредитів. У сукупності з чинниками 

зовнішнього та внутрішнього середовища це породжує ймовірність утворення 

проблемних кредитів та погіршення якості кредитного портфеля кредитних 

спілок. 

Динаміку та склад кредитного портфеля кредитних спілок України у 2005–

2014 рр. наведено у табл. 3.21. 

Таблиця 3.21 

Кредитний портфель кредитних спілок України у 2005–2014 рр.,  

на кінець періоду 

Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Кредитний 

портфель, 

млн грн 

1 441,6 2 596,7 4 512,3 5 572,8 3 909,1 3 349,5 2 237,4 2 531,0 2 349,1 1 994,4 

Темп 

зростання 

кредитного 

портфеля, % 

102,5 80,1 73,8 23,5 -29,9 -14,3 -33,2 13,1 7,2 -15,1 

Проблемні 

кредити, млн 

грн 

93,1 156,9 283,5 675,0 1 117,9 1 357,5 410,6 407,6 412,9 454,0 

Темп 

зростання 

проблемних 

кредитів, % 

35,5 68,5 80,7 138,1 65,6 21,4 -69,8 -0,7 1,3 1,1 

Частка 

проблемних 

кредитів у 

кредитному 

портфелі, % 

6,5 6,0 6,3 12,1 30,1 40,5 18,4 16,1 17,6 22,8 

Джерело: розроблено на основі [349, 346, 347, 343, 348] 



247 

 

Проаналізувавши структуру кредитного  портфеля кредитних спілок у 

розрізі проблемних кредитів (табл. 3.21), отримуємо підтвердження тенденції, 

яка притаманна розвитку кредитного ринку загалом, а саме: динамічне 

зростання обсягів кредитного портфеля кредитних спілок до 2009 р. та значне 

погіршення його якості від 2008 р., про що свідчить значне зростання 

проблемної заборгованості та частки проблемних кредитів у кредитному 

портфелі спілок. Саме на 2008 р. припадає найбільший темп зростання 

проблемних кредитів – 138,1%. Найбільший обсяг проблемної заборгованості в 

абсолютному вираженні був за результатами 2010 р., коли становив 1 357,5 млн 

грн, або 40,5% від загального обсягу кредитного портфеля кредитних спілок 

України.  

2014 року обсяг проблемної заборгованості кредитних спілок України 

становив 454,0 млн грн, або 22,8 % від загального обсягу кредитного портфеля 

кредитних спілок та скоротився втричі порівняно з обсягом проблемної 

заборгованості у 2010 р., коли він був найбільшим (1 357,5 млн грн). 

Наявність у кредитних спілок проблемних кредитів передбачає необхідність 

вживати заходи задля їх зменшення, уникнення та повернення. Одним із методів 

мінімізації кредитних ризиків та покриття проблемної заборгованості є 

формування страхових резервів, що регламентують вимоги «Положення  про 

фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних 

спілок та об'єднаних кредитних спілок» [379].  

Це положення встановлює нормативи щодо капіталу, платоспроможності, 

якості активів, ризиковості операцій, прибутковості та ліквідності, порядок 

формування та використання страхового резерву, а також критерії якості 

системи управління кредитних спілок.  

Основні нормативи ризиковості кредитних операцій для кредитних спілок 

такі: 

1. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може 

перевищувати 20 % від капіталу кредитної спілки. 



248 

 

2. Максимальний залишок за наданими кредитами одного члена кредитної 

спілки, окрім об'єднаної кредитної спілки, не може перевищувати 25% від 

капіталу кредитної спілки. 

3. Максимальний залишок за наданими  кредитами одного члена об'єднаної  

кредитної спілки не може перевищувати 30% від капіталу об'єднаної 

кредитної спілки. 

4. Загальна сума заборгованості за кредитами, що пов'язані з великими 

ризиками, не має перевищувати 500 % капіталу кредитної спілки [379]. 

Згідно з нормативними документами кредитна спілка повинна формувати 

страховий резерв за всіма видами кредитних операцій з частини доходів, аби 

покрити втрати від неповернення кредитів. Кредит вважають простроченим, 

якщо на дату, визначену в умовах кредитного договору, очікуваний платіж не 

надійшов повністю або надійшов частково [379]. 

Задля визначення рівня прострочення кредитів та розрахунку необхідної 

суми резерву на забезпечення покриття втрат від неповернених позичок кредити 

кредитних спілок розподіляють на чотири рівні простроченості, за якими 

визначаються нормативи резервування грошових коштів для розрахунку резерву 

забезпечення покриття втрат від 0% до 100% залишку заборгованості (додаток 

К1). 

Однак кредитні спілки не оприлюднюють даних про формування резервів 

на забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, а тому 

проаналізувати їх неможливо. 

Кредитна діяльність юридичних осіб публічного права та інших кредитних 

установ також підлягає кредитним ризикам, задля мінімізації яких кредитна 

діяльність повинна підпорядковуватися певним нормативно-правовим актам, 

одними з яких є «Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності 

кредитних установ» [407] та «Методика формування та списання 

небанківськими фінансовими установами резерву для відшкодування можливих 

втрат за всіма видами кредитних операцій іншими активними операціями згідно 
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із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та 

комісії» [241]. 

  Ці документи встановлюють критерії та нормативи платоспроможності, 

якості активів, ризиковості операцій та ліквідності для забезпечення стабільної 

діяльності  кредитних установ (крім кредитних спілок) та задля запобігання 

можливим втратам капіталу через ризики, що притаманні діяльності кредитних 

установ [241]. Також ці нормативно-правові документи визначають процедуру 

списання страхових резервів на покриття проблемної заборгованості кредитних 

установ, окрім кредитних спілок. 

Юридичні особи публічного права та інші кредитні установи задля покриття 

безнадійної заборгованості зобов'язані створювати страховий резерв на 

відшкодування можливих втрат за основним боргом. Щоб мінімізувати 

кредитний ризик, для небанківських кредитних установ також передбачено 

дотримання низки нормативів, які визначають рівень ризику, а саме: 

 ризик великий, якщо кредит для однієї особи або групи пов'язаних 

осіб становить або перевищує 10% власного капіталу; 

 ризик не прийнятний, якщо кредит для однієї особи перевищує 15%  

 ризик не прийнятний, якщо  кредит для групи пов'язаних осіб 

перевищує 20% власного капіталу; 

 ризик не прийнятний, якщо  надані кредити в сумі перевищують 8- ми 

кратний розмір власного капіталу [241]. 

З метою визначення розміру страхового резерву кредитної установи 

елементи розрахункової бази страхового резерву класифікують за однією із  

п'яти категорій ризику, для яких передбачені граничні значення норм 

резервування від 0% для 1-ї категорії до 100% для 5-ї категорії (додаток К2). 

Однак, незважаючи на кредитні ризики та на вищезазначені нормативно-

правові документи Нацкомфінпослуг України, небанківські фінансові установи 

як кредитори кредитного ринку не оприлюднюють даних про обсяги 

сформованих страхових резервів. Основна причина такого становища криється в 

обмежених обсягах доходів, з яких мали б формуватися резерви. А тому через 
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відсутність даних дослідити та проаналізувати страхові резерви для покриття 

проблемних кредитів небанківських фінансових установ  ми не можемо. 

Зважаючи на постійну генерацію кредитного ризику в процесі кредитної 

діяльності, особливо банківських установ, який виражається у проблемній 

заборгованості за кредитами, на практиці застосовують низку попереджувальних 

заходів та низку заходів, спрямованих мінімізувати проблемну заборгованість. 

Окрім того, вчені постійно розробляють та пропонують нові (інноваційні) 

заходи із запобігання та подолання проблемної заборгованості і банківських, і 

небанківських кредиторів кредитного ринку України.  

На основі опрацювання наукових праць вітчизняних вчених [111, 192, 223, 

388, 358, 176] із проблем мінімізації проблемної заборгованості узагальнимо 

запропоновані заходи, розподіливши їх за рівнями подолання кредитного ризику 

у табл. 3.22.  

Таблиця 3.22 

Заходи попередження та подолання наслідків кредитних ризиків 

Рівень управління 

кредитними ризиками 
Попереджувальні 

заходи 

Заходи із подолання 

наслідків кредитних 

ризиків  

Банквіське управління  вдосконалення кредитної 

політики; 

 ефективне управління 

кредитним портфелем; 

 диверсифікація; 

 лімітування; 

  резервування; 
 структурування; 

 скоринг; 

 сек’ютеризація активів. 

 реабілітація проблемних 

кредитів; 

 ліквідація проблемних 

кредитів; 

 продаж проблемних 

активів. 

Державне управління  зміна принципів 

резервування і стандартів 

розрахунку банківських 

нормативів; 

 розвиток ринку кредитних 

деривативів. 

 рекапіталізація 

банківських установ 

(докапіталізація); 

 державна програма 

очищення балансів банків 

від проблемних кредитів. 

Джерело: власна розробка автора 
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Усі заходи мінімізації ризиків поділяємо на попереджувальні та заходи із 

подолання наслідків кредитних ризиків. Заходи можуть вживатися банками та 

державою, переважно в особі НБУ. 

Варто зазначити, що більшість із попереджувальних заходів та заходів 

подолання наслідків проблемної заборгованості банки широко використовують 

у кредитній діяльності. Такими заходами є: диверсифікація, лімітування, 

резервування, структурування тощо. Однак їхня ефективність є різною у різних 

банків, що залежить від суб’єктивних чинників. Не у всіх банках впроваджений 

скоринг та сек’ютеризація активів – це заходи, що вимагають додаткових 

капітальних вкладень та фахівців відповідного рівня кваліфікації. Часто банки 

задля зменшення обсягів проблемної заборгованості продають її 

спеціалізованим компаніям, а деколи використовують на практиці засоби 

реабілітації або ліквідацію проблемної заборгованості.  

На рівні держави усі заходи з попередження та подолання кредитного 

ризику можна розглядати як інструменти державного регулювання кредитного 

ризику. Нині держава в особі НБУ застосовує лише рекапіталізацію банків. Інші 

заходи можна розглядати як перспективні, які було би варто впровадити, 

спростивши тим самим кредитну діяльність кредиторам кредитного ринку.  

 

 

Висновки до розділу 3 

1. Розвиток та особливості функціонування кредитного ринку від початку 

становлення незалежності України і до сьогодення, зумовили виокремлення семи 

етапів його формування,, які відповідають макроекономічним тенденціям 

розвитку банківської системи і небанківських фінансових посередників, 

враховують вплив умов і сукупності чинників формування інституційно-

організаційного середовища кредитного ринку та кризових періодів у 

фінансовому секторі: 1 етап (1991–1996 рр.) – зародження інституційної 

структури кредитного ринку; 2 етап (1997–1999 рр.) – перша фінансова криза. 

Сповільнення розвитку кредитного ринку; 3 етап (2000–2006 рр.) – активний 
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розвиток кредитного ринку. Нарощування кредитної експансії; 4 етап (2007–

2008 рр.) – кредитний бум; 5 етап (IV кв. 2008 р.–2009 рр.) – друга фінансова 

криза. Занепад кредитного ринку; 6 етап (2010–2013 рр.) – відновлення 

кредитного ринку та його зростання; 7 етап (від 2014 р. і по теперішній час) –

кредитна криза.  

Розроблена періодизація розвитку національного кредитного ринку 

враховує  проблемні аспекти його еволюційного становлення та формування на 

основі макроекономічних, нормативно-правових, соціальних та політичних 

чинників.  

2. Розраховані індекси концентрації Херфіндаля - Хіршмана (HHI) для 

сегментів кредитного ринку підтверджують конкурентний характер відносин 

між суб’єктами-кредиторами вітчизняного кредитного ринку. Найвищий рівень 

концентрації кредитної діяльності впродовж 2005–2014 рр. притаманний банкам 

України із середнім значення HHI за період – 0,38. Друге місце за рівнем 

концентрації кредитної діяльності на кредитному ринку посідають 

міжгосподарські кредити із середнім значенням HHI за період 2005–2014 рр. – 

0,21.  

Суб’єктами кредитного ринку із мінімальною концентрацією діяльності на 

ньому є держава та небанківські фінансові установи, для яких індекс 

концентрації Херфіндаля - Хіршмана упродовж усього досліджуваного періоду 

дорівнює нулю. Це засвідчує найменший вплив обсягів кредитів, наданих 

державою та небанківськими фінансовими установами, на національну 

економіку. 

3. Ризики кредитного ринку – це ймовірність настання негативних подій у 

процесі провадження кредитної діяльності або в процесі реалізації 

посередницько-гарантійних відносин між суб’єктами кредитного ринку, 

наслідками яких є фінансові або моральні збитки суб’єктів цього ринку. 

Поглиблена  класифікація ризиків кредитної діяльності виокремлює прямі і 

непрямі ризики в розрізі кредиторів кредитного ринку. 
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Базовим ризиком кредитної діяльності є кредитний ризик, який 

супроводжує кредитні відносини від моменту їх укладання і може призвести до 

настання негативних наслідків для обох суб’єктів кредитних відносин. Рівень 

кредитного ризику вимірюється часткою проблемних кредитів у кредитному 

портфелі кредитора.  

Найбільше кредитному ризику підлягають банківські установи, рівень якого 

залежить від якості сформованого ними кредитного портфеля. Найбільша частка 

проблемних кредитів у кредитному портфелі банків спостерігається у кризові 

для банківської системи України роки – на початку 2011 р. (11,58%), на початку 

2015 р. – 13,5% та на початку 2016 р. – 21,2%. 

4. Для держави кредитний ризик проявляється у неповерненні коштів до 

Державного бюджету України та відповідному зменшенні фінансових витрат із 

бюджету. Середньорічна частка проблемної заборгованості за кредитами, 

наданими за рахунок коштів Державного бюджету за період 2007–2014 рр. 

становила 51,02%. 

5.Прострочена заборгованість за міжгосподарськими кредитами для 

підприємств-кредиторів супроводжується зростанням дебіторської 

заборгованості, що призводить до вилучення з обігу значних обсягів обігових 

коштів, зменшує фінансові можливості підприємств та погіршує їхній 

фінансовий стан. Тривале зростання заборгованості для підприємства-кредитора 

може призвести до його банкрутства. 

6. З-поміж небанківських фінансових установ найбільше кредитному 

ризику підлягають кредитні спілки. Обсяг проблемних кредитів кредитних 

спілок значно зріс після кризи 2008–2009 рр. та досягнув свого максимального 

значення за підсумками кредитної діяльності 2010 р. – 1 375,5 млн грн, або 

40,5% від загального обсягу кредитного портфеля кредитних спілок України. 

У ломбардів обсяг проблемних кредитів знаходиться на найнижчому рівні 

серед  небанківських фінансових установ – менше ніж 10%. 

7.Для розрахунку частки проблемної заборгованості банків доцільно  

використовувати природний рівень проблемних кредитів – 0,5%, нижче якого ця 
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частка не може опуститися, зважаючи на постійну присутність кредитного 

ризику. Природний рівень проблемних кредитів – це неминучі втрати кредитної 

діяльності банків, які слід враховувати у вартості кредитів. 

Основні результати наукового дослідження опубліковані автором у 

наукових працях [74, 247, 250, 251, 258, 261, 267, 272, 278]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ 

КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

4.1. Особливості та оцінка ефективності банківського кредитування в 

Україні 

 

На основі проведеного дослідження у попередніх розділах щодо обсягів 

кредитів, наданих в економіку України, частки кредитів у ВВП держави та 

впливу на розвиток національної економіки встановлено, що основними 

кредиторами на кредитному ринку України є банки. Саме банківське 

кредитування є базовим для економіки, а його розвиток має визначальний вплив 

на всі інші сегменти ринку та розвиток економічної системи держави загалом. 

Основним призначенням банківських кредитів для юридичних осіб є те, що 

вони дають змогу фінансово забезпечити здійснення інвестиційний процесів, 

забезпечити потреби обігу та інші виробничо-господарські потреби, а для 

фізичних осіб це нагода задовольнити свої споживчі потреби. 

Упродовж років незалежності України кількість банків не була постійною, 

а коливалася відповідно до макроекономічної ситуації в державі. 

Динаміку кількості банківських установ у 1990–2014 рр. відображено на 

рис. 4.1. 

Згідно з даними рис. 4.1, максимальна кількість банківських установ діяла в 

Україні у 1994–1997 рр. – 230, а з настанням кризи 1998 р. їхня кількість 

постійно зменшувалася аж до 2003 р. (179 банків), що покращило якісні 

параметри банківської системи. Активний розвиток економіки у 2004–2009 рр. 

знову спонукав до пожвавлення і розвитку кредитну систему: кількість банків на 

початку 2009 р. становила вже 198. Однак упродовж наступних років динаміка 

кількості банків України була лише негативною.  

За даними НБУ, на початку 2015 р. в Україні діяло 163 банки, більша 

частина з яких (90) – це дрібні банки групи ІV за класифікацією НБУ, ще 33 

банки вважають середніми (група ІІІ), решта 35 – це великі банківські 
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Рис. 4.1. Кількість банківських установ у 1991–2015 рр.,  на початок 

періоду, один. 

Джерело: розроблено на основі [478, 480, 481, 190]  

 

структури (група І та ІІ)  [104, 190]. Упродовж 2014 р. НБУ ухвалив рішення 

про відкликання ліцензій 18 банківських установ (зокрема, двох через анексію 

Криму та як наслідок неможливість здійснювати банківський нагляд з метою 

регулювання). Загалом 2014 р. до 39 банківських установ було запроваджено 

тимчасову адміністрацію (з них стосовно 26 банків уже винесено ухвалу про 

ліквідацію, у 13 банках працює тимчасова адміністрація) [11]. 

Інтенсивне входження іноземного капіталу у вітчизняну банківську 

систему почалось 2000 р. Згідно з даними НБУ, на 01.01.2001 р. в Україні 

працювало 22 банки з іноземним капіталом, з них зі 100% іноземним капіталом 

– 7. Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків становила 13,3% 

[480]. Водночас уже на початку 2015 р. в Україні працював 51 банк з іноземним 

капіталом. У повній власності (100% іноземний капітал) перебувало 19 банків 

або 11,3% від загальної кількості банків, що мають ліцензію НБУ на здійснення 

банківської діяльності [190]. Тобто, незважаючи на кризу в банківській системі 
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та масове банкрутство банків з національним капіталом, кількість банків з 

іноземним капіталом за останні 15 років зросла у 2,68 разу або на 32 банки. 

Проаналізуємо динаміку та структуру показників банківського 

кредитування в Україні, починаючи від 2005 р. (додаток Л). 

Як свідчать дані додатку Л, 2005–2009  рокам характерні  пришвидшені темпи 

зростання обсягів кредитів, наданих банками в економіку України. 

На початку 2009 р. в економіку надійшло 734 022 млн грн кредитних коштів, що 

перевищило їхні обсяги на початку 2005 р. у 8,28 разу. Тобто лише за чотири роки 

(2005–2008 рр.) обсяги банківського кредитування перевищили у 7,3 разу обсяг 

кредитів, наданих в економіку за всі попередні роки незалежності України від 1991 

до 2005 р.  

Темпи приросту обсягів наданих кредитів упродовж 2005–2009 рр. були такими:  

2006 р. / 2005 р. – 161,8%; 2007 р. / 2006 p. – 177,3%; 2008 р. / 2007 p. – 174,1%; 

2009 р. / 2008 p. – 172,0%. Середній темп приросту обсягів наданих кредитів за цей 

же період становив 171,3%, що засвідчує надмірну кредитну активність банків та 

підтверджує наявність «кредитного буму» в економіці України.  

Однак від жовтня 2008 р., з початком фінансової кризи в Україні, вітчизняні 

банки почали масово згортати програми кредитування населення, що вплинуло 

на результати банківського кредитування 2009 р. та негативно відобразилося на 

розвитку кредитного ринку в наступні роки.  

Після динамічного зростання впродовж 2005–2008 рр. у 2009 р. відбулось 

зниження темпів кредитування у річному обчисленні і за підсумками року 

вперше було зафіксовано зменшення обсягів наданих кредитів в економіку на 

1,5% – до 723,3 млрд грн. 

Негативним чинником розвитку кредитного ринку в цей період стало 

введення в дію антикризового Закону України №1533 «Про внесення змін до 

деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової 

кризи» від 23 червня 2009 р., який фактично забороняв здійснювати 

кредитування в іноземній валюті для тих позичальників, у яких відсутні джерела 
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надходження валютної виручки. Винятки були тільки для кредитів на оплату 

освіти або лікування за кордоном.  

Вагомою причиною стримування відновлення ринку кредитування  2009 р. 

стали високі відсоткові ставки, значення яких досягли показників середини 

1990 -х – 40–60% річних, а подекуди кошти позичали і під 150–180% річних 

проти 11–15% річних 2008 р. [538, с. 12].   

Найдоступнішим видом кредиту 2009 р. був кредит на купівлю автомобіля, 

який надавали 11 банків. Середня ефективна ставка за автокредитуванням  

становила 24,82% річних у національній валюті за першого внеску від 30% до 

50% вартості авто [538, с. 14]. 

Натомість іпотечне кредитування більшість банків не здійснювали через 

відсутність «довгих грошей», необхідних для кредитування житла. Водночас 

рівень простроченої заборгованості за вже виданими іпотечними кредитами 

становив майже 15–20%. Можна зробити висновок, що іпотечне кредитування в 

Україні 2009 р. було доволі ризиковим для банків та дорогим для населення – 

кредити видавали в середньому під 25% річних із початковим внеском 

щонайменше 40% вартості об’єкта [36, с. 10]. 

Пожвавлення на кредитному ринку України розпочалося з осені 2010 р. 

Банки збільшили кількість нових програм кредитування та знизили відсоткові 

ставки за позиками (у грудні 2010 р. середня вартість кредитів у національній 

валюті становила 14,8% проти 17,7% у січні 2010р. [496]).  

Найбільшим попитом на ринку користувалися кредити на придбання 

автомобіля. Наприкінці 2010 р. такі кредити надавали майже 40 банків, у той час 

як на початку року – лише 10 банків. Автокредитування 2010 р. стало одним з 

найдешевших на українському кредитному ринку (в середньому 18–19% річних) 

[36]. 

Іпотечні кредити наприкінці 2010 р. пропонували 30 банків, однак попиту 

на них майже не було. Частка іпотечних кредитів із загальної суми наданих 

банками України, становила 0,3%. Середня ставка за кредитами на нерухомість 
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була достатньо високою та становила 20,4% річних. Початковий внесок мав бути 

в обсязі щонайменше 30% вартості житла [445].  

У підсумку за 2010 р. загальний обсяг кредитних вкладень банків 

збільшився на 1,3% – до 732,82 млрд грн. Кредитний ринок почав поволі 

відновлюватися після кризи. Великою мірою цьому сприяло відновлення довіри 

населення до банківської системи. Однак вартість кредитів була ще достатньо 

високою, що робило недоступними для більшості громадян нові програми 

банківського кредитування.  

Виявлені тенденції розвитку кредитування продовжилися і 2011 р. 

Загальний обсяг залишків кредитних вкладень за 2011 р. становив 801,8 млрд 

грн, зрісши за рік на 9,4% або на 68 987 млн грн, порівняно із 2010 р.  

Водночас проблему іпотечного кредитування 2011 р. також не було 

подолано. Банки не припиняли надавати ці кредити за умов найнижчої ставки (у 

розмірі 16% річних), які перетворювалися у 160% переплати для позичальника 

за десять років. Попри те, задля зменшення ризику банки вимагали перший 

внесок у розмірі від 30% до 50%, а подекуди і до 75%. Відтак іпотечні  кредити 

без першого внеску до кінця 2011 р. були невигідними [445].  

Позитивна динаміка розвитку кредитного ринку та нарощування обсягів 

банківського кредитування була і впродовж наступних років. Проте темпи 

приросту кредитів, наданих в економіку України, вже не були такими високими 

як у докризовий період, а становили: 2012 р./ 2011 р. – 101,6%; 2013 p./ 2012 p. – 

111,7%; 2014 p. /2013 p. – 112,1%.  

Позитивною подією 2012 р. стало зростання обсягів наданих іпотечних 

кредитів і для фізичних, і для юридичних осіб, загальний обсяг яких за 2012 р. 

становив 175 219 млн грн та зріс, порівняно із 2011 р. на 77 788 млн грн, або на 

179,8% [99]. 

2013 року через розширення ресурсної бази банків зросла їхня ліквідність 

та знизилася вартість кредитних коштів. Середньозважена процентна ставка за 

кредитами у національній валюті 2013 р. зменшилася до 15,9% з 18,4% 2012 р. 
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[496], а на міжбанківському кредитному ринку – до 4,7% з 12,4% [474] 

відповідно.  

Загальний обсяг залишків за кредитами на початок 2015 р. становив 

1 020 667 млн грн та зріс у 11,52 разу порівняно із початком 2005 р. [99]. 

Варто зауважити, що впродовж 2014 р. кредитна активність банківських 

установ України була низькою, що зумовлено нестабільною політичною та 

економічною ситуацією у країні, скороченням ресурсної бази, погіршенням 

кредитоспроможності позичальників та високим рівнем невизначеності щодо 

подальшого економічного розвитку, що своєю чергою змушувало банківські 

установи більш прискіпливо ставитись до фінансового стану потенційних 

позичальників або й узагалі призупинити на певний час кредитування. Загалом, 

збільшення обсягу клієнтського кредитного портфеля впродовж 2014 р. 

відбувалось водночас із суттєвою девальвацією національної валюти, що 

відобразилось на збільшенні кредитних залишків у гривневому еквіваленті [11]. 

Водночас фінансова криза 2014 р. призвела до зростання частки 

проблемних кредитів у активах банків України на початку 2015 р. до 13,5%, яка 

вже наприкінці 2015 р. зросла до 21,2% вартості банківського кредитного 

портфеля. Тобто впродовж 2014 р. частка проблемної заборгованість банків зросла 

у 1,75 разу, а 2015 р. – у 1,57 разу, на що є свідченням значного погіршення якості 

кредитних портфелів вітчизняних банків та катастрофічно важкого фінансового 

стану банківської системи України, що призведе до подальших банкрутств 

комерційних банків, яких наприкінці 2015 р. залишилося 120 проти 163 банків  на 

початку року. 

Таким чином, проаналізувавши динаміку банківського кредитування у 

2005–2014 рр., можемо відмітити загалом її позитивне зростання впродовж 

усього періоду із незначним відхиленням (-1,5% 2009 р.). А зважаючи на те, що 

впродовж зазначеного періоду національна економіка двічі перебувала у 

кризовому стані (2008–2009 рр. та від 2014 р.), можна констатувати достатню 

адаптованість банків до негативних впливів зовнішнього середовища, які не 

відображалися на їхній кредитній діяльності. 
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За строками погашення кредити, надані резидентам у 2005–2014 рр., також 

розподілялися нерівномірно (рис. 4.2.). 

 

Рис. 4.2. Динаміка кредитів в розрізі строків погашення у 2006–2015 рр., 

млрд грн, на початок періоду 

Джерело: розроблено на основі [99] 

 

Отож структура кредитів, наданих банками України у 2005–2014 рр., у 

розрізі строків погашення також була неоднорідною та мінливою. Можна 

простежити почерговість переважання коротко- та середньострокових кредитів. 

Зокрема, середньострокові кредити на строк від 1 до 5 років значно переважали 

інші строкові кредити до початку 2010 р., починаючи з якого, банки надавали 

більші обсяги кредитів на короткі строки – до 1 року.  

Обсяги довгострокових кредитів упродовж 2005–2014 рр. завжди були 

незначними. Це вказує на недостатнє кредитне забезпечення реальної економіки 

довгостроковими кредитними ресурсами, а з іншого боку – свідчить про 

неготовність банків до довгострокового кредитування через високу ймовірність 

кредитного ризику та нестачу ресурсної бази для такого кредитування.  

Середньорічна структура кредитів за строками кредитування у 2005–

2014 рр. розподілилася таким чином: короткострокові кредити – 37,1%; 
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середньострокові кредити – 39,3% та довгострокові кредити – 23,6%. Тобто 

впродовж досліджуваного періоду переважали кредити, надані на строк від 1 до 

5 років.  

На початку 2015 р. кредити до 1 року становили 413 045 млн грн; кредити 

від 1 до 5 років – 390 343 млн грн, а понад 5 років – 217 280 млн грн. Попри 

кризовий стан в економіці України, короткострокові кредити скоротилися 

порівняно з обсягом на початку 2014 р. на 13,06 млрд грн, а обсяги середньо- та 

довгострокових кредитів, навпаки, зросли – на 79,6 млрд грн та на 43,3 млрд грн 

відповідно.  

За чинною грошово-кредитною статистикою НБУ, суб’єкти господарювання 

за секторами економіки поділяють на [99]: 

 а) депозитні корпорації, тобто комерційні банки;  

б) інші нефінансові корпорації, до яких перш за все належать страхові 

компанії та недержавні пенсійні фонди, різні фінансові посередники та 

допоміжні фінансові організації;  

в) сектор загального державного управління, до якого належать центральні 

органи державного управління, регіональні та місцеві органи державного 

управління;  

г) нефінансові корпорації, зокрема державні нефінансові корпорації та 

суб’єкти підприємництва реального сектора;  

д) інші сектори економіки, враховуючи домогосподарства та некомерційні 

організації, що обслуговують домашні господарства. 

До структури кредитів за секторами економіки НБУ зараховує всі сектори, 

окрім комерційних банків (рис. 4.3). 

Упродовж періоду 2005–2014 рр. найбільші обсяги кредитів було надано 

сектору нефінансових корпорацій та домашнім господарствам, які займають 

левову частку в секторі «Інші сектори економіки». Середньорічна частка 

кредитів, наданих цим секторам економіки, у загальному обсязі наданих 

кредитів банками України у 2004–2014 рр. становила 70,1% та 27,4% відповідно. 
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Рис.4.3. Кредити, надані банками України за секторами економіки у 2005–

2015 рр., млн грн, на початок періоду 

Джерело: розроблено на основі [99] 

 

Залишки за кредитами, наданими сектору нефінансових корпорацій, на 

01.01.2015 р. становили 778,8 млрд грн (з них, кредити підсектору державних 

нефінансових корпорацій – 64,1 млрд грн, або 8,2%) [99].  

У структурі кредитів сектору нефінансових корпорацій на початку 2015 р. 
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менше за обсяг на початку 2014 р. (65,6% ) та на 6,89 п.п. менше, ніж на початку 

2005 р. (59,9%) [99]. Тобто українська гривня як валюта кредитування для 

суб’єктів господарювання хоча і є пріоритетною, однак щораз більшу перевагу 

підприємства віддають кредитам в іноземній валюті.  

У незначних обсягах кредити надавались іншим фінансовим корпораціям та 
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яких за досліджуваний період 2004–2014 рр. становила 1,89% та 0,60% 

відповідно.  

Отож, дослідивши структуру кредитування в Україні за секторами 

економіки, можемо вважати її достатньо раціональною і такою, що відповідає 

потребам економіки: найбільші обсяги кредитів надходять нефінансовим 

корпораціям (суб’єктам господарювання) – понад 70%, а решту розподіляють 

поміж іншими секторами економіки. Тобто спосерігаємо переважаюче 

забезпечення банківськими кредитами реальної економіки. 

Окрім структурних складових банківського кредитування, в контексті 

загального аналізу кредитів, наданих банками, потрібно дослідити також 

динаміку вартості кредитів в Україні впродовж 2006–2014 рр., яка 

безпосередньо впливає на попит на кредити з боку економічних суб’єктів (табл. 

4.1). 

Таблиця 4.1 

Вартість банківських кредитів в Україні упродовж 2007–2015 рр.,  

на початок періоду, % 

Джерело: розраховано на основі [49] 

Як свідчать дані табл. 4.1, упродовж досліджуваного періоду 

середньозважена процентна ставка за кредитами в національній валюті була 

найвищою 2009 р. та на початку  2010 р. становила 21,4 % річних. Зростання 

вартості кредитів було зумовлено зростанням ймовірних ризиків, що 

супроводжують фінансову кризу, та дефіцитом кредитних ресурсів у банківській 

Відсоткова ставка 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Середня   відсоткова 

ставка за кредитами в 

національній валюті, % 

15 13,8 18,0 21,4 15 15,1 18,4 15,9 18,8 

Середня   відсоткова  

ставка за кредитами в 

іноземній валюті, % 

11,4 11,4 11,8 10,6 10,1 9,5 8,3 9,4 8,3 

Інтегральна  відсоткова  

ставка за кредитами, % 
13,6 12,9 15,6 18,1 12,5 12,3 13,3 12,6 14,43 
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системі. Водночас вартість кредитів у іноземній валюті становила 10,6% річних 

та знизилася на 1,2 п.п. порівняно з 2008 р. (11,8%), на що вплинула заборона 

НБУ кредитувати в іноземній валюті. Таким чином, середньорічна інтегральна 

процентна ставка за 2009 р. становила 18,1%.   

Упродовж 2010–2014 рр. чіткої динаміки щодо вартості кредитів не 

спостерігалося, а середні відсоткові ставки за кредитами у національній валюті 

та в іноземній валюті мали обернено пропорційну залежність по динаміці: за 

зростання вартості кредитів у гривні вартість кредитів у іноземній валюті 

зменшувалася.  

Піковими за вартістю кредитів у національній валюті стали 2009 р., 2012 р. 

та 2014 р., коли середньорічна вартість кредитів становила 21,4%, 18,4% та 

18,8% відповідно. Основними негативними чинниками, що впливали на 

зростання вартості кредитів, були дефіцит вільних фінансових ресурсів у банках 

та зростання ризику банків при кредитуванні через нестабільну економічну 

ситуацію в державі.  

Відсоткова ставка за кредитами в іноземній валюті була підвищеною 

впродовж 2007–2011 рр., а її середнє значення у цей період становило 11,06%. 

Однак від початку 2012 р. після регулювання НБУ адміністративними важелями 

валютного кредитування відсоткова ставка за кредитами в іноземній валюті не 

перевищувала 10%, а її середнє значення у 2012–2014 рр. становило 8,88%. 

Таким чином, коливання відсоткових ставок за кредитами у національній та 

іноземній валютах відображало наявність на кредитному ринку вільних 

кредитних ресурсів, попит на них з боку позичальників та, опосередковано, 

характеризувало ситуацію на фінансовому ринку України. 

Отож аналіз динаміки та структури банківського кредитування в розрізі 

вимог банків за наданими кредитами, вартості кредитів, валюти та строків 

кредитування і за секторами економіки доводить, що на початок 2015 р. 

найбільша частка кредитів, наданих банками України, припадала на 

короткострокові кредити у національній валюті для нефінансових корпорацій – 

25,9%.  
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Ґрунтуючись на аналізі динаміки показників банківського кредитування в 

Україні у 2005–2015 рр., наведеної у додатку Л, спрогнозуємо обсяг кредитів, 

наданих в економіку комерційними банками України, на основі побудови лінії 

тренда (парної лінійної регресії). Параметри побудованої трендової моделі для 

аналізованого показника подано у табл. 4.2 та табл. 4.3. 

Таблиця 4.2 

Протоколи регресійного аналізу
 

Коефіцієнти 
Значення 

коефіцієнтів 

Стандартна 

помилка 
t-статистика P-Значення 

b  -185 560 785,64 19 522 977,42 -9,50 0,00001 

a  92 619,24 9 712,91 9,54 0,00001 

Джерело: розраховано автором 

Побудована модель проходить усі тести статистики (похибки, t-

 статистику). 

Таблиця 4.3 

Регресійна статистика
 

Показники Значення 

Коефіцієнт множинної кореляції R  0,95 

Коефіцієнт детермінації R
2
 0,91 

Нормований R
2
 0,90 

Джерело: розраховано автором 

 

Коефіцієнт детермінації (R
2
) для побудованої моделі становить 0,91. Це, а 

також інші показники регресійної статистики (коефіцієнт множинної кореляції R 

та нормований R
2
) свідчать про адекватність побудованих моделей та 

можливість їх використання для прогнозування досліджуваних показників. 

З-поміж усіх видів трендових моделей найточніше аналізований ряд 

описує лінійна модель. Побудована лінія тренда обсягу кредитів, наданих в 

економіку комерційними банками представлена на рис. 4.4. 
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Рис. 4.4. Трендова модель обсягу кредитів, наданих в економіку банками 

упродовж 2005–2015 рр., на початок періоду 

Джерело: власна розробка автора 

 

Як видно з рис. 4.4, побудована регресійна модель з точністю 0,9099 

апроксимує часовий ряд. Протягом усього досліджуваного періоду 

спостерігається незначне відхилення емпіричного ряду від теоретичного. 

Суттєвіші коливання були помітні лише у 2005–2015 рр.  

На основі побудованої трендової моделі спрогнозовано обсяги кредитів, 

наданих в економіку України комерційними банками, на 2016–2019 рр. (рис. 

4.5.).  

Таким чином, побудова трендової моделі допомогла спрогнозувати обсяги 

кредитів, наданих в економіку України у 2016–2019 рр., які визначено на рівні:  

2016 р. – 1 159 594,873 млн грн 

2017 р. – 1 252 214,109 млн грн 

2018 р. – 1 344 833,345 млн грн 

2019 р. – 1 437 452,582 млн грн 

y = 92619x - 2E+08

R
2
 = 0,9099
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Рис. 4.5. Прогноз обсягу кредитів, наданих в економіку банками на 2016–

2019 рр., на початок періоду 

Джерело: власна розробка автора 

 

Задля комплексного дослідження банківського кредитування, 

проаналізуємо показники кредитної активності, дохідності, рентабельності та 

прибутковості кредитних операцій у розрізі груп банків України 

Кредитна активність банку – це відношення кредитних вкладень до 

загальних активів. Банк, який занадто перевантажений позиками, має високу 

частку кредитів у загальних активах. Оптимальне значення частки кредитних 

вкладень у загальних активах – 65–75% [10]. Значення кредитної активності 

понад 75% свідчить про агресивну ризиковану кредитну політику банку та 

недостатню диверсифікацію активів.   

Кредитну активність банків України у 2005–2014 рр. наведено у табл. 4.4 

Середнє значення кредитної активності банків України за період 2006–

2014 рр. становило 74,81%. Водночас можна простежити відмінності за 

показниками у групах банків. 
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Таблиця 4.4 

Показники кредитної активності банків України упродовж 2006–2015 рр., на початок періоду 

Джерело: розраховано на основі [99, 104] 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп 
приросту 
2015/06 

Загальний  обсяг кредитного  
портфеля банків, млн грн 

143 423 245 230 426 867 734 022 723 295 732 822 801 809 815 142 911 402 1 020 667 7,12 

Усього активів,  млн грн 213 878,0 340 179,3 599 396,1 926 086,5 880 302 942 088 1 054 280 1 127 192 1 278 095 1 316 852 6,16 
Частка кредитного  портфеля в 
активах банків, % 67,1 72,8 71,6 79,4 82,0 78,1 76,1 72,7 71,9 77,5 1,15 

зокрема 
Група І (найбільші банки) 

Кредитний  портфель банків,  
млн грн 

84 686,9 160 924,6 291 769,4 521 997,1 526 177,1 524 602,5 570 967,3 444 253,9 514 165,2 648 524,7 7,66 

Усього активів,  млн грн 123 501,9 211 760,8 388 271,1 629 543,0 606 250,0 628 785,6 705 449,0 716 233,4 821 585,5 961 092,8 7,78 

Частка кредитного  портфеля в 
активах банків, % 

69,9 76,7 75,5 83,3 87,5 83,1 81,3 62,0 63,8 67,5 0,97 

Група ІІ (великі банки) 
Кредитний  портфель банків, млн 
грн 

23 031,4 42 048,4 65 958,6 115 958,0 102 695 128 895,5 120 459,4 123 619,4 146 189,1 124 568,6 5,41 

Усього активів,  млн грн 37 600,8 64 808,1 102 956,2 154 115,6 138 333,8 170 328,6 155 635,8 194 678,7 221 891,2 190 154,6 5,06 
Частка кредитного  портфеля в 
активах банків, % 

61,0 65,5 64,9 75,7 74,0 76,5 77,7 63,0 66,1 65,5 1,07 

Група ІІІ (середні банки) 
Кредитний  портфель банків, млн 18 552,3 20 543,9 41 866,4 49 334,0 43 813,7 44 167,5 52051,7 56 241 62 804,7 62 266,5 3,36 

Усього активів,  млн грн 27 811,0 29 278,1 61 170,0 68 003,3 57 033,3 59 806,0 81 974,1 101 505,5 103 306,4 98 660,8 3,55 
Частка кредитного  портфеля в 
активах банків,% 

67,1 70,9 68,0 73,5 77,2 74,0 63,1 55,6 61,4 63,1 0,94 

Група ІV (малі банки) 
Кредитний  портфель банків, млн 16 006,1 22 005,7 30 457,6 54 526,9 53 609,9 52 870,9 70 385,4 70 266,7 76 060,0 38 251,0 2,39 

Усього активів,  млн грн 24 964,2 34 332,3 46 998,7 74 424,6 71 832,6 83 163,7 111 213,4 111 476,2 130 725,6 66 809,7 2,68 

Частка кредитного  портфеля в 
активах банків, % 

64,1 64,5 65,9 73,0 75,8 64,5 63,3 63,8 58,4 57,3 0,89 
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Зокрема, середня частка кредитного портфеля в активах банків групи І 

(найбільші банки) за досліджуваний період (2006–2014 рр.) становить 75,06 %; 

банків групи ІІ (великі банки) – 68,99 %; банків групи ІІІ (середні банки) – 

67,39 %; банків групи ІV (малі банки) – 65,06%.  

Як свідчать дані табл. 4.4, лише найбільші банки України провадили 

агресивну кредитну політику. Решта банків мали середнє значення кредитної 

активності  в оптимальних межах 65–75%. 

Агресивна кредитна політика була притаманна банкам групи І упродовж 

2007–2012 рр., коли частка кредитного портфеля в їхніх активах становила від 

75,5% (2008 р.) до 87,5% (2010 р.). Саме у цей період банки найбільше 

піддавалися кредитному ризику та найбільше ризикували своєю ліквідністю 

задля отримання вищих процентних доходів. Однак уже у 2012–2014 рр. 

показники кредитної активності банків групи І значно скоротилися та мали 

значення нижчі або в межах оптимальних – 62,0%, 63,8% та 67,5%. 

Такі показники кредитної активності найбільших банків України 

засвідчили більш виважену кредитну політику банків у період економічної 

нестабільності, що позитивно вплинуло на рівень ризиковості їхньої діяльності, 

їхню ліквідність та платоспроможність. 

Достатньо високу кредитну активність банків інших груп спостерігали 

упродовж 2008–2010 рр. Однак затяжний кризовий стан економіки, більша  

виваженість у кредитній політиці банків та нарощування банківських активів 

завдяки зростанню частки державних цінних паперів призвели до зниження 

кредитної активності банків І-ІІІ груп у 2012–2014 рр. у середньому на 9,3 п.п. 

Отож динаміка кредитної активності банків відображає їхню діяльність на 

кредитному ринку України. Зростання кредитної активності банківських 

установ в Україні у перші роки після кризи (2008–2009 рр.) стало наслідком 

прагнення банків за будь-яку ціну досягнути позитивних фінансових 

результатів на тлі зниження доходів економічних суб’єктів, фінансової 

нестабільності та зниження довіри до банківської системи. Зворотним боком  
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агресивної кредитної політики стало погіршення якості кредитних портфелів та 

зростання проблемної заборгованості.   

Ґрунтуючись на динаміці обсягів кредитних портфелів банків І–IV груп 

упродовж 2006–2015 рр., представлених у табл. 4.4, спрогнозуємо обсяг 

кредитних портфелів банків на короткотермінову перспективу 2016–2019 рр. на 

основі побудови лінії тренда (парної лінійної регресії) для кожної групи банків.  

Параметри побудови трендових моделей обсягів наданих в економіку 

кредитів банками І–IV групи наведено у табл. 4.5 та табл. 4.6. 

Таблиця 4.5 

Протоколи регресійного аналізу
 

Коефіцієнти 
Значення 

коефіцієнтів 

Стандартна 

помилка 
t-статистика P-значення 

Кредитний портфель банків І групи 

b  -102593878,71 24207704,09 -4,24 0,003 

a  51242,32 12040,63 4,26 0,003 

Кредитний портфель банків IІ групи 

b  -23914903,10 4614763,00 -5,18 0,001 

a  11944,41 2295,33 5,20 0,001 

Кредитний портфель банків IIІ групи 

b  -9332700,98 1409277,12 -6,62 0,0002 

a  4664,44 700,96 6,65 0,0002 

Кредитний портфель банків IV групи 

b  -9997551,71 3431231,90 -2,91 0,02 

a  4996,76 1706,65 2,93 0,02 

Джерело: розраховано автором 

 

Побудовані моделі проходять усі тести статистики (похибки, t-статистику). 

Коефіцієнти детермінації ( 2R ), а також інші показники регресійної 

статистики (коефіцієнт множинної кореляції та нормований 
2R ) свідчать про 

адекватність побудованих моделей та можливість їх використання для 

прогнозування досліджуваних показників. 

Для кожного з аналізованих показників було побудовано різні види 

трендових моделей, однак найточніше аналізовані ряди обсягу наданих 

кредитів описує лінійна модель. Побудовані лінії тренда для відображення 



272 

 

обсягів кредитних портфелів банків І–IV груп упродовж 2006–2015 рр. 

наведено у додатку М. 

Таблиця 4.6 

Регресійна статистика
 

Показники Значення 

Загальний обсяг кредитного  портфеля банків 

Коефіцієнт множинної кореляції R  0,94 

Коефіцієнт детермінації 2R  0,88 

Нормований 2R  0,87 

Кредитний портфель банків І групи 

Коефіцієнт множинної кореляції R  0,83 

Коефіцієнт детермінації 2R  0,69 

Нормований 2R  0,66 

Кредитний портфель банків IІ групи 

Коефіцієнт множинної кореляції R  0,88 

Коефіцієнт детермінації 2R  0,77 

Нормований 2R  0,74 

Кредитний портфель банків IIІ групи 

Коефіцієнт множинної кореляції R  0,92 

Коефіцієнт детермінації 2R  0,85 

Нормований 2R  0,83 

Кредитний портфель банків IV групи 

Коефіцієнт множинної кореляції R  0,72 

Коефіцієнт детермінації 2R  0,52 

Нормований 2R  0,46 

Джерело: розраховано автором 

Прогнозування показників обсягу кредитів, наданих банками І–IV груп, у 

2016–2019 рр. на основі побудованих трендових моделей наведено на рис. 4.6 

(а; б).  

З рис. 4.6 (а; б) видно, що у прогнозному періоді всі показники 

зростатимуть. 2019 року обсяг кредитного портфеля банків І групи досягне 

864 366,6 млн грн (зросте на 133,3% порівняно із початком 2015 р.). 

Прогнозний обсяг кредитів, наданих банками ІІ групи, 2019 р. буде 

становити 200 869,86 млн грн (зросте на 161,3% порівняно із початком 2015 р.); 

банків ІІІ групи – 84 811,95 млн грн (зросте на 136,2% порівняно із 

початком2015 р.); банків IV групи – 90 916,52 млн грн (зросте на 237,7% 

порівняно із початком 2015 р.). 
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Рис. 4.6 а. Прогноз кредитного портфеля банків I та II  груп  

на 2016–2019 рр., на початок періоду 

Джерело: власна розробка автора 

 

Рис. 4.6 б. Прогноз кредитного портфеля банків III та IV  груп  

на 2016–2019 рр., на початок періоду 

Джерело: власна розробка автора 
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Розрахунок прогнозованих показників для банків І–IV груп наведено у 

додатку Н. 

Ефективність діяльності банків України на кредитному ринку можна 

визначити на основі розрахунку показників дохідності, рентабельності та 

прибутковості кредитних операцій банків. 

Дохідність кредитних вкладень розраховують як частку доходу від 

кредитних операцій та середньої суми кредитних вкладень за досліджуваний 

період. Коефіцієнт характеризує ефективність вкладень у кредитні операції і 

показує, скільки банк отримує доходів з кожної гривні, вкладеної саме в 

кредитні операції [10, 111, 536]. 

Рентабельність кредитних операцій розраховують діленням прибутку від 

кредитних операцій на витрати, пов’язані із залученням ресурсів. Цей показник 

характеризує ефективність обраної кредитної політики щодо регулювання 

співвідношення між ціною ресурсної бази та ціною розміщення ресурсів. 

 Прибутковість кредитних операцій розраховують діленням прибутку від 

кредитних операцій на середні кредитні вкладення. Цей коефіцієнт показує, 

скільки отримано прибутку від кредитних операцій на кожну гривню, вкладену 

в кредитні операції. Зростання показника прибутковості кредитних операцій 

вищими темпами порівняно зі зростанням показника дохідності кредитних 

операцій свідчить про підвищення ефективності кредитних вкладень [10]. 

На основі офіційних статистичних даних НБУ та звітності банків, 

розрахуємо коефіцієнти ефективності кредитної діяльності банків України. 

Результати розрахунків наведено у табл. 4.7. 

Середня дохідність кредитних операцій банків України впродовж 2006–

2015 рр. становила 13,99 %. Це показує рівень віддачі 1 грн вкладеного капіталу 

в кредитні операції та означає, що на 1 грн наданого кредиту, банк отримав 

13,99 копійки доходу. 

Найвищий рівень дохідності кредитних операцій банків відмічено у 

вітчизняній банківській системі 2009 р. – 16,46%, а найнижчий рівень
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Таблиця 4.7 

Динаміка показників ефективності кредитних операцій банків України упродовж 2005–2014 рр. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Темп     
приросту 
2014/05 

Чистий процентний дохід, млн грн 8 121,8 13 680,4 22 228,8  37 552,2 53 725,5 51 924,9 53 846,9 51 039,0 51 460,7 57 132,0 7,03 
Процентні витрати,  млн грн 10 907,4 16 578,7 28 613,4  50 818,1 65 357,5 61 409,2 59 505,6 68 239, 0 80 880,6 87 964,8 8,06 

Дохідність кредитних вкладень, % 13,27 12,34 11,91 12,04 16,46 15,46 14,14 14,63 14,52 15,09 1,14 
Рентабельність кредитних операцій, % 74,54 82,53 77,71 73,90 82,20 84,56 90,49 74,79 63,63 64,95 0,87 

Прибутковість кредитних операцій, грн 0,0566 0,0558 0,0521 0,0512 0,0743 0,0709 0,0672 0,0626 0,0565 0,0560 0,99 
Група І (найбільші банки) 

Чистий процентний дохід, млн грн 4 790,9 8 887,4 14 910,8 25 352,9 39 812,4 35 668,8 39 004,2 34 104,2 34 839,0 41 610,6 8,69 
Процентні витрати,  млн грн 6 374,6 10 227,0 18 669,4 33 064,3 45 683,2 41 256,1 39 960,1 42 135,2 50 843,4 68 324,8 10,72 
Дохідність кредитних вкладень, % 13,2 11,89 11,51 11,19 16,24 14,7 13,83 17,16 16,66 16,95 1,28 
Рентабельність кредитних операцій, % 75,16 86,90 79,87 76,68 87,15 86,46 97,61 80,94 68,52 60,90 0,81 

Прибутковість  кредитних операцій, грн 0,0566 0,0552 0,0511 0,0486 0,0757 0,0680 0,0683 0,0768 0,0678 0,0642 1,13 
Група ІІ (великі банки) 

Чистий процентний дохід, млн грн 1 153,1 2 121,2 3 342,4 5 935,5 6 433,2 9 640,1 7 018,5 7 284,2 7 322,2 7635,4 6,62 

Процентні витрати,  млн грн 1 752,1  2 994,8 4 479,8 8 808,6 9 556,3 10 886,1 8 704,6 11 916,4 13 989,1 15 837,5 9,04 
Дохідність кредитних вкладень, % 12,6 12,17 11,85 12,71 15,57 15,92 12,97 15,53 14,58 18,85 1,50 
Рентабельність кредитних операцій, % 65,81 70,83 74,61 67,38 67,32 88,55 80,63 61,13 52,34 48,21 0,73 

 Прибутковість кредитних операцій, грн 0,0501 0,0504 0,0507 0,0512 0,0626 0,0748 0,0583 0,0589 0,0501 0,0613 1,22 

Група ІІІ (середні банки) 

Чистий процентний дохід, млн грн 1 122,9 1 328,7 2 115,4 2 836,6 3 480,7 2 751,6 3 279,9 4 761,8 4 149,1 4859,3 4,33 

Процентні витрати,  млн грн 1 395,6 1 495,3 3 007,1 3 692,0 4 295,2 3 969,6 4 641,2 6 366,4 7 015,6 8302,4 5,95 
  Дохідність кредитних вкладень, % 13,6 13,75 12,24 13,23 17,75 15,2 15,22 19,78 17,78 21,14 1,55 
  Рентабельність кредитних операцій, % 80,46 88,86 70,35 76,84 81,04 69,32 70,67 74,80  59,14 58,53 0,73 
Прибутковість кредитних операцій, грн 0,0605 0,0647 0,0505 0,0575 0,0794 0,0623 0,0630 0,0847 0,0661 0,0780 1,29 

Група ІV (малі банки) 

Чистий процентний дохід, млн грн 1 055,0 1 343,1 1 860,2 3 427,2 3 999,3 3 864,4 4 544,4 4 888,8 5 150,4 3 026,7 2,87 

Процентні витрати,  млн грн 1 385,1 1 861,6 2 457,1 5 252,8 5 822,7 5 297,4 6 199,7 7 821,0 9 032,6 4 499,8 3,25 
Дохідність кредитних вкладень, % 15,2 14,56 14,17 15,92 18,32 17,31 15,26 18,09 18,65 19,68 1,29 
Рентабельність кредитних операцій, % 76,17 72,15 75,71 65,25 68,68 72,95 73,30 62,51 57,02 67,26 0,88 

Прибутковість кредитних операцій, грн 0,0659 0,0610 0,0611 0,0629 0,0746 0,0731 0,0646 0,0696 0,0677 0,079 1,20 
     Джерело: розраховано на основі [104 ] 
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дохідності – у  2007 р., коли цей показник становив лише 11,91%. 

Водночас дохідність банків різних груп різнилася між собою. 

Незважаючи на те, що обсяг кредитного портфеля банків групи І значно 

більший від кредитних портфелів банків інших груп, дохідність кредитних 

вкладень банків цієї групи була нижчою порівняно з іншими групами. 

Зокрема, середньорічна дохідність банків групи І становила 14,33%. Цей же 

показник для банків групи ІІІ  становив 15,97 %, а для банків групи ІV – 

16,72%. Таким чином, ефективність вкладень у кредитні операції впродовж 

2007–2015 рр. була найвищою у банків групи ІV. 

За підсумками 2014 р. найвища дохідність кредитних вкладень була у 

банків групи ІІІ – 21,14%, а найнижчою – у банків групи І – 16,95%. 

Показники рентабельності кредитної діяльності банків у 2005–2014 рр. 

свідчили про достатньо високий рівень прибутків банківських кредитних 

операцій на кредитному ринку України. Найвищого рівня рентабельності було 

досягнуто за результатами кредитної діяльності 2011 р. – 90,49%. Однак уже 

2012 р. рівень рентабельності кредитної діяльності банків знизився на 15,7 п.п. 

– до 74,79 %.  

За підсумками 2014 р. показник рентабельності кредитної діяльності 

банків України становив 64,95% та був меншим за відповідний показник 

2005 р. на 9,59 п.п., або на 13%. Однак, беручи до уваги від’ємний фінансовий 

результат банківської системи України за підсумками 2014 р. (-52 966 млн грн) 

[11], що було зумовлено погіршенням якості активів банків та необхідністю 

подальшого доформування резервів, такий рівень рентабельності кредитних 

операцій є цілком прийнятним.  

Динаміка розрахованих коефіцієнтів рентабельності кредитної діяльності 

банків України упродовж 2005–2014 рр. фактично віддзеркалювала динаміку 

кредитної активності банків: досягнення найвищих показників у посткризовий 

період – період піднесення кредитної активності. Точками неспівпадіння 

кредитної активності та показника рентабельності стали підсумки кредитної 

діяльності 2006-го та 2008 рр. За результатами 2006 р. кредитна активність 
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була на достатньому рівні – 72,8%, однак показник рентабельності кредитних 

операцій досяг 82,53%, що було достатньо високим значенням на цей період. 

Тобто високого фінансового результату банкам вдавалося досягти без 

особливих зусиль та витрат. За результатами 2008 р. банки отримали обернену 

ситуацію: кредитна активність становила 79,4% при рентабельності 73,90%. 

Таким чином, зростання обсягів наданих кредитів в економіку не забезпечило 

відповідного зростання прибутковості кредитних операцій. Основним 

гальмівним чинником того періоду виступила надмірна пропозиція 

різноманітних кредитних програм на кредитному ринку та високий рівень 

конкуренції між банками. 

Дослідження рентабельності кредитних операцій у розрізі груп банків 

дало змогу виявити відмінності між рівнями їх прибутковості. Отож середній 

рівень рентабельності за 2005–2014 рр. найбільших банків України (група І) 

становив 80,02 % за середнього показника рентабельності усіх банків України 

– 76,93%. Середня рентабельність банків групи ІІ за цей же період становила 

67,68%; банків групи ІІІ – 73,0%; а банків групи ІV – 69,1%.  

Таким чином, найвищий обсяг отриманого прибутку на одиницю 

витрачених ресурсів отримували банки групи І, а найнижчий – банки групи ІІ. 

Однак, загалом, рентабельність кредитних операцій банків України є 

достатньо високою як для юридичних осіб національної економіки.  

Прибутковість кредитних операцій відображає обсяг отриманого 

прибутку від кредитних операцій на кожну гривню, вкладену в кредитну 

діяльність. 

Упродовж 2005–2014 рр. найвищий рівень прибутковості кредитних 

операцій банків України був досягнутий 2009 р. – 0,0743 грн. Проте у розрізі 

різних груп банків найвищі значення показника прибутковості були досягнуті 

у різні періоди. Наприклад, для банків групи І – 2012 р. – 0,0768 грн; для 

банків групи ІІ – 2010 р. – 0,0748 грн; для банків групи ІІІ – 2012 р. – 0,0847 

грн, а для банків групи ІV – 2014 р. – 0,0790 грн. Тобто, незважаючи на 

макроекономічну ситуацію, банки можуть досягати ефективного провадження 
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кредитних операцій у будь-якому періоді завдяки використанню сукупності 

внутрішніх управлінських інструментів та важелів.  

Середньорічний показник прибутковості кредитних операцій банківської 

системи України у 2005–2014 рр. становив 0,0603. Водночас у банків групи І 

цей показник був 0,0632, у банків групи ІІ – 0,0568, у банків групи ІІІ – 0,0667, 

а для банків групи ІV – 0,0680. Отже, середня прибутковість кредитних 

операцій упродовж 2005–2014 рр. була найвищою у банків групи ІV. 

2014 року коефіцієнт прибутковості кредитних операцій банків України 

знизився до 0,0560 грн. Тобто на 1 грн кредитних вкладень банки отримували 

5,60 копійок прибутку, що було навіть нижче від рівня прибутковості 

кредитних операцій банків 2005 р. (0,0566 грн).  

Отож, проаналізувавши ефективність кредитної діяльності банків України 

у 2005–2014 рр. за сукупністю показників, можемо зробити такі висновки. 

Найвищої ефективності кредитних операцій комерційних банків було 

досягнуто 2009 р., коли дохідність кредитних операцій становила 16,46%, 

рентабельність – 82,20%, а прибутковість – 0,0743 грн. 

Зважаючи на постійне зростання процентних витрат та зниження чистих 

процентних доходів комерційних банків упродовж останніх років 

досліджуваного періоду, ефективність кредитної діяльності комерційних 

банків України знижувалася, про що свідчить динаміка розрахованих 

показників дохідності, рентабельності та прибутковості кредитних операцій, 

які 2014 р. скоротилися до значень 15,09%, 64,95% та 0,0560 грн відповідно. 

Задля більш повного відображення стану діяльності вітчизняних банків на 

кредитному ринку впродовж 2006–2014 рр., ми проаналізували банківське 

кредитування у розрізі таких регіонів: Західного, Східного, Північного, 

Південного, Центрального та м. Києва. 

Ґрунтуючись на регіональних дослідженнях України О. Шаблія [471], до 

регіонів зараховуємо такі області: 
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 Західний регіон: Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, 

Волинську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку та Закарпатську 

області; 

 Східний регіон: Донецьку, Харківську та Луганську області; 

 Південний регіон: Запорізьку, Херсонську, Одеську та Миколаївську 

області; 

 Північний регіон: Житомирську, Київську, Чернігівську та Сумську 

області; 

 Центральний регіон: Вінницьку, Дніпропетровську, Кіровоградську, 

Черкаську  та Полтавську області. 

На основі даних Асоціації українських банків [363] за період 2006–

2014 рр., проведемо кластерний аналіз кредитної діяльності банків у розрізі 

регіонів України за найбільш знаковими для банківської системи роками: 

2006 р. – стабільний розвиток;  

2008 р. – пік розвитку кредитної діяльності;  

2010 р. – посткризовий період;  

2013 р. – відновлення кредитної діяльності;  

2014 р. – фінансово-політична криза.  

Основними показниками для аналізу обрано: кількість банківських установ 

у регіоні, їхні сукупні активи, обсяг наданих кредитів банківськими установами 

регіону в національну економіку та рівень кредитної активності. 

Зазначимо, що через те, що до АУБ подають звітність не усі банки 

України, відповідно, була змога проаналізувати лише ті дані, які 

оприлюднювала асоціація. Вихідні дані для кластерного аналізу згрупуємо у 

табл. 4.8. 

Отож позиції лідерів на кредитному ринку України займають банківські 

установи м. Києва, зважаючи на те, що в ньому зареєстровані та провадять 

кредитну діяльність близько 60% загальної кількості банків України. 

Відповідно усі розраховані показники з кредитної діяльності банків м. Києва 

також були найвищими з-поміж показників інших регіонів України.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Зокрема, кредити, надані банками м. Києва, становили в середньому за 

період 2006–2014 рр. 68,7% від загального обсягу кредитів, наданих 

банківським сектором України. У 2014 р. кредитна активність банків м. Києва 

становила 75,59% та зросла на 8,23 п.п. порівняно із 2006 р. Однак цей 

показник для м. Києва впродовж 2006–2014 рр. був на рівні, нижчому від 

розрахованого загалом в Україні рівня кредитної активності. На це негативно 

вплинула значна кількість малих банків, які були створені для обслуговування 

потреб обмеженого кола підприємств і не формували активної кредитної 

політики. 

Проведений аналіз доводить, що регіоном, у якому найбільш динамічно 

впродовж 2006–2014 рр. зростали показники кредитної діяльності, був 

Центральний. Саме до цього регіону належить найбільший банк України – ПАТ 

КБ «ПриватБанк», який уже сім років поспіль посідає перше місце в рейтингу 

банків України. За 2014 р. до АУБ подали звітність про свою діяльність дев’ять  

банків, зареєстрованих у Дніпропетровській області. Інші області регіону 

(Вінницька, Кіровоградська, Черкаська та Полтавська) немають банківських 

юридичних осіб.  

Варто зазначити, що ще до 2011 р. звітність подавали КБ «ПОЛТАВА-

БАНК», зареєстрований у м. Полтаві та ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» із 

м. Кременчука. 2014 року кредити, надані банками Центрального регіону, 

становили 182 789,3 млн грн, або 18,16% від загального обсягу наданих в 

економіку України кредитів та зросли порівняно з початком 2007 р. (27 432,39 

млн грн) на 155 356,91 млн грн, або у 6,66 разу.  

Кредитна активність банків Центрального регіону впродовж 2006–

2014 рр. також була найвищою з-поміж банків інших регіонів, а її середнє 

значення становило 80,0 % та перевищило середнє значення показників банків 

України (73,63%) на 6,37 п. п.  

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Таблиця 4.8 

Кластерний аналіз кредитної діяльності банків у розрізі регіонів України упродовж 2006–2014 рр.,  

на кінець періоду 

Джерело: розроблено на основі [Державний реєстр фінансових установ107, 363] 

ПОКАЗНИКИ 
Всього Західний 

регіон 
Східний 

регіон Північний регіон Південний регіон Центральний  
регіон м. Київ 

абс. од. % абс. од. % абс. од. % абс. од. % абс. од. % абс. од. % абс. од. % 

2006 рік 
Кількість банків, од. 150 100 9 6 22 14,7 5 3,33 16 10,67 12 8,0 86 57,33 

Кредити надані, млн грн 216 743,16 100 5 235,70 2,4 28 140,21 13,0 684,56 0,32 9 074,6 4,19 27 432,39 12,66 146 175,7 67,44 

Активи банків, млн грн 317 103,3 100 7 243,0 2,28 39 144,74 12,34 1 283,04 0,40 13 729,2 4,33 36 194,42 11,41 217 001,2 68,43 

Кредитна активність, % 68,35 - 72,29  - 71,89  - 53,35 - 66,10  - 75,79  - 67,36 - 

2008 рік 

Кількість банків, од. 167 100 9 5,39 23 13,77 5 2,99 16 9,58 14 8,38 100 59,88 

Кредити надані, млн грн 673 678,05 100 19 767,49 2,93 78 985,81 11,72 1 559,79 0,23 22 344,0 3,32 71 755,95 10,65 479 265,0 71,14 

Активи банків, млн грн 892 546,01 100 24 789,25 2,78 97 215,16 10,89 2 204,49 0,25 31 986,66 3,58 90 462,43 10,14 642 947,2 72,04 

Кредитна активність, % 75,48 100 79,74 - 81,25 - 70,76 - 69,85 - 79,32 - 74,54 - 

2010 рік 

Кількість банків, од. 154 100 7 4,55 21 13,64 5 3,25 14 9,09 13 8,44 94 61,04 

Кредити надані, млн грн 620 302,86 100 15 074,41 2,43 30 055,80 4,85 2 216,77 0,36 22 656,27 3,65 106 555,17 17,18 443 744,44 71,54 

Активи банків, млн грн 830 132,39 100 18 973,33 2,29 46 806,65 5,64 2 643,98 0,32 31 195,69 3,76 125 666,36 15,14 604 846,37 72,86 

Кредитна активність, % 74,72 100 79,45 - 64,21 - 83,84 - 72,63 - 84,79 - 73,36 - 
2013 рік 

Кількість банків, од. 128 100 7 5,47 14 10,94 3 2,34 12 9,38 11 8,59 81 63,28 

Кредити надані, млн грн 726 541,55 100 8 880,75 1,22 41 433,17 5,70 2 132,16 0,29 28 133,04 3,87 172 335,44 23,72 473 627,0 65,19 

Активи банків, млн грн 1 015 055,97 100 12 592,05 1,24 57 755,67 5,69 3 254,65 0,32 37 691,40 3,71 229 829,05 22,64 673 933,16 66,39 

Кредитна активність, % 71,58 100 70,53 - 71,74 - 65,51 - 74,64 - 74,98 - 70,28 - 

2014 рік 
Кількість банків, од. 101 100 7 6,93 4 3,96 2 1,98 9 8,91 9 8,91 70 69,31 

Кредити надані, млн грн 790 491,16 100 9 839,4 0,97 35 847,5 3,56 768,86 0,08 19 747,5 1,96 182 789,3 18,16 541 498,6 68,5 

Активи банків, млн грн 1 013 024,74 100 14 779,4 1,12 43 862,60 3,33 881,20 0,07 22 435,89 1,7 214 661,05 16,3 716 404,6  54,4 

Кредитна активність, % 78,03 100 66,57 - 81,73  - 87,25  - 88,02  - 85,15 -  75,59  - 
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2014 року кредитна активність банків регіону становила 85,15% та зросла 

на 9,36 п.п. порівняно із початком 2007 р., що пов’язано зі зростанням обсягів 

наданих кредитів більш швидкими темпами порівняно із нарощуванням активів 

банків. 

Решта регіонів за показниками провадження кредитної діяльності місця 

розділили таким чином:  

ІІІ місце – Східний регіон; 

ІV місце – Південний регіон; 

V місце – Західний регіон; 

VI місце – Північний регіон. 

На такий рейтинг перш за все визначальний вплив мала кількість банків, 

зареєстрованих у кожному регіоні, оскільки області, не представлені жодним 

самостійним банком, не мали змоги впливати на загальну кредитну діяльність 

банків України та часткові показники в розрізі регіонів.  

Таким чином, дослідивши особливості банківського кредитування в Україні 

впродовж 2005–2014 рр., можемо зробити такі висновки: 

 основними позичальниками банківських кредитів є юридичні особи, частка 

кредитів яким в середньому у 2005–2014 рр. становила 58,7%; 

 коливання відсоткових ставок за кредитами банків у національній та 

іноземній валютах відображало наявність на кредитному ринку вільних 

кредитних ресурсів, попит на них з боку позичальників та загалом 

відображало ситуацію на фінансовому ринку держави; 

 за валютою кредитування переважали кредити, надані в національній 

валюті, середня частка яких за досліджуваний період становила 55,5%; 

 визначальний вплив на строки кредитування справляла загальна 

макроекономічна ситуація в державі, яка у 2012–2014 рр. зумовила 

переважання короткострокових кредитів – 43,1% від вартості усіх кредитів, 

наданих в економіку в цей період; 
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 з-поміж виокремлених секторів економіки найбільше банківських кредитів 

отримували сектори «Нефінансові корпорації» (70,1%) та «Інші сектори 

економіки» (27,4%); 

 банки України провадили у 2006–2015 рр. доволі агресивну кредитну 

політику, що відобразилося на середньому значенні показника кредитної 

активності банків, який становив 74,81% за оптимальних значень 65–75%; 

 найвища кредитна активність притаманна банкам групи І, середнє значення 

коефіцієнта кредитної активності впродовж 2005–2014 рр. становило 75,9%; 

кредитна активність банків групи ІV за цим показником була найменшою –

65,9%;  

 аналіз ефективності кредитної діяльності банків України на основі 

розрахунку показників дохідності, рентабельності та прибутковості 

кредитних операцій банків показав її достатній рівень упродовж 2005–

2014 рр. Зокрема, середня дохідність кредитних операцій банків України за 

цей період становила 13,99%; середнє значення рентабельності – 76,93%; а 

середній рівень прибутковості кредитних операцій комерційних банків – 

0,0603 грн; 

 найвищої ефективності кредитних операцій комерційні банки досягли 

2009 р., коли дохідність кредитних операцій становила 16,46%, 

рентабельність – 82,20%, а прибутковість – 0,0743 грн; 

 кластерний аналіз кредитної діяльності банків у розрізі регіонів дав змогу 

визначити регіональні особливості банківського кредитування на території 

України. За його результатами найбільша частка кредитного ринку 

належить банкам м. Києва: частка їхніх кредитів 2014 р. становила 68,8% 

від загального обсягу кредитів, наданих всіма банками. Серед регіонів 

провідні позиції за обсягом кредитування та кредитною активністю 

належать Центральному регіону.  
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Основними проблемами сучасного періоду (7 етапу розвитку кредитного 

ринку України), які потребують невідкладного вирішення у сегменті 

банківського кредитування, визначені такі:  

 скорочення обсягів довгострокового кредитування, зокрема, і 

іпотечного кредитування;  

 ліквідація великої кількості банків; 

 зниження довіри населення до банківських установ; 

 зростання вартості кредитів; 

 значне зростання частки простроченої заборгованості, яка призвела до 

погіршення якості кредитного портфеля банків; 

 існування великої кількісті передумов виникнення проблемних 

кредитів як зовнішніх (нестабільний фінансово-економічний стан 

країни,  політичну нестабільність, поглиблення асиметричності 

інформації на кредитному ринку тощо), так і внутрішніх (нефаховість 

працівників банків, агресивна кредитна політика, погіршення 

фінансового стану позичальників, неефективна система супроводу 

кредиту тощо); 

 зниження ефективності кредитної діяльності банків України. 

 

 

 

4.2. Діяльність небанківських фінансових установ на кредитному 

ринку  

Дослідження, проведене у попередніх розділах роботи показало, що 

розвиток сегмента небанківського кредитного ринку зумовлений потребою 

надання фінансових послуг та створення вільного доступу до них фізичних і 

юридичних осіб, отримання кредитних ресурсів ними на вигідних умовах. 

Кредити, надані небанківськими фінансовими установами, допомагають 

розв’язати проблеми як виробничого, так і особистого характеру.  
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Основним чинником формування та розвитку небанківських фінансових 

установ є зростання доходів населення та надання в цих установах спеціальних 

послуг, яких не надають банки.  

Найважливішою рисою, яка притаманна небанківським кредитним 

установам та відрізняє їх від банків, є вузька спеціалізація. Тому такі установи є 

не стільки конкурентами банкам, скільки наслідком послідовного розвитку 

інфраструктури кредитного ринку задля забезпечення юридичних та фізичних 

осіб кредитними ресурсами.  

Незважаючи на дослідження проблем функціонування окремих 

небанківських установ та їх кредитного потенціалу в працях багатьох 

вітчизняних і зарубіжних учених: В. Базилевича, О. Барановського, О. Василика, 

Н. Внукової, О. Вовчак, В. Геєця, А. Гриценка, В. Глущенка, Б. Івасіва, 

В. Корнєєва, М. Крупки, І. Лютого, В. Міщенка, С. Науменкової, М. Савлука, 

В. Унинець-Ходаківської, В. Опаріна, С. Реверчука, С. Шумської, І. Чугунова, 

М. Туган-Барановського, А. Сміта, Д. Рікардо та інших – єдиної думки щодо 

структури ринку небанківських фінансових установ та їх функціонування як 

кредиторів кредитного ринку досі немає. Тому вважаємо за доцільне докладніше 

зупинитися на з’ясуванні сутності цих установ та специфіці їхньої діяльності як 

суб’єктів кредитного ринку. 

Приналежність небанківської фінансової установи до суб’єктів кредитного 

ринку визначає критерій надання кредитів на власний ризик. В Україні, з огляду 

на це, до небанківських фінансових установ, які здійснюють кредитування 

фізичних та юридичних осіб, можемо зарахувати:  

 кредитні установи, зокрема кредитні спілки, інші кредитні установи та 

юридичні особи публічного права (ЮОПП) [346]. 

 фінансові компанії, зокрема, факторингові компанії, лізингові компанії; 

 ломбарди. 

На кредитному ринку фінансові компанії реалізують: надання фінансових 

кредитів за рахунок власних коштів, фінансовий лізинг як різновид фінансового 

кредиту та факторинг як форму кредитування. З огляду на це, з-поміж 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0797-03?nreg=z0797-03&find=1&text=%F4%E0%EA%F2%EE%F0%E8%ED%E3&x=0&y=0#w12
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
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фінансових компаній будемо виділяти лізингові компанії (лізингодавці) та 

факторингові компанії.  

Ломбарди – це ще одні специфічні кредитори кредитного ринку, 

кредитування яких обмежується лише наданням «фінансових кредитів фізичним 

особам… під  заставу майна на визначений строк та під проценти» [373]. 

Усі виокремлені небанківські фінансові установи є кредиторами кредитного 

ринку, що надають певні види кредитів, які притаманні лише їм, зважаючи на 

специфіку їхньої діяльності на ринку. Основні засади кредитної діяльності 

небанківських кредиторів чітко регламентують нормативно-правові документи.  

Задля кращого розуміння масштабів небанківського кредитування в межах 

національної економіки дослідимо динаміку кількості небанківських фінансових 

установ-кредиторів у розрізі регіонів України за даними Державного реєстру 

фінансових установ за 2007–2014 рр., який є комплексною інформаційною 

системою Нацкомфінпослуг. Ця система містить інформацію про кредитні 

спілки, ломбарди, фінансові компанії та об’єднані кількісні дані про інші 

кредитні установи і юридичні особи публічного права. Згруповані дані за 

регіонами України наведено у табл. 4.9. Для кластерного регіонального аналізу 

опрацюємо дані кредитування небанківських фінансових установ упродовж 

2006, 2008, 2010, 2013 та 2014 років, щоб узагальнити та охопити до- та 

післякризовий період їхньої діяльності. 

Ґрунтуючись на даних табл. 4.9, можемо зробити висновок про регіональне 

переважання небанківських фінансових установ упродовж 2006–2014 рр.  

Отож найбільша кількість кредитних спілок упродовж 2006–2014 рр. була в 

Західному регіоні, в якому зареєстровано та діє близько чверті усіх кредитних 

спілок України, частка яких щороку зростає (на кінець 2006 р. – 180 кредитних 

спілок, або 23,56 % від загальної кількості кредитних спілок, на кінець 2013 р. – 

165 кредитних спілок, або 26,44 % від загальної їх кількості). 
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Таблиця 4.9 

Кластерний регіональний аналіз небанківських фінансових установ як суб’єктів кредитного ринку в Україні упродовж 

2006–2014 рр., на кінець періоду 

Джерело: розраховано на основі [107] 

 
Всього 

Західний 
регіон Східний регіон Північний регіон Південний регіон Центральний  

регіон м. Київ 

од. % од. % од. % од. % од. % од. % 
2006 рік 

Кредитні спілки 764 100 180 23,6 152 19,9 56 7,32 138 18,1 145 19,0 93 12,2 

Фінансові компанії 116 100 11 1,4 15 12,9 8 6,90 9 7,8 11 9,5 62 53,4 

Ломбарди 338 100 29 8,6 93 27,5 26 7,70 64 18,9 90 26,6 36 10,7 
Інші кредитні установи 
та ЮОПП 

34  100 7 20,6 5 14,7 3 8,8 5 14,7 4 10,5 10 39,4 

2008 рік 
Кредитні спілки 829 100 186 22,43 160 19,30 61 7,35 156 18,81 163 19,66 103 12,4 

Фінансові компанії 185 100 15 8,10 18 9,72 14 7,56 15 8,10 15 8,10 108 58,4 

Ломбарди 314 100 26 8,28 82 26,11 23 7,32 61 19,42 85 27,07 37 11,8 

Інші кредитні установи 
та  ЮОПП 

61 100 11 18,03 7 11,47 5 8,20 8 10,11 6 9,83 24 39,3 

2010 рік 

Кредитні спілки 659 100 161 24,43 125 18,96 47 7,13 122 18,51 133 20,18 71 10,8 

Фінансові компанії 221 100 13 5,88 20 9,04 15 6,78 17 7,70 18 8,14 138 62,4 

Ломбарди 426 100 44 10,32 106 24.88 34 8,00 73 17,13 98 23,00 71 16,7 

Інші кредитні установи 
та  ЮОПП 

78 100 10 12,82 6 7,69 4 5,12 8 10.25 7 8,97 43 55,1 

2013 рік 
Кредитні спілки 624 100 165 26,4 133 21,3 50 8,0 104 16,7 106 17,0 66 10,67 

Фінансові компанії 377 100 21 5,6 31 8,2 17 4,5 20 5,3 37 9,8 251 66,6 

Ломбарди 479 100 48 10,0 119 24,8 38 7,9 81 16,9 105 21,9 88 18,4 

Інші кредитні установи 
та  ЮОПП 

115 100 14 12,2 10 8,7 4 3,5 13 11,0 10 8,7 64 55,7 

2014 рік 
Кредитні спілки 589 100 159 27 128 21,7 45 7,6 96 16,3 97 16,5 64 10,9 
Фінансові компанії 415 100 37 9,0 27 6,5 25 6,0 18 4,3 39 9,4 269 64,8 
Ломбарди 477 100 50 10,5 118 24,7 33 6,9 73 15,3 112 23,5 91 19,1 
Інші кредитні установи 122 100 12 9,8 10 8,2 6 4,9 8 6,6 13 10,7 73 59,8 
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Водночас найбільше фінансових компаній, інших кредитних установ та 

юридичних осіб публічного права зосереджено у м. Києві. На кінець 2013 р. 

загальна кількість фінансових компаній, зареєстрованих у м. Києві, становила 

251 од., або 66,57% від загальної кількості фінансових компаній в Україні (377 

од.) та зросла порівняно з кінцем 2006 р. на 189 од., або у 4,05 разу.  

На початок 2014 р. у м. Києві були зареєстровані та провадили діяльність 64 

інші кредитні установи та юридичні особи публічного права, що становило 

55,65 % від загальної кількості цих установ в Україні. Упродовж 2006–2013 рр. 

їхня кількість зросла у 6,4 разу (на кінець 2006 р. їх було 10 од.). 

Найбільшу кількість ломбардів у 2006–2014 рр. було зареєстровано у 

Східному та Центральному регіонах, що пов’язано із великою густиною 

урбанізованого населення на цих територіях.  

На кінець 2013 р. у Східному регіоні було зареєстровано 119 ломбардів, що 

становило 24,84% від загальної кількості ломбардів в Україні, а їхня кількість 

порівняно з кінцем 2006 р. збільшилася на 26 од. У Центральному регіоні на 

початок 2014 р. працювало 105 ломбардів, частка яких від загальної кількості 

ломбардів в Україні становила 21,92%.  

Північний регіон визначено як регіон із найменшою кількістю 

небанківських фінансових установ, яких на 01.01.2014 р. функціонувало 109 од., 

або 6,8% від загальної кількості усіх небанківських фінансових установ України. 

Це вказує на значне відставання фінансово-кредитної інфраструктури регіону 

порівняно з іншими регіонами держави. 

Аналіз даних табл. 4.9 свідчить про те, що в Києві кількість небанківських 

фінансових установ динамічно зростала впродовж 2007–2013 рр. і на початок 

2014 р. було зареєстровано 469 небанківських фінансових установ – суб’єктів 

кредитного ринку. В інших регіонах упродовж 2007–2013 рр. кількість 

небанківських фінансових була стабільною і пербувала приблизно на одному 

рівні.   

Доповнимо кількісний регіональний аналіз функціонування небанківських 

фінансових установ  аналізом фінансових показників їхньої діяльності на 
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кредитному ринку України упродовж 2007–2013 рр., якими слугують величина 

активів, обсяги кредитування та низка інших часткових показників, характерних 

окремим видам установ. 

Активи небанківських фінансових установ – суб’єктів кредитного ринку за 

період 2005–2014 рр. згруповано  у табл. 4.10.   

Таблиця 4.10 

Активи небанківських фінансових установ – суб’єктів кредитного ринку 

впродовж 2006–2015 рр., на початок періоду 

(млн грн) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Т
ем

п
 

п
р
и

р
о
ст

у
  

 
2
0
1
5
/2

0
0
6

 

Кредитні 

установи  
1 939,5 4 349,3 8 331 12 588,3 11 823,3 8 467,1 11 799,2 11 648,8 15 182,5 22 110,8 11,40 

зокрема 

 кредитні 

спілки  
1 939,5 3 241,2 5 261,0 6 064,9 4 218,0 3432,5 2 386,5 2 656,9 2 598,8 2 338,7 1,21 

 інші 

кредитні 

установи 

- 322,2 1 138,9 3 253,5 3 092,1 2 036,7 3 903,6 4 439,0 8 137,8 12 660,2 - 

 юридичні 

особи 

публічного 

права 

- 785,9 1 931,1 3 269,9 4 513,2 6 430,4 5 509,1 4552,9 4445,9 7 111,9 - 

Фінансові 

компанії  
1 871 4 825 7 057 6 011,8 7 578,5 10 226,9 19 894,2 29 703,2 39 781,2 51 264,8 27,40 

Ломбарди  418 465 367,7 525,3 618,9 888,2 1203,8 1 558,4 1518,6 1710,3 4,09 

Усього 

активів  
4 228,5 9 639,3 15 755,7 19 125,4 20 020,7 19 582,2 30 401,2 42 905,6 56 373,2 75 085,9 17,76 

Джерело: розроблено на основі [144, 342–347, 350–352] 

За даними табл. 4.10 можна зробити висновок, що загальні активи 

небанківських фінансових установ – суб’єктів кредитного ринку впродовж 

2006–2014 рр. мали переважно тенденцію до зростання. Винятком став лише 

післякризовий 2010 р., за результатами якого на початку 2011 р. активи 

скоротилися порівняно з 2009 р. на 2,2%. Основною причиною слугувало 

скорочення активів кредитних установ на 3 356,2 млн грн, або на 28,4% 

внаслідок скорочення активів кредитних спілок – на 18,6% (785,5 млн грн) та 

інших кредитних установ –  на 34,1% (1 055,4 млн грн). 



290 

  

Найбільша частка активів станом на 01.01.2015 р. припадала на фінансові 

компанії – 68,3% з-поміж усіх активів небанківських фінансових установ. 

Водночас, частка активів кредитних установ у загальному обсязі активів 

небанківських фінустанов становила 29,4%, а ломбардів – лише 2,3%. 

Найбільший темп приросту активів за 2006–2014 рр. характерний 

фінансовим компаніям. На початок 2015 р. їхні сукупні активи становили 

51 264,8 млн грн та зросли порівняно із початком 2006 р. у 27,4 разу. Вони ж 

мали і найбільший щорічний темп приросту активів, який за 2006 р. дорівнював 

257,9%.  

Водночас на початок 2015 р. обсяг активів кредитних спілок зріс порівняно 

із початком 2006 р. у 1,21 разу, однак,  порівняно з початком 2014 р. скоротився 

на 260,1 млн грн або на 10,0 %, а порівняно з обсягом активів на початку 2009 р. 

– на 3 726,2 млн грн, або у 2,59 разу. Обсяг активів юридичних осіб публічного 

права на 01.01.2015 р. становив 7 111,9 млн грн та вперше від 2011 р. 

продемонстрував зростання відповідно до попереднього року на 160,0%. 

Основною причиною скорочення активів кредитних спілок та юридичних осіб 

публічного права став негативний вплив фінансової кризи, яка призвела до 

скорочення їхньої кількості, зменшення кількості їх членів та, відповідно, 

ринкової частки. 

Від 2012 р. сукупні активи небанківських фінансових установ – суб’єктів 

кредитного ринку активно зростали, а темп зростання становив: 2012/2011 – 

155,2%; 2013/2012 – 141,1%; 2014/2013 – 131,4%, 2015/2014 – 133,2%. На 

початок 2015 р. сукупний обсяг активів небанківських фінустанов досягнув 

75 085,9 млн грн та зріс порівняно із початком 2006 р. у 17,76 разу. 

Однак незважаючи на достатньо високі темпи зростання активів 

небанківських фінансових установ – суб’єктів кредитного ринку, їхні обсяги все 

ще залишаються незначними, порівняно з активами банків. Сукупні активи 

банків та небанківських фінансових установ кредитного ринку на 01.01.2015 р. 

становили 1 391,93 млрд грн, зокрема банків – 1 316,85 млрд грн (94,6%) [99], 
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небанківських фінансових установ – суб’єктів кредитного ринку  – 75,08  млрд 

грн (5,4%).  

Таким чином, хоча небанківські фінансові установи і виконують важливу 

місію на кредитному ринку, їхня частка серед суб’єктів кредитного ринку наразі 

залишається незначною. 

Показником, який безпосередньо дозволяє дати оцінку небанківському 

кредитуванню як одному із сегментів кредитного ринку України, є обсяг 

кредитів, наданих небанківськими фінансовими установами юридичним та 

фізичним особам. Отож дослідимо динаміку обсягів кредитів, наданих 

небанківськими фінансовими установами – суб’єктами кредитного ринку 

впродовж 2005–2014 рр. за даними табл. 4.11. 

Таблиця 4.11 

Кредити, надані небанківськими фінансовими установами та їхнє 

відношення до ВВП упродовж 2006–2015 рр., на початок періоду 

(млн грн) 

Показник  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Т
ем

п
  

п
р
и

р
о
ст

у
 

2
0
1
5
/2

0
0
6
 

 Всього кредитів 

НБФУ 
2982,8 5145,2 10166,39 17970,56 13516,8 19397,9 22428,8 30785,2 31949,7 45591,3 15,28 

зокрема: 

Фінансові 

компанії всього 

кредитів: 

102,6 234,2 681,99 1 628,86 1 735,6 6 715,5 7 685,1 14 145 14 518,4 27323,4 266,31 

у тому числі: 

 кредити  26,5 83,4 172,29 170,45 135,5 300 830,2 2 440,5 4 462,4 3 540,3 133,6 

 фінансовий 

лізинг 
14,1 9,8 12,5 10,31 5,2 7,6 9,7 1,7 16,5 257,4 18,26 

 факторинг 62 141 497,2 1 448,1 1 594,9 6 407,9 6845,2 11702,8 10039,5 23525,7   379,45 

Кредитні 

установи всього 

кредитів: 

1 441,6 3 351 7 529,2 14 215 8 276,20 7 179,3 7 418,60 7 694,80 9 063,1 9 857,1 6,84 

враховуючи кредити: 

 кредитних 

спілок 
1 441,6 2 596,7 4 512,3 5 572,8 3 909,10 3 349,5 2 237,4 2 531,0 2 349,1 1994,4 1,38 

 інших 

кредитних 

установ 

 

- - 1 151,5 5 744,0 1 805,4 1 408,4 2 064,9 1 888,00 3 981,8 5138,5 - 
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Продовження табл. 4.11  .. 

 юридичних 

осіб 

публічного 

права 

- 754,3 1 865,4 2 898,2 2 561,7 2 421,4 3 116,3 3 275,8 2 732,2 2 724,2 - 

 Кредити 

ломбардів 
1439 1 560,0 1 955,2 2 126,7 3 505,0 5 503,1 7 325,1 8 945,4 8 368,2 8 410,8 5,84 

Відношення  
кредитів НБФУ 

до ВВП 

України, % 

0,67 0,95 1,41 1,9 1,48 1,79 1,69 2,18 2,19 2,9 4,33 

Джерело: розроблено на основі [342–347, 350–352] 

Проаналізувавши дані табл. 4.11, можемо визначити, що небанківське 

кредитування фінансовими установами розвивалося упродовж 2006–2014 рр. 

достатньо динамічно. Сукупний обсяг кредитів, наданих в економіку цим 

сегментом кредитного ринку, на початку 2015 р. становив 45 591,3 млн грн та 

перевищив обсяг наданих кредитів на початку 2006 р. (2 982,8 млн грн) у 15,28 

разу. Отже, фактично, за десять років сформувався ринок небанківських 

кредитів, а його вплив на розвиток національної економіки збільшився у 4,33 

разу, про що свідчить зростання відношення кредитів  НБФУ до ВВП із 0,67% на 

початку 2006 р. до 2,9% на початку 2015 р. 

Водночас аналіз у розрізі складових сегмента небанківського кредитування 

засвідчив, що факторингові компанії та ломбарди, які через особливості їхньої 

кредитної діяльності не постраждали від фінансової кризи, впродовж 2010–

2014 рр. значно наростили обсяги наданих кредитів. Найбільша активність 

факторингової діяльності припала на 2014 р., за підсумками якого факторингові 

компанії надали послуг на суму 23 525,7 млн грн, що перевищило обсяг послуг, 

наданих на початку 2006 р. у 379,45 разу. Ломбарди на 01.01.2015 р. надали 

кредитів під заставу майна на суму 8 410,8 млн грн, що перевищило їхні обсяги 

на початку 2006 р. у 5,84 разу. Відносна стабілізація національної економіки  

2013 р. незначно знизила обсяги факторингових послуг, які на початку 2014 р. 

зменшилися на 1 663,3 млн грн (14,2%) порівняно із їхнім обсягом на початку 

2013 р. та становили 10 039,5 млн грн Обсяги ломбардних кредитів на початку 
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2014 р. також зменшилися на 577,2 млн грн (6,4%) порівняно з початком 2013 р. 

та становили  8 368,2 млн грн 

На інші небанківські суб’єкти кредитного ринку фінансові кризи (2008 р. та 

2014 р.) впливали лише негативно, наслідком чого стало зниження показників 

їхньої кредитної діяльності.  

Кредити, надані фінансовими компаніями 2009 р., скоротилися на 20,5%; 

послуги фінансового лізингу – на 49,6%; обсяг кредитів, наданих кредитними 

спілками, – на 29,9%; іншими кредитними установами – на 68,9%;  юридичними 

особами публічного права – на 11,6%. Загальне скорочення обсягів 

небанківського кредитування фінансовими установами 2009 р. становило 

4 453,76 млн грн, або 24,8%. Варто зазначити, що криза 2008 р. найбільш 

негативно вплинула саме на установи кредитної коперації, кредитування яких на 

початок 2010 р. скоротилося на 5 938,8 млн грн, або на 47,8%. 

2010 року скорочення обсягів кредитування установ кредитної кооперації 

тривало і за результатами 2010 р. на 01.01.2011 р. становило 1 096,9 млн грн та 

зменшилося на 13,3%. Лише 2011 р. почалося пожвавлення кредитної діяльності 

кредитних установ, яке відобразилося на незначному зростанні обсягів наданих 

кредитів – на 239,3 млн грн, або на 103,3% на кінець 2011 р. Темп зростання 

обсягів наданих кредитів за 2012 р. становив 103,7%, за 2013 р. – 117,8%, а за 

2014 р. – 108,8%.  

Від 2011 р. обсяги кредитної діяльності небанківських фінансових установ 

почали зростати в розрізі всіх видів кредитів. Особливо активізувалася кредитна 

діяльність фінансових компаній, що засвідчили обсяги зростання наданих 

кредитів із власних коштів, які станом на початок 2014 р. досягли суми 4 462,4 

млн грн та зросли у 168,3 разу порівняно із обсягами наданих кредитів на 

початок 2006 р. (102,6 млн грн).  

Зростання загальних обсягів кредитів, наданих кредитними установами, 

починаючи від 2012 р., відбувалося завдяки зростанню кредитування 

юридичними особами публічного права та іншими кредитними установами, 

обсяг кредитів яких на початку 2015 р. становив 2 724,2 млн грн та 5 138,5 млн 
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грн відповідно, перевищивши докризовий рівень початку 2008 р. у 1,46 разу та у 

4,46 разу відповідно. Проте кредитні спілки так і не подолали наслідків 

фінансової кризи 2008 р., а обсяг наданих ними кредитів не припиняв 

скорочуватися впродовж усього періоду 2010-2014 рр. і на 01.01.2015 р. 

дорівнював 1994,4 млн грн, що менше від докризового обсягу 2008 р. (5 572,8 

млн грн) у 2,8 разу. Загалом обсяг кредитів кредитних спілок за період 2006–

2014 рр. зріс у 1,38 разу. 

Таким чином, з усіх проаналізованих небанківських  фінансових установ, 

що виступають суб’єктами кредитного ринку, найповільніші темпи зростання 

упродовж 2010–2014 рр. спостерігали у кредитних спілок. Усі інші небанківські 

фінансові установи, успішно подолавши наслідки фінансової кризи, активно 

розвиваються та нарощують ринкові частки і у сегменті небанківського 

кредитування, і на кредитному ринку загалом.  

На обсяги кредитування кредитних спілок значний вплив має низка 

чинників, зокрема: доходи юридичних та фізичних осіб, довіра до кредитних 

спілок, стабільність національної економіки тощо. Саме ці чинники є 

визначальними у формуванні таких показників діяльності кредитних спілок: 

динаміка кількості КС, кількість  членів КС, внески членів КС на депозитні 

рахунки, капітал спілок тощо. Отож кредитні спілки, порівняно з іншими 

небанківськими фінансовими установами, виявилися найбільш вразливими до 

проявів фінансової кризи та найменш спроможними щодо її якнайшвидшого 

подолання. 

Відтак кредитні спілки мали б скласти потужну конкуренцію іншим 

небанківським фінансовим установам, оскільки світовий досвід засвідчує суттєві 

переваги кредитних спілок у конкурентній боротьбі перед іншими учасниками  

фінансового ринку. Нині ж кредитні спілки України втратили довіру населення.  

На основі поданих у табл. 4.11 обсягів кредитів, наданих небанківськими 

фінансовими установами, побудуємо лінію тренда (парної лінійної регресії), щоб 

спрогнозувати показники обсягів кредитування цими установами.  
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Параметри для побудови трендової моделі обсягів кредитів, наданих 

небанківськими фінансовими установами, подано у табл. 4.12 та табл. 4.13. 

Таблиця 4.12 

Протоколи регресійного аналізу
 

Коефіцієнти 
Значення 

коефіцієнтів 

Стандартна 

помилка 
t-статистика P-Значення 

b  -7310632,70 678698,96 -10,77 0,00001 

a  3645,66 337,66 10,80 0,00001 

Джерело: розраховано автором 

Побудована модель проходить усі тести статистики (похибки, t-

статистику). 

Таблиця 4.13 

Регресійна статистика
 

Показники Значення 

Коефіцієнт множинної кореляції R  0,97 

Коефіцієнт детермінації 2R  0,94 

Нормований 2R  0,94 

Джерело: розраховано автором 

Для аналізованого показника було побудовано різні види трендових 

моделей, однак найточніше аналізований ряд описує лінійна модель. 

Побудована лінія тренда обсягу кредитів, наданих небанківськими фінансовими 

установами, представлена на рис. 4.7. 

 

Рис. 4.7. Трендова модель обсягу кредитів, наданих небанківськими 

фінансовими установами упродовж 2006–2015 рр. 
Джерело: власна розробка автора 

y = 3645,7x - 7E+06

R
2
 = 0,9434
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Коефіцієнти детермінації ( 2R ), а також інші показники регресійної 

статистики (коефіцієнт множинної кореляції та нормований 2R ) свідчать про 

адекватність побудованої моделі та можливість її використання задля 

прогнозування досліджуваного показника. 

Виконаний на основі побудованої трендової моделі прогноз обсягу 

кредитів, наданих небанківськими фінансовими установами на 2015–2018 рр. 

подано на рис. 4.8.  

 

Рис. 4.8. Прогноз обсягу кредитів, наданих небанківськими фінансовими 

установами, на 2016–2018 рр., на початок періоду 

Джерело: власна розробка автора 

 

З рис. 4.8 видно, що упродовж прогнозованого періоду обсяг кредитів, 

наданих небанківськими фінансовими установами, буде зростати і 2019 р. сягне 

46 314,56 млн грн. Побудований прогноз відповідає виявленій динаміці 

аналізованого показника. 

Аби визначити ринкову частку небанківських фінансових установ у 

сегменті небанківського кредитування кредитного ринку України, дослідимо 

динаміку відсоткової структури кредитів небанківських установ. Отримані 

розрахункові дані згрупуємо у табл. 4.14.  
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Таблиця 4.14 

Структура кредитів, наданих небанківськими фінансовими установами 

– суб’єктами кредитного ринку упродовж 2006–2015 рр.,  

на початок періоду, % 

Кредити фінансових 

установ 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Відхиле

ння  

2015/ 

2006, 

п.п. 

Всього кредитів 

НБФУ 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

зокрема: 

1. Фінансові компанії, 

всього кредитів: 
3,57 4,55 6,7 9,06 12,84 34,61 34,26 45,94 45,44 59,9 16,78 

 кредити  0,88 1,62 1,69 0,94 1,0 1,54 3,7 7,92 13,96 7,77 8,82 

 фінансовий лізинг 0,47 0,19 0,12 0,05 0,03 0,03 0,04 0,34 0,05 0,56 1,19 

 факторинг 2,07 2,74 4,89 8,05 11,79 33,03 30,51 37,68 31,42 51,6 24,93 

2. Кредитні установи, 

всього кредитів: 
48,23 65,12 74,06 79,10 61,22 37,01 33,07 24,99 28,36 21,62 0,45 

 кредити кредитних 

спілок 
48,23 50,46 44,38 31,01 28,92 17,26 9,97 8,22 7,35 4,37 0,09 

 кредити інших 

кредитних установ 
- - 11,32 31,96 13,35 7,26 9,2 6,13 12,41 11,27 - 

 кредити юридичних 

осіб публічного права 
- 14,66 18,34 16,12 18,95 12,48 13,89 10,64 8,55 5,98 - 

3. Кредити ломбардів 48,20 30,31 19,23 11,83 25,93 28,36 32,65 29,05 26,16 18,45 0,38 

Частка 

небанківського 

кредитування у 

загальному обсязі 

кредитів, наданих на 

кредитному ринку 

України, % 

0,60 0,71 1,21 1,48 1,10 1,47 1,56 2,06 1,92 2,46 4,1 

Джерело: розраховано на основі даних табл. 4.11 

Загалом на початок 2015 р. найбільшу частку серед кредитів, наданих 

небанківськими фінансовими установами, займає факторинг – 51,6%. Друге 

місце посідають кредити ломбардів – 18,45%. Решта небанківських суб’єктів 

кредитного ринку мають достатньо незначні частки у загальному обсязі 

небанківського кредитування. Найменшу частку з-поміж небанківських кредитів 

становить фінансовий лізинг – 0,56%. 

Наведені дані структури кредитів небанківських фінансових установ, 

засвідчують, що впродовж 2006–2014 рр. вона зазнала значних змін. 
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Зокрема, у 2005 р. левову частку кредитів небанківських фінустанов 

становили кредити, надані кредитними установами та ломбардами, частки яких 

у загальному обсязі небанківського кредитування на початок 2006 р. становили 

48,23% та 48,20% відповідно. Водночас, кредити фінансових компаній у 

загальному обсязі небанківських кредитів становили лише 3,57% та не 

відігравали значної ролі на ринку небанківського кредитування та на 

кредитному ринку України загалом. На початок 2006 р. інші кредитні установи 

та юридичні особи публічного права не здійснювали кредитування. 

Упродовж 2006–2014 рр. стан на ринку небанківського кредитування 

кардинально змінився. До початку 2009 р. частка кредитів кредитних установ 

швидко зростала, досягнувши на початку 2009 р. свого максимального 

значення – 79,1%. Водночас, частка ринку ломбардних кредитів до 2009 р. 

невпинно скорочувалася і на початок 2009 р. знизилася до мінімального 

значення – 11,83%. Досягнувши найвищого та найнижчого значень 2008 р., 

ринкові частки кредитних установ та ломбардів на ринку небанківських кредитів 

почали рух у зворотних напрямках: ринкова частка кредитних установ невпинно 

знижувалася, а ломбардів – почала зростати.  

На початку 2015 р. найбільша частка ринку небанківського кредитування 

належала фінансовим компаніям – 59,9%, де 51,6% – це послуги факторингу. 

Динаміка обсягів кредитування фінансових компаній упродовж усього періоду 

зростала. Частка кредитів кредитних установ становила 21,62 % (поміж них 

кредитні спілки – 4,37%), а кредитів ломбардів – 18,45%. 

Варто зазначити, що, на відміну від структури кредитів небанківських 

фінустанов на початку 2006 р., у структурі кредитів на початку 2015 р. наявні з 

достатньо значною часткою кредити інших кредитних установ (11,27%) та 

кредити юридичних осіб публічного права (5,98%).  

Щодо загальної частки небанківського кредитування на кредитному ринку 

України, то, за винятком 2009 р., вона динамічно зростала, однак залишалася 

стабільно низькою. На початку 2006 р. частка сегмента небанківського 

кредитування у кредитному ринку України становила 0,60%, а на початку 
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2015 р. – 2,46 %, або зросла у 4,1 разу. Це засвідчує незначну роль 

небанківського кредитування на вітчизняному кредитному ринку України, 

водночас із постійним розвитком небанківських фінансових установ, які 

поступово відвойовують частку кредитного ринку в банків.  

Задля визначення ефективності кредитної діяльності небанківських 

фінансових установ проаналізуємо показники їхньої кредитної активності, які 

розраховують як частку кредитів, наданих певною установою, до загального 

обсягу активів цієї небанківської установи.  Дані наведемо у табл. 4.15. 

Таблиця 4.15 

Кредитна активність небанківських фінансових установ України  

упродовж 2006–2015 рр., на початок періоду (%) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Відхиле

нн 

2015/ 

2006, 

п.п. 

Кредитна 

активність  

НБФУ 

(загальна) 

70,54 53,38 64,53 93,96 67,51   99,06 73,78  71,75 56,68 60,72 0,86 

зокрема: 

 фінансових 

компаній 
5,48 4,85 9,66 27,09 22,90 65,67 38,63 47,62 36,50 53,30 9,73 

 ломбардів  344,26 335,48 531,74 404,85 566,33  619,58 608,50   574,01  551,05 492,09 1,43 

 кредитних 

установ 

разом 

74,33 77,05 90,38 112,92 70,0 84,79 62,87 66,06 59,69 44,58 0,60 

зокрема: 

 кредитних 

спілок 
74,33 80,12 85,77 91,89 92,68 97,58 93,75 95,26 90,39 85,28 1,15 

 інших 

кредитних 

установ 

-  101,11 176, 55 58,39 69,15 52,90 42,53 48,93 40,59 - 

 юридичних 

осіб 

публічного 

права 

- 95,98 96,60 88,63 56,76 37,66 56,57 71,95 61,45 38,30 - 

Джерело: розраховано на основі даних табл. 4.10–4.11. 

Отож кредитна активність небанківських фінансових установ упродовж 

досліджуваного періоду (2005–2014 рр.) мала нестабільний характер, що було 
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зумовлено нестабільністю фінансового ринку та національної економіки 

загалом.  

Беручи до уваги оптимальне значення частки кредитних вкладень у 

загальних активах – 65–75% [10], перевищення яких вказує на агресивну 

кредитну політику, проаналізуємо розраховані показники кредитної активності 

небанківських установ та порівняємо їх з оптимальними значеннями. 

Загальна динаміка показників кредитної активності небанківських 

фінустанов відтворювала тенденції динаміки обсягів кредитів, наданих у 

національну економіку. Наприклад, до початку світової фінансової кризи в 

Україні показник кредитної активності НБФУ зростав пришвидшеними темпами 

і на початку 2009 р. сягнув значення 93,96%.  

Внаслідок впливу фінансової кризи кредитна діяльність небанківських 

фінансових установ призупинилася, що призвело до зниження коефіцієнта 

кредитної активності на початку 2010 р. до 67,51%. Однак відновлення 2010 р. 

кредитування фінансовими компаніями, зокрема факторинговими компаніями, 

та ломбардами зумовило стрибкоподібне зростання загальної кредитної 

активності НБФУ, величина якої за підсумками 2010 р. перевищила докризовий 

рівень і на початок 2011 р. сягла максимального значення – 99,06%, що 

одночасно вказувало на зростання ризиковості кредитної діяльності та на 

невиважену кредитну політику фінансових установ. 

Як свідчать проведені розрахунки, упродовж наступних років кредитна 

активність небанківських фінансових установ мала спадну тенденцію, що було 

пов’язано зі значним зростанням обсягів активів цих установ та нестабільністю 

національної економіки. Відбувався певний процес «нарощування запасу 

міцності» у фінансових установ, аби легше запобігати кризовим явищам, які все 

ще притаманні економіці України. На початку 2014 р. кредитна активність 

скоротилася до 56,68%, що було зумовлено зменшенням частки кредитів у 

активах небанківських фінансових установ.   

Варто зазначити, що на початку 2015 р. кредитна активність усіх видів 

небанківських фінансових установ не перебувала в межах оптимальних значень –
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65–75%: у більшості установ кредитна активність навіть не досягала 

мінімального оптимального значення – 65% (юридичні особи публічного права – 

38,30 %, інші кредитні установи – 40,59%; фінансові компанії – 53,30%). 

Втім у низки фінансових установ сегмента небанківського кредитування, 

зокрема у кредитних спілок та ломбардів, показники кредитної активності  

значно перевищували оптимально допустиме  значення у 75%.  

Кредитна активність кредитних спілок упродовж 2008–2014 рр. 

перевищувала значення у 90%, що свідчило про надмірні обсяги кредитування 

учасників кредитних спілок та зумовлювало зниження ліквідності кредитних 

спілок і зростання їх кредитного ризику. 

Особливого аналізу потребують показники кредитної активності ломбардів, 

значення яких упродовж 2005–2014 рр. перевищувало 300%, а на початок 2011–

2012 рр. перевищило позначку у 600%. Фактично це означає, що ломбарди 

надають кредитів у утроє-шестеро більше, ніж загальна вартість їхніх активів, 

що робить їхню кредитну діяльність абсолютно ризиковою справою. Однак таке 

провадження кредитної діяльності зумовлене особливим характером 

ломбардного кредитування, при якому відбувається моментальне покриття суми 

наданого кредиту за рахунок вартості отриманого в заставу майна. А тому 

ломбарди надають кредити під заставу майна, що значно перевищують їхні 

загальні активи, і при цьому не зазнають ризику ліквідності та кредитного 

ризику. 

Підсумки аналізу основних аспектів кредитної діяльності небанківських 

фінансових установ, що виступають суб’єктами-кредиторами кредитного ринку, 

узагальнимо у додатку П. 

Таким чином, проаналізувавши небанківське кредитування фінансовими 

установами України упродовж 2006–2014 рр., ми дійшли таких висновків: 

1. Небанківське кредитування в Україні здійснюють:  

 кредитні установи (кредитні спілки, інші кредитні установи, юридичні 

особи публічного права); 
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 фінансові компанії (враховуючи, факторингові компанії, лізингові 

компанії); 

 ломбарди. 

2. Проведений кластерний  регіональний аналіз діяльності небанківських 

фінансових установ за період 2006–2014 рр. допоміг виявити територіальні 

відмінності в їхньому розвитку: в Західному регіоні  зареєстровано та працює 

найбільша кількість кредитних спілок  (близько 24,2%); у Києві зареєстровано 

найбільшу кількість фінансових компаній (близько 60,2%), інших кредитних 

установ та юридичних осіб публічного права (близько 47,4%); найбільше 

ломбардів зареєстровано у Східному (25,8%) та Центральному (24,7%) регіонах. 

Північний регіон відзначений як регіон із найменшою кількістю небанківських 

фінансових установ. 

3. Динамічний розвиток небанківських фінансових установ зумовив таке ж 

зростання їхніх активів упродовж 2006–2014 рр. На початок 2015 р. сукупні 

активи НБФУ становили 75 085,9 млн грн та зросли порівняно із початком 

2006 р. у 17,76 разу. Найбільша частка активів з-поміж усіх активів 

небанківських фінансових установ суб’єктів кредитного ринку на початок 

2014 р. припадала на фінансові компанії – 68,3%. 

4. Розвиток та активізація діяльності НБФУ спонукали до зростання 

сукупного обсягу наданих ними кредитів, який  на початку 2015 р. дорівнював 

45 591,3 млн грн та перевищив обсяг наданих кредитів на початку 2006 р. 

(2 982,8 млн грн) у 15,28 разу. 

5. На початку 2015 р. найбільші обсяги кредитів надали факторингові 

компанії – 23 525,7 млн грн, або 51,6% від загального обсягу наданих 

небанківських кредитів. Найменший обсяг кредитів надали лізингові компанії – 

257,4 млн грн із часткою 0,56 % від загальної кількості наданих кредитів на 

початку 2015 р. 

6. Кредитна активність небанківських фінансових установ упродовж 

досліджуваного періоду 2006–2014 рр. мала нестабільний характер, що було 
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зумовлено нестабільністю фінансового ринку та національної економіки 

загалом.  

7. Найвищого значення кредитної активності на початку 2015 р. досягнули 

ломбарди – 492,09%. Однак, зважаючи на особливості ломбардного 

кредитування, ці фінустанови не зазнають ризику ліквідності та кредитного 

ризику. Рівень кредитної активності кредитних спілок (85,28%) навпаки ж – 

може призвести до зменшення їхньої ліквідності та зростання кредитного 

ризику.  

Основними проблемами, які потребують вирішення у сегменті 

кредитування небанківськими фінансовими установами, є такі:  

- відсутність нормативно-правових актів, щодо регламентації діяльності 

низки НБФУ-суб’єктів кредитного ринку, зокрема юридичних осіб 

публічного права та інших кредитних установ, а також необхідність 

перегляду задля вдосконалення нормативно-правових актів, що 

регламентують діяльність ломбардів та фінансових станов; 

- зниження довіри економічних суб’єктів до НБФУ, а найбільше – до 

кредитних спілок; 

- значне зростання ризиковості кредитної діяльності небанківських 

фінансових установ, зумовлене скрутним фінансово-економічним 

становищем позичальників. 

 

 

4.3. Держава як кредитор та гарант на кредитному ринку 

Державний кредит як економічна категорія, визначає кредитні відносини 

між державою в особі органів влади та управління з одного боку і юридичними 

особами зокрема з іноземними державами й міжнародними фінансовими 

інституціями, а деколи і з фізичними особами – з іншого боку, які виступають 

суб’єктами кредитної угоди, що укладається згідно з основними принципами 

кредитування.  
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Відносини у сфері державного кредиту можна класифікувати за змістом 

здійснюваних операцій на активні та пасивні. Коли держава залучає на умовах 

кредиту грошові кошти інших суб'єктів фінансових правовідносин задля 

виконання завдань соціальної та економічної спрямованості, зокрема на 

покриття дефіциту державного бюджету України, то це пасивні операції, а в разі 

розміщення державних грошових коштів на умовах кредиту – активні операції 

[444, с. 244]. Відповідно, виконуючи пасивні операції, держава виступає 

позичальником, а за активних операцій – кредитором або гарантом.  

Втім відмітимо, що на національному кредитному ринку держава не 

виступає позичальником: за необхідності залучити кошти на покриття потреб 

Державного бюджету України держава в особі уряду емітує державні цінні 

папери. Тобто державні позики коштів усередині країни відбуваються через 

ринок цінних паперів, а не через кредитний ринок. Безпосереднім 

позичальником кредитних коштів держава виступає лише на міжнародному 

кредитному ринку, коли йдеться про міжнародне кредитування. 

Держава як кредитор кредитного ринку здійснює державне кредитування  

це операції з надання коштів з державного бюджету на умовах повернення, 

платності та строковості, внаслідок яких виникають зобов'язання перед 

державним бюджетом, та операції з повернення таких коштів до державного 

бюджету [382]. Зважаючи на те, що державне кредитування  це також форма 

руху позикового капіталу, під час якого відбувається вторинний перерозподіл 

вартості валового внутрішнього продукту, воно є невід’ємною частиною 

кредитного ринку України.  

Водночас держава на кредитному ринку виступає і в ролі провідного 

гаранта за кредитними операціями органів державної влади та юридичних осіб. 

Поняття «державна гарантія» регламентовано Наказом Міністерства 

фінансів України №42 від 28 січня 2004 р. та Постановою Кабінету Міністрів 

України №131 від 23 лютого 2011 р. і визначено як «спосіб забезпечення 

державою у повному обсязі або частково виконання боргових зобов'язань 

позичальника перед кредитором» [378, 381].  
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Відповідно до ст. 17 Бюджетного кодексу України, «державні гарантії для 

забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів 

господарювання може надавати Кабінет Міністрів України виключно у межах, 

визначених законом про Державний бюджет України. За дорученням Кабінету 

Міністрів України відповідні правочини вчиняє Міністр фінансів України» [47, 

ст. 572]. Гарантії надають лише на умовах платності, строковості та майнового 

забезпечення. 

Таким чином, подальше дослідження функціонування держави на 

кредитному ринку України будемо проводити, враховуючи діяльність держави 

як кредитора та гаранта кредитного ринку, а отже, розглянемо державне 

кредитування та державне гарантування в Україні. 

Державне кредитування реалізується через первинний та вторинний 

розподіл кредитних ресурсів. Первинний розподіл відбувається шляхом надання 

позик із Державного бюджету міністерствам, відомствам, іншим центральним та 

місцевим органам державної виконавчої влади [369]. Саме ці органи державної 

влади виступають кредиторами кредитного ринку від імені держави та є 

головними розпорядниками бюджетних коштів відповідного рівня або 

одержувачами бюджетних коштів, які отримують бюджетні асигнування з 

державного бюджету на здійснення операцій з надання кредитів з бюджету та 

фінансової допомоги на поворотній основі позичальнику та забезпечують 

повернення таких коштів до бюджету [382]. Тобто органи державної влади як 

безпосередні кредитори кредитного ринку здійснюють вторинний розподіл  

державних кредитних ресурсів шляхом фінансування через банківські установи 

пускових об'єктів,  раніше розпочатих новобудов виробничого призначення, 

технічного переозброєння, реконструкцію діючих підприємств тощо незалежно 

від форм власності [369].   

Особливістю державного кредитування є те, що держава в односторонньому 

порядку встановлює та може змінювати без згоди інших сторін умови 

державного кредитування: строки повернення, підстави припинення і зміни 

відносин, вартість кредиту тощо. Крім того, державне кредитування регламентує 
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низка нормативно-правових актів, основним з яких є Закон України «Про 

державний бюджет» на поточний рік, який визначає загальні суми надання 

кредитів з державного бюджету впродовж року, що конкретизуються у додатках 

за поверненням та наданням у розрізі видів економічної діяльності та соціальної 

сфери. Підзаконними актами, які визначають правила, порядок та механізм 

надання певних видів державних кредитів, зазвичай, пільгових, є укази 

президента, постанови КМУ, накази міністерств, розпорядження та листи інших 

органів державної влади (додаток Р). 

На відміну від державного кредитування, яке безпосередньо впливає на 

величину централізованого грошового фонду – державного бюджету, 

гарантування погашення зобов'язань не обов'язково призводить до зміни 

останнього. Якщо боржник своєчасно і сповна розрахувався за своїми 

зобов'язаннями, то гарант (у нашому випадку держава) не несе будь-яких 

додаткових витрат. 

Організація та здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової 

частини Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, 

враховуючи кошти загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, 

структурою та їх цільовим призначенням покладені на Рахункову палату 

України [417]. Казначейське обслуговування коштів Державного бюджету 

здійснює Державна казначейська служба України. Саме ці державні органи 

оприлюднюють квартальну та річну звітність про виконання Державного 

бюджету України, використавши яку, проведемо аналіз та оцінку державного 

кредитування і державного гарантування.   

Відповідно до «Річних звітів про виконання Державного бюджету» 

Державної казначейської служби України, державне кредитування класифікують 

за такими розділами [58]: 

1) кредитування за класифікацією кредитування бюджету. 

2) кредитування за функціональною класифікацією видатків та 

кредитування бюджету. 

http://www.treasury.gov.ua/main/doccatalog/document?id=212676
http://www.treasury.gov.ua/main/doccatalog/document?id=212675
http://www.treasury.gov.ua/main/doccatalog/document?id=212675
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3) кредитування за програмною класифікацією видатків та кредитування 

бюджету. 

Проаналізуємо динаміку повернення та надання кредитів із Державного 

бюджету України впродовж 2007–2014 рр. за класифікацією кредитування 

бюджету. Узагальнені дані наведені у табл. 4.16. 

Отож різниця між сумою наданих кредитних коштів за рахунок Державного 

бюджету та сумою повернених кредитів становить загальний обсяг 

кредитування економіки із загального та спеціального фондів Державного 

бюджету.  

Як свідчать дані табл. 4.16 державне кредитування за класифікацією 

кредитування бюджету поділяють на внутрішнє та зовнішнє. Однак зовнішнє 

кредитування в частині повернення державного кредиту було лише 2007 р. в 

розмірі 10,1 млн грн.  

Упродовж наступних років (2008–2014 рр.), переважно через дефіцит 

бюджетних коштів, держава не надавала кредитів за рахунок коштів Державного 

бюджету неразидентам. Відповідно здійснювалося лише внутрішнє державне 

кредитування. 

Заплановані показники надання внутрішніх кредитів за рахунок коштів 

Державного бюджету зростали впродовж усього періоду 2007–2014 рр. із 

незначним відхиленням у 2010, 2012 та 2014 роках, коли заплановані обсяги 

наданих кредитів дещо скоротилися. Однак це не порушило загальної тенденції 

зростання такого кредитування. 

Найбільші обсяги надання кредитів були затверджені у Державному 

бюджеті України на 2013 р. та становили 14 655,1 млн грн, натомість 2007 р. 

вони були значно меншими – лише 3 962,4 млн грн, що підтверджує тенденцію 

зростання державного кредитування за досліджуваний період. 

http://www.treasury.gov.ua/main/doccatalog/document?id=212674
http://www.treasury.gov.ua/main/doccatalog/document?id=212674
http://www.treasury.gov.ua/main/doccatalog/document?id=212676
http://www.treasury.gov.ua/main/doccatalog/document?id=212676
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Таблиця 4.16  

Динаміка обсягів державного кредитування за класифікацією кредитування бюджету в Україні упродовж 

 2007–2014 рр., на кінець періоду    (млн грн) 

П О К А З Н И К И 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

План Виконано План Виконано План Виконано План Виконано План Виконано План Виконано План Виконано План Виконано 

Внутрішнє 

кредитування  
1 982,5 1 527,7 4 084,9 2 813,8 3 872,1 2 780,3 1 047,5 1 292,0 -1 946,4 4 715,0 -1 027,4 3 817,7 2 548,7 477,5 5 130,2 4 919,3 

Надання внутрішніх 

кредитів 
3 962,4 2 678,2 5 754,2 3 600,2 7 998,9 6 710,5 6 565,3 4 719,0 13 254,8 7 003,6 12 087,4 6 094,5 14 655,1 6 000,0 8 241,8 6 717,4 

Надання кредитів 

органам державного 

управл. інших рівнів 

560, 9 343,0 500,0 471,0 1465, 1465,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Надання кредитів 

підпр-м, установам, 

організаціям 

2 407,3 1 493,5 4 678,4 2 819,4 6 359,2 5 163,5 6 446,6 4 637,8 13 121,6 6 885,0 11 963,1 6 024,7 14 461,9 5 882,7 8 497,0 6 655,1 

Надання інших 

внутрішніх кредитів 
994,2 841,8 575,8 309,8 174,7 82,0 118,7 81,1 133,2 118,6 124,3 69,7 193,2 117,4 76,3 61,9 

Повернення 

внутрішніх кредитів 
-1 979,9 -1 150,5 -1 669,3 -786,4 -4 126,8 -3 930,1 -5 517,8 -3 427,0 -15 201,1 -2 288,7 -13 114,8 -2 276,8 -12 106,4 -5 522,6 -3 443,1 -1 798,1 

Повернення кредитів 

органами державного 

управл. інших рівнів 

0,00 0,00 -204,5 -85,3 -36,6 -21,5 -219,6 -142,2 -277,8 -153,6 -187,8 -112,0 -214,8 0,00 -208,5 - 

Повернення кредитів 

підп-ми, установами, 

організаціями 

-1 374,0 -720,0 -1 337,2 -613,0 -4 001,5 -3 844,1 -5 208,5 -3 224,4 -1 4876,1 -2 049,4 -12 836,1 -2 076,7 -11 785,8 -5 438,5 -3 138,4 -1 727 ,1 

Повернення інших 

внутрішніх кредитів 
-605,9 -430,6 -127,7 -88,0 -88,8 -64,5 -89,7 -60,3 -47,3 -85,7 -90,8 -88,1 -105,9 -84,1 -96,2 -71,0 

Зовнішнє 

кредитування 
-10,1 -10,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Всього 

кредитування  
1 972,4 1 527,7 4 084,9 2 813,8 3 872,1 2 780,3 1 047,5 1 292,0 -1 946,4 4 715,0 -1 027,4 3 817,7 2 548,7 477,5 5 130,2 4 919,3 

Джерело: розроблено на основі [58] 
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За структурою надання внутрішніх кредитів розрізняють: 

 кредити, надані органам державного управління інших рівнів; 

 кредити, надані підприємствам, установам, організаціям; 

 інші внутрішні кредити. 

Упродовж 2007–2014 рр. левову частку у структурі надання внутрішніх 

кредитів становили кредити, надані  підприємствам, установам, організаціям, 

частка яких за аналізований період у середньому становила 89,45% від 

загального планового обсягу надання кредитів. Утім останніми роками (2011–

2014 рр.) частка кредитів, наданих підприємствам, установам та організаціям 

зросла до 99,0% через відмову в державному кредитуванні органам державного 

управління інших рівнів. У Державному бюджеті на 2014 рік плановий обсяг 

кредитів, наданих підприємствам, установам та організаціям, був затверджений 

у розмірі 8 465,5 млн грн, що перевищило обсяг 2007 р. (2 407,3 млн грн) у 3,51 

разу, однак цей обсяг став меншим від планованого обсягу надання кредитів 

2013 р. (14 461,9 млн грн) у 1,7 разу.  

Частка наданих інших внутрішніх кредитів коливалася від 25,1% 2007 р. до 

1% впродовж 2010–2014 рр., а у Державному бюджеті на 2014 рік їх обсяг було 

затверджено в сумі 76,3 млн грн, що менше порівняно з 2007 р. на 917,9 млн 

грн, або у 13,03 разу. 

Заплановані суми повернення внутрішніх кредитів мали тенденцію 

зростання до 2011 р., однак у наступні роки різко скорочувалися, на що 

вплинула низька розрахункова дисципліна позичальників кредитних коштів за 

рахунок Державного бюджету.  

Найбільший плановий обсяг повернення внутрішніх кредитів був 

затверджений у Державному бюджеті на 2011 р. – 15 201,1 млн грн, а вже у 

Державному бюджеті на 2014 рік цей обсяг становив 3 443,1 млн грн, або 

скоротився у 4,41 разу. 

У структурі повернення внутрішніх кредитів переважають також 

повернення кредитів підприємствами, установами та організаціями, частка яких 
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за затвердженими показниками коливалася від 97,9% у 2011–2012 рр. до 69,4% 

2007 р., а в середньому за період 2007–2014 рр. становила 90,64%. 

Водночас простежується тенденція, що хоча кредити із Державного 

бюджету органам державного управління інших рівнів не надавали від 2010 р., 

втім повернення коштів за раніше отриманими кредитами ці державні органи 

здійснювали, а їхня середня частка у структурі затвердженого повернення 

кредитів становила 3,54%.  

Виконання державного кредитування за класифікацією кредитування 

бюджету у відсотковому вираженні проаналізуємо за даними табл. 4.17. 

Таблиця 4.17 

Динаміка виконання державного кредитування за класифікацією 

кредитування бюджету в Україні упродовж 2007–2014 рр., на кінець періоду  

(%) 

П О К А З Н И К И 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Внутрішнє кредитування 77,05 68,87 71,81 123,4 - - 18,72 95,9 

Надання внутрішніх 
кредитів 

67,59 62,56 83,89 71,88 52,83 50,41 40,94 78,4 

Надання кредитів органам 
державного управління 
інших рівнів 

61,25 94,2 100 0 0 0 0 0 

Надання кредитів 
підприємствам, установам, 
організаціям 

62,02 60,26 81,19 71,93 52,47 50,35 40,67 78,3 

Надання інших внутрішніх 
кредитів 

84,60 53,73 47,12 68,64 88,72 56,07 60,62 81,1 

Повернення внутрішніх 
кредитів 

58,11 47,09 95,24 62,11 15,05 17,35 45,61 52,2 

Повернення кредитів 
органами державного 
управління інших рівнів 

0 41,66 58,74 64,84 55,23 59,89 0 - 

Повернення кредитів 
підприємствами, 
установами, організаціями 

52,40 45,84 96,07 61,90 13,77 16,17 46,14 55,0 

Повернення інших 
внутрішніх кредитів 

71,07 69,29 72,63 67,41 181,1 97,77 80 73,8 

Зовнішнє кредитування 100 0 0 0 0 0 0 - 

Всього кредитування за 

класифікацією 

кредитування  бюджету 

77,43 68,87 71,79 123,4 
не 

виконано 

не 

виконано 18,72 95,9 

Джерело: розраховано на основі даних табл. 4.16 
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Опрацювання аналітичних цифрових даних Державної казначейської 

служби України [58] та щорічних Висновків щодо виконання Державного  

бюджету Рахункової палати України [60–66] дало змогу дійти висновку про 

неефективність державного кредитування впродовж 2007–2014 рр.  

Єдиним роком, коли загальний плановий показник державного 

кредитування був виконаний у повному обсязі й перевиконаний, став 2010 р., 

виконання за підсумками якого становило 123,4%. Упродовж 2007–2014 рр. 

планові показники з повернення і надання кредитів за рахунок коштів 

Державного бюджету не виконували (окрім «Повернення інших внутрішніх 

кредитів» 2011 р. в обсязі 181,1%).  

Упродовж 2007–2014 рр. надання бюджетних коштів на кредитування 

суб’єктів економіки здійснювали в обсягах значно менших від планових. 

Середній показник виконання бюджетного кредитування за період становив  

63,6%. 

Особливо тенденція невиконання плану помітна щодо надання кредитів 

підприємствам, установам та організаціям, обсяги яких, починаючи від 2010 р., 

постійно скорочувалися, незважаючи на постійне зростання планових 

показників надання кредитів. За підсумками 2014 р. було надано кредитів у 

розмірі 78,3% від запланованого обсягу, або у 1,23 разу менше. Середній 

показник виконання бюджетного кредитування за цією статтею за період 

становив  62,1%. 

На кінець 2014 р. сума наданих кредитів із Державного бюджету становила 

6 717,4 млн грн, що перевищило обсяг 2007 р. на 4 039,2 млн грн, або у 2,5 разу, 

а обсяг 2013 р. було перевищено на 717,4 млн грн, або на 12%.   

Отже, простежуємо постійне недофінансування статті Державного 

бюджету «Надання внутрішніх кредитів», що негативно відображається на 

виконанні бюджетних програм та державних програм розвитку.  

Повернення кредитів до державного бюджету за середньорічним 

показником 2007–2014 рр. становило лише 49,1%.  
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Оскільки відповідальною за своєчасне надходження розрахунків за  

бюджетними позиками є Державна фіскальна служба України [359], неналежне 

виконання повернення кредиторської заборгованості перед державою 

зумовлено перш за все відсутністю дієвого контролю з її боку.  

Задля покращення стану розрахункової дисципліни підприємств – 

позичальників за кредитами або під державні гарантії було затверджено 

методичні рекомендації щодо порядку погашення заборгованості суб’єктів 

господарювання перед державою за кредитами або під державні гарантії,  

наданих на поворотній основі [406]. Однак адміністративні важелі ДФС не 

вплинули на позичальників коштів із Державного бюджету та не покращили 

стану розрахункової дисципліни. 

Найнижчий рівень неповернення внутрішніх кредитів було зафіксовано у 

2011 р. – 15,05%, що зумовлено неповерненням безвідсоткових позик, наданих 

підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із 

зарплати. Їх розрахунок за кредитами, отриманими із Державного бюджету,  

2011 р. становив 13,77%.  

На кінець 2014 р. виконання повернення державних кредитів становило 

52,2% (1 798,1млн грн) та зросло порівняно із 2013 р. (45,61%) на 6,59 п.п., або 

у 1,14 разу. Однак навіть незначне збільшення повернених позик до 

Державного бюджету було незадовільним і свідчило про низьку платіжно-

розрахункову дисципліну позичальників. 

Основними причинами систематичного невиконання планових показників 

повернення кредитів є: 

- відсутність дієвого  механізму  забезпечення повернення/вилучення 

бюджетних  коштів у безвідповідальних позичальників в умовах 

недосконалого державного контролю, що дає змогу окремим суб’єктам 

господарської діяльності покращувати свій фінансовий стан за рахунок 

бюджетних коштів [148]; 
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- здійснення відповідальними виконавцями бюджетних програм 

попередньої оплати за несвоєчасного виконання суб’єктами 

господарювання оплачених робіт і послуг [63].  

 Загалом упродовж 2007–2014 рр. можна констатувати незадовільний стан 

виконання планових показників державного кредитування. Головні 

розпорядники бюджетних коштів не забезпечували належного управління 

наявними кредитними ресурсами Державного бюджету.  

Як ми уже з’ясували, державне кредитування здійснюють за кошти, 

виділені із загального та спеціального фондів, які в сумі відображають обсяги 

коштів, затверджені в Державному бюджеті на поточний рік.  

Розподіл та динаміку коштів, виділених на цілі державного кредитування 

із загального та спеціального фондів упродовж 2007–2014 рр., наведено у 

додатку С. 

Отож, як свідчать дані додатку С, протягом 2007–2014 рр. до загального 

фонду переважно повертали кредити, раніше отримані із державного бюджету. 

Водночас із коштів спеціального фонду переважно надавали кредити.  

Варто вказати на достатньо низький рівень повернення кредитних коштів 

до загального фонду, мінімальне значення якого було відмічено 2011 р. – 9,9% 

(2010 р. – 18,2%, 2012 р. – 17,4%), через безвідповідальність позичальників та 

їхню недисциплінованість за розрахунками з кредитної заборгованості перед 

Державним бюджетом та через слабкий контроль з боку державних 

контрольно-ревізійних і фіскальних органів.  

Переважне невиконання мало місце і щодо надання державних кредитів за 

рахунок коштів спеціального фонду. Перевиконання запланованих показників 

із надання кредитів було досягнуто лише у 2011–2012 рр. – на 156,5% та на 

175,6% відповідно. Однак такі показники негативно відобразилися на річному 

підсумку виконання державного кредитування та призвели до його 

абсолютного невиконання. 

Проведений аналіз засвідчив, що планові річні показники державного 

кредитування за рахунок коштів спеціального фонду виконували у 2012–
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2013 рр. – 156,6% та 175,6% відповідно. Водночас має місце тенденція до 

перегляду затверджених планових обсягів надання кредитів зі спеціального 

фонду в бік їх значного збільшення. Зокрема, 2009 р. план із врахуванням 

внесених змін становив 135,8% порівняно із затвердженими сумами 

кредитування ВРУ; 2010 р.  110,4%; 2011 р. – 183,7%; 2012 р. – 101,2%; 

2013 р. – 123,1%; 2014 р. – 106,9%. 

На наш погляд, практика постійного збільшення планових показників 

державного кредитування впродовж поточного фінансового року є недоречною, 

а внесені зміни до показників потребують фінансово-економічного 

обґрунтування, зважаючи на те, що виконання запланованих показників 

відбувається вкрай рідко. А окрім того, державне кредитування є надзвичайно 

обтяжливим для Державного бюджету в сучасних фінансово-економічних 

реаліях, а тому його потрібно обмежувати, а не розширювати. 

Кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування 

бюджету є наступним у класифікації Державної казначейської служби України 

[58Помилка! Джерело посилання не знайдено.]. Основними статтями 

видатків державного кредитування за цією класифікацією є: загальнодержавні 

функції, економічна діяльність, освіта, соціальний захист та соціальне 

забезпечення, житлово-комунальне господарство та охорона довкілля.  

Планові показники та показники фактичного виконання державного 

кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування 

бюджету наведено у табл. 4.18. 

Як свідчать дані табл. 4.18, динаміка планових показників державного 

кредитування за наведеними статтями видатків у 2007–2014 рр. не мала чітко 

визначеної тенденції. Основні напрями державного кредитування визначали 

пріоритети державної кредитно-інвестиційної політики та потреби 

економічного розвитку України на поточний рік. 

. 

http://www.treasury.gov.ua/main/doccatalog/document?id=212675
http://www.treasury.gov.ua/main/doccatalog/document?id=212675
http://www.treasury.gov.ua/main/doccatalog/document?id=212675
http://www.treasury.gov.ua/main/doccatalog/document?id=212675
http://www.treasury.gov.ua/main/doccatalog/document?id=212675
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Таблиця 4.18  

Динаміка державного кредитування за функціональною класифікацією видатків та кредитування державного 

бюджету в Україні упродовж 2007–2014 рр., на кінець періоду  

(млн грн) 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

План  Виконано План Виконано План  Виконано План  Виконано План  Виконано План  Виконано План  Виконано План Виконано 

Загальнодержавні 

функції 
0,00 162,4 131,5 82,7 401,3 41,4 -10,2 -16,4 0,0 0,0 4,1 1,4 - - -  

Економічна 

діяльність   
1866,1 1294,6 3662,6 2479,0 3092,6 2651,1 865,4 1211,4 2217,6 4522,5 -1631,4 3458,2 1872,3 52,0 4682,5 4567,6 

 сільське 

господарство та  

лісове господарство  

659,8 464,7 3261,2 2319,1 342,6 -15,0 -224,2 -174,1 -595,2 1343,3 -880,5 1754,6 -747,1 -444, 5 -205,0 -198,3 

 паливно-

енергетичний 

комплекс 

92,3 12,8 -12,3 -37,3 838,0 78,1 74,3 -101,5 525,3 435,8 1138,9 651,7 2060,2 1992,0 2966,4 2401,4 

 транспорт 553,1 343,0 489,2 471,0 1454,2 1465,0 1968,0 1538,3 2493,5 2504,3 2535,6 2545,4 3150,1 2661, 5 2291,2 2027,4 

 ін..галузі економіки 767,4 655,1 158,2 158,2 -40,6 -30,9 -213,1 -151,4 -210,1 -179,6 -182,0 -193,8 -231,1 -3740,4 -330,1 -37,1 

 інша економічна 

діяльність 
-206,5 -181,1 -220,8 -246,8 251,2 893,9 -726,6 100,6 -4458,1 378,7 -4232,6 -1299,7 -3685,7 -416,6 -35,3 374,2 

Освіта 14,7 14,7 14,7 8,3 14,7 0,0 14,7 8,9 5,3 1,5 5,0 0,0 5,0 1,8 0,0 0,0 

Соціальний захист 

та соц.  забезпечення 
91,6 56,1 251,1 162,8 133,9 53,4 66,6 44,1 89,0 77,6 81,0 37,2 140,4 73,6 27,9 29,1 

ЖКГ  
- - 0,55 2,0 212,9 25, 3 110, 0 44, 1 176,7 113,5 514,0 320,9 531,0 350,0 388,3 322,6 

Охорона природного 

середовища  
- - - - 16,6 0,0 0,0 -1,74 - - - - - - -  

Всього державного 

кредитування  
1972,4 1527,7 4060,4 2734,8 3872,1 2780,3 1047,5 1292, 0 -1946,4 4714,9 -1027,4 3815,6 2548,7 477,5 5 130,2 4919,3 

Джерело: розроблено на основі [58] 
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Найбільші обсяги державного кредитування спрямовували в економічну 

діяльність, а саме на розвиток сільського господарства та транспорту. Варто 

зазначити, що, починаючи із 2010 р., держава не планувала кредитувати сільське 

господарство, однак кредити все ж надавали. Водночас видатки державного 

кредитування на транспорт щороку зростали і за плановими показниками, і за 

фактично виконаним кредитуванням, основні обсяги якого припадали на дорожнє 

господарство. 

Упродовж останніх років досліджуваного періоду (2013–2014 рр.) значно 

зросли обсяги наданих кредитів у паливно-енергетичний комплекс, зокрема в 

електроенергетичну галузь – до 2 966,4 млн грн (2014 р.) порівняно із 92,3 млн 

грн (2007 р.). 

Загалом на початок 2014 р. в економічну діяльність було заплановано надати 

кредитів за рахунок коштів Державного бюджету на суму 4 682,5 млн грн, що 

перевищило плановий обсяг 2013 р. на 2 810,2 млн грн, або у 2,5 разу, та стало 

найбільшим плановим обсягом кредитування даної статті державних видатків за 

період 2007–2014 рр. Найбільшу частку у структурі кредитів, наданих на 

економічну діяльність у 2014 р., становили кредити у паливно-енергетичний 

комплекс – 52,6% (2 966,4 млн грн.) та у транспорт – 44,4% (2 291,2 млн грн.).  

Зауважимо, що за статтею «Інші галузі економіки» у період 2009–2014 рр. 

відбувалося лише повернення коштів за раніше отриманими державними 

кредитами. Починаючи від 2012 р., така ж ситуація спостерігалася і за 

кредитуванням «Іншої економічної діяльності». 

Щодо інших статей видатків, то обсяги державного кредитування за ними 

впродовж 2007–2014 рр. були незначними, однак мали вагоме соціальне значення. 

Зокрема, до 2010 р. планові обсяги державного кредитування освіти становили 

14,7 млн грн, однак їх поступово скорочували і у Державному бюджеті на 2014 р. 

не було заплановано. Це означає, що держава відмовилася підтримувати 

бюджетні програми із надання довгострокових пільгових державних кредитів на 

здобуття вищої освіти особам, які не мають змоги самостійно оплачувати своє 

навчання у ВНЗ.  
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Обсяги державного кредитування на соціальний захист та соціальне 

забезпечення також скорочували впродовж досліджуваного періоду і на 2014 р. 

були заплановані в розмірі 27,9 млн грн,  що у 5 разів менше, ніж на 2013 р. (140,4 

млн грн) та у 3,3 разу менше від планового обсягу 2007 р. (91,6 млн грн). За таких 

обставин соціально незахищені та малозабезпечені громадяни вже не можуть 

розраховувати на кредитну підтримку держави у розв’язанні проблеми із 

забезпечення житлом.  

Державне кредитування житлово-комунального господарства також 

скоротилося, а плановий показник на 2014 р.становив 388,3 млн грн, що менше 

від запланованого обсягу 2013 р. на 142,7 млн грн., або у 1,36 разу.  

Отож проведений аналіз планових показників державного кредитування 

упродовж періоду 2007–2014 рр. засвідчує, що пріоритетним напрямом надання 

державних кредитів була економічна діяльність. Таку тенденцію можна вважати 

позитивною для національної економічної системи, оскільки дає змогу на 

вигідних кредитних умовах розвивати ті види економічної діяльності, які є 

низькоприбутковими, водночас мають важливе господарське значення. Саме так 

держава підтримує розвиток сільського господарства, дорожнього господарства 

та електроенергетичної галузі. 

Утім реальний стан державного кредитування оцінимо за виконанням 

планових показників. Динаміку відсоткового виконання державного 

кредитування упродовж 2007–2014 рр. за функціональною класифікацією 

видатків та кредитування державного бюджету наведено у табл. 4.19. 

Як свідчать дані табл. 4.19, заплановані показники державного кредитування 

за функціональною класифікацією видатків переважно не виконували. Лише 

2010 р. було перевиконано планові показники державного кредитування в обсязі 

123,4%. 

З-поміж статей функціональних видатків державного кредитування упродовж 

2007–2014 рр. найвищий усереднений показник виконання розраховано за статтею 

«Економічна діяльність» – 95,3%, попри найнижчий відсоток виконання даної 

статті 2013 р. (2,77%) та абсолютне невиконання планових показників 2012 р. 



318 

  

Таблиця 4.19 

Виконання державного кредитування за функціональною класифікацією 

видатків та кредитування державного бюджету в Україні упродовж 2007–

2014 рр., на кінець періоду (%) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Виконання 

запланованого 

державного 

кредитування  

77,43 67,33 37,66 123,4 - - 18,72 95,9 

зокрема виконання планових показників видатків державного кредитування на: 

1.Загальнодержавні 

функції 
162,4 62,59 10,22 160,7 - 34,14 - 

- 

2. Економічну 

діяльність:   
69,34 67,69 85,73 140,2 203,9 - 2,77 97,5 

 сільське 

господарство та 

лісове госп-во  

70,40 71,11 - 77,67 - - 59,43 96,7 

 паливно-

енергетичний 

комплекс 

13,04 303,2 9,31 - 82,85 57,20 96,69 81,0 

 транспорт 62,02 96,31 100,75 78,15 100,4 100,3 84,47 88,5 

 інші галузі 

економіки  
85,39 100,0 76,07 70,80 85,23 106,04 1618,52 11,2 

 інша економічна 

діяльність 
87,89 111,8 355,72 - - 30,69 11,60 

не 

виконано 

3. Освіту 100 56,46 0,0 60,54 28,30 0,0 36,0 - 

4. Соціальний захист 

та соціальне 

забезпечення 

61,59 64,54 39,84 66,66 87,19 45,92 52,0 104,3 

5. Житлово-

комунальне 

господарство  

- 363,6 11,79 40,0 64,20 62,25 65,19 76,8 

Джерело: розраховано на основі даних табл. 4.18 

Таким чином, упродовж 2007–2014 рр. виконання державного кредитування 

за функціональною класифікацією видатків відбувалося у достатніх обсягах, хоча і 

нижчих від запланованих, середньорічне значення якого становило 64,9%. Загалом 

система державного кредитування залишається недосконалою через несвоєчасне 

повернення заборгованості за бюджетними кредитами та не у повному обсязі. 

Розпорошеність кредитних коштів за багатьма напрямами не дає сконцентрувати 

обмежені бюджетні ресурси на стимулюванні розвитку пріоритетних галузей 

економіки та реалізації окремих напрямів соціальної політики.  
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Від 2011 р. Державна казначейська служба України у Звіті про виконання 

Державного бюджету виокремлює державне кредитування за програмною 

класифікацією видатків та кредитування державного бюджету в розрізі 

міністерств та інших державних органів України, динаміку якого впродовж 2011–

2014 рр. наведено у додатку Т.  

Дані додатку Т свідчать, що планові показники державного кредитування 

бюджетних програм міністерств та інших органів державної влади переважно не 

виконували.  

Упродовж 2011–2014 рр. відмічено низький рівень кредитування бюджетних 

програм, середня частка виконання яких у запланованому обсязі державного 

кредитування становила близько 80%. Міністерства як головні розпорядники 

бюджетних коштів не використовували навіть відкритих асигнувань із загального 

фонду державного бюджету за бюджетними програмами, внаслідок чого 

відбувалося гальмування загального економічного розвитку держави та не 

фінансувалися вкрай важливі галузі виробничої та соціальної сфер. 

Дослідимо динаміку та особливості державного програмного кредитування 

за роками. 

Отож 2011 р. єдиною виконаною бюджетною програмою стала програма 

Державної служби автомобільних доріг «Розвиток автомагістралей та реформа 

дорожнього сектора», прокредитована за рахунок коштів Державного бюджету на 

суму 2 504,34 млн грн, або 100% від планового показника [58]. Варто зазначити, 

що це найдорожча бюджетна програма за період 2011–2014 рр., яку щороку 

виконували майже у повному обсязі. 

У запланованому обсязі із загального фонду не було виконано шість із 

восьми бюджетних програм. Із дванадцяти програм, які мали кредитувати зі 

спеціального фонду, в запланованих обсягах виконано лише три, тобто 15% [63, 

148]. 

У достатньо великих обсягах кредитувалися бюджетні програми 2011 р. 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (436,72 млн грн, або 
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78,7% від плану) та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 

України (138,02 млн грн, або 67,1% від плану) [63]:  

 реконструкція гідроелектростанцій ВАТ «Укргідроенерго» (друга черга)» 

(104,4 млн грн); 

 підвищення надійності постачання електроенергії в Україні (199,4 млн грн); 

 будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська (133,0 млн грн); 

 надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та 

одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання 

житла (60,0 млн грн); 

 державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників 

(52,9 млн грн); 

 розвиток міської інфраструктури (113,5 млн грн). 

Водночас не було розпочато мікрокредитування суб’єктів малого 

підприємництва (план – 10,3 млн грн) і державне пільгове довгострокове 

кредитування на здобуття освіти (2,9 млн грн) [63, 148]. 

Зауважимо, що в обсягах, значно менших від планових, поверталися 

безвідсоткові бюджетні позики, зокрема Міністерство аграрної політики та 

продовольства України не повернуло до Державного бюджету 2011 р. 450,9 млн 

грн кредитних коштів та Міністерство фінансів України із запланованого обсягу 

повернення 5 494,9 млн грн повернуло позичених коштів лише 652,1 млн грн 

(11,8%). 

Як і 2011 р., упродовж 2012–2013 рр. найбільші обсяги державних кредитів 

було надано Державній службі автомобільних доріг – в обсягах 2 545,38 млн грн 

та 2 661,5 млн грн, відповідно, що становило 100% та 84,5% від планових 

показників на 2012–2013 рр. 

На реалізацію бюджетних програм Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України 2012 р. було надано державних кредитів на суму 651,92 

млн грн (56,8% від плану), 2013 р . – 1990,58 млн грн (61,1% від плану), а 2014 р. 
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– 2 140,5 млн грн (79,6% від плану). Переважно кредитні кошти спрямовували на 

закінчення раніше розпочатих бюджетних програм.  

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України освоїло 

2012 р. 308,66 млн грн наданих кредитів (57,2% від плану), 2013 р. – 381,37 млн 

грн (61,1% від плану), а 2014 р. – 313,5 або 78,4% від плану. Основними 

бюджетними програмами міністерства залишалися пільгове довгострокове 

кредитування будівництва та придбання житла для молодих сімей, а також 

державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників. 

Ситуація із наданням-поверненням кредитів із Державного бюджету у 2014 

році залишалася аналогічною попереднім періодам.  

Так, у 2014 році не було забезпечено повернення до державного бюджету 

раніше наданих кредитів у сумі 1 млрд 645,0 млн гривень або 47,8 % річного 

плану (3 млрд 443,1 млн грн). Натомість, з державного бюджету надано кредитів 

на 6 млрд 717,4 млн грн, або 78,4 % плану [67]. 

За окремими бюджетними програмами у 2014 р. кредитування здійснювалося 

в незначних обсягах, зокрема: 

на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а 

також закупівлю матеріально-технічних ресурсів для потреб 

сільськогосподарських товаровиробників спрямовано 4,6 млн грн, або 0,3 % 

плану;  

на будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька-Каховська – 288,5 млн грн, 

або 50,5 %. 

Заплановані кредити за рахунок коштів Державного бюджету у 2014 р. 

цілком не були виконані: 

 на фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою 

(33,0 млн грн),  

 на підвищення ефективності передачі електроенергії, модернізацію 

підстанцій (5,0 млн грн); 

 на фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах 

фінансового лізингу (3,8 млн грн); 
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 на мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва (0,9 млн гривень). 

За наявності фінансових ресурсів кредитування окремих програм проведено 

в обсягах, значно менших за планові, що свідчить про неефективне управління 

бюджетними коштами [Висновок щодо виконання Державного бюджету 67].  

Таким чином, дослідивши державне кредитування, можемо констатувати 

низьку ефективність фінансового управління головних розпорядників 

державними кредитами, виділеними на реалізацію бюджетних програм. Окрім 

того, державне кредитування за рахунок коштів Державного бюджету має 

неоднозначне тлумачення. З одного боку, це пільгове надання кредитів під доволі 

низькі відсотки та переважно на тривалий термін, що фактично робить державне 

кредитування збитковим для казни та збільшує дефіцит бюджету. З іншого боку, 

це вкрай потрібна кредитна підтримка суб’єктів господарювання та 

малозабезпечених верств населення. Задля підвищення ефективності державного 

кредитування державі варто надавати кредити за цільовим, пріоритетним для 

економіки спрямуванням, а кредитування соціальної сфери здійснювати лише 

через адресні позики фізичним особам, які найбільше потребують фінансової 

допомоги. 

У сучасних умовах розвитку кредитного ринку особливе місце у кредитних 

відносинах займає гарантування платоспроможності позичальника. Гарантування 

кредиту дає змогу знизити кредитний ризик за ним та є запорукою погашення 

кредитної заборгованості позичальника у повному обсязі. Гарантом може 

виступати авторитетна, фінансово спроможна юридична або фізична особа. У 

цьому держава є найбільш надійним та фінансово спроможним гарантом на 

кредитному ринку, під поручительство якої можуть надавати кредити юридичним 

особам та органам державної влади різних рівнів, і внутрішні, і зовнішні 

кредитори, у достатньо великих обсягах. 

Держава виступає гарантом в межах коштів Державного бюджету. 

Якщо уряд гарантує безумовне погашення запозичень і виплату відсотків за 

позиками, отриманими нижчими за рівнем органами влади й управління або 

окремими суб'єктами господарювання, то йдеться про умовний державний кредит 
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– гарантовані запозичення. Держава в такому разі виступає гарантом. За 

гарантованими запозиченнями уряд несе реальну фінансову відповідальність 

тільки в разі неплатоспроможності платника [321]. 

Гарантії держави можуть бути внутрішніми та зовнішніми. Внутрішні 

гарантії – це гарантії уряду перед резидентами країни. Зовнішні гарантії – перед 

нерезидентами. У разі невиконання боржником своїх кредитних зобов'язань, 

гарантія уряду, фактично, перетворюється на дотацію боржника, а платежі з 

виконання державою гарантійних зобов'язань стають витратами для державного 

бюджету. 

Дослідимо обсяги гарантованого державного боргу та його структуру у 

розрізі внутрішнього та зовнішнього гарантованого боргу упродовж 2007–

2015 рр. на основі даних Державного бюджету України за цей же період (табл. 

4.20). 

Як свідчать дані табл. 4.20, гарантований державою борг упродовж 2007–

2015 рр. постійно зростав і на початку 2015 р. досяг обсягу 153 744,6 млн грн. 

Певне скорочення відбулося на початку 2014 р., коли цей показник знизився до 

початку 2007 р. (у 7,21 разу). Тобто держава постійно збільшує обсяги взятих на 

себе гарантійних зобов’язань за кредитами юридичних осіб та комерційних 

банків, аби забезпечити доступ їм до більш вигідних кредитних ресурсів на 

ринку. У структурі гарантованого державного боргу України левова частка 

належить зовнішньому гарантованому боргу, середньорічна частка якого за 

період 2006–2014 рр. становила 87,0 %.   

На початку 2015 р. загальний обсяг зовнішнього гарантованого боргу 

становив 125 881,3 млн грн, а найбільший обсяг у його у структурі припадав на 

заборгованість за позиками від міжнародних організацій економічного розвитку – 

40,05 млрд грн (31,8% від загального обсягу зовнішньої заборгованості). Друге 

місце у структурі зовнішнього гарантованого боргу займає заборгованість за 

позиками від іноземних комерційних банків, яка на початку 2015 р. становила 

51,6 млрд грн та зросла у 11,3 разу порівняно із початком 2007 р. Така ж  
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Таблиця 4.20 

Динаміка та структура гарантованого державою боргу України упродовж  2007–2015 рр.,  на початок періоду (млн грн) 

Джерело: розроблено на основі [327, 402] 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Темп 

приросту 

2015/2007 
Гарантований державою 

борг, зокрема: 
14 434, 73 17450,46 58 720,74 90 907,82 108 827,85 115 848,85 116 292,3 104 567,7 153 744,6 10,65 

Внутрішній борг 0,97 1 000,97 2 000,97 14 062,84 13 895,40 12 240,69 16 211,4 27 129,1 27 863,3 28 725,0 

1. Заборгованість перед 

юридичними особами/за ЦП 

на внутрішньому ринку 
0,01 1 000,01 2 000,01 6 366,69 6 805,48 5 812,98 9 978,09  / 21 135, 8 /21 567,0 - 

2. Заборгованість перед 

банківськими установами 
- - - 7 695,20 7 088,96 6 426,76 6 237,75 5 992,4 6 295,3 - 

3. Заборгованість, не 

зарахована до інших категорій 
0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,0 0,95 954,65 1 004,89 

Зовнішній борг 14 433,76 16 449,50 56 719,77 76 844,97 94 932,46 103 607,49 100 081,96 77 438,5 125 881,3 8,72 

1. Заборгованість за 

позиками від міжнародних 

організацій економічного 

розвитку 

5 105,48 3 358,71 38 656,39 51 432,08 61 628,68 61 533,60 40 558,65 16 233,81 40 052,9 7,85 

2. Заборгованість за 

позиками від закордонних 

органів управління 
91,12 56,07 15,33 - 1 517,45 1 522,80 1 983,27 1 984,79 3 842,7 42,17 

3. Заборгованість за 

позиками від іноземних 

комерційних банків 
4 570,12 9 041,02 12 985,30 5 194,88 7 971,49 12 627,54 25 781,12 27 612,33 51 615,5 11,29 

4. Заборгованість, не 

зарахована до інших 

категорій 
4 667,04 3 993,71 5 062,75 20 218,02 23 814,85 27 923,55 31 767,39 31 201,47 1 860,6 0,40 
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структура зовнішнього гарантованого боргу була характерна і  попереднім рокам 

(2007–2014 рр.).  

Внутрішній гарантований борг держави на початку 2015 р. становив 27 863,3 

млн грн та зріс порівняно із початком 2007 р. у 28 725 разів! Фактично це 

свідчить про формування та розвиток системи державного гарантування позик 

юридичних осіб, банківських установ тощо, яке створює негативне навантаження 

на Державний бюджет та зумовлює витрати, що лише збільшують бюджетний 

дефіцит.  

Позитивним аспектом у динаміці гарантованого боргу України у 2013–

2014 рр. стало зростання частки внутрішнього гарантованого боргу в загальному 

обсязі гарантованого державою боргу України. Зокрема, 2014 р. ця частка 

становила 26,04% проти 10,56% внутрішнього гарантованого боргу 2012 р. 

Однак, зважаючи на загальне зростання гарантованого боргу України, який досяг 

153 744,6 млн грн за рахунок кредитів, які Україна отримала  2014 р. від МБРР та 

ЄБРР під гарантії уряду, частка гарантованої внутрішньої заборгованості знову 

скоротилася та на 01.01.2015 р. становила 18,1%. 

Отож, беручи до уваги обсяги державного гарантування, держава виступає 

активним гарантом кредитного ринку України. Однак зворотним боком 

гарантування є небезпека утворення кредитної заборгованості у держави, якщо 

позичальник, за якого поручилася держава в особі уряду, виявився 

неплатоспроможним. Саме потреба повертати кредитні кошти, взяті під гарантії 

держави, лягає борговим тягарем на витрати Державного бюджету.  

Ось чому при впровадженні практики надання суб’єктам господарювання 

гарантій уряду на отримані кредити та надання кредитів за рахунок коштів 

Державного бюджету органам державної влади, відповідальним за використання 

бюджетних коштів, потрібно жорстко контролювати погашення кредитної 

заборгованості за отриманими кредитами від держави та за гарантованими 

державою кредитами задля недопущення простроченої заборгованості, 

зловживання державними коштами та неефективного управління залученими 

кредитними ресурсами під державні гарантії.  
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Однак про несвоєчасність реагування органів державної влади на стан 

виконання планових показників Державного бюджету з повернення кредитів, які 

надала держава, та кредитів, взятих під гарантії уряду, свідчать постійне 

зростання простроченої заборгованості з повернення кредитів та тривала 

відсутність відображення простроченої заборгованості за неповерненими 

кредитами у звітах про виконання державного бюджету Державного казначейства 

та Рахункової палати України. 

Лише наприкінці 2011 р. Міністерство фінансів України видало наказ «Про 

організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України 

звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету 

України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя», який передбачав «встановлення єдиних форм фінансової та 

бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного 

бюджету України та затвердив такі форми звітності щодо обліку та контролю 

гарантованого державного боргу» [413]: 

 Звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу; 

 Звіт про прострочену заборгованість суб'єктів господарювання перед 

державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії; 

 Звіт про платежі з виконання державою гарантійних зобов'язань; 

 Інформація про надані державні гарантії. 

Таким чином, офіційна статистика простроченої заборгованості суб'єктів 

господарювання перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії, 

та про платежі з Державного бюджету України на виконання державою 

гарантійних зобов'язань, існує лише з 2011 р., а тому її аналіз можна здійснити 

тільки з цього періоду. 

Отож динаміку сум простроченої заборгованості перед державним 

бюджетом за кредитами, наданими підприємствам за рахунок коштів, залучених 

державою, та/або під державні гарантії, на кінець звітного року, та платежі з 

Державного бюджету на виконання гарантійних зобов’язань упродовж 2011–

2014 рр. наведено у табл. 4.21. 
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Таблиця 4.21 

 Сума простроченої заборгованості за кредитами під державні гарантії та 

платежі з Державного бюджету на виконання гарантійних зобов’язань в 

Україні у 2011–2014 рр., на кінець періоду  

 (млн грн) 

 

Сума простроченої 

заборгованості за кредитами 

під державні гарантії 

Платежі з виконання державою 

гарантійних зобов'язань перед 

кредиторами 

2011 14 699,54 185,07 

2012 14 896,02 208,09 

2013 15 627,57  240,83   

2014 30 095, 25  580,45 

 Джерело: розроблено на основі [58,64,66] 

Як свідчать дані табл. 4.21, суми простроченої заборгованості щороку 

зростають, як і зростають суми платежів, що їх виплачує держава кредиторам за 

гарантіями, які вона надала. 

На кінець 2013 р. прострочена заборгованість за державними кредитами та 

державними гарантіями становила 15 627,57 млн грн і зросла порівняно із 

простроченою заборгованістю на кінець 2011 р. на 928,03 млн грн (106,31%). Це 

означає, що Державний бюджет щороку недоотримує щораз більші суми, які 

мали б повернути за раніше отриманими кредитами.  

Така ж  ситуація і з платежами держави за гарантійними зобов’язаннями: 

щороку вони зростали і на кінець 2013 р. становили 240,83 млн грн,  зрісши за 

три роки на 55,76 млн грн, або на 130,12%. 

Зазначимо, що, досліджуючи звіти Державної казначейської служби України 

та Рахункової палати України щодо виконання Державного бюджету, було 

виявлено значні розбіжності, зокрема, в сумах платежів з виконання державою 

гарантійних зобов'язань перед кредиторами. За 2012 р. Держказначейство 

прозвітувало про 208,09 млн грн здійснених платежів [58], натомість Рахункова 

палата у «Виконанні Державного бюджету України за 2012 рік» [66] представила 

розрахунок здійснених державою платежів на суму 4 млрд. 775,7 млн грн Тобто 

різниця звітних сум – 4 млрд. 567,61 млн грн!  
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Проаналізувавши звітні дані обох контролюючих органів, можемо відмітити 

певну неповноту інформації у звіті Державного казначейства, яке до платежів із 

виконання державою гарантійних зобов’язань зарахувало виплати лише за 

боргами Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (148,85 

млн грн) та Київського авіаційного заводу «Авіант» (59,23 млн грн) [58]. 

Водночас Рахункова палата у звіті [66] надала більш розширений перелік 

платежів із Державного бюджету за кредитними зобов’язаннями: 

- за кредитами, отриманими на розвиток мережі автомобільних доріг 

загального користування (код 3111030), – 3 млрд 153,4 млн грн;  

- на реалізацію завдань і здійснення заходів, передбачених Державною 

цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної 

частини чемпіонату Євро (код 6651280), – 799,0 млн грн;  

- за кредитами державного підприємства «Львівська обласна дирекція з 

протипаводкового захисту» (код 2407130) – 237,4 млн грн;  

- на реалізацію проектів «Циклон-4» та «Створення Національної 

супутникової системи зв’язку» (код 6381130)  – 220,5 млн грн;  

- за кредитами Харківському державному авіаційному виробничому 

підприємству та державному підприємству «Київський авіаційний завод 

«Авіант» (код 3511600) – 208,1 млн грн;  

- за кредитом державному підприємству «Укрмедпостач» на реалізацію 

інвестиційних проектів (код 2301280) – 157,3 млн грн [150]. 

Отож впевненість у повноті та достовірності звітності, яку оприлюднили 

державні органи контролю, є низькою. Як бачимо, дані про використання 

бюджетних коштів можуть суттєво відрізнятися у різних звітах, а тому до 

питання їх аналізу варто підходити ретельно та комплексно. З іншого боку, 

недостовірність (неповнота) інформації про використання бюджетних коштів дає 

змогу чинити маніпуляції і у бюджетній сфері, і у сфері державного кредитування 

та гарантування.  

Позитивним моментом державного кредитування 2014 р. стало скорочення 

кредиторської заборгованості бюджетних установ на 1,506 млрд грн, або на 
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19,0 %, – до 6,430 млрд млн грн, з якої прострочена заборгованість становить 

2,821 млрд грн, або 43,9 %. За 2014 рік обсяг простроченої заборгованості 

скоротився на 525,6 млн грн, або 15,7 %. Прострочена кредиторська 

заборгованість за загальним фондом рахується у 75 головних розпорядників 

бюджетних коштів, основними з яких є  Міністерство аграрної політики та 

продовольства,  Національна академія медичних наук,  Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та 

Одеська обласна державна адміністрація [67]. 

Проаналізувавши діяльність держави як кредитора та гаранта кредитного 

ринку, ґрунтуючись на звітах Державної казначейської служби України, 

Рахункової палати України та Міністерства фінансів України про виконання 

Державного бюджету України, ми дійшли висновку, що державне кредитування 

та надання державних гарантій під кредити суб’єктів  господарювання упродовж 

2007–2014 рр. здійснювалися неефективно. 

Тому вважаємо, що для вдосконалення функціонування сегменту державного 

кредитування потрібно вирішити низку першочергових проблем, а саме: 

 підвищити рівень фінансового управління головних розпорядників 

бюджетних коштів, які не виконують основних планових показників щодо 

повернення та надання кредитів із Державного бюджету, а на реалізацію 

важливих бюджетних програм не використовують подекуди навіть відкриті 

бюджетні асигнування (наприклад 2011 р.). Водночас головні розпорядники 

бюджетних коштів за наявності фінансових ресурсів не кредитували 

важливих напрямів соціально-економічного розвитку [148] (наприклад, 

державного пільгового довгострокового кредитування на здобуття освіти 

2011 р. за затвердженого обсягу кредиту в розмірі 2,95 млн грн не 

здійснювали; 2012 р. за плану 5,0 млн грн кредитів також надано не було 

тощо. Схожа ситуація із мікрокредитуванням суб'єктів малого 

підприємництва – 2011 р. кредитів узагалі не надавали, 2012 р. із 

запланованих 10,3 млн грн надали кредитів на суму 6,37 млн грн., а 2014 р. 
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запланували 875,2 тис. грн.., але і їх не надали під кредити суб'єктам малого 

підприємництва; 

 постійне невиконання планових показників повернення та надання 

державних кредитів, незважаючи на велику кількість нормативно-правових 

актів, що регламентують державне кредитування та використання 

бюджетних коштів. Це свідчить про низький рівень контролю цієї 

фінансово-кредитної сфери з боку відповідальних фіскально-бюджетних 

органів перш за все ДФС; 

- зростання простроченої заборгованості за кредитами, наданими за рахунок 

коштів Державного бюджету, та за кредитами, отриманими під державні 

гарантії уряду України, які не обліковуються фіскально-контролюючими 

органами або обліковуються не у повному обсязі. Своєю чергою, безкарність 

прострочення або неповернення бюджетних коштів призводить до 

зловживання державним поручительством, що збільшує платежі держави за 

кредитними зобов’язаннями перед кредиторами. Варто зазначити, що 

чіткого обліку платежів із Державного бюджету за кредитними 

зобов’язаннями перед кредиторами органи контролю (Держказначейство та 

Рахункова палата) також не ведуть.  

Зворотнім боком неефективного державного кредитування та державного 

гарантування, при отриманні кредитів суб’єктами економіки, є зростання витрат 

Державного бюджету України через зростаючі платежі за кредитними 

зобов’язаннями перед кредиторами та неповернення бюджетних кредитів. Це 

призводить до зростання дефіциту Державного бюджету та невиконання 

першочергових соціально-економічних виплат у той час, коли національна 

економіка не може вийти із затяжного кризового стану. 

Хоча державне кредитування та гарантування є доволі вигідними для 

юридичних та фізичних осіб пільговими умовами, на яких вони його отримують, 

ми вважаємо, що на сучасному етапі розвитку національної економіки його слід 

обмежити лише реалізацією найбільш життєво необхідних для держави та 

населення проектів економічного та соціального розвитку із відповідним техніко-



331 

 

економічним обґрунтуванням доцільності впровадження та програмами, які 

впродовж років виправдали доцільність свого кредитування за рахунок коштів 

Державного бюджету. 

 

 

 

4.4. Міжнародний кредитний ринок та оцінка його потенціалу у 

фінансуванні національної економіки 

Досліджуючи функціонування та розвиток кредитного ринку України, не 

можна оминути увагою його тісні зв’язки зі світовим кредитним ринком. 

Глобалізація світового фінансового середовища не дає локалізувати фінансово-

кредитні відносини лише в національних межах та спонукає до вільного 

переміщення позикового капіталу в межах світового господарства, що й формує 

міжнародний кредитний ринок. Відповідно, національні кредитні ринки 

виступають частинами міжнародного ринку, тісно з ним пов'язані фінансовими 

потоками та залежать від світових тенденцій і чинників економічного розвитку. 

Зазвичай науковці [183, 167, 517] трактують міжнародний кредитний ринок 

як рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, 

пов’язаний з наданням валютних і товарних ресурсів на умовах повернення, 

терміновості та сплати відсотка. Об’єктом міжнародного кредитного ринку 

виступає міжнародний кредит [167, 338]. Позиковий капітал через механізм 

міжнародного кредиту скеровують у ті сфери, які забезпечують максимальний 

рівень прибутку [4]. 

У межах національного кредитного ринку міжнародний кредит набуває 

форми іноземного кредиту, який надають іноземні кредитори національним 

позичальникам. 

Суб'єктами міжнародного кредитного ринку виступають: держави, в особі 

державних органів управління, міжнародні фінансові організації, банки, 

транснаціональні компанії, страхові компанії та фірми. 
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Як позичальник на міжнародному кредитному ринку Україна співпрацює з 

багатьма іноземними державними та міжнародними фінансово-кредитними 

організаціями. Однак, зважаючи на достатньо низький кредитний рейтинг 

України впродовж низки останніх років, який 2014 р. знизився до негативного 

рівня (S&P  (CCC-); Moody's (Caa3); Fitch (CCC) [121]), це не дає змоги державі 

ефективно позичати кошти на відкритому кредитному ринку, а співпраця з 

інституційними кредиторами стає особливо актуальною. 

Важливість міжнародного кредитування для України полягає в тому, що 

завдяки йому держава залучає кошти, які спрямовують на подолання проблем 

фіскально-бюджетної системи та структурної модернізації економіки країни.  

Динаміку міжнародних кредитів в Україну упродовж 2001–2015 рр. (додаток 

У) визначено на основі показників міжнародної інвестиційної позиції України, 

що розрахована НБУ за методологією 6-го видання «Керівництва з платіжного 

балансу та міжнародної інвестиційної позиції» (МВФ, 2009). 

Згідно з даними додатка У, обсяги іноземних кредитів в Україну постійно 

зростали із незначним скороченням 2009 р. та 2013 р. Загалом обсяг іноземних 

кредитів упродовж 2001–2015 рр. зріс у 6,64 разу і на початку 2015 р. становив 

60 897 млн дол. США. 

Основними міжнародними кредиторами України є: 

 органи грошово-кредитного регулювання; 

 установи сектору державного управління; 

 банки; 

 установи інших секторів. 

Найбільші обсяги іноземних кредитів в Україну надходили від недержавних 

небанківських установ, які належать до кредиторів «Іншого сектору». Їхня частка 

з-поміж загального обсягу отриманих міжнародних кредитів на початку 2015 р. 

становила 57,6% проти 15,9% на початку 2001 р.  

Варто зазначити, що до початку 2005 р. найбільша частка міжнародних 

кредитів в Україну припадала на сектор державного управління, середнє 

значення якої впродовж 2001–2005 рр. становило 42,6%.   
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Найменшу частку з-поміж загального обсягу іноземних кредитів, залучених 

в Україну у 2001–2015 рр., становили кредити органів грошово-кредитного 

регулювання, враховуючи кредити МВФ. Їх обсяг на початку 2015 р. становив 

2 058 млн дол. США (3,37% від загального обсягу міжнародних кредитів) та зріс 

упродовж 2001–2015 рр. на 2 521 млн дол. США, або у 2,21 разу. 

Динаміку міжнародних кредитів в Україну за кредиторами упродовж 2000–

2014 рр. зображено на рис. 4.9. Вплив міжнародного кредитування на економіку 

держави можна визначити через співвідношення міжнародних кредитів до ВВП: 

менше співвідношення означає незначний вплив іноземного кредитування на 

національну економіку, а її зростання вказує на посилення впливу іноземних 

кредитів на розвиток економіки держави, а також  на зростання залежності 

економіки від них.  

 
Рис. 4.9. Динаміка міжнародних кредитів в Україну в розрізі кредиторів 

упродовж 2001–2015 рр., на початок періоду, млн дол. США  

Джерело: розроблено на основі [113] 
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Середнє значення співвідношення міжнародних кредитів до ВВП України 

упродовж 2001–2015 рр. становило 33,7%, при цьому максимальне значення – 

54,5%, спостерігалося на початку 2010 р., а мінімальне – 22,4% – на початку 

2006 р.  

Як свідчать проведені розрахунки, міжнародне кредитування здійснювало 

незначний вплив на національну економіку впродовж 2001-2007 рр., коли його 

частка у ВВП України в середньому становила 24,8%. 

Однак, починаючи від 2008 р., міжнародні кредити становили вже майже 

третину, а в окремі роки (2010-2011) і половину від національного ВВП, що 

вказує на значну залежність розвитку економічної системи України від зовнішніх 

кредитних ресурсів та свідчить про формування прямої загрози фінансовій 

безпеці держави.  

На початок 2015 р. співвідношення міжнародних кредитів у ВВП України 

становила 49,8% та зросла порівняно із початком 2014 р. (35,3%) на 14,5 п.п. 

Тобто вплив іноземного кредитування на економіку України посилюється та, 

відповідно, зросла її залежність від іноземних кредиторів. 

Наслідком кредитної залежності стає формування значного державного 

боргу, який держава не спроможна погасити самостійно, що може призвести до  

дефолту та втрати суверенності. Тобто зловживання іноземними кредитами може 

мати достатньо важкі і навіть руйнівні наслідки для національної економіки 

України.  

У дослідженні міжнародного кредитування в Україні важливе значення має 

аналіз основних кредиторів держави, у процесі якого потрібно дати оцінку тому 

які кредити, на яких засадах і задля чого вони надають Україні. 

Особливе місце, з-поміж усіх іноземних кредитів посідають кредитні лінії, 

відкриті під гарантії уряду та НБУ за міждержавними та міжурядовими 

домовленостями з іноземними країнами. Саме такі кредити є найвигіднішими для 

України, оскільки мають характер фінансової допомоги для реформування та 

реструктуризації економіки або підтримки пріоритетних галузей національної 

промисловості і їх надають на доволі тривалі терміни під незначні відсотки. 
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Упродовж останніх семи років основними кредиторами України з-поміж  

зарубіжних країн та органів управління виступають: Росія, Японія та Канадська 

експортна агенція. 

Заборгованість за кредитами, що їх надали органи управління іноземних 

держав Україні у 2007–2014 рр., наведено у табл. 4.22. 

 Проаналізувавши заборгованість за кредитами, отриманими від іноземних 

органів управління (табл. 4.22), можна відмітити стабільну тенденцію до 

скорочення її обсягів.  

Таблиця 4.22 

Заборгованість за кредитами, які надали органи управління іноземних 

держав Україні у 2008–2015 рр., на початок періоду 

(млн дол.  США) 

Країна-

кредитор  
2008 2009 2010 2011 2012 2013  2014 2015 

Темп 

приросту 

2015/2008 

Італія 68,1 55,2 44,7 32,0 20,9 17,3 - - - 

Німеччина 337,5 264,4 215,1 151,3 102,9 95,9 13,3 8,5 0,02 

Росія 1 290,1 1 192,4 1 094,6 996,9 899,1 801,4 703,6 605,9 0,47 

США 154,4 125,9 99,7 75,7 54,4 44,4 11,9 10,5 0,07 

Франція 18,6 14,9 12,1 8,4 5,4 5,6 - - - 

Японія 78, 9 74,0 104,4 151,5 259,1 228,7 181,9 241,5 3,06 

Канадська 

експортна 

агенція 

- - - 190,6 190,6 190,6 247,8 172,0 - 

Всього 1 947,5 1 726,8 1 570,5 1 606,2 1 532,4 1 386,3 1 158,5 1 038,3 0,53 

Джерело: [473] 

 

На 01.01.2015 р. найбільша заборгованість залишається перед органами 

державного управління Росії – 605,9 млн дол. США (58,4%), яка, однак, 

скоротилася у 2,13 разу порівняно з обсягом заборгованості на початку 2008 р. 

Перед Німеччиною та США заборгованість також зменшилася – у 38,9 та у 14,7 

разу відповідно. Найбільше впродовж 2008–2015 рр. зросла заборгованість перед 

урядом Японії  – у 3,06 разу. 
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Загалом на початок 2015 р. заборгованість за кредитами, наданими Україні 

іноземними органами управління, становила 1 038,3 млн дол. США та 

скоротилася порівняно із 2008 р. (1 947,5 млн дол. США) на 46,7% [473]. 

Окрім органів державного управління, Україна на міжнародному 

кредитному ринку активно співпрацює із провідними міжнародними 

фінансовими організаціями, такими як: 

1. Світовий банк (The World Bank). 

2. Міжнародний валютний фонд. 

3. Європейський банк реконструкції та розвитку. 

4. Чорноморський банк торгівлі та розвитку. 

5. Європейський інвестиційний банк. 

6. Північний інвестиційний банк. 

7. Північна екологічна фінансова корпорація [472]. 

У сучасній системі міжнародних відносин кредитні ресурси міжнародних 

фінансових організацій, за умови їх ефективного використання, є важливим 

джерелом ресурсного забезпечення реалізації пріоритетних проектів та завдань 

соціального й економічного розвитку, інструментом інституційних перетворень 

та міжнародної інтеграції [167].  

Окрім перелічених нормативно-правових актів, співпрацю України та 

міжнародних фінансових організацій регламентують меморандуми, програми, 

стратегії розвитку та угоди.  

Найбільшим кредитором України серед міжнародних фінансових організацій 

є Міжнародний валютний фонд (МВФ). 

Розпорядником фінансових ресурсів, наданих МВФ, є НБУ.  

Отримання кредитних ресурсів від МВФ обумовлено виконанням 

українською стороною критеріїв ефективності, зокрема таких як: рівень чистих 

міжнародних резервів НБУ, монетарні показники та дефіцит бюджету, 

досягнення макроекономічної стабільності розвитку, проведення реформ у 

економічній та політичній сферах тощо.  

Трансакції МВФ з Україною впродовж 1994-2014 рр. наведено у додатку Ф. 
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Загалом за роки співпраці з МВФ (1994–2014 рр.) Україна отримала понад 

15,23 млрд СПЗ, а це майже 22,71 млрд. дол. США кредитних ресурсів [326]. 

Основним напрямом використання кредитів МВФ було надання кредитів 

Міністерству фінансів України на обслуговування зовнішнього боргу, 

фінансування дефіцитів платіжного та торговельного балансів. Формування, 

зокрема завдяки позикам МВФ, валютних резервів Національного банку України 

дозволило підтримувати стабільність національної валюти, успішно провести 

грошову реформу, ввести з часом повну конвертованість гривні за поточними 

операціями [544]. 

Однак, варто зазначити, що співпраця України та МВФ є досить 

неоднозначною і має й позитивні, й негативні наслідки.  

Кредити, які Україна отримала від МВФ, допомагали розв'язувати численні 

проблеми макроекономічної нестабільності всередині країни впродовж останніх 

20 років. Завдяки позиченим коштам вдалося подолати економічні проблеми та 

забезпечувати макроекономічне зростання, підтримувати стабілізацію 

банківського сектору, фінансувати імпорт і забезпечити внутрішній ринок 

необхідними товарами. Окрім того, співробітництво з МВФ є індикатором для 

взаємовідносин з іншими міжнародними фінансовими організаціями та 

приватними зовнішніми інвесторами, що сприяє інтеграції української економіки 

у світове співтовариство.  

Однак, з іншого боку, виникають ризики появи негативних тенденцій і 

негативних наслідків співпраці України з МВФ, а саме: загроза фінансовій 

безпеці держави, перетворення фінансової системи України на валютнозалежну 

систему від позик МВФ, значне зростання державного боргу, неспроможність 

сформувати засади довгострокової конкурентоспроможності національної 

економіки, загроза суверенітету держави. 

Саме через ризик виникнення негативних наслідків від надмірного 

втручання МВФ у соціально-політичне та економічне життя держав-

позичальників, доволі поширеною є критика рекомендацій МВФ, які вважають 

занадто прямолінійними, «стандартними» та негнучкими [544].  
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Негативним також є нав’язування МВФ однобокого сценарію реформування 

економіки «країнам третього світу», без урахування їхніх геополітичних, 

природно-кліматичних, етнічних та інших особливостей. Недостатня обізнаність 

із внутрішнім соціально-економічним станом країн, яким надають позики, та 

нав’язування їм універсального пакета реформ загальмували розвиток деяких на 

роки. Умови, які МВФ ставить перед позичальниками, часто підривають 

національний суверенітет [579]. 

На нашу думку, лише ефективне використання кредитних коштів МВФ, 

отриманих Україною у 2014–2015 рр., та проведення в державі економічних 

реформ більш швидкими темпами сприятиме в подальшому співпраці з МВФ та 

іншими міжнародними фінансовими організаціями без їхнього кредитування, а 

лише на засадах залучення технічної допомоги та консультативної підтримки.  

Ще одним потужним кредитором, з яким Україна успішно співпрацює, є 

Світовий банк. 

На цьому етапі співпраця зі Світовим банком відбувається на основі 

ухваленої у лютому 2012 р. «Стратегії партнерства з Україною» на 2012–2016 рр., 

яка спрямована на допомогу уряду України у реалізації програми економічних 

реформ та інтеграції з ЄС. 

Основну увагу у «Стратегії партнерства з Україною» зосереджено на 

стратегічних пріоритетах розвитку країни, включаючи стале економічне 

зростання, підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки, 

ефективне реформування державних фінансів та поліпшення якості державних 

послуг [544]. 

Основна різниця між допомогою Світового банку і МВФ полягає в тому, що 

МВФ більше концентрує свою увагу на питаннях короткострокової фінансової 

стабільності в країнах, натомість Світовий банк зосереджується переважно на 

середньо- та довгострокових (за терміном реалізації) проектах структурних і 

галузевих перетворень в економіках країн та на інвестуванні інституційних змін 

[161]. Проекти Світового банку реалізуються у соціальному, фінансовому, 
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транспортному та державному секторах, електроенергетиці, муніципальній 

інфраструктурі та агропромисловому комплексі.  

Найбільшою філією групи Світового банку є Міжнародний банк 

реконструкції та розвитку (МБРР). Він є основною позиковою організацією в 

інституційній сфері. Це найбільша установа, що надає позики на розвиток країн із 

середнім рівнем доходів, а також відіграє роль головного каталізатора 

фінансування з інших джерел [472]. Кредити надають на 15–20 років, враховуючи 

п'ятирічний термін відстрочення платежів.  

Упродовж 1994–2014 рр. Світовий банк затвердив для України 26 позик 

загальним обсягом 6 399,85 млрд дол. США. 

Варто зазначити, що фактично затверджені суми проектів МБРР не 

відповідають кредитним очікуванням українського уряду від цієї фінансової 

організації впродовж багатьох років. Це підтверджує перелік кредитів, які 

держава планувала залучити до спеціального фонду Державного бюджету 

України від МБРР на реалізацію інвестиційних програм (проектів), який 

представлений у Законах України «Про Державний бюджет України» на 2012–

2014 рр. (додаток Х) [402]. 

Зокрема, держава запланувала позичити у МБРР 2014 р. – 2 480,0 млн дол. 

США, 2013 р. – 1 742,5 млн дол. США, а 2012 р. – 1 641,3 млн дол. США. 

Натомість МБРР упродовж 2012–2013 рр. не затвердив жодного кредитного 

проекту для України. А 2014 р. затверджена сума кредитів від МБРР становила 

1 082 млн дол. США, із якої 750 млн дол. США було виділено на реалізацію 

політики розвитку держави [402]. Це кредитування мало сприяти проведенню 

реформ, критично важливих для подолання економічної кризи в Україні. А 332 

млн дол. США було виділено на реалізацію проекту з підвищення 

енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання. Проект 

передбачав, що в 10 містах України муніципальні теплоенергетичні компанії 

отримають допомогу на підвищення якості своїх послуг та матимуть змогу 

реалізувати цілу низку заходів зі зменшення виробничих витрат та викидів 

шкідливих речовин в атмосферу [356]. 
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Отож, як бачимо, є певні невідповідності з планування кредитних 

надходжень в економіку держави із реальними кредитними потоками з боку 

міжнародного кредитного ринку та, зокрема, МБРР. Це можна пояснити, з одного 

боку, занадто оптимістичними сподіваннями уряду щодо залучення кредитних 

коштів на реалізацію проектів, а з іншого – значним бюрократичним зволіканням 

у розгляді проектів. 

Серед основних проблем співпраці з МБРР часто відзначають непрозорість 

системи відбору кредитних проектів (переважно на основі «міністерського 

лобіювання», а не відкритого тендера або хоча б експертного обговорення) та 

відсутність реальної оцінки ефективності реалізації проектів (у процесі 

підготовки ТЕО оцінку дають лише з погляду ефективності використання коштів 

МБРР, однак не оцінюють реального соціально-економічного ефекту). Кредити 

МБРР дуже нагадують «бюджетні кредити», а тому відносини зі Світовим банком 

варто наближувати до того, щоб позичальники реально повертали надані кредити 

[502]. 

Оцінку ефективності проектів МБРР проводила лише Рахункова палата 

України у річних звітах «Про виконання Державного бюджету» за 2011–2012 рр.   

Тож «за результатами аудиту ефективності використання позикових коштів 

на впровадження Проекту «Модернізація державних фінансів» зроблено 

висновок, що Проект протягом трьох років із п’яти, визначених на його 

реалізацію, фактично знаходився на початковому етапі впровадження, а із 

загальної суми коштів у 65 млн дол. США, або 518 млн грн, що передбачені для 

реалізації Проекту, було використано лише 1,4 млн дол. США, або близько 2%» 

[148]. Відтак проект МБРР було зараховано до категорії зі значним ступенем 

ризику, що означає ймовірність його зупинення через фінансові втрати для 

Державного бюджету України. 

Схожі проблеми виявили у реалізації Проекту «Модернізація державної 

податкової служби України-1» за кошти МБРР: впродовж семирічного терміну 

реалізації проекту вибірка коштів позики становила менше ніж 50% (із 40 млн 

дол. США вибрано 19,4 млн дол. США) [148]. 
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Під час проведення аудиту використання кредитних коштів МБРР на 

впровадження Проекту «Модернізація державної податкової служби України-1» 

Рахункова палата виявила низку порушень і недоліків у процесі виконання 

проекту:  

 ДПС за весь 8-річний термін реалізації проекту використала тільки 32 млн 

дол. США, або лише 80% від суми позики (40 млн дол. США); 

 ДПС не забезпечила дотримання встановлених процедур під час 

організації та здійснення закупівель; 

 ДПС не вживала дієвих заходів із забезпечення використання протягом 

року вивільнених коштів позики в сумі майже 2 млн грн; 

 ДПС необґрунтовано переказувала кошти на спеціальний рахунок. 

Унаслідок цього фінансові втрати державного бюджету, за розрахунками, 

становили майже 1,7 млн дол. США [150]. 

У процесі аудиту ефективності використання кредиту від МБРР (166 млн дол 

США) за проектом «Реабілітація гідроелектростанцій», проведеного  Рахунковою 

палатою, було встановлено, що «Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості України як відповідальний виконавець проекту не забезпечило 

його своєчасної та якісної підготовки і реалізації» [148]. 

Отож Рахункова палата, проаналізувавши ефективність використання 

кредитних коштів, отриманих від МБРР у 2011–2012 рр., виявила порушення 

(зловживання) за кожним із проектів, основними з яких стали: неякісна 

підготовка документації, проблеми організаційного характеру, які своєчасно не 

усувалися, недоліки в плануванні та звітуванні про стан впровадження проекту, а 

також неналежний рівень контролю за його виконанням на всіх стадіях реалізації 

[148, 150].  

Таким чином, можна зробити висновок про неефективність використання 

кредитів МБРР та низьку відповідальність основних виконавців проектів. 

Погоджуємося із думкою фахівців, що «100% державна гарантія за кредитами 

МБРР нівелює банківські ризики і не стимулює до ефективної реалізації проектів, 

а також породжує корупцію» [502]. Наслідками цих недоліків є те, що проекти 
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Світового банку в Україні не знаходять логічного продовження та використання 

результатів у наступних пріоритетних урядових проектах [544]. 

Загалом кредити Світового банку є доволі привабливим джерелом 

зовнішнього фінансування і дефіциту державного бюджету, і реструктуризації 

економіки України. Фінансові умови, на яких Світовий банк надає позики 

Україні, є вигіднішими, ніж більшість інших зовнішніх джерел запозичення, 

доступних Україні в теперішній час. Однак кредити МБРР доречно спрямовувати 

на найбільш важливі національні проекти, щодо яких має бути чіткий моніторинг 

від розробки та обґрунтування доцільності до повного завершення, що помітно 

підвищить їх ефективність. А співпраця з МБРР має розвиватися відповідно до 

довгострокової стратегії співпраці України з МФО. 

Ще одним провідним інвестором економіки України, вкладення якого мають 

комплексний характер, є Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). 

Україна набула статусу країни-члена (ЄБРР) 13 серпня 1992 р. згідно з Указом 

Президента України «Про членство України в Європейському банку 

реконструкції та розвитку» від 14 липня 1992 р. № 379/92. 

ЄБРР працює лише на комерційних засадах і, на відміну від МВФ, надає 

тільки цільові кредити під конкретні проекти приватним компаніям і на потреби 

розвитку економіки державним структурам.  

Проведений аналіз доводить, що головною особливістю ЄБРР, яка відрізняє 

його від інших банків розвитку, є підтримка ним приватної підприємницької 

ініціативи: не менше ніж 60% загального обсягу фінансування банку повинно 

спрямовуватися до приватного сектору  [472]. Програми ЄБРР з кредитування 

мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) дають  змогу забезпечити 

підприємства та підприємців дешевими кредитами шляхом відкриття кредитних 

лінії мікрофінансування у комерційних банках. Також ЄБРР підтримує 

проведення реформ задля покращення умов кредитування малих підприємців та 

підприємств [472]. 

Основну увагу проектів ЄБРР зосереджено на підвищенні 

енергоефективності в Україні через впровадження проектів у сфері 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A4
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енергозбереження, ядерної безпеки та нових технологій вироблення 

електроенергії. Неабиякі зусилля банк докладає до розвитку потенціалу 

сільського господарства. Крім того, ЄБРР активно працює у напрямі модернізації 

міської інфраструктури, враховуючи транспорт та комунальні послуги. 

Наприкінці 2014 р. кредитний портфель ЄБРР в Україні налічував 351 

проект із загальним обсягом фінансування понад 9,158 млрд євро [577]. Зокрема, 

ЄБРР реалізував 23 проекти в державному секторі економіки України на загальну 

суму 674,94 млн дол. США та 1 487,35 млн євро, за якими кредити надавали 

державі або під державні гарантії [472]. 

Основними недоліками співпраці України з ЄБРР є: доволі тривалий термін 

затвердження кредиту, з урахуванням процедури затвердження проекту 

безпосередньо в ЄБРР (близько 1–1,5 місяці), та високий рівень бюрократизму в 

процесі підготовки кредитної заявки. 

З Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) Україна почала співпрацювати 

від квітня 2006 р. відповідно до Закону України «Про ратифікацію Рамкової 

угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком» від 07.02.2006 р. № 

3392-IV. 

Банк кредитує проекти в таких секторах: транспорт, телекомунікації, 

енергетична інфраструктура (на пріоритетних напрямках транс’європейських 

мереж та європейських транспортних коридорів), захист довкілля [161]. 

Перелік проектів, затверджених ЄІБ для України упродовж 2007–2014 рр. 

наведено у додатку Ц.    

Загалом ЄІБ спрямував майже 2,5 млрд євро на реалізацію 21 проекту в 

Україні [325]. 

Наприкінці 2014 р. ЄІБ затвердив іще декілька проектів для України на 

загальну суму 1,708 млрд євро, які перебувають на погодженні. 

Зокрема, це проекти: 

 APEX кредити для малих та середніх підприємств України – 400 млн євро;  

 Фонд підтримки торгівлі України – 400 млн євро;  
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 Швидке відновлення України – 200 млн євро;  

 Українська вища освіта – 108 млн євро; 

 відновлення інфраструктури та малого й середнього бізнесу в постраждалих 

від війни Луганській і Донецькій областях – 600 млн євро [325]. 

Однак, зворотнім боком залучення кредитів на розвиток пріоритетних 

національних економічних проектів є неефективне розпоряджання ними, а 

подекуди, навіть відвертий саботаж головних розпорядників при їх реалізації.   

Таким прикладом може слугувати будівництво ЛЕП 750 Запорізька АЕС – 

Каховська, котре планувалося здійснюватися за рахунок позик Європейського 

банку реконструкції та розвитку й Європейського інвестиційного банку. Загальна 

сума позик міжнародних фінансових організацій на виконання проекту становила 

300 млн євро та була ратифікована законами України від 29.10.2008 № 621-VI і 

від 01.04.2009 № 1215-VI. Однак у 2009 – 2010 роках кредитні кошти на 

реалізацію проекту не спрямовувалися, їх використання розпочато лише у 2011 

році. Упродовж 2011 року – першого півріччя 2014 року вибірка коштів ЄБРР 

становила 18,7 млн євро. Вибірку коштів ЄІБ не розпочато. При цьому виплати за 

фінансовими зобов’язання станоили 4,2 млн євро, у тому числі комісія за 

зобов’язання ЄІБ – 503,6 тис. Євро [67]. 

У червні 1997 р. Україна долучилась до Угоди про заснування 

Чорноморського банку торгівлі та розвитку (ЧБТР), відповідно до Закону 

України «Про ратифікацію Угоди про заснування Чорноморського банку торгівлі 

та розвитку» від 17.06.1997 р. №348/97-ВР [416]. Україна є одним з акціонерів 

ЧБТР та володіє 13,5 % статутного капіталу.  

Україна посідає одне з перших місць серед країн-членів банку за обсягами 

запозичень від ЧБТР та третє місце за кількістю затверджених Радою директорів 

ЧБТР проектів і таких, що реалізуються, з часткою у кредитному портфелі 11,88 

% [472]. 

Діяльність ЧБТР в Україні  спрямована на підтримку енергетики, 

транспорту, суднобудування, машинобудування, банків, а також експортно-

орієнтованих підприємств [117]. 
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На кінець 2014 р. ЧБТР надав кредити на реалізацію 33 проектів для України 

на загальну суму 22,042 млн євро та 450,525 млн дол. США [332] (додаток Ч). 

Перевагою кредитів, отриманих від ЧБТР, є те, що їх залучають без надання 

державних гарантій, а реалізація проектів не передбачає використання коштів 

державного та/або місцевого бюджетів. Це значно підвищує ефективність 

проектів ЧБТР, які реалізують для України, та не обтяжує Державний бюджет 

України. 

17 вересня 2009 р. уряд України підписав Рамкову угоду із Північною 

екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), яка набула чинності 18 

листопада 2010 р.  

В Україні НЕФКО реалізовує дві програми «Чисте виробництво» та «Еко-

ефективність» [114]. 

За програмою «Еко-ефективність» НЕФКО кредитує невеликі 

енергозберігаючі проекти у комунальному секторі: для шкіл, дитячих садків, 

лікарень, спортивних споруд, вуличного освітлення. Графік виплати позикових 

коштів безпосередньо враховує ефективність інвестицій. Період повернення 

позики – не більш аніж вісім років.  

На фінансування Програми кредитування проектів з енергозбереження 

передбачено приблизно 12,5 млн євро. 

Кредитна програма «Чисте виробництво» передбачена для пільгового 

фінансування заходів щодо поліпшення використання природних ресурсів. 

Підтримку надають і приватним, і комунальним підприємствам. Умови 

повернення позикових коштів безпосередньо враховують ефективність 

інвестицій.  

За цією програмою НЕФКО не фінансує будівництво нових, а тільки 

модернізацію існуючих об’єктів (у співвідношенні 90% кредит, 10% внесок 

позичальника). Джерелом повернення кредиту мають бути кошти, отримані від 

економії, пов’язаної із зменшенням споживання енергії, ресурсів та забруднення. 

На програму кредитування «Чисте виробництво» виділено близько 14,8 млн 

євро [114]. 
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На 01.01.2015 р. НЕФКО погодила реалізацію 43 кредитних проектів в 

Україні на суму 46,5 млн євро, з яких за 14 проектами (на суму 8 млн євро) обсяг 

та умови надання місцевих гарантій погоджено з Міністерством фінансів України 

та схвалено Кабінетом Міністрів України  [327]. 

Обсяг кредитів, наданих НЕФКО Україні, впродовж 2006–2014 рр. наведено 

у табл. 4.24. 

Таблиця 4.24 

Динаміка кредитів, наданих НЕФКО Україні упродовж 2006–2014 рр., 

на кінець періоду  (тис євро) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Всього 

Кредити, 

надані 

Україні 

1 674 841 4 795 4 590 4 590 4 590 6 069 10 205 9 205 46 559 

Темпи 

приросту, рік 

до року 

- 0,50 5,70 0,96 1 1 1,32 1,68 0,90 - 

Джерело: розроблено на основі [330] 

Отож впродовж 2006–2014 рр. НЕФКО надала Україні кредитів на суму 

46 559 тис. євро на реалізацію проектів з енергозбереження. 

У грудні 2006 р. набула чинності Рамкова Угода між Україною та Північним 

інвестиційним банком (ПІБ) відповідно до Закону України «Про ратифікацію 

Рамкової угоди між Україною та Північним інвестиційним банком» від 

14.09.06 р. №134-V. 

ПІБ надає довгострокове додаткове фінансування для проектів, які, 

сприяють підвищенню конкурентоспроможності та захисту довкілля країн 

Північної Європи та Балтії. Проекти ПІБ реалізують у сфері енергетики, 

транспорту та покращення стану довкілля і для приватних, і для державних 

установ та організацій [329]. 

За час співпраці ПІБ з Україною банк надав лише два кредити для 

українських корпорацій:  

1. 2 липня 2008 р. кредит було затверджено для ВАТ «Державний 

експортно-імпортний банк України» у сумі 50 млн дол. США. 



347 

 

Кредит був наданий на 8-річний термін на фінансування екологічних 

проектів у галузі енергоефективності, сприяючи зменшенню шкідливих викидів, 

що впливають на країни-члени ПІБ. Впровадження сучасних технологій в 

обробній промисловості допоможе скоротити витрати на електроенергію і 

підвищити якість продукції [503]. 

2. 16 липня 2008 р. кредит було затверджено для корпорації 

«Індустріальний союз Донбасу» в сумі 40 млн дол. США. 

Кредит надано на семирічний термін для фінансування установки 

комбінованого циклу газової турбіни для електростанції в сталеливарному заводі 

Алчевськ в Україні. Після того, як електростанція буде введена в експлуатацію, 

металургійний завод мав стати майже самодостатнім в електропостачанні [504]. 

Окрім вищеописаних кредитів, ПІБ більше не надавав українським 

компаніям чи державним органам будь-яких кредитів.  

Варто зазначити, що жодних даних про ефективність освоєння отриманих 

кредитних коштів корпорація ІСД та ВАТ «Державний експортно-імпортний банк 

України» не надала. ПІБ також не оприлюднив інформації про погашення з боку 

українських компаній кредитної заборгованості.  

Таким чином, ми проаналізували співпрацю України з провідними 

міжнародними фінансовими організаціями світу: МВФ, МБРР, ЄІБ, ЄБРР, ЧБТР, 

НЕФКО та ПІБ. Кожен з них є важливим стратегічним фінансовим партнером для 

України та допомагає нашій державі вирішувати проблеми у фінансово-

бюджетній сфері та щодо реалізації важливих проектів у електроенергетиці, 

транспорті, інфраструктурі, освіті, зв’язку тощо. 

Загальний обсяг кредитів, наданих провідними МФО для України впродовж 

2007–2014 рр., розрахований на основі даних офіційних сайтів міжнародних 

фінансових організацій, наведено у табл. 4.25.  

Отож, за період 2007–2014 рр. Україна отримала кредитів від міжнародних 

фінансових організацій на суму 4 037,9 млн дол. США; 3 377,54 млн євро та 

12 222,7 млн СПЗ.  
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Таблиця 4.25 

Обсяги іноземних кредитів для України від міжнародних фінансових 

організацій упродовж 2007–2014 рр., на кінець періоду 

(млн дол. США, млн євро) 

Назва МФО 
Од. 

вим. 

Роки 
Всього 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Міжнародний 

Валютний Фонд  

 

млн 

СПЗ 
- 3 000 4 000 2 250 - - - 2 972,7 12 222,7 

Міжнародний банк 

реконструкції та 

розвитку 

млн 

дол. 

США 
640,0 500,0 860,0 - 350,0 - - 1 082,0 3 432,0 

Європейський банк 

реконструкції та 

розвитку 

млн 

дол. 

США 
31,9 66,79 28,25 5,91 3,6 10,2 8,14 0,0 154,79 

млн € 49,78 70,21 79,31 32,82 124,18 95,91 64,77 3,5 520,48 

Європейський 

Інвестиційний 

Банк 

млн  € 200,0 150,0 100,0 15,540 625,0 640,0 418,68 340,0 2 489,22 

Чорноморський 

банк торгівлі та 

розвитку 

млн 

дол. 

США 
176,7 30,0 - - 42,0 - 55,0 7,5 311,2 

млн  € - - - 7,0 15,0 - - - 22 
Північна екологічна 

фінансова 

корпорація (НЕФКО) 
млн  € 0,841 4,795 4,590 4,590 4,590 6,069 10,205 9,205 44,885 

Північний 

інвестиційний банк  

млн 

дол. 

США 
- 90,0 - - - - - - 90 

Всього 

млн 

дол 

США 
848,6 686,7 888,25 55,91 395,6 10,2 63,14 1 089,5 4 037,9 

млн € 250,62 225 184,86 59,95 768,77 741,979 793,65 352,71 3 377,54 

 млн СПЗ - 3 000 4 000 2 250 - - - 2 972,67 12 222,7 

Джерело: розраховано на основі [325, 326, 330, 329, 331, 332] 

 

З-поміж усіх МФО найбільші обсяги кредитів в економіку України за 

зазначений період  надав Міжнародний Валютний Фонд – 12,2227 млрд. СПЗ, або 

18,738 млрд дол. США, що становить 69% від загальної кількості отриманих 

кредитів від МФО. На другій позиції – обсяг кредитів від Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку – 3 432,0 млн дол. США (12,6%), а на третій – кредити 

від Європейського інвестиційного банку – 2 489,22 млн євро (11,9%). Найменше 

кредитів в економіку України надав Північний інвестиційний банк – 0,33%.  
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Упродовж 2007–2014 рр. найбільший обсяг іноземних кредитів від МФО 

було залучено 2009 р. – майже 6 848,568 млн дол. США, або 25% від усього 

обсягу отриманих кредитів.  

Окрім іноземних органів управління та міжнародних фінансових організацій, 

кредиторами України на міжнародному кредитному ринку виступають і 

комерційні банки. Доволі часто ці кредити відіграють важливу роль, зокрема, для 

рефінансування боргів чи покриття термінової заборгованості уряду тощо.  

Динаміку заборгованості за кредитами, наданими іноземними комерційними 

банками Україні упродовж 2007–2014 рр., наведено у табл. 4.26.  

Таблиця 4.26 

Заборгованість за кредитами, наданими іноземними комерційними 

банками Україні упродовж 2007–2014 рр., на кінець періоду (млн дол. США) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Chase Manhattan 

Bank Luxembourg 

S.A. 

75,12 72,08 73,31 67,90 65,90 67,86 - 62,36 

JSC VTB Bank - - - 2 000,0 2 000,0 - - - 

Credit Suisse First 

Boston International 
- - - - - - - 31,5 

Credit Suisse 

International 
- - - - - - - 151,2 

Citibank, N.A. 

London 
411,2 394,6 374,5 297,4 240,5 222,9 154,7 93,03 

Deutsche Bank AG 

London 
449,1 361,8 260,3 158,7 57,1 50,0 28,6 14,29 

Morgan Stanley 

Bank International 

Limited 

930,0 930,0 - - - - - - 

UniCredit Bank 

Austria AG 
- - 15,8 104,4 98,6 95,9 82,2 62,17 

VTB Capital PLC - - - 440,8 440,8 440,8 293,9 146,93 

Експортно-

імпортний банк 

Кореї 

- - - - 107,5 199,6 228,3 195,71 

Сбербанк Росії - - - - 636,0 636,0 582,3 474,86 

ВАТ «Газпромбанк» - - - - -  500,0 500,0 

Державний банк 

розвитку КНР 
- - - - - 57,9 85,0 85,0 

Експортно-

імпортний банк 

Китаю 

- - - - - 1 500,0 1 500,0 1 552,12 

Всього  1 790,4 1 686,5 650,7 3 001,3 3 580,5 3 225,0 3 454,9 3 335,68 

Джерело: [473] 
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Згідно з даними табл. 4.26, на кінець 2014 р. заборгованість України перед 

іноземними комерційними банками становила 3 335,68 млн дол. США та зросла у 

1,86 разу порівняно із заборгованістю на кінець 2007 р. 

За період 2007–2014 рр. заборгованість України перед іноземними 

комерційними банками зростала інтенсивними темпами до 2011 р. У наступні 

роки це суттєво не змінювалося і залишалося в межах 3,22–3,45 млрд дол. США.  

На кінець 2014 р. найбільшою була заборгованість України перед 

«Експортно-імпортним банком Китаю», яка становила 1,55 млрд дол. США. 

Зазначимо, що у структурі іноземних кредитів, наданих Україні, частка 

кредитів, наданих іноземними комерційними банками становить майже 20% та 

значно перевищує частку кредитів, наданих Україні іноземними органами 

управління, яка становить 15,1% від загального обсягу іноземних кредитів, 

отриманих Україною (на початок 2015 р.). Найбільша частка іноземних кредитів 

– 59,1%, припадає на «Інші сектори», які охоплюють надходження кредитів на 

міжфірмовому рівні, переважно через транснаціональні корпорації. Однак 

статистичні дані в розрізі кредиторів цього сектора в офіційних джерелах 

відсутні, а тому не підлягають грунтовнішому аналізу в нашому дослідженні.  

Водночас зазначимо, що офіційні дані стосовно динаміки міжнародних 

кредитів в Україну упродовж 2007–2014 рр., представлені НБУ в «Динаміці 

міжнародної інвестиційної позиції України» [113] (додаток У) та дані із 

зовнішньої заборгованості за кредитами, одержаними від органів управління 

іноземних держав, від іноземних комерційних банків, інших іноземних 

фінансових установ та від міжнародних фінансових організацій (див. табл. 4.22, 

4.25, 4.26), наведені Міністерством фінансів України [473], не збігаються. Так 

само не збігаються дані щодо обсягів кредитів наданих Україні, отримані з 

офіційних сайтів міжнародних фінансових організацій [325, 326, 330, 329, 331, 

332] та дані з офіційної сторінки Міністерства фінансів України [327].  

Водночас зазначимо, що цифрові дані, використані  в процесі дослідження 

аспектів міжнародного кредитування в Україні, дещо різняться, що залежить від 

джерела їх отримання. Однак вважаємо, що дані, отримані з офіційних сайтів 
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міжнародних фінансових організацій, є достовірнішими. Тому обсяги кредитів, 

наданих Україні провідними МФО, ми проаналізували, ґрунтуючись саме на них. 

На початку 2015 р. заборгованість за кредитами, наданими іноземними 

органами управління, становила 1 038,5 млн дол. США та скоротилася порівняно 

із 2007 р. (1 947,5 млн дол США) на 46,6% (згідно з даними Міністерства 

фінансів України) [473]. З-поміж іноземних органів управління найбільшими 

кредиторами України виступають: Росія, Японія та Канадська експортна агенція.  

Водночас, відповідно до інформації НБУ [113], іноземні державні органи 

управління, на 01.01.2015 р., надали Україні кредитів на суму 11 199,0 млн дол. 

США, що перевищило обсяг наданих кредитів на початку 2007 р. (4 676 млн дол. 

США) у 2,4 разу. 

Отже, помітно значну різницю в оприлюднених офіційних даних державних 

органів управління. Зокрема, різниця між даними НБУ та Мінфіну за обсягами 

отриманих кредитів від іноземних органів управління сягає 10 160,5 млн дол. 

США. Вважаємо, що задля запобігання неправильного тлумачення 

оприлюднених звітних даних державним органам управління варто самим давати 

роз’яснення про складові того чи іншого показника.  

Згідно з даними міжнародних фінансових організацій, на початку 2015р. 

обсяг кредитів, наданих Україні становив близько 5 993,66 млн дол. США та зріс 

порівняно із 2007 р. (1 186,94 млн дол. США) у 5,05 разу [325, 326, 330, 329, 331, 

332]. А відповідно до інформації НБУ [113] іноземні органи грошово-кредитного 

регулювання, на кінець 2014 р. надали Україні 2 277 млн дол. США, зокрема, 

МВФ – 2 277 млн дол. США. Водночас, згідно з трансакціями між МВФ та 

Україною, оприлюдненими на офіційному сайті МВФ [326], на кінець 2014 р. 

МВФ надав Україні кредитів на суму 2 972 млн СПЗ, що дорівнює еквіваленту 

близько 4 428 млн дол. США. Тобто в розрізі даних за обсягами кредитів 

міжнародних фінансових організацій такі ж значні розбіжності, як і за кредитами 

іноземних органів управління.  

 Схожу ситуацію можемо спостерігати і за кредитною заборгованістю 

України перед іноземними комерційними банками, яка за даними Міністерства 
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фінанасів України на кінець 2014 р. становила 3 335,68 млн дол. США та зросла у 

1,86 разу, порівняно із заборгованістю на кінець 2007 р. [473]. Натомість НБУ 

подав обсяг заборгованості перед іноземними комерційними банками у розмірі 

13 274 млн дол. США [113], не навівши жодних роз’яснень щодо формування та 

складових цієї суми.  

Зважаючи на значні відмінності у звітних даних, отриманих із різних джерел, 

можемо констатувати лише значні суми заборгованості України за міжнародними 

кредитами перед іноземними кредиторами. Однак достеменно загальну суму 

такої заборгованості проаналізувати неможливо через некоректність інформації 

від компетентних фінансових органів України та її оприлюднення зі значним 

запізненням.  

Відсутня також інформація про точний перелік проектів, які реалізують 

коштом отриманих кредитів від іноземних держав, МФО та комерційних банків. 

Відповідно, відсутня інформація про стан реалізації проектів, обсяг 

заборгованості за ними та обсяги здійснених повернень. На нашу думку, 

неправомірним є приховування інформації стосовно міжнародних кредитів, 

залучених в економіку України, та їх використання у повному обсязі, особливо 

коли кредити надані державним органам управління або під державні гарантії. 

Ще однією проблемою міжнародного кредитування економіки України є 

відсутність системи оцінки ефективності використання міжнародних кредитів.  

Таку оцінку потрібно проводити і в державних установах, і за їх межами. Однак  

в Україні цього практично не роблять: Рахункова палата України докладно 

аналізувала у 2011–2012 рр. лише реалізацію проектів МБРР в нашій державі. За 

іншими  ж проектами експертної оцінки не проводили. 

Неоднозначною є і співпраця України з МФО. Незважаючи на вже понад 20-

річне співробітництво, зокрема з МВФ та Світовим банком, ці 

зовнішньоекономічні відносини породжують цілу низку запитань, і щодо умов 

надання кредитів, і щодо виконання Україною досягнутих домовленостей, а 

також стосовно ефективності спільних проектів.  
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Отож, дослідивши стан міжнародного кредитування, беручи до уваги обсяги 

кредитів, наданих Україні суб’єктами міжнародного кредитного ринку, можемо 

зробити такі висновки.  

Упродовж останніх років помітно значну залежність економіки України від 

міжнародних кредитів, що проявляється в їх достатньо високій частці (понад 

49%) у ВВП України. 

Загальний обсяг іноземних кредитів, наданих Україні на початок 2015 р. 

становив 65 223 млн дол. США та зріс порівняно із початком 2001 р. (9 170 млн 

дол. США) у 7,11 разу [113].  

Основними міжнародними кредиторами України є іноземні органи 

управління, міжнародні фінансові організації, закордонні комерційні банки та 

транснаціональні компанії. Однак надходження кредитів в Україні обліковують 

лише за першими трьома групами кредиторів. 

Незважаючи на всі організаційні недоліки, міжнародні кредити мають 

вагоме значення для України, оскільки сприяють покращенню економічного 

становища держави та її макрофінансових показників, формуванню 

конкурентного ринкового середовища, стабілізації національної грошової 

одиниці, активізації інвестиційного процесу, розвитку приватного 

підприємництва. Окрім того, іноземні кредити дають змогу реалізувати велику 

кількість проектів, які занадто дорогі для українського уряду та для приватних 

підприємців, а саме: екологічні, енергозберігаючі, інфраструктурні, із підвищення 

енергоефективності виробництв, великомасштабні транспортні проекти тощо. 

 

 

Висновки до розділу 4 

Аналіз та оцінка ефективності кредитної діяльності в розрізі сегментів 

кредитного ринку України впродовж 2005–2014 рр. дали змогу дійти таких 

висновків. 

1. Банки України у 2005–2014 рр. провадили доволі агресивну кредитну 

політику, що відобразилося на середньому значенні показника їх кредитної 
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активності, який становив 74,81% за оптимальних значень 65–75%. Найвища 

кредитна активність притаманна банкам групи І, а найнижча – банкам групи ІV. 

  Провадження національними банками агресивної кредитної політики 

сприяло динамічному зростанню загального обсягу залишків за кредитами, які на 

початок 2015 р. становили 1 020 667 млн грн та зросли у 7,11 разу порівняно із 

початком 2006 р. (143423 млн грн).  

2. Загальна ефективність кредитної діяльності банків упродовж 2005-2014 

рр. характеризується такими показниками: середня кредитна дохідність 

кредитних операцій банків України у 2005–2014 рр. становила 13,99%; середнє 

значення рентабельності – 76,93%; а середній рівень прибутковості кредитних 

операцій комерційних банків – 0,0603 грн. Найвищої ефективності кредитних 

операцій комерційні банки досягли 2009 р., коли дохідність кредитних операцій 

становила 16,46%, рентабельність – 82,20%, а прибутковість – 0,0743 грн; 

3. Упродовж 2006-2014 рр. відзначено активізацію діяльності небанківських 

фінансових установ у сфері кредитної діяльності, що  спонукало до зростання 

сукупного обсягу наданих ними кредитів, який на початку 2015 р. становив 

45 591,3 млн грн та перевищив обсяг наданих кредитів на початку 2006 р. (2 982,8 

млн грн) у 15,28 раз. 

Водночас, кредитна активність небанківських фінансових установ у 2005–

2014 рр. мала нестабільний характер, що було зумовлено нестабільністю 

фінансового ринку та національної економіки загалом. З-поміж небанківських 

фінансових установ найвищої  ефективності кредитної діяльності на початку 

2015 р. досягли ломбарди – 492,09%. Найнижчою кредитна активність на початку 

2015 р. була у кредитних установ – 44,58 %, що свідчить про низьку ефективність 

їх кредитної діяльності на кредитному ринку України. 

4. Кластерний аналіз кредитної діяльності банків у розрізі регіонів визначає 

регіональні особливості банківського кредитування залежно від  території 

України. Найбільша частка кредитного ринку 2014 р. належить банкам м. Києва - 

68,8% від загального обсягу кредитів, наданих всіма банками України. Серед 
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регіонів провідні позиції за обсягом кредитування та кредитною активністю 

належать Центральному регіону.  

Кластерний регіональний аналіз діяльності небанківських фінансових 

установ у 2006–2014 рр. виявив територіальні відмінності в їхньому розвитку: в 

Західному регіоні  зареєстровано та діє найбільша кількість кредитних спілок  

(близько 24,2%); у Києві зареєстровано найбільшу кількість фінансових компаній 

(близько 60,2%), інших кредитних установ та юридичних осіб публічного права 

(близько 47,4%); найбільше ломбардів зареєстровано у Східному (25,8%) та 

Центральному (24,7%) регіонах. У Північному регіоні діє найменша кількість 

небанківських фінансових установ. 

5. Державне кредитування за рахунок коштів Державного бюджету України 

впродовж 2007–2014 рр. характеризувалося нестабільною динамікою, що 

пов’язано із суб’єктивними чинниками та обсягами наявних коштів у бюджеті 

держави. Загалом обсяг наданих кредитів із Державного бюджету зріс у 3,22 разу 

та на кінець 2014 р. становив 4 919,3 млн грн, проти 1 527,7 млн грн наприкінці 

2007 р. 

Аналіз та оцінка державного кредитування й надання державних гарантій під 

кредити суб’єктів господарювання упродовж 2007–2014 рр. засвідчили їх вкрай 

низьку ефективність, основною причиною чого стали: низький рівень 

фінансового управління головних розпорядників бюджетних коштів, постійне 

невиконання планових показників повернення й надання державних кредитів, 

зростання простроченої заборгованості за кредитами, наданими за рахунок 

коштів Державного  бюджету, та за кредитами, отриманими під державні гарантії 

уряду України. 

6. У роботі підтверджено зростання залежності економіки України від 

міжнародних кредитів, частка яких  на початок 2015 р. сягнула понад 49% від 

обсягу ВВП України. Загальний обсяг іноземних кредитів, наданих Україні на 

початку 2015 р. становив 65 223 млн дол. США та зріс порівняно із початком 

2006 р. (19 373 млн дол. США) у 3,37 разу. Водночас, міжнародні кредити мають 

вагоме значення для України, оскільки сприяють покращенню економічного 
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становища держави, стабілізації національної грошової одиниці, активізації 

інвестиційних процесів, розвитку приватного підприємництва тощо.  

Основні результати наукового дослідження опубліковані автором у наукових 

працях [200, 245-248, 255-258, 260, 264, 268, 269, 270, 277, 294, 572, 573, 574]. 
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РОЗДІЛ  5   

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

КРЕДИТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

 5.1. Концептуальні засади розвитку кредитного ринку України 

 

Сучасний кризовий стан національної економіки, скрутний соціально-

економічний стан населення та нестабільна військово-політична ситуація в 

державі вимагають пошуку неординарних шляхів їх розв’язання й розробки 

превентивних програм подолання політико-економічної кризи, що охопила усі 

сфери та ланки життя населення України. Однак реалізація таких програм 

потребує значних фінансових ресурсів, вагому частку з яких могли б забезпечити 

кредитні кошти, залучені як від внутрішніх, так і  від зовнішніх кредиторів. 

Водночас, як вже доведено нами у попередніх розділах, неефективне 

функціонування національного кредитного ринку спричинене недосконалим 

законодавчим регламентуванням та нераціональною інституційною структурою, 

значними кредитними ризиками, надвисокими процентними ставками, 

обмеженими кредитними послугами, які зосереджені переважно у сегменті 

банківського кредитування, дефіцитом  кредитних ресурсів, недовірою населення 

до фінансових посередніх тощо. Сьогодні системною проблемою національного  

кредитного ринку є насамперед нагромадження значних масштабів проблемної 

кредитної заборгованості та зростаючі кредитні ризики в усіх сегментах 

кредитного ринку через політико-економічну нестабільність, що обмежує 

кредитування національної економіки. Відтак у ситуації катастрофічного браку 

інвестиційних ресурсів, Україна для виходу з глибокої економічної кризи 

змушена звертатись до іноземних кредиторів, що певною мірою обмежує 

можливості вітчизняних кредиторів у конкурентній боротьбі і негативно впливає 

на економічну безпеку країни загалом.  

За таких обставин вкрай важливим є розроблення загальнонаціональної 

концепції розвитку кредитного ринку України, яка б дозволяла його суб’єктам 

протистояти зростаючим політико-економічним викликам та перманентним 
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кризовим явищам, зміцнити їх конкурентні позиції на вітчизняному фінансовому 

ринку та інтегруватися у світовий фінансовий простір. 

З урахуванням розглянутих аспектів та сучасних тенденцій економічного 

розвитку нами розроблено Концептуальні засади розвитку кредитного ринку 

України, які охоплюють такі складові елементи (рис. 5.1). 

Засадничими аспектами розробки концептуальних напрямів розвитку 

кредитного ринку має стати оцінка сучасного стану кредитного ринку України, 

аналіз чинників та виявлення проблем, які перешкоджають його ефективному 

функціонуванню та розвитку, й розробка на цій основі шляхів підвищення 

ефективності кредитної діяльності суб’єктів кредитного ринку в Україні.  

Аналіз сучасного стану розвитку кредитного ринку. Дослідження, 

проведене у дисертації, доводить, що сьогодні розвиток кредитного ринку у 

визначальній мірі залежить від військово-політичної та фінансово-економічної 

ситуації в державі. Військовий конфлікт на сході та затяжна фінансова криза 

негативно впливають на розвиток національної економіки, що відображається у 

падінні ВВП, девальвації гривні, зростанні рівня інфляції, скороченні економічної 

активності економічних суб’єктів, зниженні соціальних стандартів життя, падінні 

добробуту населення, і все це, своєю чергою, зумовлює зниження довіри 

споживачів до фінансових, і в тому числі, кредитних послуг. 

2015 рік став найважчим роком для національного кредитного ринку від 

часів проголошення незалежності: спостерігалося найбільше скорочення обсягів 

кредитів, наданих в національну економіку, особливо банківським сегментом 

кредитного ринку, та найбільше скорочення кількості банків за останні 

десятиріччя. Негативні макроекономічні події призвели до значного зростання 

проблемної заборгованості позичальників перед банками, що зумовило 

погіршення якості кредитного портфеля банківської системи та стало 

безпосередньою загрозою діяльності окремих банків. Ситуацію з проблемними 

балансами банків ускладнювала також відсутність ефективних систем захисту 

прав кредиторів та позичальників, насамперед гарантій прав власності та 

неупередженого судочинства.  
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Концептуальні засади розвитку кредитного ринку України 
 

Мета: 

налагодження ефективного функціонування та розвитку усіх сегментів кредитного ринку, шляхом 

формування необхідного обсягу кредитних ресурсів та їх трансформації, задля забезпечення потреб у 

кредитних коштах домогосподарств та суб’єктів господарювання, що підвищить інвестиційні 

можливості національної економіки та її конкурентоспроможність, і, як результат – дасть змогу 

ефективно використовувати потенціал національного кредитного ринку.  
 

Принципи: 
функціональність, прозорість, стійкість, конкурентоспроможність та ефективність функціонування ринку 

 

Пріоритетні напрями: 
- розвиток кредитного ринку України як конкурентного ринкового середовища; 
- забезпечення дотримання інституційних засад ефективного функціонування кредитного ринку; 
- забезпечення комплексного розвитку усіх сегментів кредитного ринку; 
- скорочення асиметричності інформації на ринку; 
- удосконалення інфраструктури кредитного ринку. 

 

Методологічна основа: 
Системний підхід - забезпечує цілісність розвитку кредитного ринку, систематизацію передачі та отримання 

інформації між його суб’єктами та інституціональну структуризацію ринку. Інституціональний підхід 

спрямований на формування ефективної інституційної структури ринку. 

 

Стратегічні напрями: 
1. Нормативно-правове забезпечення - створення нормативно-правового середовища функціонування 

кредитного ринку за допомогою впорядковуючого та регулюючо-контроюючого впливу 
нормативно-правових документів 

2. Фінансово-економічні заходи – налаштування та запуск ринкового саморегулювального механізму 
функціонування кредитного ринку, який безпосередньо залежить від впливу чинників ринкового 
середовища країни. 

3. Інституційно-організаційне заходи - сукупність заходів у всіх сегментах ринку щодо покращення їх 
інституційної структури (регулюючо-інфраструктурних інституцій) та заходів із покращення 
організації кредитних відносин. 

4. Соціально-маркетингові заходи - створення сприятливого, позитивно налаштованого соціально-
психологічного простору у державі, який би дав змогу повноцінно використовувати фінансово-
грошовий потенціал населення для забезпечення сталого розвитку фінансових інституцій 
кредитного ринку на потреби розвитку економіки держави. 

   

Очікувані результати: 
- вдосконалена законодавча база для регламентування ефективного функціонування кредитного 

ринку, його сегментів та діяльності його суб’єктів, а також для використання інноваційних 
продуктів, технологій та інструментів у кредитуванні;  

- вдосконалення інституційної структури ринку шляхом реорганізації регуляторних органів та 
об’єднання їх повноважень, задля створення сприятливих умов для ефективного пруденційного 
нагляду, впливу на суб’єктів ринку, зміцнення їх фінансової стійкості та зростання кредитно-
інвестиційного потенціалу;  

- відновлення темпів кредитування національної економіки до передкризових показників, що 
забезпечує необхідну динаміку економічного зростання в державі; 

- оптимізація  структури банківського кредитування в напрямі скорочення частки кредитів у 
іноземній валюті та зростання частки довгостроково інвестиційного кредитування, спрямованого 
на модернізацію та інноваційний розвиток національної економіки; 

- відновлення довіри населення до кредитних установ, що забезпечує стабільний приплив депозитів 
до кредитної системи, суттєве зростання частки довгострокових депозитів та оптимальне 
співвідношення кредитів до депозитів у банківській системі в діапазоні 110% – 130%; 

- мінімізація ризиків кредитної діяльності, зниження частки проблемної заборгованості за 
банківськими кредитами до рівня 7- 8%, що є оптимальним для якості банківських кредитних 
портфелів; 

- підвищено ефективність державного та міжнародного кредитування за рахунок впровадження 
прозорої публічної системи звітності про використання кредитних коштів головними 
розпорядниками; 

- кредитний ринок розвивається комплексно та ефективно в напрямку інтеграції у світовий 
фінансовий простір та цілком забезпечує кредитно-інвестиційні потреби національної економіки. 

Рис. 5.1. Концептуальні засади розвитку кредитного ринку України 

Джерело: власна розробка автора 
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Розвиток небанківського сегменту ускладнено відсутністю ефективного 

законодавства, систем регулювання та пруденційного нагляду, що призвело до 

поглиблення кризи недовіри до нього.  

Проблеми функціонування кредитного ринку 

Проведений у дисертаційному дослідженні аналіз кредитного ринку України 

дозволив виявити наявність чималих проблем, що перешкоджають ефективному 

функціонуванню ринку та його суб’єктів. Загалом їх можна розподілити на  

проблеми, що  мають екзогенний (зовнішнього середовища) та ендогенний 

(внутрішнього середовища ринку) характер.  

Серед проблем функціонування кредитного ринку переважаючими є  

екзогенні, оскільки саме вони визначають можливості або створюють перешкоди 

для подальшого його розвитку, однак їх подолання знаходиться поза межами 

компетенцій інституцій кредитного ринку. Основними екзогенними проблемами 

для кредитного ринку є:  макроекономічні та політичні.  

Водночас, ендогенні чинники створюють більш «цілеспрямовані» проблеми 

для функціонування кредитного ринку, і хоча вони виникають під впливом 

макроекономічних проблем, їх подолання залежить від фаховості працівників 

інституційних установ кредитного ринку. 

Упродовж проведеного дослідження ми виявили комплекс різнопланових 

внутрішніх проблем, які виокремили у чотири  групи: 

1. Проблеми законодавчого забезпечення 

Дана група проблем пов’язана із недосконалістю або й повною відсутністю 

нормативно-правових актів, які закріплюють теоретичні засади функціонування 

кредитного ринку та регламентують діяльності суб’єктів на ньому. Нами 

відзначено слабке правове регулювання функціонування кредитного ринку в 

цілому, окремих його сегментів, а також кредитної діяльності суб’єктів ринку.  

2. Фінансово-економічні проблеми  

Наявність цих проблем віддзеркалює недоліки кредитної діяльності суб’єктів 

кредитного ринку, які відображаються у конкретних фінансових показниках та 

виражені негативними фінансовими результатами. До фінансово-економічних 
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проблем можемо віднести високий рівень ризику кредитних операцій, що 

призводить до зростання проблемної заборгованості у кредиторів, нестачу 

кредитних ресурсів та/або їх високу вартість, недостатню капіталізацію суб’єктів-

кредиторів ринку, що знижує їх фінансову стійкість та здатність протистояти 

кризовим економічним явищам тощо. 

Частково ці проблеми виникають внаслідок недосконалого законодавчого 

регулювання діяльності на кредитному ринку, зокрема, кредитних відносин у всіх 

сегментах ринку, частково – через вплив макроекономічних чинників (наприклад, 

під час кризи різко зростає кредитний ризик, що супроводжується зростанням 

вартості кредитів), але переважно – це проблеми внутрішнього кредитного 

механізму кредиторів ринку. 

3. Проблеми інституційної структуризації та організації кредитних 

відносин. 

Дані проблеми перманентно притаманні кредитному ринку від часу його 

становлення на теренах незалежної України. Вони пов’язані із відсутністю 

чіткого структурованого бачення організації та розвитку фінансового сектору 

держави, який включає і кредитний ринок, з боку державних регулятивних 

органів таких як НБУ та Міністерство фінансів. Це породжує наявність 

інституцій, які дублюють повноваження одна-одної щодо регулювання суб’єктів 

ринку, а подекуди діяльність окремих сегментів залишається поза увагою. До 

прикладу, ломбарди як суб’єкти національного кредитного ринку фінансових 

послуг почали звітувати про свою діяльність державним органам лише з 2008 р., 

хоча успішно провадили свою діяльність з часу проголошення незалежності 

України.  

4. Проблеми соціального характеру. Виникнення цих проблем пов’язано 

із низьким рівнем довіри суспільства до фінансово-кредитних інституцій, до 

нових кредитних продуктів, технологій та інструментів, що обмежує ресурсні 

можливості кредитних установ через відмову населення зберігати заощадження  у 

формі депозитних вкладів або через відтік коштів із них, а, з іншого боку – 

призводить до скорочення можливостей подальшого розвитку у напрямі 
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інтеграції у світовий фінансовий ринок, що, у підсумку обмежує використання 

кредитним ринком свого потенціалу як повноцінної складової національної 

економіки.  

Зважаючи на виявлені проблеми та особливості функціонування кредитного 

ринку України на сучасному етапі, а також сукупність проблем національної 

економіки, що впливають на нього, метою функціонування та розвитку 

кредитного ринку має бути: 

налагодження ефективної діяльності та розвитку усіх сегментів кредитного 

ринку, шляхом формування необхідного обсягу кредитних ресурсів та їх 

трансформації, задля забезпечення потреб у кредитних коштах суб’єктів 

господарювання та домогосподарств, що підвищить інвестиційні можливості 

національної економіки та її конкурентоспроможність, і як результат – дасть 

змогу ефективно використовувати потенціал національного кредитного ринку.  

Звідси, основною метою концепції розвитку кредитного ринку є посилення 

його перерозподільно-трансформаційної функції та підвищення ролі кредитного 

каналу трансмісійного механізму, що сприятиме створенню умов для його 

динамічного розвитку та підвищення ефективності діяльності його суб’єктів. 

Методологічною основою формування концепції розвитку кредитного ринку 

має стати системний та інституціональний підходи. 

Системний підхід щодо формування ефективного конкурентоспроможного 

кредитного ринку полягає у забезпеченні:  

- цілісності розвитку кредитного ринку як системи взаємопов’язаних 

сегментів кредитування, кожен з яких, водночас, є самостійним елементом; 

- систематизації передачі та отримання інформації між суб’єктами ринку як по 

ієрархії взаємозв’язків, так і для зовнішнього користування іншими 

економічними агентами національної економіки; 

- інституціональної структуризації ринку, яка передбачає формування 

відкритої, динамічної системи інститутів кредитного ринку, та є основою 

для забезпечення належних умов кредитування суб’єктів економіки на базі 

функціонально-організаційних форм кредитної діяльності. 
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Інституціональний підхід спрямований на формування ефективної 

інституційної структури кредитного ринку шляхом включення законодавчо-

обмежувальних, регуляторних, кредитних та інфраструктурних інституцій, що 

забезпечить зменшення асиметричності інформації на ринку та дозволить 

сформувати ефективний внутрішній і зовнішній інституційні механізми на основі 

обмінно-розподільних потоків між ними. 

В основу концепції розвитку кредитного ринку України повинні бути 

покладені такі принципи як: функціональність, прозорість, стійкість, 

конкурентоспроможність та ефективність функціонування ринку.  

Функціональність кредитного ринку повинна передбачати злагоджену дію 

усіх структурних елементів ринку задля забезпечення його безперебійної, 

ефективної роботи для задоволення потреб суб’єктів ринку.  

Прозорість кредитного ринку - це інформаційна відкритість суб’єктів-

кредиторів ринку щодо їх кредитної діяльності, послуг, кредитних продуктів та 

результатів діяльності, а також прозорість діяльності державних регуляторних 

органів щодо цілей регулювання та нагляду за кредитуванням.  

Стійкість кредитного ринку передбачає здатність протидіяти негативному 

впливу фінансових загроз як внутрішніх, так і зовнішніх, та  нейтралізувати їх.  

Конкурентоспроможність кредитного ринку – це здатність вітчизняних 

суб’єктів ринку конкурувати з іноземними фінансовими установами і всередині 

країни, і на міжнародних фінансових ринках; це здатність забезпечити доступ 

українським кредиторам та позичальникам до світового ринку фінансових 

ресурсів.  

Ефективність діяльності суб’єктів кредитного ринку – це досягнення 

позитивних результатів діяльності, за умови злагодженої взаємодії усіх суб’єктів 

ринку та задоволення їхніх потреб, що матиме позитивний вплив на розвиток 

національної економіки. 

Виходячи з поточних реалій економічного розвитку держави, та 

намагаючись досягти оптимально ефективного функціонування кредитного 
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ринку у майбутньому, основними пріоритетними напрямами його розвитку 

вбачаємо: 

 забезпечення розвитку кредитного ринку України як конкурентного 

ринкового середовища, орієнтованого на стимулювання економічного 

розвитку національної економіки та дотримання європейських цінностей; 

 забезпечення дотримання інституційних засад ефективного функціонування 

кредитного ринку на основі раціонального та гармонійного поєднання 

важелів ринкового саморегулювання та державних регуляторних заходів з 

урахуванням економічних, правових, політичних та інших національних 

реалій, а також передового міжнародного досвіду; 

 забезпечення комплексного розвитку усіх сегментів кредитного ринку на 

основі всебічного нормативно-правового регулювання, що надасть 

цілісності ринку та забезпечить захист прав кредиторів, споживачів та 

інвесторів; 

 орієнтація на скорочення асиметричності інформації на ринку шляхом 

підвищення вимог до стандартів розкриття інформації суб’єктами ринку та 

прозорості їх діяльності, що, своєю чергою, дозволить знизити рівень 

проблемної заборгованості; 

 удосконалення інфраструктури кредитного ринку України з метою 

створення організаційно-економічних засад активізації ролі національного 

кредитного ринку в процесах подолання кризових явищ у національній 

економіці. 

Враховуючи результати проведеного дослідження сучасного стану та 

існуючих проблем розвитку кредитного ринку, вважаємо, що з метою активізації 

розвитку вітчизняного кредитного ринку слід розробити стратегічні напрями 

розвитку та комплекс заходів з удосконалення функціонування кредитного 

ринку України:  

1. Нормативно-правове забезпечення. 

2. Фінансово-економічні заходи. 

3. Інституційно-організаційне забезпечення.  
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4. Соціально-маркетингові заходи. 

Заходи нормативно-правового забезпечення розвитку кредитного ринку 

мають передбачати створення нормативно-правового середовища його 

функціонування за допомогою впорядковуючого та регулюючо-контроюючого 

впливу нормативно-правових документів, що закріплюють основні засади 

кредитування усіма сегментами кредитного ринку. Сьогодні прийнятний рівень 

законодавчого регламентування (хоча і воно потребує доопрацювання), 

сформовано лише у банківському кредитуванні. Правове забезпечення кредитної 

діяльності та кредитних відносин у інших сегментах кредитного ринку або 

недостатнє, або взагалі відсутнє, що породжує суперечності та колізії між 

науковцями, практиками та юристами. 

Окремим пунктом у контексті проблем нормативно-правового забезпечення 

функціонування кредитного ринку має стати гармонізація законодавства України, 

що регламентує фінансову сферу, із законодавством ЄС. Незважаючи на 

пріоритетність цього напряму нормативного забезпечення та розробку низки 

пропозицій фінансово-правничими фахівцями, сьогодні це питання залишається 

невирішеним та вкрай актуальним. З цієї точки зору, головною стратегічною 

метою кредитного ринку є забезпечення доступу економічних суб’єктів до 

кредитів в Україні на рівні європейських кредитних відносин.  

Група фінансово-економічних заходів є найважливішою з поміж виділених 

груп щодо напрямів вдосконалення функціонування кредитного ринку, оскільки 

передбачає налаштування та запуск ринкового саморегулювального механізму 

функціонування кредитного ринку, який безпосередньо залежить від впливу 

чинників ринкового середовища країни. 

Основними фінансово-економічними заходами із вдосконалення 

функціонування кредитного ринку мають бути заходи із стабілізації та 

підвищення фінансової стійкості банків і стабільного функціонування банківської 

системи як основи кредитного ринку. Оскільки поточний кризовий стан 

національної економіки суттєво похитнув репутацію банків та звів нанівець 

довіру економічних суб’єктів до них, це також негативно відобразилося на 
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фінансових показниках кредитного ринку загалом. Саме підвищення фінансової 

стійкості банків, їх кризостійкості та надійності для клієнтів, дозволить 

повернути довіру населення, яка лежить в основі кредитних відносин. 

Група інституційно-організаційних заходів із вдосконалення функціонування 

кредитного ринку є комплексною та об’єднує сукупність заходів у всіх сегментах 

ринку щодо покращення їх інституційної структури (регулюючо-

інфраструктурних інституцій) та заходів із покращення організації кредитних 

відносин. 

Найбільш вагомо на покращення функціонування кредитного ринку вплине 

реорганізація (розбудова) інституційної структури ринку, котра забезпечить 

ефективне регулювання та нагляд, нагромадження та обмін інформацією щодо 

кредитної історії позичальників, а також дасть змогу ефективно управляти 

проблемними активами. 

Соціально-маркетингові заходи із вдосконалення функціонування кредитного 

ринку полягають у створенні сприятливого, позитивно налаштованого соціально-

психологічного простору у державі, який би дав змогу повноцінно 

використовувати фінансово-грошовий потенціал населення для забезпечення 

сталого розвитку фінансових інституцій кредитного ринку на потреби розвитку 

економіки держави. 

Соціально-маркетингові заходи покликані створити передумови для 

виконання кредитним ринком своїх акумуляційно-трансформаційних функцій 

задля повноцінного функціонування кредитного каналу трансмісійного 

механізму, для забезпечення фінансової стабільності у суспільстві, впевненості 

населення у майбутньому та належного рівня соціальної захищеності у 

фінансово-кредитній сфері.  

Очікуваними результатами реалізації вищенаведених заходів щодо 

вдосконалення функціонування кредитного ринку України мають бути такі: 

- створення та запровадження повноцінної законодавчої бази для 

регламентування ефективного функціонування кредитного ринку загалом, 
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окремих сегментів та діяльності його суб’єктів, а також для використання 

інноваційних продуктів, технологій та інструментів у кредитуванні;  

- удосконалення інституційної структури ринку шляхом реорганізації 

регуляторних органів та об’єднання їх повноважень, задля створення 

сприятливих умов для ефективного пруденційного нагляду, впливу на 

суб’єктів ринку, зміцнення їх фінансової стійкості та зростання кредитно-

інвестиційного потенціалу;  

- відновлення темпів кредитування національної економіки до 

передкризових показників, що забезпечить необхідну динаміку 

економічного зростання в державі; 

- оптимізація структури банківського кредитування в напрямі скорочення 

частки кредитів в іноземній валюті та зростання частки довгострокового 

інвестиційного кредитування, спрямованого на модернізацію та 

інноваційний розвиток національної економіки; 

- відновлення довіри населення до фінансових установ, у тому числі і до 

кредитних установ, що забезпечує стабільний приплив депозитів до 

кредитної системи, суттєве зростання частки довгострокових депозитів та 

оптимальне співвідношення кредитів до депозитів у банківській системі в 

діапазоні 110% – 130%; 

- мінімізація ризиків кредитної діяльності для усіх кредиторів ринку,  та 

утримання частки проблемної заборгованості за банківськими кредитами на 

рівні 7-8%, що є оптимальним для покращення якості банківських 

кредитних портфелів; 

- підвищення ефективності державного та міжнародного кредитування 

шляхом впровадження прозорої публічної системи звітності про 

використання кредитних коштів головними розпорядниками; 

- розвиток кредитного ринку в напрямі інтеграції у світовий фінансовий 

простір та забезпечення кредитно-інвестиційних потреб національної 

економіки. 
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Таким чином, реалізація запропонованої концепції розвитку національного 

кредитного ринку у підсумку дозволить досягти очікуваних результатів, що 

зміцнить кредитний ринок, зробить його стійкішим до фінансових криз, посилить 

його вплив на стимулювання економічного зростання держави, а усі суб’єкти 

ринку зможуть функціонувати у конкурентному середовищі за чіткими 

законодавчо регламентованими правилами із дотриманням принципів 

кредитування.  

 

 

5.2. Стратегічні напрями реалізації концептуальних засад розвитку 

кредитного ринку України 

 

Проведені дослідження сутності, структури та принципів функціонування 

кредитного ринку, взаємовідносин між його суб’єктами та грошових потоків між 

ними, дали змогу виявити низку проблем наукового та прикладного характеру у 

функціонуванні сучасного кредитного ринку України й засвідчують необхідність 

розробки концептуальних засад його розвитку в умовах інтеграції та глобалізації 

фінансових ринків. Такими концептуальними  засадами нами визначено:  

- удосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування 

кредитного ринку; 

- реалізацію фінансово-економічних заходів суб’єктами кредитного ринку; 

- розвиток інституційно-організаційної інфраструктури кредитного ринку; 

- активізацію соціально-маркетингових заходів в сфері кредитних відносин. 

Оскільки кредитний ринок охоплює сукупність самостійно функціонуючих 

сегментів, концептуальні засади його розвитку пропонуємо розглядати у  розрізі:  

 банківського кредитування; 

 небанківського кредитування; 

 державного кредитування; 

 міжнародного кредитування. 
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1. Удосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування 

кредитного ринку. Вважаємо, що удосконалення нормативно-правового 

забезпечення повинно передбачати пошук напрямів покращення існуючих та 

створення нових правових норм, необхідних для ефективного функціонування та 

вирішення принципово нових завдань розвитку кредитного ринку держави. 

Як свідчать результати проведеного дослідження, існуюча нормативно-

правова база не відповідає реальним потребам ефективності функціонування 

кредитного ринку, діяльність суб’єктів окремих сегментів кредитного ринку 

законодавчо не регламентується, часто законодавчі акти містять суперечливі 

положення, які створюють можливості для правового маніпулювання тощо.  

Тому для упорядкування правових норм та чіткої регламентації механізму 

регулювання кредитного ринку, юридичного закріплення переліку суб’єктів та 

учасників ринку, об’єктів кредитних відносин тощо, доцільно ініціювати 

прийняття Верховною Радою Закону України «Про кредит та кредитну 

діяльність». Вважаємо, що саме такий закон зміг би чітко структурувати  

кредитний ринок за сегментами, регламентувати діяльність на ньому всіх 

учасників, врегульовувати кредитні відносини між кредиторами та боржниками, 

спростити вирішення суперечок, що виникають між ними тощо.  

Вагомий вплив на функціонування кредитного ринку має розвиток ринку 

кредитних деривативів як частини ринку похідних фінансових інструментів, які 

дозволяють мінімізувати та розподілити кредитний ризик між суб’єктами 

кредитних відносин. Однак досі жоден законодавчий акт України не врегульовує 

відносини, що виникають під час укладення та виконання угод з похідними 

фінансовими інструментами і, зокрема кредитних деривативів, не встановлює 

принципи їх державного регулювання тощо. Тому актуальним є розроблення та 

ухвалення Закону України «Про похідні фінансові інструменти» із деталізацією 

положень щодо використання кредитних деривативів. Прийняття такого закону 

дасть змогу розвивати наявні похідні інструменти та вдосконалити діяльність на 

кредитному ринку в частині хеджування кредитних ризиків.  
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Стратегічним питанням, яке потребує законодавчого врегулювання та 

стосується усіх сегментів кредитного ринку, є захист прав кредиторів та 

позичальників, оскільки саме ця ланка у кредитних відносинах є найслабшою та 

найменш законодавчо захищеною.  

Практично всі кредитори зіштовхуються з проблемами неповернення боргів. 

Чинні ж закони («Про відновлення платоспроможності боржника», «Про 

виконавче провадження», «Про заставу» тощо) не дозволяють кредитору 

ефективно відстоювати свої права. У правовій державі права заставоутримувача 

мають бути законодавчо захищені при законодавчо закріпленій процедурі 

реалізації заставного майна.  

Перш за все, на законодавчому рівні потрібно спростити та уніфікувати 

процедури звернення стягнення застави та задоволення забезпечених заставою 

вимог кредиторів. Задля цього потрібно внести зміни до Закону України «Про 

заставу» щодо розроблення механізму стягнення застави. Вважаємо, що було б 

доцільним у Законі України «Про заставу» визначити механізм застосування 

позасудових процедур звернення стягнення на нерухоме майно, що є предметом 

застави, шляхом надання права заставоутримувачам укладати нотаріально 

посвідчені правочини із заставодавцями – юридичними особами у будь-який 

момент дії зобов’язання, а не лише після виникнення підстав для звернення 

стягнення на заставлене майно. Необхідно також удосконалити систему 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень.  

Також з метою врегулювання заставних правовідносин доцільно внести 

низку суттєвих змін і у інші закони. Зокрема у Законі України «Про виконавче 

провадження» потрібно привести пункт 8 статті 34 у відповідність із статтею 20 

Закону України «Про заставу», який не передбачає призупинення процедури 

стягнення заставного майна. При цьому, варто чітко визначити, що у разі 

провадження процедури банкрутства, виконавче провадження щодо стягнення 

заставного майна боржника не припиняється.  

Окрім того, пропонуємо внести зміни в статтю 43 Закону України «Про 

виконавче провадження», яка передбачає отримання державним виконавцем 
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відразу всієї суми виконавчого збору, незалежно від того, яким чином з боржника 

буде стягнуто борг. Звісно ж, що такий порядок не стимулює виконавців вживати 

всіх заходів для задоволення законних вимог кредиторів. Щоб змінити 

сформовану практику, слід законодавчо закріпити норми, відповідно до яких 

стягнення збору буде здійснюватися пропорційно задоволеним вимогам 

кредиторів. 

Для захисту прав кредиторів від зловживання недобросовісних боржників 

варто переглянути та доопрацювати також Закон України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» [393], який містить 

низку суперечливих положень не на користь кредиторів, а саме: 

 у Законі не встановлено строк для ліквідаційної комісії, у який вона 

зобов’язана звернутися до господарського суду із заявою про порушення 

провадження у справі про банкрутство, що може значно розтягнути в часі 

процес банкрутства, що в подальшому неминуче призведе до порушення 

прав кредиторів; 

 у Законі не прописана можливість кредитора звернутися до суду із заявою 

про порушення провадження у справі про банкрутство боржника та після 

закінчення провадження у справі про банкрутство законно списати свої 

борги; 

 ст. 6 Закону передбачає досудову санацію боржника, згідно з якою 

«порушувати провадження у справі про банкрутство не можна протягом 12 

місяців з дня затвердження судом відповідного плану санації» та «протягом 

якої діє мораторій на задоволення вимог кредиторів» [393]. Однак у Законі 

не передбачена можливість контролю господарським судом виконання плану 

санації, не встановлено заборони на відчуження активів боржника тощо. 

Тобто законодавство дає законні підстави та можливості боржникам 

ухилятися від зобов’язань за кредитами та відтягувати у часі їх виплати, що, 

звісно ж, негативно відображається на обсягах проблемної заборгованості 

кредиторів.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4212-17/paran2#n2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4212-17/paran2#n2
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Такі поправки до законів дадуть змогу вдосконалити законодавство щодо 

примусового стягнення заборгованості та відчуження і реалізації заставленого 

майна, зокрема спростити процедури відчуження об’єктів застави на користь 

кредиторів. Перелічені заходи дозволять скоротити обсяги проблемної 

заборгованості та покращать фінансовий стан кредиторів. 

Законодавчого захисту потребують також і позичальники, права яких на 

сьогодні регламентуються низкою законів України, зокрема «Про банки і 

банківську діяльність», «Про захист прав споживачів», «Про мораторій на 

стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в 

іноземній валюті», «Про фінансові послуги й державне регулювання ринків 

фінансових послуг», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», 

Цивільним кодексом тощо. До декотрих з них, за наслідками впливу фінансової 

кризи, були внесені певні зміни, з метою захисту прав позичальників банків.  

Так, Цивільний кодекс України було доповнено статтею 1056-1 «Проценти 

за кредитним договором», яка визначає розмір процентів, порядок їх сплати та 

забороняє їх збільшення банком в односторонньому порядку [526]. Стаття 55  

Закону України «Про банки і банківську діяльність» також була доповнена 

схожим змістом: «Банкам забороняється в односторонньому порядку … 

збільшувати розмір процентної ставки за кредитними договорами або 

зменшувати її розмір» [391]. І як покарання для банків - передбачено лише 

можливість позичальника звернутися до суду у разі порушення його прав.  

На нашу думку, такі законодавчі ініціативи лише «частково» зобов’язали  

банки дотримуватися кредитних угод, оскільки не визначили міру їх 

відповідальності у випадку порушення вказаних норм, передумов для чого може 

бути безліч. Вважаємо, що було б доцільним передбачити фінансові санкції  для 

банків та інших фінансових установ, винних у порушенні прав позичальників, 

оскільки досить часто боржники потерпають від дій кредиторів або 

колекторських компаній і не можуть захистити свої права. 

Важливим напрямом удосконалення нормативно-правового регулювання є 

питання щодо супутніх послуг за споживчим кредитуванням. Пропонуємо 



373 

 

узаконити практику щодо прозорої та конкурентної процедури формування 

переліку страховиків (оцінювачів тощо) та самостійного вибору позичальниками 

страхових чи інших компаній для укладення з ними відповідних договорів, якщо 

цього вимагає кредитна угода, та прописати відповідні норми у Законі України 

«Про кредит та кредитну діяльність». 

Ще одним важливим законом, який потрібно ухвалити задля підвищення 

ефективності розвитку банківського сегменту кредитування, є Закон України 

«Про споживче кредитування», основні положення якого мають:  

 регламентувати створення ефективного механізму споживчого 

кредитування для захисту прав та законних інтересів і позичальників, і 

кредиторів;  

 забезпечити належне конкурентне середовище функціонування  банків на 

кредитному ринку; 

 посилити вимоги до розкриття інформації щодо споживчого кредитування 

в інтересах споживачів та інвесторів фінансового сектору; 

 забезпечити сприятливі умови для розвитку економіки України, що 

підвищить доходи та платоспроможність населення  тощо.  

Щоб наблизити діяльність банків України до міжнародних стандартів і 

підвищити безпеку банківської кредитної діяльності, має продовжитися робота з 

гармонізації банківського законодавства України в напрямі впровадження 

ключових документів Базельського Комітету, орієнтованих на здійснення 

процесу нагляду на основі оцінки ризиків та забезпечення реалізації стратегії 

активного банківського нагляду.  

Щодо сегменту небанківського кредитування, то сьогодні діяльність 

небанківських фінансових установ кредитного ринку регламентується Законом 

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг». З-поміж усіх небанківських фінансових установ – суб’єктів кредитного 

ринку, законодавство України чітко регламентує діяльність лише кредитних 

спілок Законом України «Про кредитні спілки» [409]. Водночас так і не було 

прийнято законопроект «Про ломбарди та ломбардну діяльність», ухвалення 
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якого дало б змогу забезпечити рівні умови для конкуренції між небанківськими 

установами-кредиторами на кредитному ринку та підвищити ефективність 

регулювання у цьому сегменті. 

Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» [418] з 

погляду небанківського кредитування також потребує доопрацювання, оскільки  

запроваджує систему гарантування вкладів лише фізичних осіб-вкладників 

банків і не захищає права вкладників небанківських фінансових установ. 

Розширення переліку осіб, вклади яких підлягають гарантуванню (зокрема, 

вклади членів кредитних спілок), дозволило б створити необхідні законодавчі та 

інституціональні умови для функціонування ефективного механізму захисту прав 

та законних інтересів членів установ небанківського кредитування.  

Поза увагою законодавства України залишається діяльність юридичних осіб 

публічного права, інших кредитних установ, фінансових компаній, зокрема і 

факторингових компаній.  

Вважаємо, що першочерговим завданням у справі налагодження 

функціонування сегменту небанківського кредитування є впорядкування чинної 

нормативно-правової бази для регламентації діяльності небанківських 

фінансових установ та розробка і затвердження відсутніх законодавчих актів.  

Саме вдосконалення нормативно-правового забезпечення дасть змогу підвищити 

ефективність діяльності небанківського сегменту кредитного ринку й 

вдосконалити його державне регулювання, впровадити пруденційний нагляд та 

підвищити ефективність небанківського кредитування шляхом відновлення 

довіри до нього з боку юридичних та фізичних осіб. 

Задля забезпечення прозорості та підвищення ефективності державного та 

міжнародного кредитування пропонуємо внести доповнення до Закону України 

«Про Рахункову палату» та законодавчо закріпити обов’язок Рахункової палати 

оцінювати ефективність кредитів, наданих за рахунок коштів Державного 

бюджету України, та ефективність використання кредитів, отриманих від 

міжнародних фінансових організацій та інших іноземних кредиторів. Отримані 
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результати слід оприлюднювати у щорічному Звіті Рахункової палати та 

доносити до широкого загалу громадськості.  

2. Реалізація фінансово-економічних заходів суб’єктами кредитного ринку.  

Впровадження фінансово-економічних заходів повинно впорядкувати економічні 

відносини щодо забезпечення раціонального та ефективного використання 

кредитних ресурсів суб’єктами ринку задля отримання максимального ефекту від 

їх використання, підвищення загальної ефективності кредитної діяльності та 

сталого розвитку кредитного ринку загалом.  

Проведене дослідження кредитного ринку доводить, що для покращення 

кредитної діяльності банків, фінансово-економічні заходи необхідно 

спрямовувати на: 

 відновлення стабільної роботи та підвищення фінансової стійкості банків 

шляхом нарощування їх капіталізації; 

 впровадження у банківській практиці сучасних систем управління 

кредитними ризиками; 

 скорочення обсягів проблемної заборгованості банків; 

 впровадження стимулюючо-стримуючих інструментів впливу НБУ на 

кредитну діяльність банків на ринку. 

Заходи із стабілізації банківської системи та підвищення її фінансової 

стійкості повинні стати засадничими з-поміж інших фінансово-економічних 

заходів та базуватися на підвищенні рівня їх капіталізації. Висококапіталізована 

банківська система — це важлива складова кредитного ринку, яка сприяє 

мобілізації й вільному руху капіталів, нагромадженню кредитних ресурсів для 

забезпечення банківської інвестиційної активності, може гарантувати стійкість 

банків до кризових явищ. Однак сьогодні рівень капіталізації вітчизняного 

банківського сектору є недостатнім. 

Підвищення рівня капіталізації банківських установ з урахуванням 

зростання обсягів кредитних операцій пропонуємо здійснювати шляхом: 
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 залучення до банків додаткового акціонерного капіталу за рахунок 

розміщення акцій власної емісії; 

 капіталізації прибутку; 

 залучення субординованого боргу за рахунок випуску депозитних 

сертифікатів, банківських облігацій та єврооблігацій; 

 консолідації банківської системи через реорганізаційні заходи (злиття, 

приєднання, об’єднання банків тощо). 

Законодавчою основою до збільшення капіталу за рахунок розміщення акцій 

власної емісії є Закон України «Про акціонерні товариства», який передбачає 

обов’язкову емісію та котирування акцій на фондовій біржі. Це має сприяти 

підвищенню прозорості діяльності банків та забезпечить реальну ринкову 

ефективність їх діяльності, що, у свою чергу, дозволить вирішити проблему 

капіталізації за рахунок відкритого продажу акцій на ринку. Водночас, 

проблематичність реалізації цього заходу вбачається у його високій  вартості, 

неможливості здійснення в короткий термін, швидкому знеціненні акцій, 

зниженні рентабельності капіталу банку та високій ризиковості для власників 

банку у разі отримання контролю над банком третіми особами. 

Головним внутрішнім джерелом нарощення обсягів капіталізації для банку 

залишається прибуток, який водночас залежить від інвестиційної, фінансової та 

дивідендної політики. Однак в сучасних умовах господарювання, коли більшість 

банків є збитковими, такий метод підвищення капіталізації є низько ефективним.  

У період фінансової нестабільності збільшення капіталу банків за рахунок 

субординованого боргу є реальним виходом із ситуації для банків з обмеженим 

доступом до вільних ресурсів. Однак усе частіше у інвесторів зникає впевненості 

у тому, що банк зможе повернути запозичені йому кошти. А тому збільшувати 

капіталізацію за рахунок субординованого боргу, особливо банкам ІІІ і ІV груп, є 

досить складно. 

З огляду на це важливою є участь держави у стимулюванні капіталізації 

банків через програму субординованого кредитування. Це повинно 

реалізовуватися насамперед у державних банках, які, внаслідок обмеженого 
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розміру капіталу, вичерпали можливості подальшого зростання. Збільшення 

статутних капіталів державних банків дозволить  розширити їх можливості на 

кредитному ринку, зокрема, у фінансуванні стратегічно важливих проектів 

державного значення. 

Щодо консолідації банківської системи через реорганізаційні заходи, то 

сьогодні спостерігається значна стриманість банків України щодо укладання угод 

злиття та поглинання з іншими банками. Однак термін виконання вимог НБУ 

щодо нормативів мінімального статутного капіталу у розмірі 120 млн грн, які 

набудуть чинності у 2016 р., та планове збільшення нормативів мінімального 

регулятивного капіталу зі 120 до 500 млн грн. до 2018 р. й до 750 млн грн. до 

2020 р. призведе до необхідності пошуку шляхів виживання малих банків, 

основним з яких може стати злиття (приєднання) із фінансово потужнішим 

банком. Тобто, консолідація банківської системи залишається перспективним 

шляхом збільшення капіталізації банків.  

Вбачаємо неможливим забезпечення дотримання високого рівня 

капіталізації банківськими установами без жорсткого забезпечення з боку НБУ 

виконання існуючих вимог до капіталу. Процесом  управління  капіталізацією  

банківської  системи  повинна  стати цілеспрямована  діяльність  Національного  

банку, орієнтована на підвищення ефективності функціонування банків, що буде 

сприяти адекватному покриттю ризиків з поступовим нарощенням  капіталу, що, 

у свою чергу, забезпечить повноцінність функціонування кредитного ринку та 

зростання його впливу на усі сфери  національної  економіки. 

Лише фінансово стійкі банки можуть вистояти під впливом кризових явищ, 

бути платоспроможними та кредитоспроможними, незважаючи на негативні 

зовнішні чинники, що дозволить забезпечити високий рівень довіри до банків з 

боку вкладників,  інвесторів та кредиторів. 

Водночас задля збільшення фінансової стійкості банки повинні реалізувати 

ще низку інших заходів, зокрема, скорочувати обсяги проблемної заборгованості, 

накопиченої від провадження нераціональної (експансивної) кредитної політики. 

Саме скорочення проблемних активів «оздоровить» банки, дасть можливість 
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сконцентрувати кредитні потужності на фінансово-вигідних напрямах їх 

використання з максимальним економічним ефектом. 

З метою підвищення ефективності використання кредитних ресурсів 

кредиторами ринку передусім потрібно налагодити ефективний механізм 

очищення кредитних установ ринку від проблемних активів. Задля цього 

вважаємо за необхідне запропонувати:  

 підвищити ефективність системи виявлення потенційно проблемних 

(неефективних) суб’єктів ринку; як,яким чином? Має бути розписано далі 

 впровадити практику акумуляції непрофільних активів у спеціалізованих 

фондах управління та забезпечити законодавчий супровід продажу 

кредитної заборгованості; 

 забезпечити розвиток інструментів нормалізації платіжної дисципліни 

боржників за проблемними активами;  

 запровадити та забезпечити розбудову інституту приватних виконавців, у 

тому числі, забезпечити відповідні зміни у законодавстві.  

Першим кроком до зменшення обсягів проблемних активів кредитних 

установ має стати нормативне регулювання акумуляції непрофільних активів у 

спеціалізованих фондах управління. На нашу думку, доцільно створити 

Всеукраїнську Агенцію по роботі з проблемними кредитами, функції якої 

сьогодні частково виконують колекторські установи. Відлучення проблемних 

активів за межі банківських установ дозволить їм частково повернути надані 

кредитні кошти, які вважалися уже безнадійними, зміцнити фінансову стійкість, 

покращити фінансові результати діяльності та відновити довіру вкладників.  

Водночас, створення Агенції по роботі із проблемними кредитами, 

дозволило б об’єднати зусилля банків у подоланні проблемної заборгованості під 

егідою чіткого координованого регулювання та управління з боку одного 

управлінського органу як провідної інституції інфраструктури кредитного ринку.  

Тісно пов’язана із зменшенням обсягів проблемної заборгованості і 

проблема мінімізації кредитного ризику, оскільки зростання кредитного ризику 

призводить до зростання рівня проблемної заборгованості і, навпаки. Тому 
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важливим є одночасне спрямування зусиль і на подолання вже існуючої 

проблемної заборгованості, і на зменшення кредитних ризиків, що в сукупності 

забезпечить найкращий результат із зміцнення фінансових позицій банків на 

кредитному ринку та відновлення довіри до них з боку населення. 

Кредитні ризики банків породжуються, перш за все, складнощами в оцінці 

платоспроможності позичальника, яка зазвичай проводиться без врахування 

індивідуальних особливостей та перспективних оцінок рівня доходів 

позичальників. Відтак об’єктивна необхідність отримання кредитором якомога 

повнішої та достовірнішої інформації про потенційного позичальника вимагає 

належного впорядкування процесу збору, обробки, систематизації інформації та 

відповідної інституціоналізації цього процесу, що дозволить значно зменшити 

рівень асиметрії інформації між кредитором і позичальником.  

Варто зазначити, що сьогодні відсутня єдина загально банківська методика 

оцінки кредитоспроможності позичальників. Кожен банк використовує власну 

методику, беручи до уваги методичні рекомендації НБУ щодо оцінки банками 

кредитоспроможності та фінансової стабільності позичальника [374] та 

керуючись певною системою фінансових коефіцієнтів, які банк обирає на 

власний розсуд. У цьому контексті зауважимо, що велика кількість широко 

використовуваних коефіцієнтів для оцінки кредитоспроможності втратили свою 

актуальність у сучасних реаліях, наприклад, коефіцієнти ліквідності. Окрім того, 

відсутнє єдине нормативне значення для розрахункових коефіцієнтів, що 

призводить до різного їх трактування. 

Тому вважаємо за необхідне законодавчо затвердити та уніфікувати єдину 

ефективну методику оцінки кредитоспроможності позичальників, яка б дала 

змогу усім банківським кредиторам однозначно інтерпретувати та чітко 

визначати кредитоспроможність позичальника. 

На нашу думку, доцільно методику оцінки кредитоспроможності розробити 

окремо для фізичних та юридичних осіб. В основу методики для фізичних осіб 

покласти рейтингову оцінку із встановленими балами за значення кожного 

показника. Для юридичних осіб – уніфікувати систему фінансових коефіцієнтів 
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та їх нормативних значень. Такий підхід склав би об’єктивну оцінку 

кредитоспроможності позичальників. 

Суб’єктивна оцінка, яку слід проводити експертним шляхом, також повинна 

відігравати вагому роль у визначенні кредитоспроможності позичальника, 

оскільки існує велика кількість чинників, які не піддаються статистичній оцінці. 

Зокрема: попередня кредитна історія позичальника, його імідж та репутація, 

можливість отримання додаткових доходів, обсяг неофіційних доходів (для 

фізичних осіб), здатність у разі потреби мобілізувати кошти з інших джерел,  

ефективність керування підприємством, ринкова позиція позичальника, стан його 

рахунків (для юридичних осіб) тощо. 

Досягнення комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника 

можливе завдяки проведенню поруч із поточною оцінкою і прогнозної. Особливо 

це актуально для суб’єктів господарювання, для яких доцільно враховувати 

майбутню макроекономічну ситуацію на ринку, розраховувати тенденції зміни 

рентабельності діяльності підприємства та оборотності його капіталу.  

Орієнтація методики оцінки кредитоспроможності позичальника на 

об’єктивну та на суб’єктивну оцінку із врахуванням поточної та прогнозної 

ситуації дозволить здійснювати її комплексно, що підвищить ефективність 

отриманих результатів. А тому варто переглянути та доповнити Постанову 

Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про 

порядок формування та використання банками України резервів для 

відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями» № 23 від 

25.01.2012 р. з метою затвердження уніфікованих показників та критеріїв оцінки 

фінансового стану позичальника із врахуванням вищенаведених пропозицій.  

Важливою частиною механізму очищення кредитних установ ринку від 

проблемних активів має стати також розвиток інструментів нормалізації 

платіжної дисципліни боржників за проблемними активами. Частково НБУ вже 

розпочав роботу у цьому напрямі та ухвалив «Методичні рекомендації щодо 

роботи банків з боржниками – фізичними особами, у яких виникли/можуть 

виникнути фінансові труднощі» [419], якими банкам рекомендується низка 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0895-11
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0895-11
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інструментів для роботи з боржниками, у яких виникли/можуть виникнути 

фінансові складнощі. Однак сьогодні такі методичні рекомендації мають лише 

рекомендаційний характер, а тому вагомого впливу на стабілізацію ситуації із 

подолання проблемної заборгованості банків не справляють. 

Варто акцентувати, що платіжна дисципліна невіддільна від законодавчого 

забезпечення майнової відповідальності суб'єктів господарювання. Це особливо 

важливо у випадках стягнення заставленого майна у разі невчасних розрахунків 

за кредитними зобов’язаннями. Важливе значення має також розробка чітких 

судових процедур для вирішення позовів між кредитором та позичальником.  

Іншими адміністративними інструментами НБУ для мінімізації кредитного 

ризику банківської діяльності та, відповідно, скорочення проблемної 

заборгованості є «Методичні рекомендації НБУ щодо організації та 

функціонування систем ризик-менеджменту в банках України» та Методичні 

вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків», котрі включають 

оцінку кількісних характеристик ризику та якості управління ризиками, і на рівні 

окремого банку, і банківської системи загалом, та мають запобігати прийняттю 

менеджментом банків неконтрольованих і нерегламентованих рішень, пов'язаних 

з банківськими ризиками [423]. Однак сьогодні такі заходи не виправдали 

очікуваних сподівань та не працюють повною мірою. 

Таким чином, подальший активний розвиток банківського кредитування в 

Україні варто провадити, опираючись на сукупність фінансово-економічних 

заходів, згрупованих у табл. 5.2.  

Сформульовані нами фінансово-економічні заходи до вдосконалення 

функціонування банківського сегменту кредитного ринку методологічно 

ґрунтуються на системному застосуванні економічних важелів, що лише в 

комплексі можуть забезпечити зростання обсягів кредитів, наданих в економіку 

при зростаючій фінансовій стійкості та стабільності банківської системи, 

зниженні кредитних ризиків, зменшенні проблемної кредитної заборгованості, 

зростанні довіри економічних суб’єктів до банківських установ.  
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Таблиця 5.2  

Фінансово-економічні заходи покращення функціонування 

банківського кредитування в Україні 

Групи заходів 

Установа, що 
відповідає за 
реалізацію 

заходу 

Шляхи реалізації заходу 
Очікувані результати від  

реалізації заходу 

Підвищення 

капіталізації 

банків Банки 

України, 

держава 

 розміщення акцій власної емісії; 

 стимулювання капіталізації 

прибутку в банках; 

 отримання субординованого боргу; 

 консолідація банківської системи 

через злиття, об’єднання та 

реорганізацію банків. 

- зростання довіри населення; 

- зростання фінансової 

стійкості банків, їх 

платоспроможності та 

кредитоспроможності; 

- підвищення ефективності 

функціонування кредитного 

ринку 

Зниження 

рівня 

проблемної 

заборгова-

ності 

Банки 

України, 

колекторські 

фірми 

- акумулювання проблемних 

кредитів у спеціалізованих 

установах; 

 підвищити ефективність виявлення 

потенційно проблемних суб’єктів 

ринку; 

 підвищити ефективність 

інструментів регулятора щодо 

роботи з неефективними 

суб’єктами ринку. 

 підвищення ефективності 

кредитної діяльності; 

 часткове повернення 

безнадійних кредитів, що 

забезпечить отримання 

додаткових кредитних 

ресурсів. 

Зниження 

рівня 

кредитних 

ризиків 
Банки 

України, 

НБУ, бюро 

кредитних 

історій 

 покращення управління кредитним 

портфелем; 

 впровадження кредитного 

моніторингу; 

 співпраця з бюро кредитних історій; 

  уніфікувати та затвердити єдину 

методику оцінки 

кредитоспроможності 

позичальників; 

 розвиток ризик-орієнтованих 

підходів банківського нагляду. 

 зниження асиметрії інформації 

на кредитному ринку; 

 зростання іпотечного та 

інвестиційного кредитування; 

 створення сприятливого 

кредитного середовища; 

 позитивні фінансово-

економічні показники 

діяльності банків. 

Впровадження 

стимулюючо-

стримуючих 

інструментів 

впливу НБУ  НБУ 

 впровадити контрциклічний буфер 

капіталу; 

 впровадити буфер консервації 

капіталу. 

 

 посилення впливу НБУ на 
кредитний ринок, 
обґрунтованого фазами 
кредитного циклу; 

 підтримання достатності 
капіталу з метою покриття 
збитків банку під час кризи; 

 стримування / або 
стимулювання  кредитної 
активності банків 
економічного спаду / або 
підйому. 

 Джерело: власна розробка автора 

Сегмент небанківського кредитування тісно пов'язаний із сегментом 

банківського кредитування: зростання кредитування в одному спонукає до 

адекватної реакції у іншому і, навпаки. Тому успішна реалізація заходів із 
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активізації кредитної діяльності банків позитивно відобразиться на кредитній 

діяльності небанківських фінансових установ. 

Найбільш гострими проблемами, які стримують подальший розвиток 

небанківського кредитування в Україні, є: 

 відсутність ефективного механізму рефінансування небанківських установ ; 

 низький рівень капіталізації та нестійкий фінансовий стан, зокрема установ 

кредитної кооперації; 

 відсутність дієвого механізму підтримки фінансової стабільності 

небанківських установ. 

Сьогодні часткове рефінансування іпотечних кредитів небанківських 

фінансових установ здійснює Державна іпотечна установа (ДІУ). Однак 

небанківські фінансові установи, у відповідності до складової Стандартів ДІУ 

«Вимоги до первинних кредиторів - небанківських фінансових установ», повинні 

відповідати  критеріям у частині фінансової стійкості, кваліфікації персоналу, 

задіяного у наданні та обслуговуванні іпотечних кредитів, які можуть бути 

рефінансовані Установою, а також за внутрішньою документацією, що 

регламентує надання  та  обслуговування таких іпотечних кредитів [377]. Звісно 

ж, що доволі мало небанківських кредиторів може надати усю необхідну 

документацію, згідно з Вимогами ДІУ, а тому і не отримують відповідного 

рефінансування. Інші фінансові установи-регулятори (НБУ, Нацкомфінпослуг, 

ФГВФО тощо) рефінансування небанківських фінансових установ не проводять. 

 Негативною передумовою нестійкого фінансового стану небанківських 

кредиторів є низький рівень їх капіталізації. Забезпечити належний рівень 

капіталізації небанківських фінансових установ можна за рахунок пріоритетного 

формування резервного капіталу та вилучення з їх пайового і додаткового 

капіталу складових, режим функціонування яких не сприяє досягненню мети 

реальної капіталізації [189, с. 214]. 

Варто зазначити, що сьогодні усі заходи фінансово-економічного характеру, 

які би дали змогу значно покращити стан справ у небанківському кредитуванні, 

безпосередньо залежать від реалізації інституційно-організаційних заходів.  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/321-2006-%D1%80?nreg=321-2006-%F0&find=1&text=%EA%E0%EF%B3%F2%E0%EB%B3%E7%E0&x=0&y=0#w13
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/321-2006-%D1%80?nreg=321-2006-%F0&find=1&text=%EA%E0%EF%B3%F2%E0%EB%B3%E7%E0&x=0&y=0#w14
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Так, на покращення фінансового стану небанківських фінансових установ та 

зміцнення їх кредитоспроможності позитивно вплине посилення контролю за 

дотриманням встановлених економічних нормативів і вимог до резервування 

коштів, які затверджені «Положенням про фінансові нормативи діяльності та 

критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних 

спілок» [379], «Положенням про критерії та фінансові нормативи діяльності 

кредитних установ» [407] та «Методикою формування та списання 

небанківськими фінансовими установами резерву для відшкодування можливих 

втрат за всіма видами кредитних операцій іншими активними операціями згідно 

із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та 

комісії» [241]. Ці документи встановлюють нормативи щодо капіталу, 

платоспроможності, якості активів, ризиковості операцій, прибутковості та 

ліквідності, порядку формування та використання страхового резерву, а також 

критерії якості системи управління кредитних спілок, юридичних осіб публічного 

права та інших кредитних установ. Дотримання ухвалених нормативів дозволило 

б зменшити проблемну заборгованість та, відповідно, мінімізувати кредитні 

ризики у діяльності небанківських кредиторів.  

Іншим позитивним моментом дотримання затверджених нормативів для 

небанківських фінансових установ стала б діяльність на ринку лише фінансово 

сильних та стійких установ. Тому для підвищення ефективності функціонування 

небанківських фінансових установ на кредитному ринку України, вважаємо за 

доцільне посилення контролю з боку Нацкомфінпослуг щодо дотримання 

затверджених нормативів. Це дасть змогу «самоочиститися» ринку 

небанківського кредитування, що посилить його позиції на кредитному ринку 

України загалом та дозволить досягти бажаних фінансових результатів через 

повернення довіри населення до небанківських фінансових установ.  

Державне кредитування, як ще один сегмент кредитного ринку, також 

потребує розробки стратегії вдосконалення його розвитку. На основі 

опрацювання у попередніх розділах статистично-аналітичних даних з обсягів 

кредитів, наданих за рахунок коштів Державного бюджету та під його гарантії, 
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ми визначили, що проблеми фінансово-економічного характеру породжені 

неналежним функціонуванням механізму контролю за доцільністю надання, 

ефективністю використання та строками повернення кредитних коштів.  

Сьогодні кредити, надані за рахунок коштів Державного бюджету, не 

підлягають експертній оцінці щодо доцільності та ефективності їх використання. 

Рахункова палата України та Державна казначейська служба впродовж останніх 

років (2012–2015 рр.) не оприлюднювали результати оцінки ефективності 

використання державних кредитів, що створювало можливості для зловживання 

державними коштами та приховування фінансових результатів освоєння 

отриманих кредитів.  

З метою вдосконалення державного кредитування, пропонуємо 

використовувати систему критеріїв для визначення його доцільності та 

ефективності із врахуванням важливого соціальне значення та можливого 

економічного ефекту. 

Основними критеріями виміру соціального ефекту можуть слугувати 

кількісні показники, такі як:  

- кількість програм/проектів пріоритетного загальнодержавного значення, 

реалізованих міністерствами за рахунок кредитів із Державного бюджету; 

- кількість прокредитованих малих /сільськогосподарських підприємств за 

рахунок кредитів із Державного бюджету; 

- кількість студентів, які отримали вищу освіту, за рахунок кредитів із 

Державного бюджету;  

- кількість молодих/незабезпечених сімей, які побудували житло за рахунок 

кредитів із Державного бюджету тощо. 

Для виміру економічної ефективності державного кредитування можуть 

слугувати традиційні критерії, які використовуються при визначенні доцільності 

кредитування та розрахунках оцінки ефективності надання кредитів, зокрема: 

вартість об’єкту кредитування, строк окупності кредиту, сума чистого прибутку 

від реалізації проекту, ризики, пов’язані з об’єктом кредитування тощо.  
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Вважаємо, що посилення державного контролю на основі використання 

критеріїв соціально-економічної доцільності кредитування та оприлюднення 

отриманих результатів експертної оцінки дасть змогу вирішити більшість 

проблем та значно підвищить економічну ефективність наданих кредитів за 

рахунок коштів Державного бюджету, що оптимізує використання обмежених 

кредитних ресурсів держави. 

Проблема відсутності оцінки ефективності використання кредитів, наданих 

міжнародними фінансовими організаціями, іноземними комерційними банками та 

урядами, притаманна й сегменту міжнародного кредитування. Позичені кошти 

від іноземних кредиторів повинні використовуватися згідно із затвердженим 

кошторисом і у відповідності із затвердженими термінами. Невиконання 

кошторису та порушення термінів кредитних угод призводять до зловживання 

коштами іноземних кредиторів, породжують корупцію та відмову іноземних 

кредиторів у наданні кредитів Україні.  

Для визначення доцільності та ефективності іноземних кредитів необхідно 

використовувати ті ж критерії оцінки, що і для кредитів, наданих за рахунок 

коштів Державного бюджету.  

Таким чином, підвищення ефективності використання кредитних ресурсів 

держави та іноземних кредиторів (МФО, комерційних банків, урядів тощо) 

залежить від експертної оцінки Рахункової палати України та Державної 

казначейської служби України на основі чітко визначених критеріїв соціально-

економічної ефективності, оприлюднення отриманих результатів та адекватного 

реагування відповідних органів державного управління на виявлені недоліки або 

й зловживання. 

Отож, реалізація запропонованих фінансово-економічних заходів із 

вдосконалення функціонування кредитного ринку загалом та його сегментів 

дасть змогу ефективніше формувати та використовувати наявні кредитні ресурси, 

що активізує кредитну діяльність кожного із сегментів ринку та позитивно 

відобразиться на обсягах наданих кредитів у національну економіку. Водночас 
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успішна реалізація фінансово-економічних заходів безпосередньо залежить від 

законодавчого та інституційно-організаційного забезпечення.  

3. Розвиток інституційно-організаційної інфраструктури кредитного 

ринку.  Цей напрям концептуальних засад  розвитку кредитного ринку України 

передбачає необхідність розробки та реалізації заходів, спрямованих на 

вдосконалення та оптимізацію інституційної структури ринку та її організаційно-

функціональних потоків.  

Проведені дослідження у цьому напрямі дозволило виявити значні недоліки 

у побудові та взаємодії структурних елементів кредитного ринку держави. Це 

спонукає до необхідності створення та активізації діяльності оптимальних 

організаційно-управлінських інституцій, які б відповідали вимогам часу та 

задовольняли потреби усіх суб’єктів кредитного ринку України. 

Отож, зважаючи на сучасні вимоги щодо вдосконалення інституційної 

структури кредитного ринку України, та з метою посилення регулюючо-

інтегруючих позицій на ринку, вважаємо за доцільне підтримати пропозиції 

провідних фахівців щодо створення низки нових фінансово-кредитних  

інституцій, таких як: мегарегулятор, Рада з фінансової стабільності, Кредитний 

реєстр НБУ, Агенція по роботі із проблемними кредитами [181, 187, 423] тощо. 

Подальшого вдосконалення потребує також діяльність рейтингових агентств, 

бюро кредитних історій та фінансових посередників ринку.   

Створення мегарегулятора на фінансовому ринку – це ідея, яка вже доволі 

давно дискутується у науковому та управлінському середовищах. Зважаючи на 

логічну обґрунтованість доцільності функціонування такої інституції, а також 

опираючись на зарубіжний досвід, науковці щоразу повертаються до думки про її 

впровадження на вітчизняному фінансовому ринку. 

Сьогодні в Україні діє секторна модель нагляду за фінансовим ринком. Для 

суб’єктів кредитного ринку це означає, що їх діяльність регулюють НБУ, 

Нацкомфінпослуг, НКЦПФР та ФГВФО. Така розрізненість у регуляторній 

діяльності абсолютно не сприяє комплексному розвитку фінансового, у тому 



388 

 

числі і кредитного ринку, як його вагомої складової, й перешкоджає 

провадженню узгодженої одно векторної кредитної політики у державі. 

Тому, опираючись на досвід окремих зарубіжних країн, підтримуємо 

пропозиції щодо переходу до моделі єдиного наглядового органу та створення в 

Україні мегарегулятора фінансового ринку – «Національного регулятора  

фінансового ринку». 

Зазвичай у світі під мегарегулятором розуміють модель об'єднаного чи 

інтегрованого нагляду за фінансовим сектором. Така модель діє приблизно у 50 

країнах як  у розвинених, так і у тих, що розвиваються. За формальними 

ознаками мегарегулятором стає спеціалізована держустанова, уповноважена 

регулювати не менше двох із трьох категорій фінансових посередників [181, с. 8].  

З огляду на глобалізаційні процеси, які охопили і фінансову сферу у тому 

числі, вважаємо, що достатньо логічно було б об’єднати під єдиним 

керівництвом, насамперед, Національного банку нагляд не лише за банками, але 

й за страховими компаніями, установами кредитної кооперації, компаніями з 

управління активами, пенсійними фондами, брокерськими компаніями, 

мікрофінансовими організаціями і навіть за ринком Forex. Це позитивно вплине 

на весь фінансовий ринок, дозволить державі заощадити кошти на утриманні 

чиновницького апарату та забезпечить комплексний нагляд та управління за цим 

сегментом національної економіки. 

У сучасних умовах перехід до мегарегулювання є процесом об'єктивним, 

прямо пов'язаним з підвищенням ролі фінансових конгломератів, які постачають 

на ринок фінансові продукти з різних секторів фінансового ринку (наприклад, - 

банківські, страхові та фондові) та універсалізація фінансових продуктів 

(інструментів). Ефективність мегарегулятора буде визначатися отриманим 

синергетичним ефектом від злиття різних регулюючо-управлінських органів, які 

дозволять йому управляти фінансово-кредитним ринком як на єдиним цілим. 

Підвалини до створення мегарегулятора в Україні були закладені ще у 

2014 р. із прийняттям «Концепції реформи банківської системи України до 2020 

року», в котрій йшлося про те, що «Кредитні спілки, бюро кредитних історій і 
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ломбарди будуть переведені під контроль Нацбанку вже до кінця 2014 року», а 

«до середини 2016 р. НБУ отримає контроль над усіма сегментами фінансового 

ринку, поглинувши Нацкомфінпослуг і Нацкомісію з цінних паперів та 

фондового ринку». Однак, на початку 2016 р. ще реальних кроків у напрямі 

реалізації задекларованих засад не було здійснено.  

На нашу думку, поступовий перехід в Україні до єдиної моделі регулювання 

і нагляду у фінансовій сфері на основі мегарегулятора мав би розпочатися із 

зміни законодавства: слід визначити та узаконити назву (пропонуємо 

«Національний регулятор фінансового ринку»), підпорядкування, основні 

принципи та засади функціонування, права, обов’язки та організаційну структуру 

нового органу.  

Вважаємо, що з точки зору вдосконалення діяльності суб’єктів кредитного 

ринку України, найбільш доцільно в сучасних соціально-економічних умовах 

господарювання, створити мегарегулятор на базі НБУ, який сьогодні має 

найбільший досвід у статусі регулятора щодо встановлення нормативів, 

процедур, процесів й способу регулювання банківської сфери. Об'єднання 

банківського нагляду з Нацкомфінпослуг та Нацкомісією з цінних паперів та 

фондового ринку в окремому регулюючому органі під егідою НБУ дозволить 

запровадити дисципліну та високі стандарти функціонування банківської сфери й 

у діяльності небанківських установ (зокрема таких як, реєстрація, ліцензування 

тощо). Фактично, зосередження управлінських функцій в одному органі сформує 

єдину нормативну базу та єдині правила для функціонування усього фінансового 

ринку. Окрім того, у небанківському сегменті кредитного ринку відсутні багато 

інфраструктурних (допоміжних) установ, які мають місце на ринку банківського 

кредитування та значно спрощують його діяльність. Йдеться зокрема про 

стабілізаційні фонди, основною діяльністю яких стало б забезпечення можливості 

надання фінансової допомоги кредитним спілками з метою мінімізації кількості 

проблемних кредитних спілок, та фонд гарантування вкладів у кредитних 

спілках. Окрім того, потрібно створювати страхові фонди, бюро кредитних 

історій, аудиторські бюро, освітні центри тощо, як необхідні інституції 
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інфраструктури небанківського кредитування, які  загалом дозволять покращити 

ринкові позиції небанківських фінансових установ. 

Водночас, НБУ мав би залишити за собою монетарні функції, а 

контролюючо-наглядові функції - передати новоствореному мегарегулятору 

фінансового ринку як принципово новому органу регулювання з 

безпрецедентними повноваженнями. Це б дозволило відокремити функції 

нагляду від макроекономічної політики НБУ.  

На нашу думку, впровадження мегарегулятора позитивно відобразиться на 

функціонуванні всіх сегментів кредитного ринку, покращить якість його 

ринкового середовища та підвищить ефективність кредитної діяльності усіх 

суб’єктів ринку завдяки удосконаленню макропруденційного нагляду, 

стандартизації інструментів роботи з неефективними суб’єктами ринку, 

стимулювання розвитку інструментів кредитного ринку, удосконаленню 

механізму захисту прав кредиторів та позичальників, удосконаленню порядку 

розкриття звітності тощо. 

Основними перевагами створення мегарегулятора на кредитному ринку 

можна визначити: 

 процес управління ринком стане більш гнучким, оперативним і таким, що 

відповідає інтересам суб’єктів ринку; 

 забезпечення ефективнішої розробки та реалізації грошово-кредитної 

політики; 

 формування єдиних стандартів і правил для всіх суб’єктів кредитного ринку, 

що дозволить усунути протиріччя у їх діяльності; 

 підвищення стабільності функціонування та розвитку кредитного ринку 

завдяки можливості врегулювання конфліктів скоординованими 

управлінськими діями;  

 усунення дублювання певних функцій, об’єднання інформаційних технологій 

та систем, створення єдиних баз даних і реєстрів;  

 ефективне забезпечення захисту прав усіх суб’єктів кредитного ринку;  
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 посилення інвестиційного впливу кредитного ринку на економічну систему й 

економічний розвиток країни; 

 підвищення прозорості та розширення інструментарію мегарегулятора для 

впливу на структурні проблеми кредитування; 

 підвищення стійкості банківського кредитування через обмеження впливу 

ризиків від суміжних учасників фінансового ринку; 

 вдосконалення системи гарантування вкладів через її розширення на 

небанківський сегмент кредитного ринку; 

 можливість здійснення нагляду за фінансовими конгломератами на  

консолідованій основі; 

 посилення відповідальності регулятора за прийняття рішень і зменшення 

державних видатків на регулювання фінансового ринку; 

 здійснення моніторингу всіх сегментів кредитного ринку, що забезпечить 

швидшу та адекватнішу реакцію на зміни зовнішнього середовища; 

 забезпечення консолідованого нагляду за кредитним ринком, що  дозволить 

більш ефективно діагностувати і попереджати розподіл ризиків між його 

окремими сегментами тощо. 

Водночас, варто виокремити і низку недоліків, що можуть мати місце для 

учасників кредитного ринку при створенні мегарегулятора: 

 небезпека зниження ефективності нагляду через специфіку окремих сегментів 

ринку; 

 ризик бюрократизації та негнучкого реагування на зміни на суміжних 

фінансових ринках, що не забезпечить зниження ризику діяльності 

кредиторів; 

 зниження гнучкості нагляду за небанківськими кредиторами та їх 

адекватності цілям фінансового регулювання; 

 уніфікація регулювання / нагляду на основі стандартів, які не відповідають 

передовому досвіду. 
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Ще однією наглядовою інституцією фінансового ринку та кредитного ринку, 

у тому числі, мала б стати Рада з фінансової стабільності, яка створена Указом 

Президента України № 170/2015 «Про Раду з фінансової стабільності» від 24 

березня 2015 р.  

Сьогодні до складу Ради входять керівники Національного банку, 

Міністерства фінансів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,  Нацкомісії з 

цінних паперів та фондового ринку та Нацкомфінпослуг, тобто учасники мають 

вплив практично на сектори фінансового ринку, що  сприяє проведенню фахових 

дискусій та запобігає витоку чутливої інформації. 

Основним завданням діяльності Ради є завчасне виявлення майбутніх 

кризових ситуацій, ідентифікуючи ризики та домовляючись про заходи, які 

обмежують розгортання кризи або принаймні мінімізують її наслідки. 

Позитивним в діяльності Ради з фінансової стабільності для кредитного 

ринку є те, що Рада, на рівні представництва Національного банку та 

Міністерства фінансів, може вирішувати комплексні питання і проблеми 

фінансової сфери на засадах об’єднання грошово-кредитної та фіскальної 

політик. Однак, з іншого боку, створення чергового управлінського органу, який 

об’єднає різні урядові структури, ще не гарантує їх плідної співпраці та 

комплексного вирішення проблем у фінансовому секторі держави. 

У травні 2015 р. НБУ на вимогу МВФ задекларував створення центрального 

кредитного реєстру позичальників – Кредитного реєстру Національного банку 

України. Ним має бути державний законодавчо регламентований орган 

фінансового ринку, створений під егідою НБУ та підзвітний йому.  

Сьогодні вже розроблено та зареєстровано у ВРУ законопроект «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення та ведення 

Кредитного реєстру Національного банку України» №3111 від 16 вересня 2015 р., 

який визначає, що «кредитний реєстр Національного банку України – це 

інформаційна система, яка забезпечує збір, накопичення, обробку та зберігання 

інформації про кредитні операції юридичних та фізичних осіб, здійснені банком, 

та про стан виконання зобов’язань за ними» [393].  
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 Даний реєстр НБУ створюється як важливий інструмент банківського 

нагляду для моніторингу концентрації кредитного ризику, покращення його 

оцінки банками та зниження у середньостроковій перспективі частки проблемних 

кредитів. Такий реєстр позичальників дасть змогу прослідкувати усю історію 

платежів за проблемними кредитами, стане достатньо зручним інструментом для 

перевірки кредитної історії нових позичальників, дозволить покращити якість 

кредитних портфелів банків та зменшити їх проблемну заборгованість, 

зміцнивши тим самим їх становище на ринку. 

Передбачається, що усі банки будуть зобов’язані забезпечити надання 

інформації  про позичальника – учасника кредитної операції, без згоди цієї особи 

та будуть мати прямий доступ до реєстру під час видачі кредитів, для 

обґрунтування відмови тим позичальникам, які мають сумнівну кредитну 

історію. 

Цілком підтримуємо ініціативу регулятора щодо створення кредитного 

реєстру позичальників, вважаємо її своєчасною та доцільною. Однак з огляду на 

інтеграційні процеси у фінансовій сфері, які невдовзі призведуть до об’єднання 

декількох регулюючих органів фінансового ринку в один – мегарегулятор,  

раціонально передбачити та законодавчо закріпити у підготованому 

законопроекті можливість долучення до новостворюваного кредитного реєстру і 

небанківських фінансово-кредитних установ. На нашу думку, таке приєднання 

було б ефективним та забезпечило б цілковитий контроль над кредитними 

історіями позичальників як з боку банківських, так і небанківських кредиторів.  

Попри те, не відхиляємо можливості діяльності на кредитному ринку вже 

існуючих бюро кредитних історій. Однак перевага центрального реєстру 

позичальників полягає у наявності більш повної інформаційної бази, що робить їх 

досконалішими суб’єктами ринку. Водночас співіснування бюро кредитних 

історій та Кредитного реєстру Національного банку України лише позитивно 

відобразиться на функціонуванні кредитного ринку держави та вдосконаленні  

його інфраструктури. 
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Вкрай необхідною для покращення функціонування кредитного ринку є і 

створення Агенції по роботі із проблемними кредитами.  

Виконуючи свої функціональні обов’язки щодо забезпечення суб’єктів 

господарювання і населення споживчими, виробничими, аграрними та іншими 

кредитами, кредиторів часто спіткають проблеми несвоєчасного повернення або 

взагалі неповернення виданих ними кредитів. Тому постає потреба у створенні та 

впровадженні механізму їх захисту від збитків, пов'язаних із несвоєчасним 

поверненням чи неповерненням кредитів. Ефективним способом для істотного 

скорочення зазначених витрат є делегування повноважень щодо роботи із 

проблемними кредитами єдиному спеціальному органу - Агенції по роботі із 

проблемними кредитами. Сьогодні частково такі функції виконують 

колекторські установи. Однак їх діяльність є розрізненою та законодавчо не 

регламентується: відсутній спеціалізований закон щодо регулювання діяльності 

колекторських установ, що призводить до зловживання колекторами своїм 

становищем та приниження боржників. Усі ці проблеми кредитування достатньо 

ефективно можна розв’язати шляхом створення названої вище Агенції. 

Вважаємо, що Агенція по роботі із проблемними кредитами має бути 

державним органом із спеціальним статусом, створеним з ініціативи Міністерства 

фінансів України та Національного банку України.  

Метою діяльності Агенції слід визначити: управління проблемними 

активами банківських та небанківських кредиторів та реструктуризацію 

прострочених кредитів задля покращення фінансового стану кредиторів та 

відновлення і підтримки платоспроможності позичальників.  

Вбачаємо за доцільне створення Агенції на засадах комбінованого 

фінансування – частково за рахунок коштів загального та спеціального фондів 

Державного бюджету, а частково – за рахунок комерційного розрахунку, 

заснованого на принципах самоокупності, самофінансування та прибутковості. 

При цьому, обсяг асигнувань з державного бюджету на утримання Агенції 

по роботі із проблемними кредитами слід обмежити видатками на першочергові 

потреби (оренда приміщень, комунальні платежі, матеріально-технічне 
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забезпечення діяльності тощо) та оплату праці їх працівників. Інші витрати 

Агенції покривати за рахунок отриманого прибутку у вигляді комісії від суми 

поверненої кредиторам заборгованості. Такий підхід дозволить зменшити 

фінансове навантаження на Державний бюджет та, водночас, забезпечити 

фінансові потреби органу. З часом, можна було б відмовитися від державного 

фінансування та повністю покривати усі витрати за рахунок отриманих 

прибутків.  

Перевагами діяльності новоствореної Агенції по роботі із проблемними 

кредитами перед колекторськими компаніями, які вже працюють на кредитному 

ринку, є такі:  

 законодавче забезпечення та регламентування діяльності органу;  

 ширший перелік інструментів діяльності на ринку проблемних активів 

(випуск облігацій, рефінансування, залучення субординованих позик тощо); 

 вдосконалена фінансова модель продажу кредитної заборгованості; 

 використання механізму розподілу ризиків між кредиторами, позичальниками 

та Агенцією;  

 нижча вартість послуг за рахунок часткового покриття витрат за рахунок 

коштів державного бюджету тощо. 

  На нашу думку, створення запропонованої Агенції по роботі із 

проблемними кредитами сприятиме прискоренню очищення та відновлення 

активів банківських та небанківських установ від проблемних, породжених 

кризою неплатоспроможності позичальників, що забезпечить відновлення 

кредитування національної економіки. 

Таким чином, запропоновані інституції дозволять закумулювати розрізнені 

управлінські функції, посилять координацію між органами регулювання 

фінансового ринку та прискорять перехід до створення єдиного регулятора, що 

забезпечить більш ефективніше й оперативне реагування кредитного ринку на 

зміни ринкового середовища та дасть змогу зекономити державні кошти на 

утриманні управлінського апарату. 
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Варто також забезпечити розвиток інституту рейтингових агентств шляхом 

врегулювання правил їх функціонування, використання рейтингів та  

вдосконалення системи нагляду за їхньою діяльністю з метою забезпечення 

якості рейтингування та уникнення конфлікту інтересів [187]. Саме рейтингові 

агентства повинні стати носієм інформації для споживачів (потенційних 

позичальників) та інвесторів про стан справ на кредитному ринку, про діяльність 

фінансових установ (банківських та небанківських), їх конкурентоспроможність 

та платоспроможність тощо. 

Вдосконалення у напрямі реалізації інституційно-організаційних заходів 

потребують також сегменти державного та міжнародного кредитування. 

Вбачаємо, що окремі питання вдосконалення державного кредитування 

залежать від ефективності діяльності державних органів управління, які 

вирішують питання щодо обсягів надання кредитів із Державного бюджету, 

забезпечення повернення отриманих кредитів, моніторингу кредитування, 

пріоритетних сфер надання кредитів, ефективності використання кредитних 

коштів тощо. 

Так, відповідальною за своєчасне надходження розрахунків за бюджетними 

позиками є Державна фіскальна служба України [359], а тому, неналежне 

повернення кредиторської заборгованості перед державою зумовлено, перш за 

все, відсутністю дієвого контролю з її боку, про що свідчить відсутність 

штрафних санкцій щодо проблемних позичальників. На це також вказує і низький 

рівень фінансового управління [148, 149] головних розпорядників бюджетних 

коштів, які не виконують основні планові показники щодо повернення та надання 

кредитів із Державного бюджету.   

Вважаємо, що досягнути ефективного функціонування сегменту державного 

кредитування можна лише при дотриманні основних принципів кредитування. У 

протилежному випадку – будемо мати справу з процедурою роздавання коштів із 

Державного бюджету, котра немає нічого спільного із кредитуванням.  

З метою вдосконалення функціонування сегменту державного кредитування 

пропонуємо: 
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 на законодавчому рівні обмежити можливість внесення змін у Закон України 

«Про Державний бюджет» на поточний рік щодо сум надання кредитів з 

Державного бюджету України; 

 Міністерству фінансів організовувати ретельну експертизу проектів, під які 

надаються кредити за рахунок коштів Державного бюджету, з метою 

мінімізації кредитного ризику та проблемної заборгованості; 

 Державній казначейській службі України забезпечити належну організацію і 

координацію використання коштів за кредитними угодами та відповідний 

контроль за ними; 

 Державній фіскальній службі України посилити контроль за поверненням  

бюджетних кредитів та ввести жорсткі адміністративні заходи щодо 

порушників боргових зобов’язань перед державним бюджетом; 

 щорічно розробляти та затверджувати Основні засади державної кредитної 

політики, у яких обґрунтовувати пріоритетні напрями надання кредитів за 

рахунок коштів Державного бюджету та звітувати про їх використання у 

попередньому звітному періоді.  

Схожі проблеми переслідують і сегмент міжнародного кредитування в 

Україні, основною причиною чого є спільні розпорядники кредитних коштів. У 

випадку, коли уряд розпоряджається внутрішніми кредитними коштами, маємо 

справу із державним кредитуванням, а коли уряд розпоряджається кредитними 

коштами (позиками), отриманими від нерезидентів (зовнішні кредитні кошти) –

йдеться про міжнародне кредитування. 

З метою запобігання зловживанням з боку державних органів влади та 

оптимального використання наданих іноземних кредитів потрібно забезпечити 

регулярний контроль Рахункової палати України та Державного казначейства за 

надходженням та використанням кредитних коштів від іноземних кредиторів та 

чітко дотримуватися наданих ними рекомендацій та зауважень.  

Вважаємо, що запропоновані інституційно-організаційні заходи дозволять 

забезпечити сприятливі умови для розвитку сучасних форм кредитування у всіх 
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сегментах кредитного ринку, із одночасним удосконаленням механізму захисту 

прав кредиторів та позичальників.  

4. Ще одним важливим стратегічним напрямом вдосконалення розвитку 

кредитного ринку України визначено реалізацію соціально-маркетингових 

заходів, які забезпечать формування сприятливого, позитивно налаштованого 

соціально-психологічного простору у державі задля забезпечення повноцінного 

використання фінансового потенціалу населення для ефективного 

функціонування фінансово-кредитної сфери та задоволення потреб національної 

економіки. 

У сучасних кризових умовах соціально-маркетингові заходи можуть  

забезпечити відновлення довіри населення до фінансових установ, що створить 

передумови для виконання кредитною системою своїх акумуляційно-

трансформаційних функцій задля повноцінного функціонування кредитного 

каналу трансмісійного механізму,забезпечення фінансової стабільності у 

суспільстві та належного рівня соціальної захищеності у фінансово-кредитній 

сфері.  

На думку окремих вчених, соціально-маркетингові заходи розвитку 

кредитного ринку не можна недооцінювати особливо в умовах кризи, коли 

формування позитивних очікувань у населення та віри у спроможність країни 

розв'язати свої проблеми шляхом використання внутрішніх ресурсів і потенціалу 

дасть особливо відчутні результати [185]. 

Найважливішим інструментом реалізації соціально-маркетингових заходів 

мають стати засоби масової інформації, які сьогодні є провідними у формуванні 

ментальної ідеологічної сфери, в тому числі і у фінансовій царині: з каналу 

передачі інформації вони легко перетворюються на суб’єктів соціальної 

комунікації, які мають усі можливості для інтерпретації інформації на користь 

тих чи інших сторін та створення «інформаційної асиметрії». 

Використовуючи весь спектр впливу мас-медіа на життя громадян вважаємо, 

що першочерговими заходами держави для покращення функціонування 

кредитного ринку України мають стати: 
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- розроблення та впровадження соціальної піар-компанії для відновлення 

довіри населення до установ кредитної системи; 

- посилення інформаційної безпеки в державі шляхом запровадження 

адміністративної та кримінальної відповідальності політиків, посадових 

осіб і засобів масової інформації за створення негативного інформаційного 

середовища; 

- пропагування через ЗМІ заощаджувальної моделі поведінки населення; 

- впровадження програм з фінансової грамотності у навчальних закладах та 

через ЗМІ для широкого загалу громадськості. 

Соціально-маркетингові заходи повинні формувати у свідомості людей 

позитивний імідж кредитної системи, посилювати довіру населення до неї та 

мінімізувати панічні настрої у кризовій ситуації чи при впровадженні 

неординарних реформаторських фінансово-кредитних рішень уряду чи НБУ. 

Водночас, банківські та небанківські фінансові установи мають розробити 

власну стратегію комунікації з громадськістю через засоби масової інформації, 

працювати на випередження, прогнозуючи можливі варіанти розвитку ситуації, а 

не очікувати, доки інформаційні потоки стануть абсолютно неконтрольованими. 

Перш за все, на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», фінансовим установам слід створити та постійно оновлювати 

власний офіційний веб-сайт з метою забезпечення прозорості та відкритості 

доступу до інформації про свою діяльність для суспільства з обов’язковим 

оприлюдненням фінансової звітності. Це зумовить більш довірливе відношення з 

боку населення до фінансових установ та їх діяльності на кредитному ринку. 

Реалізація соціально-маркетингових заходів повинна поєднати соціальні та 

психологічні чинники зовнішнього середовища для досягнення успіху 

банківських установ через забезпечення необхідної поведінки цього середовища 

щодо них та їх послуг. 

Проведення державної соціальної піар-компанії потрібно спрямувати також 

на повернення депозитів у банківську систему та на формування в населення 

культури формування капіталу. Це б дозволило створити заощаджувальну модель 



400 

 

поведінки населення, яка є більш бажаною для успішного розвитку національної 

економіки, ніж докризова споживацька модель «життя в кредит», та дало б змогу 

банкам акумулювати ресурси і спрямовувати їх на кредитування реального 

сектору економіки й відновлення конкурентоспроможного внутрішнього 

виробництва, без наявності якого стимулювання споживчого попиту населення 

бюджетною і кредитною політикою лише призведе до відновлення нарощування 

споживчого імпорту, дисбалансів у платіжному балансі та інфляції.  

Необхідно забезпечити також систематичне інформування населення, 

органів самоврядування, суб'єктів малого підприємництва та 

сільськогосподарських підприємств про можливості, умови та ризики 

небанківського кредитування, та визначити процедуру обов'язкового 

оприлюднення інформації про діяльність небанківських установ.  

У контексті реалізації соціально-маркетингових заходів для відновлення 

довіри населення до установ кредитної системи України доцільно було б 

запровадити відповідальність політиків, посадових осіб і засобів масової 

інформації за створення негативного інформаційного середовища, яке формує 

недовіру до НБУ та банківської системи, та запровадити адміністративну 

відповідальність або кримінальну – у випадках, якщо завдано особливо великої 

шкоди фінансовому ринку та національній економіці. 

Важливими будуть соціально-маркетингові заходи і для позичальників, які 

досить часто страждають від власної фінансової неграмотності. У зв'язку з цим, 

вбачаємо за необхідне регулярне проведення роз'яснювальної роботи (зокрема,  з 

ініціативи та за підтримки Асоціації банків України, Управління захисту прав 

споживачів або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб тощо) серед населення 

(через мас-медіа, інтернет-ресурси, рекламу тощо) для ознайомлення громадян зі 

своїми правами, обов'язками та найтиповішими «зловживаннями» за кредитними 

договорами.  

Водночас слід поширювати та пропагувати програми фінансової грамотності 

у навчальних закладах, а також підвищувати фінансову грамотність населення за 
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допомогою телебачення, інтернет-ресурсів та через університети третього 

покоління тощо.  

Вважаємо, що реалізація сукупності запропонованих соціально-

маркетингових заходів установами кредитної системи і державою дозволить 

позитивно налаштувати громадську думку щодо їх діяльності, забезпечить 

відновлення довіри населення до банківських та небанківських установ, що 

спонукатиме до активізації розвитку депозитного й кредитного ринків держави та 

забезпечить надходження необхідних фінансових ресурсів у національну 

економіку. 

Запропоновані стратегічні напрями реалізації концептуальних засад розвитку 

кредитного ринку України згруповано у додатку Ш. 

Отож, визначені стратегічні напрями передбачають розвиток кредитного 

ринку України, ґрунтуючись на принципах функціональності, прозорості, 

стійкості, конкурентоспроможності та ефективності на основі реалізації 

нормативно-правових, інституційно-організаційних, фінансово-економічних та 

соціально-маркетингових заходів. Комплексне опрацювання, реалізація та 

впровадження запропонованих заходів дозволять досягнути гармонійного 

розвитку національного кредитного ринку в розрізі усіх сегментів на основі 

законодавчої регламентації та відновлення довіри населення.  

 

 

 

5.3. Удосконалення інструментів грошово-кредитної політики НБУ в 

контексті стабілізації кредитного ринку 

 

Проведений у попередніх розділах роботи аналіз стану функціонування 

кредитного ринку України на сучасному етапі засвідчив, що його розвиток 

відбувається під впливом затяжної фінансово-економічної кризи, яка 

посилюється складною військово-політичною ситуацією у державі. Кризовий 

стан породжує невизначеність та спрямовує розвиток кредитування переважно на 

задоволення короткострокових кредитних потреб економічних суб’єктів. 
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Довгострокове кредитування інвестиційних потреб виробничих підприємств 

фактично припинилося – відбувається безпрецедентний в історії незалежної 

України колапс кредитування реального сектору. Неадекватність монетарного, 

валютного та банківського регулювання в умовах  сучасної кризи призвели до 

критичного зниження рівня розвитку кредитного ринку. 

За таких економічних умов вкрай важливим є реалізація державної 

регуляторної політики, спрямованої на фінансово-економічну стабілізацію та 

стимулювання розвитку кредитного ринку. 

Важлива роль у цьому аспекті відводиться грошово-кредитній політиці,  

формування і реалізацію якої має забезпечувати держава в особі уряду та НБУ. 

Відповідно до Конституції України, Національний банк, як головний орган 

державного регулювання, у межах своїх повноважень повинен виробити 

дієздатну грошово-кредитну (монетарну) політику із використанням 

модернізованих інструментів та заходів, оскільки традиційні вже не відповідають 

вимогам сьогодення. 

Грошово-кредитна політика Національного банку України як складова 

економічної політики країни має забезпечити відповідне монетарне підґрунтя 

стабільного соціально-економічного розвитку – цінову стабільність та низьку 

інфляцію у довгостроковому періоді, що стане передумовами розвитку 

кредитування. Це випливає з традиційного розуміння грошово-кредитної 

політики як «комплексу заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих 

на забезпечення стабільності грошової одиниці України через використання 

відповідних засобів та методів» [410].  

Офіційну позицію щодо режиму грошово-кредитної політики Національний 

банк України висвітлює в Основних засадах грошово-кредитної політики на 

поточний рік. Водночас, варіативність акцентів монетарної політики НБУ 

залежить від кон’юнктури міжнародних ринків, результатів 

зовнішньоекономічної діяльності резидентів, а також від структурних змін та 

темпів відновлення вітчизняної економіки [194, с. 32].  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Зазвичай, цілі стратегії грошово-кредитної політики досягаються такими 

заходами: регулюванням кількості грошей в обігу та обсягом кредитів, наданих в 

економіку. Відтак, залежно від стану господарської кон’юнктури, центральний 

банк може реалізовувати два основні типи монетарної політики, які полярно 

впливають на динаміку грошової маси: рестрикційну та експансійну [229]. 

Політика експансії полягає у швидкому збільшенні пропозиції грошей – це  

політика «дешевих грошей». Метою її проведення є економічне зростання, 

зменшення безробіття, посилення ділової активності тощо. Однак довготривала 

політика експансії зазвичай призводить до високої інфляції, яка негативно вплине 

на економіку загалом.  

Політика рестрикції полягає у зменшенні маси грошей в обігу, тобто 

скороченні пропозиції грошей – це політика «дорогих грошей», яка спрямована 

на гальмування інфляції. Водночас вона знижує зайнятість населення, зменшує 

ділову активність та обсяги виробництва товарів і послуг [141, c. 49]. 

Дослідження еволюції грошово-кредитної політики України дозволило 

виявити її динамічний характер із послідовним чергуванням експансійного та 

рестрикційного типів, починаючи від становлення незалежної України. Тип ГКП, 

яку реалізовував у той чи інший період НБУ, залежав, насамперед, від 

макроекономічних показників розвитку національної економіки. Так, у кризові 

періоди розвитку економіки України, НБУ застосовував жорстку рестрикційну 

політику: 1994-1998 рр.; кін. 2008-2010 рр., що давало змогу пришвидшити 

подолання кризових явищ та досягти зростання економіки.   

Сучасний період –  2014–2015 рр. також характеризується як кризовий, а 

тому НБУ в Основних засадах грошово-кредитної політики зазначив, що  

«пріоритетною метою грошово-кредитної політики» упродовж 2014–2015 рр. 

визначено «досягнення та підтримка цінової стабільності в державі» [313, 314], як 

основи економічної стабільності. Економічні та політичні виклики, яких зазнала Україна, спонукали до 

реалізації рестрикційної грошово-кредитної політики, спрямованої на швидке 

подолання інфляційних проявів та забезпечення фінансової стабільності в державі. Тому 

пріоритетним для НБУ було використання інструментів, спрямованих на втримання 
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«низьких стабільних темпів інфляції, що вимірювалися індексом споживчих цін у 

межах 3–5% на рік» [313, 314]. Однак задекларованого рівня інфляції досягти не вдалося (індекс інфляції 

2014 р. становив – 124,9%, а 2015 р. – 143,3%), так як і швидкого відновлення економічного зростання та налагодження 

функціонування кредитного ринку. 

Основними перешкодами зазначених невдач стали як об’єктивні (відсутність ефективно діючого механізму 

монетарної трансмісії), так і суб’єктивні (перелік інструментів для реалізації ГКП) передумови.  

Основною об’єктивною передумовою успішного впровадження та реалізації 

грошово-кредитної політики є наявність ефективного механізму монетарної 

трансмісії як сукупності інститутів (каналів), через які здійснюється послідовна 

передача імпульсів грошово-кредитної політики центрального банку на 

макроекономічні змінні [166, 505]. 

Модель монетарного трансмісійного механізму в Україні має адекватно 

відображати зв’язки між грошово-кредитною політикою НБУ і реальним 

сектором економіки та слугувати надійним підґрунтям до ухвалення 

управлінських рішень задля досягнення поставлених цілей [290]. 

З метою врахування впливу грошово-кредитної політики на розвиток 

кредитного ринку держави та ґрунтуючись на працях учених [290, 287] і аналізі 

сучасних макроекономічних тенденцій, виокремимо у структурі монетарного 

трансмісійного механізму України такі канали: процентної ставки, вартості 

активів (канал валютного курсу), кредитний канал і канал очікувань економічних 

суб’єктів. 

Процентний канал є основним каналом впливу НБУ на кредитний ринок 

через зміну облікової ставки та зміну процентних ставок комерційних банків на 

інтенсивність кредитування економіки і на темпи її зростання. 

Кредитний канал відображає вплив грошово-кредитної політики 

центрального банку на доступність ресурсів на кредитному ринку через зміну 

обсягів вільних резервів банківської системи та маніпулюючи банківськими 

процентними ставками за кредитами [195].  

Через канал валютного курсу грошово-кредитна політика впливає на 

сукупний попит і пропозицію фінансових ресурсів на кредитному ринку через 
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коливання курсу національної валюти як базового інструменту валютної 

політики.  

Канал очікувань економічних суб’єктів характеризує вплив змін у грошово-

кредитній політиці на очікування економічних агентів щодо майбутніх цін та 

макроекономічної ситуації і відповідно їхні рішення стосовно споживання, 

отримання кредитів, інвестування тощо.  

Взаємозв’язок трансмісійних каналів грошово-кредитної політики, 

сукупності їх інструментів та функціонування сегментів кредитного ринку 

держави відображено на рис. 5.1.  

Варто зазначити, що грошово-кредитна політика НБУ через канали 

трансмісійного механізму та їхні інструменти безпосередньо впливає лише на 

сегмент банківського кредитування (прямий вплив (див. рис.5.1), оскільки 

банківські установи безпосередньо регулюються центральним банком та залежать 

від його політики. На сегмент небанківського кредитування грошово-кредитна 

політика НБУ впливає опосередковано через вплив на банківський сегмент 

(опосередкований вплив (див. рис.5.1), що проявляється у формуванні ними 

процентної політики із орієнтуванням на процентну політику банківських 

установ.  

Водночас можна дійти висновку, що грошово-кредитна політика НБУ, 

безпосередньо впливаючи на сегмент банківського кредитування та 

опосередковано на сегмент небанківського кредитування, створює передумови 

для розвитку сегменту міжгосподарського кредитування: дешеві кредити 

банківських та небанківських установ стримують розвиток міжгосподарського 

кредитування і, навпаки – надмірно високі процентні ставки за кредитами банків 

стимулюють розвиток міжгосподарського кредитування. Таким чином, хоча 

монетарна політика безпосередньо не впливає на сегмент міжгосподарського 

кредитування, вона все ж визначає його розвиток (опосередкований вплив 

(див. рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Схема напрямів та інструментів впливу ГКП на кредитний ринок 

Джерело: власна розробка автора 

Щодо сегментів державного та міжнародного кредитування, то діяльність 

кредиторів цих сегментів безпосередньо не підлягає прямому регуляторному 

впливу монетарних інструментів НБУ. Вони лише провадять кредитну діяльність 

у сформованому під впливом регуляторних заходів середовищі функціонування 

кредитного ринку.  
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Таким чином, НБУ, використовуючи передавальні канали грошово-

кредитної політики та сукупність монетарних інструментів, по-різному впливає 

на розвиток сегментів кредитного ринку та може активізувати або стримувати їх 

розвиток.  

Це пов’язано з тим, що «процес послідовної передачі імпульсів» через 

канали трансмісійного механізму часто є неефективним, що не дозволяє НБУ 

досягти очікуваного результату (поставлених цілей грошово-кредитної політики), 

та проявляється у недостатньо ефективному  впливі на розвиток кредитного 

ринку. Основна причина такого стану криється у наборі інструментів, які НБУ 

використовує задля досягнення поставлених цілей та завдань (суб’єктивні 

передумови ефективної реалізації ГКП). Саме характер та склад інструментів 

визначає вид та тип грошово-кредитної політики та впливає на темп розвитку 

національної економіки загалом та окремих його сегментів. 

Зважаючи на наявність ознак кризового періоду та необхідність реалізації 

рестрикційної ГКП НБУ, її головним інструментом упродовж 2014–2015 рр. було 

визначено облікову ставку (інструмент процентної політики), яку доповнювали 

постійно діючі кредитний та депозитний механізми овернайт [314].  

Як основний інструмент НБУ облікова ставка безпосередньо впливає на 

розвиток кредитного ринку: її зниження сприяє доступу суб’єктів 

господарювання до можливості отримання кредитних ресурсів, а підвищення – 

гальмує темпи кредитування національної економіки, розвиток якої є 

віддзеркаленням розвитку кредитного ринку.  

Проведений аналіз ситуації на кредитному ринку доводить, що  упродовж 

2014–2015 рр. облікова ставка виконувала роль не  інструмента кредитного 

регулювання, а слугувала цілеспрямованим антиінфляційним заходом в рамках  

рестрикційної монетарної політики. Так, упродовж 2014 р. облікову ставку «з 

метою протидії інфляційному та девальваційному тиску» [313] було підвищено у 

квітні з 6,5% до 9,5%, у липні – до 12,5% та в листопаді – до 14,0%. На початку 

2015 р. облікову ставку було підвищено: у лютому – до 19,5% річних та у березні 

– до 30,0 % річних. З 25 вересня 2015 р. облікову ставку знизили до 22%, що було 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=21928219&cat_id=55838
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чинним і на початку 2016 р.  [443]. Вважаємо, що підвищення рівня облікової 

ставки було зумовлене стрибкоподібною девальвацією національної валюти та, 

як наслідок – зростанням рівня інфляції  у державі. 

Значне підвищення облікової ставки НБУ у березні 2015 р. з 19,5% до 30% 

стало вимушеним заходом реагування на події, що відбувалися на валютному 

ринку, та мало призвести до зростання процентних ставок на кредитному ринку 

задля скорочення грошової маси в обігу. Однак, кредитний ринок досить пасивно 

відреагував на таке підвищення: вартість кредитів за даними статистичної 

звітності банків України (без урахування овердрафту) на початку 2015 р. і так 

була досить високою та становила у національній валюті 18,8 %, а в іноземній 

валюті – 8,3 %; станом на 01.06.2015 р. кредитні ставки зросли до 22,5 % – у 

національній валюті та знизилися до 7,7 % в іноземній валюті [49]. Звідси 

можемо зробити висновок про недосконалість дії існуючого трансмісійного 

механізму та процентного каналу зокрема: підвищення облікової ставки на 

рекордні 10,5 п. п. призвело до зростання середньої вартості кредитів у 

національній валюті всього лише на 4 п. п. та зниження вартості кредитів в 

іноземній валюті на 0,6 п. п. Утім, навіть такі процентні ставки за поточних умов 

господарювання та рівня доходів населення, виявилися надто високими для 

багатьох позичальників, що призвело до скорочення обсягів кредитування всіма 

суб’єктами кредитного ринку та загальмувало темпи зростання національної 

економіки.  

Отже, можемо підсумувати, що облікова ставка НБУ як основний інструмент 

грошово-кредитної політики, виступає швидше номінальним (опосередкованим) 

інструментом впливу на кредитний ринок. Натомість у розвинених країнах зміна 

облікової ставки навіть на 1 % відчутно впливає на показники грошово-

кредитного ринку.  

Водночас, істотно на дієвість інструментів НБУ впливає поточна фінансова 

криза, яка спотворює імпульси трансмісійного механізму, що негативно 

відображається на функціонуванні кредитного ринку через різке збільшення 

асиметричності інформації. Тому кредитний ринок не в змозі ефективно 
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реагувати на інструменти і заходи ГКП НБУ та спрямовувати кошти тим 

суб’єктам, які мають найбільш продуктивні інвестиційні можливості. І, як 

наслідок – відбулося різке скорочення економічної активності суб’єктів 

господарювання та недофінансування економіки. 

 Отже, можемо стверджувати, що зростання облікової ставки виступає у 

короткостроковому періоді антиінфляційним інструментом скорочення грошової 

маси в обігу, а у довгостроковому періоді – це чинник, який сприяє поглибленню 

фінансової кризи через припинення надходження кредитних коштів у 

національну економіку. 

Тому, задля посилення впливу НБУ на розвиток національної економіки 

загалом, та кредитного ринку зокрема, в Україні необхідно відновити роль 

облікової ставки як стимулюючого інструменту грошово-кредитної політики. Для 

цього пропонуємо враховувати економічний цикл розвитку країни та 

встановлювати облікову ставку на відповідному, адекватному стану економіки,  

рівні. Для активізації кредитної діяльності в Україні доцільно знизити рівень 

облікової ставки, що дасть змогу знизити процентні ставки банків, поверне 

зацікавленість економічних суб’єктів в одержанні кредитів та активізує розвиток 

кредитного ринку із одночасним відновленням національної економіки. За 

оптимальний рівень доречно прийняти рівень облікової ставки у роки пікового 

зростання обсягів кредитування в економіку держави – 2007–2008 рр., коли він 

коливався від 8 %  (з 01.06.2007 р.) до 12% (від 30.04.2008 р.) [443]. Тобто, 

середнє значення облікової ставки, яке супроводжувало найбільші обсяги 

кредитування та зростання ВВП, було в межах 10%. За такого рівня облікової 

ставки вартість кредитів була доступною для суб’єктів господарювання та 

фізичних осіб. Так, процентна ставка за кредитами у національній валюті у 

2007 р. становила 13,9 %, а в іноземній валюті – 11,4%. У 2008 р. ці показники 

становили 17,9% та 11,7% відповідно [49]. Починаючи з 2012 р. облікова ставка 

НБУ дорівнювала 7,5 %. А найнижчий рівень облікової ставки мав місце у 2013 р. 

– 6,5 % річних [443]. Це було пов’язано зі стабілізацією економічних процесів в 

Україні та скороченням інфляції. Такий рівень облікової ставки спонукав 
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здешевлення кредитів, що було позитивним і для банків, і для фізичних та 

юридичних осіб, оскільки дозволяло залучати більші обсяги коштів у реальний 

сектор економіки. У цей же період середні процентні ставки за кредитами у 

національній валюті становили 18,3%  (2012 р.) та 15,9% (2013 р.), а у іноземній 

валюті 9,4% (2012 р.) та 8,3% (2013 р.). 

Доцільно визнати, що процентна ставка за кредитами не повинна 

відхилятися від облікової більш, ніж у 1,5 разу.  

Проведені дослідження використання інструментів грошово-кредитної 

політики центральними банками зарубіжних країн також свідчать про те, що  

облікова ставка виступає основним інструментом монетарної політики. Однак, на 

відміну від України, її розмір у І півріччі 2015 р. коливався від -0,75% 

(Швейцарія) до 3,0% (Нова Зеландія). У США облікова ставка визначена у 

розмірі 0,25%, у Японії – 0,1%, у Єврозоні – 0,05% тощо [424]. І такі низькі рівні 

облікової ставки не породжують зростання рівнів інфляції у цих країнах. Так, у 

США інфляція у 2015 р. у річному вимірі становила 1,63%, у Єврозоні – 0,65%, у 

Японії – 0,68% тощо. 

Отож, процентна політика Національного банку може виступати досить 

потужним інструментом ГКП та мати визначальний вплив на кредитний ринок і 

на розвиток реального сектору економіки. Водночас для активації її ролі 

необхідно відновити вплив облікової ставки як ключової ставки грошово-

кредитної політики шляхом зниження її до економічно ефективного рівня 

(близько 10%) із обов’язковим попереднім інформуванням економічних суб’єктів 

про її перегляд та зміни на підставі аналізу економічного розвитку. Вважаємо, що 

результати та зміст обговорень з питань грошово-кредитної політики, потрібно 

оприлюднювати із відповідними роз'ясненнями, що дозволить покращити 

комунікацію із громадськістю та усунути асиметрію інформації. 

На нашу думку, кредитоорієнтована процентна політика має забезпечувати 

формування умов для зниження реальної вартості кредитів, що дозволить 

відновити стимулюючий вплив процентного каналу на кредитний ринок України. 
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Для підвищення ефективності функціонування процентного каналу 

трансмісійного механізму потрібно:  

 розробити індикативні процентні ставки та індикатори грошового ринку;  

 встановити коридори процентних ставок за активними та пасивними 

операціями НБУ, виходячи із значення офіційної процентної ставки;  

 вдосконалити операційну систему регулювання ліквідності банків. 

Як свідчить вітчизняна банківська практика, на сучасному етапі значно 

сильніше, аніж процентна політика, на кредитний ринок може впливати валютна 

політика через канал валютного курсу. В «Основних засадах грошово-кредитної 

політики на 2015 рік» її було визначено тим інструментом, який має сприяти 

«поліпшенню роботи трансмісійних механізмів та протидії зовнішнім шокам на 

основі використання системи гнучкого (плаваючого) обмінного курсу гривні» 

[313], що безпосередньо впливає на кредитний ринок. 

Із початку 2014 р. НБУ перейшов до гнучкого режиму курсоутворення на 

основі встановлення офіційного курсу гривні до долара США на рівні його 

середньозважених ринкових котирувань. У постанові правління НБУ «Про 

внесення змін до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до 

іноземних валют та курсу банківських металів» №180 від 31.03.2014 р., 

закріплено, що «офіційний курс гривні до іноземних валют визначається як 

середньозважений курс продавців і покупців, що склався поточного дня на 

міжбанківському валютному ринку України» [396]. 

Це призвело до того, що впродовж 2014 р. офіційний курс гривні відносно 

долара США знизився на 97%, євро – на 74,2%, російського рубля – на 23,7%. 

[20]. 

Можемо констатувати, що девальвація гривні стала базовим чинником, який 

призвів до скорочення обсягів кредитування упродовж 2014 р. Так, обсяг 

банківських кредитних операцій 2014 р. зріс на 95 млрд  грн, або на 10%, однак з 

урахуванням валютних коливань – скоротився на 139 млрд грн (15%), зокрема, в 

іноземній валюті – на 79 млрд  грн (у доларовому еквіваленті – на 10 млрд дол. 

США, або на 25%) [20].  
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На нашу думку, реалізація політики гнучкого режиму курсоутворення, хоча і 

спрямована на перехід у майбутньому до інфляційного таргетування, однак у 

2014 р. досить негативно вплинула на розвиток національної економіки загалом 

та на кредитний ринок, зокрема, й не сприяла подоланню кризових явищ.  

З цього робимо висновок, що впровадження режиму гнучкого обмінного 

курсу було здійснено без належних системних заходів переходу до монетарної 

політики, яка відповідає такому валютному режиму. Адекватна операційна зміна 

монетарної політики та дотримання принципів ринкового курсоутворення 

сприяли б нормальному функціонуванню офіційного валютного ринку, 

позитивному впливу процентних ставок на економіку, прийнятному рівню 

девальвації та подальшому втриманню стійкої динаміки курсу. Водночас,  

недоліки монетарного, валютного та банківського регулювання, які загострилися 

наприкінці 2014 р. (після парламентських виборів), призвели до глибокої 

валютної кризи, що за ланцюговою реакцією спровокувала системну банківську 

кризу, розкручування девальваційно-інфляційної спіралі і критичне зниження 

рівня добробуту населення України. 

Проведений аналіз свідчить, що жорстка антиінфляційна рестрикційна 

грошово-кредитна політика, яку НБУ реалізовував упродовж 2014 р., не 

виправдала себе. Акцентування лише на монетарних індикаторах і не 

спроможність впливати на економічний розвиток не призвели до фінансової та 

економічної стабілізації, а кредитування національної економіки почало 

критично скорочуватися. Заразом гостро почав спрацьовувати канал очікувань 

економічних суб’єктів: будь-які дії НБУ та уряду провокували в економічних 

суб’єктів паніку, що лише дестабілізувало і без того складну ситуацію. 

Кредитування реальної економіки за таких умов майже зупинилося.  

Відсутність комбінованих (дуальних) стабілізаційних інструментів для 

монетарної та економічної сфер та песимістичні очікування населення призвели 

до того, що  на початку 2015 р. розпочалася нова хвиля девальвації гривні. На 

01.01.2015 р. курс гривні до долара США становив 15,7685 грн, на 01.02.2015 р. – 

16,1578 грн, а на 01.03.2015 р. – 27,7631 грн, тобто фактично за два місяці гривня 



413 

 

знецінилася на 76,07% [51]. Особливо негативно на валютному курсі 

відобразилася відмова Національного банку України з 5 лютого 2015 р. від 

використання індикативного курсу на валютному ринку, що мало забезпечити 

єдиний валютний курс на рівні ринкового. Вважаємо, що продовження 

використання системи гнучкого (плаваючого) обмінного курсу гривні дозволило 

б адаптуватися процентним важелям впливу до поточної ситуації на ринку, що 

забезпечило б поліпшення функціонування каналів трансмісійного механізму та 

протидію зовнішнім шокам.  

З метою врегулювання складної валютно-інфляційної ситуації на грошово-

кредитному ринку у 2015 р., НБУ використав жорсткі адміністративні 

інструменти і у кредитній політиці, зокрема «заборонив надавати банкам кредити 

в національній валюті (у тому числі за відкритими кредитними лініями та шляхом 

пролонгації раніше наданих кредитів), якщо в забезпечення виконання 

зобов’язань за ними клієнтом надаються майнові права на кошти в іноземній 

валюті, що розміщені на рахунках у банках» [398]. Такий захід мав за мету 

призупинити відтік валюти з банківської системи, однак став ще одним 

гальмівним чинником отримання кредитів суб’єктами господарювання, які могли 

забезпечити їх покриття лише майновими правами на валюту.  

Окрім прямих (адміністративних) інструментів валютного каналу, НБУ для 

послаблення девальваційного тиску використовував і облікову ставку, 

підвищення якої до 30% у березні 2015 р. дозволило реалізувати перший етап 

трансмісії: курс національної валюти на міжбанківському валютному ринку 

почав поволі знижуватися – із 27,99/30,25  грн/дол. США на 28.02.2015 р. до 

23,46/23,58 грн/дол. США станом на 01.04.2015 р., а за операціями з продажу 

населенню готівкового долара США – з 32,46 до 26,67 грн/дол. США за цей же 

період [283]. Однак інфляція і надалі зростала. Так, у березні 2015 р. вона досягла 

значної позначки  – 61%, а за І півріччя 2015 р. індекс інфляції становив 140,7% 

річних.   

Отож, жорстка валютна політика НБУ, із використанням прямих 

адміністративних інструментів та інструментів процентної політики, сприяла 

http://economics.unian.ua/finance/1039274-natsbank-iz-5-lyutogo-perehodit-na-ediniy-rinkoviy-kurs-valyut-djerelo.html
http://economics.unian.ua/finance/1039274-natsbank-iz-5-lyutogo-perehodit-na-ediniy-rinkoviy-kurs-valyut-djerelo.html
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стримуванню зростання валютного курсу та інфляції у 2015 р., порівняно із 

кризовим 2014 р. Однак позитивного впливу на кредитний ринок це не справило, 

оскільки економіку держави так і не вдалося стабілізувати. 

Таким чином, грошово-кредитна політика «дорогих грошей» через 

процентний канал з основним інструментом – обліковою ставкою НБУ, сьогодні 

слугує регулятором валютного курсу та інфляції. Водночас вона стримує ділову 

активність та попит на гроші, що, в свою чергу, негативно відображається на 

фінансово-кредитних установах кредитного ринку, оскільки  фінансові ресурси 

для багатьох позичальників стають недоступними через їх високу вартість, що 

суттєво обмежує обсяги їх поточної та інвестиційної діяльності.  

Задля стимулювання та активізації кредитної діяльності, а заразом і 

відновлення національної економіки, НБУ слід виважено застосовувати 

рестрикційну ГКП. Потрібно поволі «пом’якшувати» вплив на економіку та 

переходити до експансивної ГКП із стимулюючим впливом, що буде більш 

доречним у сучасних кризових умовах господарювання.  

Вважаємо, що з метою стимулювання розвитку кредитного ринку НБУ має 

більш дієво використовувати кредитний канал грошово-кредитної політики, 

основними інструментами якого є норми обов’язкових резервів та 

рефінансування банків. 

Обов’язкові резерви  – один із монетарних інструментів для регулювання 

обсягів грошової маси в обігу та управління грошово-кредитним ринком. Банки 

України формують  обов’язкові резерви,   виходячи із встановлених Національним 

банком України нормативів обов’язкового резервування до зобов’язань щодо 

залучених банком коштів [160].  

Задля гнучкішого управління ліквідністю банків, НБУ знизив обсяг 

обов’язкових резервів, які повинні зберігатися на початок операційного дня на 

коррахунку банку в НБУ з 50% до 40% суми обов’язкових резервів та скасував 

вимоги про оформлення частини обов’язкових резервів на окремому рахунку в 

НБУ (постанова Правління Національного банку України від 08.08.2014 р. № 480 

«Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 19 
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вересня 2013 р. № 371 (зі змінами)»), що мало забезпечити більші обсяги вільних 

резервів у банках та стимулювати зростання кредитних операцій. Однак, 

зважаючи на загальне зменшення обсягів грошових ресурсів у банківській 

системі, в тому числі, і через відтік депозитів, обсяг коштів, що зберігалися на 

кореспондентських рахунках та транзитних рахунках, за підсумками 2014 р. 

зменшився на 17,61% (5 817,0 млн грн) та на 01.01.2015 р. становив 27,22 млрд 

грн., що не забезпечило очікуваного результату для активізації кредитування. 

Отже, обов’язкове резервування більше спрямоване на регулювання обсягу 

грошової маси в обігу, ніж на розвиток кредитного ринку. 

Вважаємо, що важливу роль у вдосконаленні функціонування кредитного 

ринку і, зокрема, банківських установ як основних ринкоформуючих, повинні 

відігравати непрямі регуляторні інструменти НБУ, які б стримували або 

стимулювали розвиток кредитного ринку, залежно від кредитного циклу та фази 

розвитку національної економіки.  

Такими інструментами повинні стати два буфери капіталу у банках: буфер 

консервації (conservation buffer) і контрциклічний буфер (countercyclical buffer 

range), які будуть абсолютно адекватними та прийнятними інструментами 

регулювання кредитного ринку з боку НБУ. Тим паче, їх впровадження є 

вимогою Базельського комітету.   

Буфер консервації дасть змогу для нарощування та підтримання банками 

достатності капіталу на певному рівні поза кризовими періодами з метою 

покриття збитків банку під час системного економічного спаду. Для підтримки 

буфера консервації банки повинні обмежувати розподіл прибутку та 

спрямовувати його у капітал [363]. 

Контрциклічний буфер дозволить  стримувати кредитну активність банків у 

періоди економічного підйому та стимулювати її у періоди спаду. Такий буфер 

забезпечить широкий спектр заходів макропруденційного захисту банківського 

сектору від надлишку обсягів сукупних кредитних надходжень в економіку, які 

часто асоціюються з нагромадженням загальносистемних ризиків.  

Ще одним інструментом кредитного каналу, який активно використовується 
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НБУ для регулювання ліквідності банків, є рефінансування банків, яке впливає на 

їх кредитні можливості. На сучасному етапі найістотніший вплив мають тендерні 

операції та кредити овернайт. 

Національний банк України, щоби банки своєчасно виконували свої 

зобов'язання перед вкладниками й іншими кредиторами та з урахуванням стану 

грошово-кредитного ринку, на початку 2015 р. пом'якшив правила надання 

банками кредитів овернайт для підтримки ліквідності. (посилання на джерело). 

Згідно з постановою Правління Національного банку України № 104 «Про деякі 

питання регулювання грошово-кредитного ринку» від 12 лютого 2015 р. банки 

можуть отримувати бланкові (незабезпечені заставою) кредити в обсязі до 25% 

від норми обов'язкового резервування, а під заставу облігацій внутрішньої 

державної позики та грошових коштів – до 100% від норми обов'язкового 

резервування (раніше банки могли отримати бланкові кредити овернайт у розмірі 

не більше ніж 70% від суми обсягу обов'язкових резервів на своєму 

кореспондентському рахунку). 

Як свідчать результати аналізу, лише впродовж одного, 2014 року, з метою 

підвищення ліквідності банків, НБУ збільшив їх рефінансування у 3,1 разу. 

Забезпеченням за даними операціями виступають переважно державні облігації 

України. Так, якщо у 2013 р. обсяг рефінансування банків Національним банком 

України становив 71,5 млрд.  грн.. за середньозваженою процентною ставкою  – 

7,13 %, то вже у 2014 р. становив 222,3 млрд.  грн.. за середньою відсотковою 

ставкою 15,57% річних. 

Зазначимо, що за облікової ставки НБУ 30% середньозважена ставка 

рефінансування банків НБУ становила 32,6%, ставка за кредитами, наданими 

шляхом проведення тендера, – 30,0%, а за кредитами овернайт – 33%. Інші 

довгострокові кредити під програми фінансового оздоровлення НБУ надавав 

наприкінці березня 2015 р. під 30,88% річних [426]. До порівняння: згідно з 

Основними показниками стану міжбанківського кредитного ринку, 

середньозважена відсоткова ставка за кредитами овернайт на міжбанківському 

кредитному ринку становила 24% [317, 474]. Тобто, на міжбанківському 

http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=14668512
http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=14668512
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кредитному ринку вартість кредиту овернайт була майже на 9 п.п. нища, ніж, ніж 

кредитів НБУ.  

Так, 2 квітня 2015 р. Нацбанк надав банкам рефінансування на суму 879,3 

млн грн під 33% річних, а обсяг міжбанківського кредитного ринку за цей же 

день становив 9,128 млрд грн, за середньозваженої ставки – 26,4% річних, 

зокрема, за кредитами овернайт – 25,6%. 3 квітня 2015 р. Національний банк 

України надав чотирьом банкам рефінансування на суму 1,059 млрд грн, а обсяг 

міжбанківського кредитного ринку за цей день зріс до 9,374 млрд грн, за 

середньозваженої ставки 27,2 % річних та ставки за кредитами овернайт на рівні 

25,6 % річних [298].  

Це свідчить про обмежену дієздатність інструментів рефінансування на 

грошово-кредитному ринку, основною причиною чого є значна частка банків з 

іноземним капіталом в Україні (на початок 2015 р. 51 банк із часткою статутного 

капіталу 32,5%) [190], які є нечутливими до політики рефінансування НБУ. 

Водночас, НБУ рефінансує системно важливі банки, а інші банки змушені 

самостійно забезпечувати власну ліквідність. 

Таким чином, можемо констатувати, що вплив кредитного каналу грошово-

кредитної політики на кредитний ринок України є майже атрофованим: 

намагання НБУ за допомогою інструментів кредитного каналу впливати на 

розвиток банківської системи та кредитного ринку загалом залишаються мало 

ефективними. Вартість кредитних ресурсів, що їх пропонує НБУ, є надто 

високою. Заходи НБУ щодо активізації банківського кредитування задля 

стимулювання економічного зростання в державі є недієвими, а його спроби 

спростити процедуру отримання кредитів овернайт для підтримки ліквідності – 

це лише спосіб підтримки існування системно важливих банків і аж ніяк не 

стимулювання їхньої кредитної діяльності, оскільки на міжбанківському ринку ці 

ж кредити можна отримати за значно нищими відсотками.  

Таким чином, вбачаємо, що основними напрямами підвищення ефективності 

дії кредитного каналу на розвиток кредитного ринку повинні стати:  

 зниження відсоткової ставки за кредитами рефінансування для підтримки 

http://economics.unian.ua/finance/1062818-ukrajinski-banki-za-den-otrimali-mayje-15-milyarda-griven-refinansuvannya.html
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державою ліквідності банків; 

 розробка механізмів надання НБУ кредитів рефінансування для 

фінансування інвестиційних проектів;  

 впровадження у практику банківської діяльності буферу консервації та 

контрциклічного буферу капіталу; 

 покращення кредитних умов банківського кредитування та посилення 

механізмів захисту прав кредиторів. 

Отож, розглянувши основні канали трансмісійного механізму, через які 

грошово-кредитна політика НБУ впливає на кредитний ринок, можемо 

констатувати їх достатньо слабкий вплив на розвиток сучасного кредитування, 

що проявляється у продовженні негативних тенденцій 2014 р., і у 2015 р. Якщо на 

початок 2014 р. загальний обсяг залишків за кредитами збільшився на 11,9% – до 

905,9 млрд. грн., то вже на початок 2015 р. залишки за кредитами, наданими в 

національній валюті зменшилися на 8,6% – до 545,5 млрд грн, а залишки за 

кредитами в іноземній валюті скоротилися за рік на 22,1% – до 30,0 млрд дол. 

США. Негативна динаміка продовжувалася і у 2015 р.: кредитування економіки в 

іноземній валюті скоротилося на 20,3%, а в гривні – на 19% [319]. 

З-поміж виокремлених трансмісійних каналів найбільший вплив на 

кредитний ринок нині справляє канал очікування економічних суб’єктів: саме 

непрогнозованість економічної ситуації породжує невизначеність економічних 

суб’єктів, яка посилюється тотальною недовірою до органів державної влади та 

до банківської системи. Тому стабілізація та відновлення економіки держави та 

банківської системи, зокрема, стануть запорукою відновлення довіри населення 

до банків, спонукатимуть активізацію кредитної діяльності та позитивно 

вплинуть на економічний розвиток держави. 

Ґрунтуючись на проведеному дослідженні сучасних інструментів грошово-

кредитної політики НБУ доходимо висновку, що вони використовуються 

насамперед для контролю за стабільністю грошової одиниці, а безпосередня 

реалізація кредитної політики НБУ відбудеться лише після досягнення 

визначених монетарних орієнтирів: «умови для активізації кредитної підтримки 
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банками реального сектору економіки» будуть створюватися лише «у міру 

прогресу в напрямі досягнення визначеного інфляційного орієнтиру на 2015 рік, а 

також стабілізації діяльності банківської системи» [314].  

Основним напрямом вдосконалення впливу ГКП на розвиток кредитного 

ринку України має стати відновлення ефективності її трансмісійного механізму 

шляхом впровадження центральним банком політики кредитного пом'якшення, 

на основі розробки механізмів рефінансування та відновлення ролі облікової 

ставки, з метою розширення банками довгострокового кредитування за умов 

фінансового оздоровлення банківської системи та збільшення довіри до банків з 

боку економічних суб’єктів.  

 

 

5.4. Прогнозування динаміки розвитку кредитного ринку України 

 

Розвиток кредитного ринку відбувається під впливом низки соціального-

економічних процесів, що неоднозначно впливають на його структуру та 

показники. Дослідження параметрів впливу того чи іншого чинника на 

функціонування кредитного ринку дає змогу спрогнозувати його розвиток та 

визначити траєкторію його подальшого руху. Існує чимало наукових підходів до 

виявлення причинно-наслідкових залежностей між процесами та чинниками, що 

їх визначають. Для кількісного визначення таких взаємозв’язків між кредитним 

та його визначальними чинниками використаємо множинний (багатофакторний) 

кореляційно-регресійний аналіз, який передбачає визначення тісноти залежності 

між ознаками, побудову багатофакторних регресійних моделей, дослідження 

значущості як параметрів побудованих моделей, так і моделей в цілому.  

Кореляційно-регресійний аналіз ґрунтується на побудові регресійної моделі  

та передбачає такі етапи: 

- формування системи усіх можливих чинників, що впливають на 

кредитний ринок; 

- відбір потрібних чинників; 
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- аналіз чинників; 

- обґрунтування методу та побудова регресійної багатофакторної 

моделі; 

- оцінювання параметрів регресійної моделі; 

- перевірка побудованої моделі на адекватність; 

- розрахунок основних характеристик моделі; 

- аналіз отриманих результатів [132]. 

Дослідження становлення та функціонування кредитного ринку України 

дало змогу сформували таку систему чинників, яку ми вважаємо визначальною 

для його розвитку, а саме: 

- ВВП (млн грн.), 
1x ; 

- темп інфляції (%), 
2x ; 

- рівень безробіття (%), 
3x ; 

- державний і гарантований державою борг (млрд грн.), 
4x ; 

- середня заробітна плата (грн./місяць), 
5x ; 

- прямі іноземні інвестиції (млн дол. США), 
6x ; 

- облікова ставка НБУ (%), 
7x ; 

- курс валют (грн за 100 дол. США), 
8x ; 

- експорт (млн дол. США), 
9x ;  

- імпорт (млн дол. США), 
10x ; 

Для побудови регресійної моделі розвитку кредитного ринку потрібно 

визначити формалізований вигляд зв’язку між залежною змінною Y  та 

декількома незалежними змінними nXXX ,...,, 21 . У нашому випадку ми 

проаналізуємо вплив незалежних змінних – виокремлених макроекономічних 

чинників (показників) на низку залежних змінних, які у сукупності визначають 

розвиток кредитного ринку: кількість банків,  обсяг кредитного портфеля банків, 

обсяг кредитів, які надають в економіку небанківські фінансові установи, 

міжнародні кредитори та суб’єкти господарювання. 
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Першим етапом побудови регресійної моделі є відбір незалежних змінних, 

який проводиться у комплексі із другим етапом – вибором форми зв’язку 

(рівняння регресії). Основна проблема при відборі незалежних чинників полягає 

у можливій їх мультиколінеарності, тобто у присутності тісного зв’язку між 

деякими із цих чинників. Цей зв’язок вимірюють за допомогою коефіцієнта 

кореляції та обчислюють за формулою (5.1): 
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де 
xyr  − коефіцієнт кореляції між змінними x  та y ;  

n  − кількість спостережень;  

ii yx ,  − i -ті фактичні значення змінних x  та y ; 

 yx,  − відповідно середні змінних x  та y  (формулі (5.2)). 

Якщо 8,0xyr , то змінні x  та y  вважають мультиколінеарними, і для 

подальшого аналізу залишають лише одну із них [424, с. 189]. При відхиленні 

змінних потрібно також керуватись їх економічним змістом, намагаючись 

залишити найбільш важливі та суттєві з них. Паралельно оцінюється кореляція 

незалежних змінних із залежною, залишаються змінні, коефіцієнт кореляції яких 

із залежною змінною є більшим 0,4. Для зручності проведення такої операції 

будується матриця попарних коефіцієнтів кореляції всіх змінних, за якою легко 

видно, які змінні потрібно відхили. 

Отож виконаємо перевірку визначених вище чинників на 

мультиколінеарність. В нашому випадку матриця кореляції буде розмірності 

1010 . Вихідні дані для аналізу розміщені в додатку Щ. Засобами Microsoft 

Office Excel була побудована кореляційна матриця макроекономічних показників, 

яку наведено табл. 5.2. 
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Таблиця 5.2 

Матриця коефіцієнтів парної кореляції
 

Показник 1x  
2x  

3x  
4x  

5x  
6x  

7x  
8x  

9x  
10x  

 1                   

2x  -0,296 1                 

3x  -0,435 -0,250 1               

4x  0,881 -0,120 -0,280 1             

5x  0,997 -0,299 -0,441 0,887 1           

6x  0,994 -0,280 -0,433 0,899 0,994 1         

7x  -0,555 0,710 0,043 -0,357 -0,559 -0,508 1       

8x  0,845 -0,482 -0,036 0,747 0,850 0,840 -0,702 1     

9x  0,940 -0,312 -0,509 0,688 0,926 0,909 -0,601 0,751 1   

10x  0,908 -0,296 -0,528 0,623 0,889 0,876 -0,561 0,695 0,992 1 

Джерело: розраховано автором 

Аналіз коефіцієнтів кореляції свідчить, що між деякими з аналізованих 

показників існує тісний зв’язок. Так, з показників, між якими коефіцієнт 

кореляції був більшим 0,8 для подальшого дослідження обрано один. 

Як видно з табл. 5.2, такий показник як ВВП тісно корелює з державним і 

гарантованим державою боргом (х4), середньою заробітною платою (х5), прямими 

іноземними інвестиціями (х6), курсом валют (х8), експортом (х9) та імпортом (х10). 

Тому, з перелічених показників залишаємо ВВП, оскільки вважаємо, що саме 

обсяг ВВП з усіх перелічених чинників, має найбільший вплив на 

функціонування та розвиток кредитного ринку держави. Що ж стосується 

наступних чинників, то тісної кореляції з іншими показниками не виявлено. 

Коефіцієнти кореляції показника інфляції (х2) з іншими чинниками не 

перевищують 0,8, тому доцільно його залишити для подальшого дослідження. 

Аналогічна ситуацію притаманна для таких чинників як рівень безробіття (х3) та 

облікова ставка НБУ (х7). Таким чином на основі аналізу кореляційної матриці з 

десяти визначених та проаналізованих показників для подальшого опрацювання 

нами обрано чотири, а саме: ВВП (Р), інфляція (І), рівень безробіття (В), облікову 

ставку НБУ (О). 

Оскільки провідними показниками, що характеризують стан кредитного 

ринку, ми обрали кількість банків та обсяг кредитів, наданих суб’єктами-

1x
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кредиторами ринку, то на наступному етапі дослідження доцільно визначити 

тісноту зв’язку між результуючими змінними та факторними, тобто залежність 

кількості банків (КБ), обсягу кредитного портфеля банків (БК), обсягу кредитів,  

наданих в економіку небанківськими фінансовими установами (НБК), обсягу 

міжнародних кредитів (МК), та обсягу міжгосподарських кредитів (MгK), від 

обраних чинників. 

Перш за все побудуємо кореляційну матрицю для результуючої змінної  - 

кількості банків (КБ),  яку наведено в табл. 5.3. 

Таблиця 5.3 

Матриця коефіцієнтів парної кореляції для кількості банків
 

Показник КБ P  I  B  O  

КБ 1     

P  -0,600 1    

I  0,634 -0,296 1   

B  -0,237 -0,435 -0,250 1  

O  0,768 -0,555 0,710 0,043 1 

Джерело: розраховано автором 

 

Отримана кореляційна матриця свідчить, що у багатофакторну регресійну 

модель розрахунку кількості банків доцільно включити лише три з аналізованих 

показників. Рівень безробіття має найнижчий коефіцієнт кореляції із 

результуючою змінною ( -0,237),  а тому його не варто включати в модель. 

 Побудована багатофакторна регресійна модель кількості банків буде мати 

такий вигляд: 

133,149367,0372,00000088,0  OIPKБ .  (5.3),    

де Р – обсяг ВВП України у розрахунковому році, млрд грн.; 

І  - темп інфляції,  %; 

О - облікова ставка НБУ, %. 

Отримана регресійна модель (5.3) свідчить, що домінантно на кількість 

банків впливає макроекономічна ситуація в державі, оскільки у моделі 

визначальними коефіцієнтами є показники ВВП та темпу інфляції. Наявність у 
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моделі облікової ставки вказує також на істотний вплив грошово-кредитної 

політики НБУ на активність банків на кредитному ринку України.  

Протокол регресійного аналізу для побудованої моделі подано в табл. 5.4. 

Таблиця 5.4 

Регресійна статистика 

Показник Значення 

Коефіцієнт множинної кореляції R  0,81 

Коефіцієнт детермінації 2R  0,66 

Нормований 2R  0,59 

Стандартна помилка 10,34 
Джерело: розраховано автором 

Отримана регресійна статистика свідчить, що побудована регресійна модель 

задовольняє усі тести адекватності і прийнятна для прогнозування. 

Проаналізуємо вплив досліджуваних чинників на кредитну активність 

вітчизняних банків, а саме на загальний обсяг кредитів, наданих банками в 

економіку України (БК). Відбір показників для аналізу здійснимо на основі 

кореляційної матриці, яка представлена у табл. 5.5. 

Таблиця 5.5 

Матриця коефіцієнтів парної кореляції для розрахунку обсягу 

кредитів, наданих банками
 

Показник БК P  I  B  O  

БК 1     

P  0,970 1    

I  -0,264 -0,296 1   

B  -0,430 -0,435 -0,250 1  

O  -0,471 -0,555 0,710 0,043 1 

Джерело: розраховано автором 

Розраховані коефіцієнти парної кореляції свідчать, що у багатофакторну 

регресійну модель обсягу кредитного портфеля банків не доцільно включати 

темп інфляції, оскільки коефіцієнт кореляції між результуючою змінною (БК) та 

показником інфляції рівний -0,264.  

Після розрахунку невідомих параметрів, одержимо таку багатофакторну 

регресійну модель обсягу кредитного портфеля банків: 

701,190592764,1830335,2469694,0  OBPБK  (5.4),   

де Р – обсяг ВВП України у розрахунковому році, млрд грн; 
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В  - рівень безробіття, %; 

О - облікова ставка НБУ, %. 

На відміну від попереднього рівняння регресії, дана регресійна модель 

включає такі факторні ознаки як ВВП, рівень безробіття та облікову ставку НБУ. 

Тобто у моделі 5.4 представлені параметри, що характеризують залежність обсягу 

кредитного портфеля вітчизняних банків від макроекономічної ситуації в країні і 

від добробуту населення.  

Протокол регресійного аналізу для побудованої моделі наведено у табл. 5.6. 

Таблиця 5.6 

Регресійна статистика 

Показник Значення 

Коефіцієнт множинної кореляції R  0,97 

Коефіцієнт детермінації 2R  0,95 

Нормований 2R  0,94 

Стандартна помилка 87484,29 

Джерело: розраховано автором 

Аналіз коефіцієнтів множинної кореляції ( R ) та детермінації ( 2R ) дають 

змогу зробити висновок про адекватність побудованої регресійної моделі. 

Для прогнозування розвитку сегменту небанківського кредитування 

проаналізуємо залежність обсягу кредитів, наданих небанківськими фінансовими 

установами, від попередньо обраних для аналізу чинників: ВВП ( P ), інфляції ( I ), 

рівня безробіття ( B ), облікової ставки НБУ (О), які є визначальними для 

функціонування кредитного ринку та для даного сегменту зокрема. 

Оцінимо тісноту зв’язку між результуючою змінною – обсяг небанківських 

кредитів, та факторними змінними, тобто визначимо залежність обсягу 

небанківських кредитів (НБК) від обраних нами чинників.  

Побудована кореляційна матриця наведена у табл. 5.7. та свідчить, що у 

регресійну модель доцільно включити лише один з аналізованих показників, а 

саме ВВП. Оскільки коефіцієнти кореляції між рівнем безробіття, інфляцією, 

обліковою ставкою НБУ та результуючою змінною надто низькі, дані показники 

не доцільно включати в модель. 



426 

 

Таблиця 5.7 

Матриця коефіцієнтів парної кореляції для розрахунку обсягу 

кредитів, наданих небанківськими установами
 

Показник НБК P  I  B  O  

НБК 1     

P  0,952 1    

I  -0,166 -0,198 1   

B  -0,058 0,063 -0,546 1  

O  0,024 -0,065 0,848 -0,447 1 

Джерело: розраховано автором 

Побудована регресійна модель обсягу кредитів, наданих небанківськими 

фінансовими установами має такий вигляд: 

427,12053026,0НБК  P     (5.5),  

де Р – обсяг ВВП України у розрахунковому році, млрд грн. 

Таким чином, отримана регресійна модель (5.5) засвідчує, що визначальний 

вплив на сегмент небанківського кредитування та на обсяг кредитів, наданих 

небанківськими фінансовими установами, здійснює макроекономічна ситуація у 

державі, а саме – обсяг ВВП. 

Отриманий протокол регресійного аналізу для побудованої регресійної 

моделі представлено в табл. 5.8. 

Оскільки коефіцієнт множинної кореляції ( R ) рівний 0,95, а коефіцієнт 

детермінації ( 2R ) становить 0,91, то побудована регресійна модель задовольняє 

усі тести адекватності та прийнятна для прогнозування.  

 

Таблиця 5.8 

Регресійна статистика 

Показник Значення 

Коефіцієнт множинної кореляції R  0,95 

Коефіцієнт детермінації 2R  0,91 

Нормований 2R  0,89 

Стандартна помилка 3556,10 

Джерело: розраховано автором 
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Оцінимо тісноту зв’язку між обсягом міжгосподарських кредитів (МгК) та 

обраними нами показників. Для цього побудуємо кореляційну матриця, яка 

приведена у табл. 5.9. 

Таблиця 5.9 

Матриця коефіцієнтів парної кореляції для розрахунку обсягу 

міжгосподарських кредитів
 

Показник МгК P  I  B  O  

МгК 1     

P  0,97 1    

I  -0,14 -0,20 1   

B  0,10 0,06 -0,55 1  

O  0,07 -0,06 0,85 -0,45 1 

Джерело: розраховано автором 

Побудована кореляційна матриця свідчить, що у регресійну модель 

доцільно включити лише один з аналізованих показників, а саме ВВП.  

Побудована регресійна модель має такий вигляд: 

44862,7335,0  PМгК    (5.6),  

 де Р – обсяг ВВП України у розрахунковому році, млрд грн. 

Таким чином, на обсяг міжгосподарських кредитів впливає лише стан 

національної економіки, який визначається через обсяг ВВП. Інші чинники, що 

впливають на функціонування кредитного ринку загалом, не позначаються на 

обсягах міжгосподарського кредитування. 

Отриманий протокол регресійного аналізу для побудованої регресійної 

моделі представлено в табл. 5.10. 

Таблиця 5.10 

Регресійна статистика 

Показник Значення 

Коефіцієнт множинної кореляції R  0,97 

Коефіцієнт детермінації 2R  0,94 

Нормований 2R  0,93 

Стандартна помилка 36946,76 
 

Джерело: розраховано автором 
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Оскільки коефіцієнт множинної кореляції ( R ) рівний 0,97, а коефіцієнт 

детермінації ( 2R ) становить 0,94, то побудована регресійна модель задовольняє 

усі тести адекватності і прийнятна для прогнозування.  

Оцінимо тісноту зв’язку обсягу міжнародних кредитів (MK) від обраних 

нами показників. Побудована кореляційна матриця приведена в табл. 5.11 та 

свідчить, що у регресійну модель доцільно включити лише один з аналізованих 

показників, а саме ВВП.  

Таблиця 5.11 

Матриця коефіцієнтів парної кореляції
 
для розрахунку обсягу 

міжнародних кредитів
 

Показник MK P  I  B  O  

MK 1     

P  0,90 1    

I  -0,30 -0,20 1   

B  0,05 0,06 -0,55 1  

O  -0,07 -0,06 0,85 -0,45 1 

Джерело: розраховано автором 

 

Побудована регресійна модель обсягу міжнародних кредитів має такий 

вигляд: 

982,44 0,05  PMK    (5.7), 

де Р – обсяг ВВП України у розрахунковому році, млрд грн. 

Отриманий протокол регресійного аналізу для побудованої регресійної 

моделі представлено в табл. 5.12. 

Таблиця 5.12 

Регресійна статистика 

Показник Значення 

Коефіцієнт множинної кореляції R  0,90 

Коефіцієнт детермінації 2R  0,80 

Нормований 2R  0,78 

Стандартна помилка 10432,10 
Джерело: розраховано автором 
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Оскільки коефіцієнт множинної кореляції ( R ) рівний 0,9, а коефіцієнт 

детермінації ( 2R ) становить 0,8, то побудована регресійна модель задовольняє усі 

тести адекватності і прийнятна для прогнозування.  

Для оцінки тенденцій розвитку кредитного ринку України побудуємо 

прогнози факторних ознак (визначених чинників) методом Брауна.  

Метод Брауна є поєднанням казуальної та неказуальної моделі, тобто 

комбінованим, що дуже зручно, оскільки прогнозування за кореляційно-

регресійною моделлю без використання неказуальної моделі є взагалі 

неможливим. Суть цього методу полягає у використанні зваженої ковзної 

середньої. Тобто, при прогнозуванні часового ряду за методом Брауна більша 

вага надається останнім спостереженням, що є дуже корисним при прогнозуванні 

економічних процесів, особливо у час різнорідних криз. Для прикладу, у випадку 

прогнозування за класичним методом ковзних середніх з рівними вагами,  криза 

буде вносити значний спад у прогноз динаміки, навіть при стабільному виході 

економіки з неї [424].  

Отримані прогнозні значення факторних ознак наведено у табл. 5.13. 

Таблиця 5.13.  

Прогнозні значення показників, що мають визначальний вплив на 

розвиток кредитного ринку України 

Рік ВВП Інфляція 
Рівень 

безробіття 

Облікова 

ставка НБУ 

2015 1649240 124,078 7,81667 7,83416 

2016 1731750 123,256 7,93333 8,39785 

2017 1814260 122,433 8,05 9,15022 

2018 1896770 121,611 8,16667 10,0912 

Джерело: розраховано автором 

На основі даних табл. 5.13 спрогнозуємо динаміку розвитку кредитного 

ринку у 2016–2019 рр., шляхом підстановки прогнозних значень показників із 

табл. 5.13. у побудовані регресійні моделі (5.3-5.7).  

Отримані розрахункові прогнозні значення основних показників розвитку 

кредитного ринку України представлено у табл. 5.14. 
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Таблиця 5.14 

Прогноз основних показників розвитку кредитного ринку України на 

2016-2019 рр.  (на початок періоду) 

Рік 
Кількість 

банків,  

од. 

Обсяг 

кредитного 

портфеля 

банків,  

млн грн 

Обсяг 

кредитів 

небанківських 

фінансових 

установ, 

 млн грн 

Обсяг 

міжгосподарських 

кредитів, 

 млн грн 

Обсяг 

міжнародних 

кредитів, 

млн грн 

2016 183 1 045 532 31 574,2 622 936,5 82 052,8 

2017 182 1 104 427 33 756,8 651 857 86 206,9 

2018 181 1 163 668 35 939,5 680 777,5 90 361,1 

2019 180 1 222 909 38 122,1 709 698 94 515,3 

Джерело: розраховано автором 

Таким чином, здійснивши розрахунок прогнозних показників, що 

характеризують стан розвитку кредитного ринку, можемо констатувати, що 

упродовж 2016–2019 рр. буде спостерігатися зростаюча тенденція у всіх 

сегментах кредитного ринку України.  

Зокрема прогнозне зростання обсягу банківського кредитного портфеля на 

початок 2019 р. (1 222 909 млн грн) порівняно із початком 2015 р. (1 006 358 млн 

грн.)передбачається на 121,5% або на 216 551млн грн. Незважаючи на 

прогнозоване скорочення обсягів кредитів, наданих небанківськими фінансовими 

установами у 2016 р., порівняно із 2015 р. – на 31 574,2 млн грн або на 30,7%,  до  

початку 2019 р. прогнозується зростання обсягів небанківського кредитування – 

до 38 122,1 млн грн. Однак цей показник все ж не досягне рівня початку 2015 р.  

Прогнозний обсяг міжгосподарських кредитів на початок 2016 р. 

скоротиться порівняно з початком 2015 р. на 96 404,5 млн грн – до 622 936,5 млн 

грн. Однак вже до початку 2019 р. обсяг міжгосподарського кредитування зросте 

до 709 698 млн грн,  або у 1,14 разу до початку 2016 р. 

Розвиток сегменту міжнародного кредитування також прогнозується із 

зростаючою тенденцією. На початок 2019 р. сукупний обсяг кредитів із-за 

кордону передбачено у обсязі 94 515,3 млн грн, що перевищить обсяг початку 

2015 р. на 29 292,3 млн грн. або на 144,9%. 
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Динаміку фактичних та прогнозних показників обсягів наданих кредитів у 

розрізі сегментів кредитного ринку України упродовж 2005–2019 рр. зображено 

на рис. 5.2. 

 

Рис. 5.2.  Динаміка фактичних та прогнозних показників обсягів наданих 

кредитів у розрізі сегментів кредитного ринку України упродовж 2005–2019 рр., 

млн. грн. 

Джерело: розроблено автором 

Задля оцінки точності побудованих багатофакторних регресійних моделей 

апробуємо їх на даних 2011–2014 рр. Побудовані теоретичні ряди аналізованих 

показників наведено в табл. 5.15.  

 

Таблиця 5.15 

Оцінка точності регресійних моделей (на початок періоду) 

Роки 2011 2012 2013 2014 

Сегмент банківського кредитування 

Кількість банків, од. 

Емпіричний ряд 176 176 176 180 
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Обсяг кредитного портфеля банків, млн грн 

Обсяг кредитів небанківських фінансових установ, млн грн 

Обсяг міжгосподарських кредитів, млн грн 

Обсяг міжнародних кредитів, млн грн 
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Теоретичний ряд 179 177 176 186 

Відхилення, % 1,7 0,56 0 3,3 

Обсяг кредитного портфеля вітчизняних банків, млн грн 

Емпіричний ряд 732822 801809 815142 911402 

Теоретичний ряд 758534 821595 850922 937090 

Відхилення, % 3,5 2,5 4,4 2,8 

Сегмент  небанківського кредитування 
(обсяг кредитів, наданих небанківськими фінансовими установами, млн грн) 

815142 

Емпіричний ряд 19257,1 22290,7 30512,7 31949,7 

Теоретичний ряд 22178,17 25216,13 26434,08 29391,47 

Відхилення, % 15,1 13,1 -13,4 -8,0 

Сегмент міжгосподарського кредитування 
(обсяг міжгосподарських кредитів, млн грн) 

Емпіричний ряд 477915,6 524951,8 552227,4 646531 

Теоретичний ряд 505672,73 538691,3 554829,4 594015,3 

Відхилення, % 5,8 2,6 0,5 -8,8 

Сегмент міжнародного кредитування 
(обсяг кредитів, наданих міжнародними кредиторами, млн грн) 

Емпіричний ряд 69620 71028 68721 64325 

Теоретичний ряд 64847,56 69951,68 72269,78 73898,49 

Відхилення, % - 6,8 -1,5 5,1 14,8 

Джерело: розраховано автором 

Як видно з табл. 5.15, відхилення між емпіричним та теоретичним рядом 

розрахованих показників у різних сегментах кредитного ринку значно 

відрізняються.  

Найменше відхилення фактичних показників від розрахункових отримано у 

сегменті банківського кредитування за даними кількості банків та обсягу  

кредитного портфеля вітчизняних банків. Це свідчить, що попередньо вибрані 

чинники (ВВП, темп інфляції, рівень безробіття та величина облікової ставки) 

безпосередньо впливають на дані показники діяльності банківського 

кредитування, а попри них  –  інші чинники не мають визначального впливу на 

цей сегмент кредитного ринку. Відхилення статистичного ряду від теоретичного 

становить для кількості банків 0–3,3%, а для обсягу  кредитного портфеля 
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вітчизняних банків – 2,5–4,4 %, що свідчить про адекватність побудованих 

регресійних моделей та можливість їх використання для прогнозування. 

Згідно з даними табл. 5.15, відхилення між теоретичним рядом обсягу 

небанківських, міжгосподарських та міжнародних кредитів побудованим на 

основі регресійної моделі та статистичним рядом (емпіричним) у досліджуваному 

періоді були на дещо вищому рівні, ніж за показниками сегменту банківського 

кредитування та коливалися у діапазоні -8,0%–13,4 %; -8,8%–5,8%; та -6,8%–

14,4% відповідно, що також свідчить про адекватність побудованої регресійної 

моделі та можливість її використання для прогнозування. Однак зростання 

відхилення між емпіричним та теоретичним рядом розрахованих показників 

вказує на вплив чинників, які не були враховані нами для функціонування 

кредитного ринку або їх вплив неможливо розрахувати. Можемо припустити, що 

це суб’єктивні чинники, зокрема зниження довіри населення до небанківських 

установ, зниження довіри іноземних кредиторів до нашої держави, загострення 

політичної ситуації, слабо прогнозований розвиток економічної ситуації в 

державі тощо. Тобто всі ті, чинники, що залежать від поведінки та здорового 

глузду людей і які не підлягають розрахункам. 

Водночас варто зазначити, що за показником кількості банків у сегменті 

банківського кредитування, спостерігаємо значні відхилення прогнозованих 

розрахункових показників від реальних уже станом на кінець 2015 р. Зокрема, за 

прогнозом, кількість банків в Україні на кінець 2015 р. мала б становити 183 од., 

проте вже станом на 01.10.2015 р. їх налічувалося лише 122 од. Такий стан справ 

свідчить про втрату впливу виокремлених чинників на розвиток кредитного 

ринку України та його інституційних структурних елементів. Тобто на даному 

етапі розвитку національної економіки спостерігається відсутність ринкових 

механізмів регулювання розвитку кредитного ринку. Натомість, їх місце посіло 

пряме державне регулювання, яке провадиться НБУ шляхом реалізації жорсткої 

грошово-кредитної політики та безпосереднього втручання у діяльність 

банківської системи та кредитного ринку.  
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Можемо підсумувати, що динаміка розвитку кредитного ринку України 

може бути стабільно зростаючою у прогнозованому періоді 2016–2019 рр. без 

втручання державного регулювання, а розвиваючись лише під впливом чинників 

макроекономічного середовища, які були визначені провідними. Підтвердженням 

цього слугують загальні прогнозні тенденції розвитку усіх сегментів кредитного 

ринку, визначені з допомогою регресійних моделей (5.3-5.7) та зображені на рис. 

5.2.  

Ґрунтуючись на побудовах регресійних моделях обсягів кредитів (5.3-5.7), 

наданих у сегментах кредитного ринку, можемо спрогнозувати сукупний обсяг 

кредитів, наданих в економіку держави, через інституційних суб’єктів кредитного 

ринку України: 
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Отож, 83,158765764,1830335,246912,1  ОВРКР          (5.8),  

де КР – сукупний обсяг кредитів, наданих у економіку України у 

розрахунковому році, млрд грн; 

Р – обсяг ВВП України у розрахунковому році, млрд грн.; 

В  - рівень безробіття,   %; 

О - облікова ставка НБУ, %. 

Таким чином, ми отримали інтегровану модель прогнозного розвитку 

кредитного ринку України, на основі регресійного аналізу, похибка якої є 

прийнятною для того, щоб вважати розрахункові дані достовірними. 

На основі проведеного дослідження та прогнозних розрахунків можемо 

стверджувати, що загальна динаміка розвитку кредитного ринку передбачається 

позитивна, незважаючи на поточну кризову ситуацію у національній фінансовій 

сфері. 
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Висновки до розділу 5 

1.Концептуальні засади удосконалення функціонування та розвитку 

кредитного ринку України спрямовані на налагодження ефективного 

функціонування та розвиток усіх сегментів кредитного ринку, на основі 

створення дієздатного регуляторного механізму та формування необхідного 

обсягу кредитних ресурсів та їх трансформації, для забезпечення потреб у 

кредитних коштах економічних суб’єктів та підвищення інвестиційних 

можливостей національної економіки, базуючись на дотриманні визначених 

принципів та системному застосуванні економічних та інституційних важелів й 

інструментів.  

2. Стратегічні напрями реалізації концептуальних засад розвитку кредитного 

ринку базуються на врахуванні комплексу нормативно-правових, фінансово-

економічних, інституційно-організаційних та соціально-маркетингових заходів, 

що мають системний характер, і спрямовані на вдосконалення законодавчого 

регламентування функціонування кредитного ринку, його інституціонального 

середовища, відновлення темпів кредитування національної економіки через 

відновлення довіри населення до кредитних установ, що забезпечить 

стимулювання соціально-економічного розвитку держави. 

3. Вдосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування 

суб’єктів кредитного ринку передбачає створення нормативно-правового 

середовища функціонування кредитного ринку за допомогою впорядковуючого 

та регулюючо-контролюючого впливу законодавчих та регуляторних органів 

державної влади. 

 Основними заходами у цьому напрямі є: прийняття законів: «Про кредит та 

кредитну діяльність», «Про похідні фінансові інструменти», «Про споживче 

кредитування», «Про ломбарди та ломбардну діяльність»; внесення змін до 

Законів України: «Про виконавче провадження», «Про заставу» та «Про банки і 

банківську діяльність» з метою закріплення ефективного механізму захисту прав 

кредиторів, «Про Рахункову палату» щодо підвищення ефективності державного 

та міжнародного кредитування, «Про систему гарантування вкладів фізичних 
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осіб» щодо захисту прав позичальників; розроблення нормативно-правового 

забезпечення для регламентації функціонування юридичних осіб публічного 

права, інших кредитних установ, фінансових компаній, зокрема факторингових 

компаній; продовження роботи з гармонізації банківського законодавства 

України до міжнародних стандартів. 

4. Фінансово-економічні заходи повинні налаштувати та запустити ринковий 

саморегулювальний механізм функціонування кредитного ринку, який 

безпосередньо залежав би від впливу чинників макроекономічного середовища. 

Основні напрями вдосконалення фінансово-економічного забезпечення розвитку 

кредитного ринку України передбачають: підвищення ефективності впливу 

регуляторів на кредиторів ринку; впровадження сучасних систем управління 

ризиками; підвищення рівня капіталізації банківських та небанківських установ; 

забезпечення підтримки ліквідності фінансових установ; посилення контролю за 

дотриманням економічних нормативів щодо резервування коштів; підвищення 

ефективності використання кредитних ресурсів держави та міжнародних 

кредиторів; забезпечення виконання планових показників повернення та надання 

державних кредитів з боку головних розпорядників бюджетних коштів. 

5. Для реалізації інституційно-організаційного стратегічного напряму 

вдосконалення функціонування кредитного ринку та його сегментів, слід 

реалізувати сукупність заходів із покращення діяльності регулюючо-

інфраструктурних інституцій та організації кредитних відносин, зокрема: 

вдосконалити інституційну структуру кредитного ринку шляхом створення: 

мегарегулятора, Кредитного реєстру НБУ, Агенції по роботі із проблемними 

кредитами тощо; стимулювати розвиток інструментів кредитного ринку; 

удосконалити механізм захисту прав кредиторів та позичальників; забезпечити 

розвиток інфраструктури небанківських кредитних установ у вигляді: 

стабілізаційних фондів, страхових фондів, бюро кредитних історій, аудиторських 

бюро, освітніх центрів тощо; підвищити рівень ефективності фінансового 

управління головних розпорядників бюджетних коштів; підвищити 

відповідальність державних органів управління за виконання показників 
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(бюджетних та кошторисних) та рівень регуляторного контролю з боку 

Рахункової палати України та Держказначейства; забезпечити прозорість 

використання державних та міжнародних кредитів (позик). 

6. Соціально-маркетингові заходи спрямовані на створення сприятливого, 

позитивно налаштованого соціально-психологічного простору у державі, який би 

дав змогу повноцінно використовувати фінансово-грошовий потенціал населення 

для забезпечення сталого розвитку фінансових інституцій кредитного ринку на 

потреби розвитку економіки держави. Основними заходами у цьому напрямі 

повинні стати: розробка соціальної піар-компанії для відновлення довіри 

населення до банків; пропагування заощаджувальної моделі поведінки населення; 

запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності політиків, 

посадових осіб і засобів масової інформації за створення негативного 

інформаційного середовища; впровадження програм з фінансової грамотності у 

навчальних закладах та через ЗМІ для широкого загалу населення. 

7. Оцінка впливу інструментів грошово-кредитної політики Національного 

банку України на функціонування кредитного ринку пов’язана із заходами з 

підвищення дієвості трансмісійного механізму через підвищення ефективності дії 

процентного та кредитного каналів із одночасним послабленням імпульсів 

каналів очікування економічних суб’єктів та валютного курсу, що забезпечить 

можливість створення ефективного механізму впливу держави на 

функціонування сегментів кредитного ринку. 

8. Моделі прогнозування обсягів кредитів, наданих сегментами кредитного 

ринку України, ґрунтуються на розрахунку коефіцієнтів кореляції основних 

макроекономічних параметрів соціально-економічного розвитку держави, та 

формують основу інтегрованої моделі прогнозного розвитку кредитного ринку 

України, що дозволяє підвищити обґрунтованість наукових підходів до 

визначення обсягів кредитів, наданих в економіку окремими сегментами 

кредитного ринку. 

Основні результати наукового дослідження опубліковані автором у наукових 

працях: [263, 262, 275, 277, 260, 246, 571]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації проведено наукове дослідження, пов’язане з розв’язанням 

важливої наукової проблеми, що полягає в розробленні теоретико-методологічних 

положень, методичних і практичних рекомендацій щодо функціонування 

кредитного ринку України з метою забезпечення активізації розвитку всіх його 

сегментів. Результати дослідження дозволили сформулювати такі висновки 

теоретико-методологічного і науково-прикладного спрямування: 

 1. Кредитний ринок є важливою складовою фінансового ринку та 

безпосередньо впливає на розвиток національної економіки, забезпечуючи 

надходження фінансових ресурсів та стимулюючи зростання виробництва і  рух 

капіталу всередині країни. Основною передумовою формування кредитного ринку є 

розвинений інститут держави та його законодавче регламентування. Сутність 

кредитного ринку слід розглядати з позицій його суб’єктно-об’єктного складу як 

сукупність регламентованих державою економічних відносин, що зумовлені рухом 

позикового капіталу між позичальниками і кредиторами на умовах принципів 

кредитування за можливої участі фінансових посередників. Економічна природа 

кредитного ринку розкривається у виконуваних ним функціях, які класифікуються 

за рівнями світового господарства (функції мега- макро- та макрорівня), за 

безпосередністю їх впливу на функціонування кредитного ринку (прямі та непрямі 

функції), що дає змогу конкретизувати його суспільне та функціональне 

призначення в національній економіці. 

2. Структуризація кредитного ринку зумовлена реальними економічними 

процесами та покладеними на нього завданнями і функціями. З позицій 

функціонального підходу та особливостей організації кредитних відносин 

структура кредитного ринку визначається як сукупність соціально-економічних 

відносин і зв’язків між його складовими елементами, до яких віднесено такі  

сегменти: банківського, небанківського, міжбанківського, міжгосподарського, 

державного та міжнародного кредитування із власною системою інститутів та 

нормативно-правовою базою, що їх регламентує. Виділені структурні сегменти 

кредитного ринку тісно взаємодіють між собою, утворюючи єдину  цілісну систему 
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кредитного ринку. З цих позицій кредитний ринок трактується як багатогранне 

економічне явище, яке об’єднує як міжсуб’єктні, так і міжтериторіальні кредитні 

відносини.  

3. Сегментно-суб’єктна структуризація кредитного ринку дозволяє розкрити 

багатогранність змісту й складу кредитних ресурсів кредитного ринку на основі 

виокремлення специфічних джерел та передумов їх формування, способів 

залучення й особливостей їх розподілу та використання через кредитний механізм у 

розрізі виділених суб’єктів-кредиторів цього ринку задля продуктивного 

використання суспільного капіталу, стимулювання ділової активності, забезпечення 

соціальних потреб населення та соціально-економічного розвитку загалом. Кожен із 

кредиторів має власні мотиви і джерела формування кредитних ресурсів. Основною 

метою формування кредитних ресурсів банківських та небанківських установ є 

реалізація їхніх кредитних операцій задля отримання прибутку. Держава формує 

кредитні ресурси для спрямування на визначені інвестиційні проекти та соціально-

економічні цілі, які можуть змінюватися впродовж бюджетного періоду. Суб’єкти 

господарювання не формують кредитних ресурсів та зацікавлені у мінімальних 

обсягах кредитних операцій.  

4. Методологічна основа дослідження функціонування та розвитку кредитного 

ринку базується на врахуванні ринкових засад його організації відповідно до 

загальних закономірностей функціонування ринків загалом та з урахуванням 

інституціональних особливостей, що охоплюють науково-методичні підходи до 

трактування понять та формування відповідного понятійного апарату, 

притаманного кредитному ринку, який включає: інституційну структуру кредитного 

ринку, інститути інституційної структури, інституційний механізм кредитного 

ринку, інструменти кредитного ринку, механізм функціонування кредитного ринку, 

кредитний механізм, механізм кредитування тощо.  

Зміст поняття «інституційна структура кредитного ринку» розкривається через 

функціонально-організаційні форми кредитної діяльності та розглядається її як 

відкриту, динамічну систему інститутів кредитного ринку, між якими існує 

взаємозв'язок та взаємодія, що слугує основою для забезпечення належних умов 
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кредитування суб’єктів економіки. Усі інститути кредитного ринку, відповідно до 

виду їхньої діяльності, поділяються на: законодавчо-обмежувальні, регулятивні, 

кредитні та інфраструктурні, взаємозв’язки між якими проявляються в обмінно-

розподільних потоках та формують інституційний механізм кредитного ринку, який 

забезпечує трансформацію, реалізацію та впорядкування взаємовідносин між 

даними інститутами ринку відповідно до їх ієрархії та з інститутами інших ринків 

для вдосконалення переміщення інформаційно-ресурсних потоків між ними, 

задоволення їхніх інтересів та досягнення поставлених завдань щодо розвитку 

кредитного ринку загалом.  

5. У дослідженні на основі використання аналізу, синтезу та наукової абстракції 

важливе місце відводиться розробленню науково-методичних підходів щодо 

дефініцій «механізм кредитування», «кредитний механізм» та  «механізм 

функціонування кредитного ринку», визначення їх ієрархії на кредитному ринку.  

Структурування механізму функціонування кредитного ринку як сукупності 

сегментних часткових кредитних механізмів та притаманних їм специфічних 

механізмів кредитування, реалізується через  власну нормативно-правову 

регламентацію та організаційно-інформаційне забезпечення, сукупність важелів, 

інструментів та методів реалізації процесів кредитування. При цьому, провідну роль у 

забезпеченні діяльності механізму функціонування кредитного ринку відіграє 

визначений перелік інструментів, як специфічних неречових активів, які 

опосередковують кредитні відносини суб’єктів ринку та мінімізують їх кредитні 

ризики через перенесення позикового капіталу між ними, забезпечуючи його облік, 

розподіл, контроль на основі реалізації відповідних прав та обов’язків цих суб’єктів. 

Інструменти кредитного ринку слід розподіляти за  низкою ознак та сегментами 

кредитного ринку на групи за терміном обігу, призначенням, гарантованістю рівня 

дохідності, характером фінансових зобов’язань та рівнем ризику, котрі 

конкретизують властивості інструментів та уособлюють характерні особливості 

кредитних операцій саме визначеного сегменту ринку. 

6. Теоретичні концепції існування кредитного ринку та використання 

ретроспективно-аналітичного підходу до аналізу зміни історичних і економічних 
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умов його функціонування й обігу позичкового капіталу, мають за мету з’ясувати 

передумови та хронологію становлення та розвитку кредитного ринку, що сприяє 

кращому розумінню його сутності та засад функціонування. В історичному аспекті 

передумови розвитку кредитного ринку постійно змінюються і ускладнюються 

одночасно зі зміною фінансово-економічного середовища, розвитком фінансово-

кредитних інноваційних продуктів та кредитних інструментів. Сучасний розвиток 

кредитного ринку ґрунтується на низці макроекономічних передумов, які, залежно 

від впливу на функціонування кредитного ринку можуть бути постійної та 

короткотермінової дії, а залежно від сутнісної ознаки поділяються на  передумови 

законодавчого, організаційно-інституційного, фінансового та інформаційного 

забезпечення. 

7. У функціонуванні кредитного ринку України (від початку становлення 

незалежності України і до сьогодні) простежується сім етапів, які відповідають 

макроекономічним тенденціям розвитку банківської системи і небанківських 

фінансових посередників, враховують вплив умов і сукупності чинників 

формування інституційно-організаційного середовища кредитного ринку та 

кризових періодів в економіці і фінансовому секторі: 1 етап (1991–1996 рр.) – 

зародження інституційної структури кредитного ринку; 2 етап (1997–1999 рр.) – 

перша фінансова криза. Сповільнення розвитку кредитного ринку; 3 етап (2000–

2006 рр.) – активний розвиток кредитного ринку. Нарощування кредитної експансії; 

4 етап (2007–2008 рр.) – кредитний бум; 5 етап (IV кв. 2008 р.–2009 рр.) – друга 

фінансова криза. Занепад кредитного ринку; 6 етап (2010–2013 рр.) – відновлення 

кредитного ринку та його зростання; 7 етап (від 2014 р. і по теперішній час) – 

криза кредитування.  

8. Структурні та функціональні особливості функціонування кредитного ринку, 

посилені асиметричністю інформації на ньому, зумовлюють виникнення у суб’єктів 

кредитного ринку сукупності ризиків, що відображають ймовірність настання 

негативних подій у процесі провадження ними кредитної діяльності або в процесі 

реалізації посередницько-гарантійних відносин, наслідками яких є фінансові або 

моральні збитки для цих суб’єктів. Чинниками (причинами) виникнення ризиків 
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виступають зовнішнє середовище функціонування кредитного ринку, фінансово-

економічна діяльність кожного окремого суб’єкта ринку та кваліфікація персоналу. 

Найвагоміший вплив на функціонування кредитного ринку мають  ризики, які 

генерують кредитори та позичальники в процесі реалізації кредитних відносин та 

провадженні кредитної діяльності, базовим з-поміж яких є кредитний ризик, який 

супроводжує кредитні відносини і може призвести до настання негативних 

наслідків для обох суб’єктів таких відносин. Рівень кредитного ризику вимірюється 

часткою проблемних кредитів у кредитному портфелі кредитора. Поглиблена 

класифікація ризиків кредитної діяльності виокремлює прямі і непрямі ризики в 

розрізі кредиторів кредитного ринку. 

9. Сегментний аналіз діяльності кредиторів кредитного ринку України, щодо 

генерування ними кредитному ризику, підтверджує загрозливі масштаби 

простроченої кредитної заборгованості та недіючих кредитів, наявних у банківських 

установах упродовж 2011-2015 рр. (11,58%-21,2%), рівень яких залежить від якості 

сформованого ними кредитного портфеля та негативно впливає на фінансову 

стійкість банків та їх ліквідність. Для держави кредитний ризик проявляється у 

неповерненні коштів до Державного бюджету України та відповідному зменшенні 

видатків із бюджету. Середньорічна частка проблемної заборгованості за 

державним кредитуванням у 2007–2014 рр. становила 51,02%, що загалом визначає 

його низьку ефективність та високу ризиковість. Прострочена заборгованість за 

міжгосподарськими кредитами призводить до зростання дебіторської 

заборгованості у підприємств-кредиторів та вилучення значних обсягів обігових 

коштів, що зменшує фінансові можливості підприємств, погіршує їхній фінансовий 

стан та врешті може призвести до банкрутства. З-поміж небанківських фінансових 

установ найвищий кредитний ризик  генерують кредитні спілки, які надають значні 

обсяги кредитів економічним суб’єктам. У ломбардів обсяг проблемних кредитів є 

найменшим серед небанківських фінансових установ, зважаючи на «автоматичну» 

забезпеченість кредитів, які вони надають.  

Зважаючи на найбільшу частку простроченої кредиторської заборгованості у 

банківській системі, слід враховувати три групи чинників, що призводять до її 
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виникнення: зовнішні (макроекономічні), внутрішньосистемні (банківської 

системи) та внутрішні (банку або позичальника). Для розрахунку частки проблемної 

заборгованості банків доцільно використовувати природний рівень проблемних 

кредитів, як неминучі втрати кредитної діяльності банків, які слід враховувати у 

вартості кредитів на рівні 0,5%, нижче якого ця частка не може опуститися, 

зважаючи на постійну присутність кредитного ризику.  

10. У дослідженні кредитного ринку України важливе місце відводиться 

аналізу діяльності його інституціональних суб’єктів, обсяги наданих кредитів яких 

визначають загальний розвиток кредитування в країні та його стимулюючо-

стримуючий вплив на національну економіку. Щодо банків України, то  у 2005–

2014 рр. вони провадили доволі агресивну кредитну політику, що сприяло 

динамічному зростанню загального обсягу залишків за кредитами, які на початок 

2015 р. зросли у 7,11 разу порівняно із початком 2006 р. та свідчили про 

ефективність їх кредитної діяльності.  

За цей же період відбулася активізація діяльності небанківських фінансових 

установ у сфері кредитної діяльності (водночас мала нестабільний характер, що 

було зумовлено нестабільністю фінансового ринку та національної економіки 

загалом),  що призвело до зростання сукупного обсягу наданих ними кредитів у 

15,28 разу. З-поміж небанківських фінансових установ найвищого рівня кредитної 

активності на початку 2015 р. досягли ломбарди – 492,09%, а найнижчого – 

кредитні установи – 44,58 %, що свідчить про низьку ефективність їх кредитної 

діяльності на кредитному ринку України. 

11. Аналіз та оцінка державного кредитування упродовж 2007–2014 рр. 

засвідчили їх вкрай низьку ефективність, основними причинами чого стали: 

низький рівень фінансового управління головних розпорядників бюджетних коштів, 

постійне невиконання планових показників повернення й надання державних 

кредитів, зростання простроченої заборгованості за кредитами, наданими за 

рахунок коштів Державного бюджету, та за кредитами, отриманими під державні 

гарантії уряду України. 
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Загальний обсяг кредитів, наданих іноземними кредиторами Україні у 2006-

2015 рр. зріс у 3,37 разу. Це призвело до зростання залежності економіки України 

від міжнародних кредитів, частка яких  на початок 2015 р. сягнула понад 49% від 

обсягу ВВП України. Водночас, міжнародні кредити мають вагоме значення для 

України, оскільки сприяють покращенню економічного становища в країні, 

стабілізації національної грошової одиниці, активізації інвестиційних процесів, 

розвитку приватного підприємництва тощо. 

12. Концептуальні засади удосконалення функціонування кредитного ринку 

України спрямовані на налагодження ефективної кредитної діяльності в усіх 

сегментах кредитного ринку, на основі створення дієздатного регуляторного 

механізму, формування необхідного обсягу кредитних ресурсів та їх трансформації 

для забезпечення потреб у кредитних коштах економічних суб’єктів й підвищення 

інвестиційних можливостей національної економіки, базуючись на дотриманні 

визначених принципів та системному застосуванні економічних та інституційних 

важелів й інструментів.  

13. Реалізація стратегічних напрямів концептуальних засад розвитку 

кредитного ринку повинна базуватися на врахуванні комплексу нормативно-

правових, фінансово-економічних, інституційно-організаційних та соціально-

маркетингових заходів, що мають системний характер і спрямовані на 

вдосконалення законодавчого регламентування функціонування кредитного ринку, 

його інституціонального середовища, відновлення темпів кредитування 

національної економіки через відновлення довіри населення до кредитних установ, 

що забезпечить стимулювання соціально-економічного розвитку держави. 

14. Формування нормативно-правового забезпечення функціонування суб’єктів 

кредитного ринку передбачає створення нормативно-правового середовища 

функціонування кредитного ринку за допомогою впорядковуючого та регулюючо-

контролюючого впливу законодавчих та регуляторних органів державної влади. 

Фінансово-економічні заходи повинні відновити ринковий саморегулювальний 

механізм функціонування кредитного ринку, який сприятиме підвищенню 

ефективності діяльності суб’єктів ринку; впровадженню сучасних систем 
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управління ризиками; підвищенню рівня капіталізації банківських та небанківських 

установ; посиленню контролю за дотриманням економічних нормативів щодо 

резервування коштів; підвищенню ефективності використання кредитних ресурсів 

держави та міжнародних кредиторів тощо.  

Реалізація інституційно-організаційних заходів передбачає покращення 

діяльності регулюючо-інфраструктурних інституцій шляхом створення 

мегарегулятора, Кредитного реєстру НБУ, Агенції по роботі із проблемними 

кредитами тощо; стимулювання розвитку інструментів кредитного ринку; 

забезпечення розвитку інфраструктури небанківських кредитних установ; 

підвищення відповідальності державних органів управління за дотримання й 

виконання планових показників кредитування за рахунок коштів Державного 

бюджету та дієвості регуляторного контролю з боку Рахункової палати України та 

Держказначейства. 

Соціально-маркетингові заходи спрямовані на створення сприятливого, 

позитивно налаштованого соціально-психологічного простору у державі, який 

дозволить повноцінно задіяти фінансово-грошовий потенціал населення для 

забезпечення сталого розвитку фінансових інституцій кредитного ринку на потреби 

розвитку національної економіки, на основі використання ЗМІ у якості провідного 

інструменту їх реалізації. 

15. Оцінка впливу інструментів грошово-кредитної політики Національного 

банку України на функціонування кредитного ринку пов’язана із заходами з 

підвищення дієвості трансмісійного механізму через підвищення ефективності дії 

процентного та кредитного каналів із одночасним послабленням імпульсів каналів 

очікування економічних суб’єктів та валютного курсу, що забезпечить можливість 

створення ефективного механізму впливу держави на функціонування сегментів 

кредитного ринку. 

16. Дослідження, проведене з використанням аналізу рядів динаміки основних 

макроекономічних показників соціально-економічного розвитку держави та їх 

впливу на кредитний ринок, дозволили, ґрунтуючись на розрахунку коефіцієнтів 

кореляції, побудувати моделі прогнозування обсягів кредитів, наданих сегментами 
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кредитного ринку України, та розробити інтегровану модель прогнозного розвитку 

кредитного ринку України. Використання економіко-математичного моделювання 

на основі кореляційно-регресійного аналізу підвищує обґрунтованість наукових 

підходів до визначення обсягів кредитів, наданих в економіку як окремими 

сегментами, так і кредитним ринком загалом.  
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Додаток А  

Постулати провідних економічних теорій щодо розвитку кредиту, відсотка 

та кредитного ринку 

Теорії, вчення, школи Представники Основні постулати щодо розвитку кредитного 

ринку 

Натуралістична теорія  

сер. XVIII ст –  сер. XIXст. 

А. Сміт, 

Д. Рікардо, 

Ж.-Б. Сей,  

Дж.-С. Мілль 

Кредит – це форма руху матеріальних благ. 

Кредит сам по собі не може створювати. 

реального капіталу, який виникає тільки в 

процесі виробництва. 

Об'єктом кредиту є тимчасово вільний капітал 

у натурально-речовій формі 

 Віддані в кредит гроші повинні приносити 

більшу суму доходу, ніж аналогічна сума, 

затрачена на купівлю землі. 

Відсоток - це частина  неоплаченої праці 

найманих працівників, це "природна" форма 

доходу. 

Капіталотворча теорія Дж. Ло 

А. Ган 

 

Кредит є безпосередньо капіталом, багатством, 

а тому розширення кредиту означає 

нагромадження капіталу.  

Кредит не залежить від процесу відтворення і 

відіграє важливу самостійну роль у розвитку 

економіки. 

Банки – це «фабрики кредиту». 

Кредитна політика – це засіб підтримання 

високої економічної кон'юнктури. 

Марксизм  К. Маркс Відсоток – це частина доходу, яку позичальник 

віддає кредиторові за тимчасове користування 

грошима.  

Джерелом відсотка є створена найманими 

працівниками у сфері безпосереднього 

виробництва частина доданої вартості. 

Неокласична концепція А. Маршалл, 

 І. Фішер,  

Дж.-Б. Кларк,  

В. Парето, 

А. Пігу, Дж.-Б. 

Мід, Р. Солоу.  

Надмірна заборгованість є причиною 

фінансової кризи. 

Відсоток виникає через ... надання та 

отримання кредитів.  

Відсоток досліджено з погляду міжгалузевого 

переливання ресурсів. 

Австрійська школа 

політичної економії  

(cформувалася в 70-х рр. 

ХХ ст.) 

Е. Бем-Баверк, 

Л. Мізес, 

Ф.-А. Хаєк,  

Ф. Візер,  

К. Менгер 

Банківське кредитування та економічний цикл 

тісно пов’язані. 

Кредитний бум є причиною наступної кризи. 

Відсоток реалізується в обміні сьогоднішніх 

благ на майбутні.  

Норма відсотка визначається на ринку на 

основі принципу граничної корисності. 

Кейнсіанство 

(30-40 рр. XX ст.) 

Дж. Кейнс Кредитний ринок сприяє зростанню притоку 

фінансів в інвестиційну сферу, але посилює 

нестабільність, що притаманна ринковій 

економіці. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1870-%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
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Відсоток впливає на зростання економічної 

активності та зайнятості.  

Відсоток – це ціна грошей, плата за відмову від 

ліквідності. 

Ставка відсотка встановлює нижню межу 

необхідної прибутковості інвестицій. 

Монетаризм 

50-і роки XX ст. 

М. Фрідмен, 

 К. Бруннер,  

А. Мельтцер, 

Анна Шварц.  

Грошово-кредитна політика – це 

найважливіший інструмент стабілізації 

внутрішнього механізму відтворення; це засіб 

антициклічного й антикризового регулювання.  

Основним засобом монетарної політики є 

"дешеві" та "дорогі" гроші. 

Позичковий відсоток  - це ціна лише грошового 

капіталу. Відсоток - це дисконтування 

майбутніх благ порівняно з поточними. 

Інституціоналізм Т. Веблен, Дж. 

Коммонс, В.-

В.-К. Мітчелл, 

Дж. Гобсон 

Гроші, кредит, відсоток, прибуток та інші - це 

форми вияву психології суспільства. 

Основним рушієм економічного розвитку є 

кредит. 

Посткейнсіанство 

60–70-ті роки XX ст. 

С. Вайнтрауб, 

П. Девідсон,  

X. Мінські  

Кризи виникають внаслідок несприятливої 

структури кредитних потоків економічних 

суб'єктів. Економічна динаміка визначається 

інвестиційним фінансуванням. Періодичні 

економічні кризи викликаються нездатністю 

підприємницького сектора до погашення своїх 

боргів фінансовому сектору. 

Неокласичний синтез. 

"ортодоксальне 

кейнсіанство" 

Хансен, П.-Е. 

Самуельсон, 

Дж. Хікс 

Рішення підприємців про інвестування 

залежать від величини відсоткових ставок на 

позичковий капітал. 

Описали механізм маневрування інвестиціями з 

огляду на зростання чи зниження відсоткової 

ставки.  

Неокейнсіанство Г. Менк'ю,  

Д. Ромер,  

Дж. Стігліц,  

Ст. Фішер,  

О. Бланшар 

Обґрунтовано концепцію недосконалості 

кредитних ринків через асиметричність 

інформації.  

Відсоток - це результат співвідношення попиту 

і пропозиції на гроші.  

Високий відсоток доцільно платити лише за 

низьколіквідні цінні папери. 

Неоінституціоналізм 

 

Р.Коуз,  

О. Вільямсон,  

Д. Норт. 

Дослідження не торкалися проблем кредитного 

ринку або його елементів. 

Джерело: розроблено автором на основі: [126, 37,77, 171, 341, 293, 570] 
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Додаток Б  

Перелік найпоширеніших визначень поняття «кредитний ринок» 

 (у хронологічному порядку) 

 Автор, назва праці, рік 

видання 

Визначення 

1 Коробов Ю. І., Рубин Ю. 

Б., Солдаткін В. І. 

 Банківський портфель.  

1995 р. [24] 

Ринок кредитів - це сферу обігу позикових коштів. Дві 

головні особливості даного ринку: 1) на ньому обертається 

один товар - гроші; 2) гроші надаються в позику. 

2 Комаринський Я., 

Яремчук І.  

Фінансово–

інвестиційний аналіз 

[328] 

Кредитний ринок – це система економічних відносин, що 

забезпечують акумуляцію вільних грошових коштів, 

перетворення їх в позиковий капіталі його перерозподіл 

між учасниками процесу відтворення.  

 

3 Дяків Р. Енциклопедія 

бізнесмена, економіста, 

менеджера. 

 2000 р.[123] 

Кредитний ринок - це специфічна сфера грошових 

відносин, де об'єктом операцій є грошовий капітал, що 

надається у позику, і формується попит і пропозиція на 

нього. 

4 Василик О. Д.  

Теорія фінансів.  

2000 р.[53] 

Ринок кредитних ресурсів - це процес залучення коштів у 

грошовій формі на умовах повернення, платності та 

строковості. 

5 Дяків Р. Енциклопедія 

бізнесмена, економіста, 

менеджера. 

 2000 р.[123] 

Кредитний ринок - це специфічна сфера грошових 

відносин, де об'єктом операцій є грошовий капітал, що 

надається у позику, і формується попит і пропозиція на 

нього. 

6 Бабич  А.М.  

Финансы.  Денежное  

обращение.  Кредит 2000 

р.[68] 

Кредитний ринок – це механізм взаємодії між  суб’єктами  

й  об’єктами  кредиту,  який  здійснюється  через  кредитні  

організації  на основі формування попиту  і пропозиції  

кредиту,  а  також  відсоткових  ставок  за  кредит. 

7 Мочерний С.  

Основи економічної 

теорії. 

2000 р.[293] 

Ринок позичкових капіталів – сукупність економічних 

відносин щодо організації та купівлі-продажу вільних 

грошових коштів і перетворення їх на грошовий капітал. 

8  Маслова С. О., Опалов 

О. А. Фінансовий ринок.  

2003р. [235], 

Еш С.М. Фінансовий 

ринок, 2011 р. [131] 

 

Кредитний ринок - це механізм, за допомогою якого 

встановлюються взаємовідносини між підприємствами і 

громадянами, які мають потребу в фінансових ресурсах, та 

організаціями і громадянами, які можуть надати необхідні 

кошти на певних умовах. Це синтез ринків різних 

платіжних засобів, тобто ринку грошових ресурсів та ринку 

боргових зобов'язань. 

9 Фінансовий словник-

довідник (під ред.М.Я. 

Дем’яненко)  

2003 р. [513] 

Ринок кредитний (credit market) – специфічна сфера  

ринкових  відносин,  де  здійснюється  рух грошового  

капіталу  від  кредитора  до  позичальника на певних 

умовах. З функціонального  погляду  цей  ринок  

забезпечує  безпосередній зв’язок між власниками 

тимчасово вільних коштів та їх споживачами. 

10 Опарін В. Фінансова 

система України.  

2004 р.[308] 

Кредитний ринок - це частина фінансового ринку, яка 

функціонує на основі укладення кредитних угод, має 

договірний характер та забезпечує найшвидший доступ до 
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фінансових ресурсів.  

11 Смолянська  О.Ю. 

Фінансовий  ринок.  

2005 р. [467] 

Кредитний ринок –  це  специфічна  сфера  економічних 

відносин,  де  об’єктом  операцій  виступає наданий на 

певних умовах у позику капітал. 

12 Загородній А.Г., Вознюк 

Г.Л. Фінансово-

економічний словник. 

2005 р. [139] 

Ринок позикових капіталів – система економічних 

відносин, що забезпечує акумуляцію вільних коштів, 

перетворення їх  у позиковий капітал і його перерозподіл 

між учасниками суспільного відтворення. Основне 

призначення – посередництво у русі коштів. 

13 Искаков У.М. 

Финансовые рынки и 

посредники, 2005 г. [135] 

Кредитний ринок - це механізм, за допомогою якого 

встановлюються взаємовідносини між господарюючими 

суб'єктами і населенням, які потребують фінансових  

коштів, і господарюючими суб'єктами і населенням, які їх 

можуть позичити на певних умовах. 

14 Савлук М. І., Мороз А. 

М., Лазепко І. М.  

 Гроші та кредит. 2006 р. 

[98] 

Ринок позичкових капіталів – це  різновид грошового 

(фінансового) ринку, на якому формується попит і 

пропозиція на гроші, що надаються у позичку. 

15 Шелудько В.М.  

Фінансовий ринок.  

2006 р. [536] 

Кредитний ринок - це специфічна складова ринку 

інструментів позики, які відображають відносини між 

емітентом та інвестором і, як правило, пов'язані з виплатою 

доходу інвестору за надану емітентові позику 

16 Оспіщева В.І.  

Фінанси: курс для 

фінансистів [321] 

Кредитний ринок — це сектор фінансового ринку, що 

належить до каналів опосередкованого фінансування, якщо 

кошти переходять від власників заощаджень та 

нагромаджень до позичальників через систему фінансово-

кредитних інститутів. 

17 Глущенко С.В. 

Кредитний ринок:  

інститути та  

інструменти. 

2009 р. [86] 

Кредитний ринок – це сукупність кредитних відносин,  

фінансово-кредитних інститутів та певних встановлених 

організаційно-правових норм, що у своїй єдності  та  

взаємодії забезпечують можливість руху кредиту в різних 

формах між суб‘єктами економіки на національному і 

міжнародному рівнях. 

18 Хмелярчук М. І. 

Кредитний механізм 

стимулювання 

соціально-економічного 

розвитку: тео-рія, 

методологія, практика: 

монографія, 2014 [521] 

Кредитний ринок - це інституційно впорядкований 

механізм акумуляції та алокації кредитних ресурсів, 

представлений функціонуванням банківських і 

небанківських кредитних інститутів, що забезпечують 

пропозицію кредитних ресурсів через банківський, 

небанківський і фондовий канали та задовольняють  попит 

на них суб’єктів національної економіки. 

 

 

 



511 

 

Додаток В 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Передумови розвитку сегментів кредитного ринку 

Джерело: власна розробка автора 
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Додаток Г 

       Рис.  Класифікація інструментів кредитного ринку за сегментами  
Джерело: власна розробка автора  

 

 

 

 

ІНСТРУМЕНТИ КРЕДИТНОГО 

РИНКУ 

ЗА СЕГМЕНТАМИ КРЕДИТНОГО РИНКУ 

Інструменти 

банківського 

кредитування  

Інструменти 

міжгосподарського 

кредитування 

Інструменти 

державного 

кредиту 

Інструменти 

міжнародного 

кредитування 

 депозитні 

сертифікати; 

 банківські 

акцепти; 

 усі види 

кредитних 

деривативів; 

 облігації. 

 

 операції РЕПО; 

 рефінансування; 

 операції на 

відкритому ринку; 

 облікова ставка 

НБУ; 

 норма обов'язкових 

резервів. 

 внутрішні облігації 

державної позики 

(ОВДП); 

 зовнішні облігації 

державної позики 

(євробонди); 

 казначейські 

векселі; 

 казначейські 

зобов’язання.  

 

Інструменти 

міжбанківського 

кредитування 

КРЕДИТНІ УГОДИ 

 векселі; 

 корпоративні 

облігації; 

 кредитні свопи; 

 аграрні 

розписки. 

Іноземні: 

 векселі,  

 державні та 

корпоративні 

облігації; 

  кредитні 

деривативи.  

Інструменти 

небанківського 

кредитування 

  векселі; 

 депозитні 

сертифікати; 

 кредитні свопи; 

 опціони на 

кредитний 

серед; 

 аграрні 

розписки. 
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Додаток Д 

 

Характерні ознаки поняття «кредитні ресурси» в розрізі кредиторів- суб’єктів кредитного ринку 

 

Ознака 

 характеристики 

Суб’єкти - кредитори 

Держава Банківські установи Небанківські фінансово-

кредитні установи 

Суб’єкти господарювання  

Мета (передумови) 

формування кредитних 

ресурсів 

Соціально-економічні 

потреби 

Прибуток Прибуток, надання позик 

учасникам  

- 

Суб’єкти формування 

кредитних ресурсів 

Уряд, центральний банк, 

місцеві органи влади 

Фізичні та юридичні особи, 

держава, самі банківські 

установи 

Фізичні та юридичні особи, 

рідше – банки та держава  

Самі суб’єкти 

господарювання 

Джерела формування 

кредитних ресурсів 

Власні: державний та 

місцеві бюджети; 

позичені: внутрішні та 

зовнішні кредити, 

внутрішні та зовнішні 

облігації; залучені: 

благодійні внески фізичних 

і юридичних осіб 

Власні: власний капітал 

банку; 

залучені: розрахункові, 

депозитні, ощадні рахунки 

фізичних та юридичних 

осіб; 

позичені: міжбанківські 

кредити, банківські 

облігації 

Власні: власний капітал 

установи; 

залучені: розрахункові, 

депозитні, ощадні рахунки 

фізичних та юридичних 

осіб-учасників; 

позичені: банківські 

кредити 

Власні: власний капітал 

підприємства 

Акумулювання кредитних 

ресурсів 

Державний та місцеві 

бюджети, фонди цільового 

призначення 

Банківські поточні пасиви: 

депозитні, ощадні та 

розрахункові рахунки 

фізичних та юридичних 

осіб 

Депозитні, ощадні та 

розрахункові рахунки 

фізичних та юридичних 

осіб-учасників 

Обігові кошти: дебіторська 

заборгованість, векселі 

надані 

Джерело: власна розробка автора 

 

 

 



514 

 

Додаток Е 

Етапи формування кредитного ринку України 

Етап Назва етапу Групи визначальних 

чинників 

Перелік основних чинників 

1 етап  

1991-1996 рр. 

Зародження 

інституційної 

структури кредитного 

ринку.  

 
Макроекономічні 

 становлення національної економіки;  
 відсутність повноцінної національної валюти; 
 велика залежність виробничих підприємств від підприємств 
колишнього СРСР; 
 відсутність приватної власності;  
 створення перших українських державних  та комерційних 
банків та перереєстрація існуючих; 
 прихід іноземного капіталу у банківську систему України; 
 введення в обіг постійної грошової  одиниці — гривні. 

Нормативно-правові 

 нерозвинута законодавча база регулювання кредитного ринку, 
яка обмежувалася Законом України «Про банки і банківську 
діяльність»; 
 нормативне закріплення засад функціонування кредитних 
спілок 

Зовнішньоекономічні  прихід іноземного капіталу у банківську систему 

2 етап 

1997-1999рр 

Перша фінансова 

криза. Сповільнення 

розвитку кредитного 

ринку. 

 

Макроекономічні 

 спад ВВП та зростання безробіття; 
  девальвації національної валюти; 
   перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку; 
  дефіцит державного бюджету 
  підвищення  облікової  ставки НБУ; 
  скорочення валютних резервів, які використовувались для 
підтримання національної валюти; 
  не виважена грошово-кредитна політика.  

Соціальні  зниження довіри населення до банків 

3 етап 

2000-2006 рр. 

Активний розвиток 

кредитного ринку. 

Нарощування 

кредитної експансії. 

Макроекономічні 

 стабільна позитивна динаміка розвитку національної 
економіки;  
 активізація іноземного капіталу у банківській системі. 

Нормативно-правові 

 прийняття законодавчих актів, що регулювали створення та 
функціонування небанківських фінансових установ України; 
 прийняття законодавчих актів, щодо створення регулюючих 
органів кредитного ринку; 
 прийняття законодавчих актів, щодо вдосконалення 
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інфраструктури кредитного ринку. 

Політичні 

 недостатній рівень політичної незалежності регуляторних 
органів (відбувалося постійне політичне втручання з боку уряду, 
парламенту і впливових фінансових установ у процес прийняття 
рішень фінансовими регуляторними органами); 
 значна заангажованість політиків у прийнятті законопроектів 
для регулювання фінансової сфери. 

Соціальні 
 слабка довіра населення до небанківських фінансових установ; 
 зростання довіри населення до банківських фінансових установ. 

4 етап 

2007-2008рр 

 Кредитний бум 
Макроекономічні 

 стабільне зростання економіки держави; 
 надмірна доларизація економіки;  
 штучне зміцнення курсу гривні до долару США влітку 2008 р. 

Соціальні 

 зростання добробуту населення; 
 звикання населення жити «в борг»; 
 ілюзія відсутності валютного ризику. 

5 етап 

 IV кв. 2008 – 

2009рр. 

Друга фінансова криза. 

Занепад кредитного 

ринку 

 

Макроекономічні 

 світова фінансова криза і скорочення внутрішнього 
виробництва та експорту;  
 спекуляції на валютному ринку через падіння офіційного курсу 
долара США; 
 масове вилучення депозитних вкладів;  
 відсутністю адекватної оцінки ризиків та стратегії розвитку 
національної банківської системи з боку Національного банку 
України; 
  пасивність дій НБУ і введення тимчасових адміністрацій, що 
лише посилювало паніку серед населення; 
 активізація співпраці з МВФ. 

Нормативно-правові  введено мораторій на дострокове вилучення депозитів. 

Політичні 
 політична нестабільність, пов’язана із президентськими 
виборами 

Соціальні 

 відсутність довіри до банківських інститутів з боку населення 
та юридичних осіб; 
 розчарування населення у небанківських фінустановах 
(особливо – у кредитних спілках). 

6 етап 

2010–2013рр 

Відновлення 

кредитного ринку.  

Зростання. 
Макроекономічні 

 стабілізація економічної ситуації без видимого зростання ВВП; 
 збільшення зовнішньої заборгованості держави; 
 залежність економіки держави від кредитів МВФ; 
 переддефолтний стан економіки у 2013р.; 
 зростання дефіциту Державного бюджету. 

Політичні  політична нестабільність кін. 2013р. 
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Соціальні 

 втрата довіри населення до кредитних спілок; 
 слабка довіра до банківської системи через політико-
економічну нестабільність кін. 2013р. 

7 етап 

2014р. – до 

теперішнього 

часу 

Криза кредитування 

Макроекономічні 

 економічна нестабільність; 
 грошово-кредитна політика НБУ; 
 девальвація національної валюти; 
 зниження доходів економічних суб’єктів; 
 зростання безробіття, тощо  

Політичні 

 військово-політична нестабільність на сході держави; 
 політична кон’юнктура. 

Джерело:власна розробка автора 
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Додаток Ж  

Основні тенденції розвитку кредитного ринку  
Етап Групи провідних 

чинників 

Основні тенденції 

1 етап  

1991-1996 рр. 

Макроекономічні  активний розвиток банківського кредитування; 
 формування інституційної структури кредитного 
ринку. 

2 етап 

1997-1999 рр. 

Макроекономічні, 

соціальні 

 зниження рівня капіталізації банківської системи; 
 зменшення кредитних ресурсів банків; 
 високий рівень проблемних кредитів; 
 банкрутство банків (переважно неефективних); 
 зростання дебіторської заборгованості в 
розрахунках між суб’єктами господарської діяльності 

3 етап 

2000-2006 рр. 

Макроекономічні, 

нормативно-правові 

 зростання обсягів заборгованості за кредитами; 
 зниження вартості кредитів; 
 зростання частки кредитів в іноземній валюті; 
 покращення строкової структури кредитних 
вкладень; 
 зростання обсягів кредитування фізичних осіб; 
 активізація розвитку небанківських фінансових 
установ; 
 вдосконалення інфраструктури кредитного ринку; 
 зростання кредитних вкладень в інвестиційну 
діяльність та діяльність сільгосппідприємств тощо. 

4 етап 

2007-2008 рр. 

Макроекономічні, 

соціальні 

 надмірне зростання обсягів наданих кредитів; 
 низька вартість кредитів; 
 надмірне зростання зовнішньої заборгованості 
банківського сектору; 
 надмірне валютне кредитування, особливо 
довгострокове; 
 активізація іпотечного кредитування; 
 активізація небанківського кредитування 

5 етап 

 IV кв. 2008 – 

2009рр. 

Макроекономічні, 

соціальні 

 зменшення обсягів кредитів, наданих в економіку; 
 скорочення обсягів міжбанківського  кредитування; 
 зниження рівня ділової активності кредитних 
спілок; 
 зниження обсягів кредитування фінансовими 
компаніями;  
 зростання кількості та ділової активності ломбардів 

6 етап 

2010 – 2013рр. 

Макроекономічні, 

соціальні, політичні 

 

 поступове зростання обсягів банківського 
кредитування; 
 впровадження банками нових кредитних програм; 
 скорочення кредитування в іноземній валюті; 
 поступове відновлення ринку небанківських 
кредитів; 
 скорочення кредитів із Державного бюджету; 
 нарощування НБУ обсягів  кредитування банків; 
 зростання ліквідності банків; 
 активізація діяльності фінансових компаній. 

7 етап  

2014 р. - до 

теперішнього 

часу 

Макроекономічні, 

політичні 

 

 ліквідація великої кількості банків; 
 зростання вартості кредитів; 
 погіршення якості кредитного портфеля банків 

Джерело:власна розробка автора 
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Додаток З 

Структура кредитів банків України в розрізі фізичних та юридичних осіб у 2007-2015 рр., 

на початок року 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Темп 

приросту 

2015/06 

млн. 
грн. 

% млн. 
грн. 

% млн. 
грн. 

% млн. 
грн. 

% млн. 
грн. 

% млн. грн. % млн. 
грн. 

% млн. 
грн. 

% млн. грн. % 

Загальний 
обсяг 
кредитів 

245230 100 426867 100 734022 100 723295 100 732822 100 801809 100 815142 100 911402 100 1006358 100 4,1 

 юридичним 
особам 160503 65 260 476 61 443665 60 462215 64 500961 68 575 545 72 605425 74 691903 76 802 582 79,8 5,0 

 фізичним 
особам 82 010 33 160386 37 280490 38 241249 33 209538 29 201224 25 187629 23 193529 21 179 040 17,8 2,2 

   в тому числі: 

 Група І (найбільші банки) 
 юридичним 

особам 

103312 42,1 180847 42,4 327561 44,2 

 
351427 48,4 

 
377480  51,5 431322 53,8 355084 43,6 412803  45,3 530544  52,7 5,1 

 фізичним 

особам 

57 612 23,5 110922 25,8 194436 26,2 174750 24,1 147123  20,1 139645 17,2 89170 10,9 101362 11,1 117981  11,7 2,1 

Група ІІ (великі банки) 

 юридичним 

особам 

33 455 13,6 47916 11,1 78 332 10,6 66328 9,1 89794 12,2 84440 10,5 101513 12,5 127380 13,9 111975  11,1 3,3 

 фізичним 

особам 

8 594 3,5 

 
18042 4,2 37 626 5,1 33171 4,6 34936 4,8 30362 3,7 22107 2,7 18818 2,1 12 594  1,3 1,5 

Група ІІІ (середні банки) 
 юридичним 

особам 

20544 8,4 26553 6,2 30 288 4,1 32016 4,4 33287 4,5 42300 5,2 48667 6,0 49255 5,4 50 587  5,0 2,5 

 фізичним 

особам 

6 455 2,6 15314 3,6 19 046 2,6 11798 1,6 10881 1,4 9752 1,2 7574 0,9 13549 1,5 11 679  1,1 1,8 

Група ІV (малі банки) 
 юридичним 

особам 

16912 6,9 21103 4,9 36 779 5,0 39443 5,4 39981 5,4 52351 6,4 55502 6,8 64707 7,1 34 713  3,4 2,1 

  фізичним 

особам 

5 093 2,1 9 355 2,2 17 748 2,4 14167 2,0 12889 1,8 18034 2,2 14765 2,3 11352 1,4 3 538  0,4 0,69 

Джерело: розроблено на основі [104] 
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Додаток К1 

Рівні прострочення кредитів, наданих кредитними спілками, та нормативи 

резервування грошових коштів за ними 

№ Рівень простроченості Термін прострочення 

платежу 

Норматив резервування 

грошових коштів 

1 Прострочені 1-го рівня від 31 до 90 днів 0% залишку заборгованості 

2 Прострочені 2-го рівня від 91 до 180 днів 35% залишку 

заборгованості 

3 Прострочені 3-го рівня 181 до 365 днів 70% залишку 

заборгованості 

4 Неповернені понад 12 місяців 100% залишку 

заборгованості. 

Джерело: розроблено на основі [379] 

Додаток К2 

Категорії ризику кредитної установи та відповідний розмір страхового 

резерву 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: розроблено на основі [241] 

№ Категорії ризику Опис  категорії ризику Граничні 
значення норм  

резервування, %   
1. 1-ша  категорія Відсутні реальна та потенційна 

загрози збитків 

0% залишку 

заборгованості 

2. 2-га  категорія Існує помірна потенційна загроза  

збитків 

1-20% залишку 

заборгованості 

3. 3-тя  категорія Існує серйозна потенційна загроза  

збитків  ї  помірна  реальна  

загроза збитків. 

21-50% залишку 

заборгованості 

4. 4-та  категорія Одночасне існування  потенційних  

та  помірних  загроз  або суттєвих   

реальних  загроз  часткових  

збитків 

51-100% залишку 

заборгованості. 

5. 5-та  категорія Повне знецінення зобов'язання. 

Період   прострочення зобов'язань 

складає більше 180 календарних 

днів. 

100%  залишку 

заборгованості 
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Додаток Л 

 Динаміка та структура показників банківського кредитування в Україні у 2005-2015 рр., на початок періоду 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп 
приросту 
2015/2005  

Кредити, надані в економіку 

комерційними банками,  млн. грн. 
88615 143423 245230 426867 734022 723295 732822 801809 815142 910782 1020667 11,52 

у тому числі: 

 фізичним особам 16130 35659 82010 160386 280490 241249 209538 201224 187629 193529 211215 13,09 

 юридичним особам 71589 106078 160503 260476 443665 462215 500961 575 545 605425 691903 778841 10,88 

за валютою кредитування: 

 в національній валюті 51243 81279 123787 213802 300220 355521 395504 478596 515580 602776 547987 10,69 

 в іноземній валюті 37372 62144 121443 213065 433801 367774 337319 323213 299562 308006 472680 12,65 

за строками кредитування: 

 короткострокові кредити (до 1 року) 40590 54823 86197 131505 222033 230974 242772 297422 344237 426082 413045 10,18 

 середньострокові кредити  48025 88601 159033 181311 278581 266699 275605 301002 294511 310739 390343 8,13 

 довгострокові кредити, млн. грн. - - - 114052 233408 225623 214446 203385 176394 173961 217280 - 

за секторами економіки: 

 кредити надані нефінансовим 

корпораціям 
71589 106078 160503 260476 443665 462215 500961 575545 605425 691903 778841 10,88 

 інші фінансові корпорації 842 1663 2689 5932 9789 14014 13430 16441 16229 19317 25576 30,38 

 сектор загального державного 

управління 
39 5 4 4 12 5755 8817 8532 5803 5908 4926 126,30 

 інші сектори економіки 16144 35677 82034 160455 280556 241311 209615 201291 187685 193654 211325 13,09 

за цільовим призначенням: 

 споживчі кредити - - 58453 11032 186088 137113 122942 126192 125011 137346 135094 - 

 на придбання, будівництво та 

реконструкцію нерухомості 
- - 26817 51396 106614 116462 95565 80765 65894 64473 87351 - 

 іпотечні кредити   20 523 73 084 143416 132757 110725 97431 175219 166978 194151 - 

Джерело: розроблено на основі [99] 
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                                                             Додаток М 

 

Рис. М.1. Трендова модель кредитного портфеля банків І групи 

 

Рис. М.2. Трендова модель кредитного портфеля банків ІI групи 

y = 51242x - 1E+08

R
2
 = 0,6936

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Рік

млн. грн.

y = 11944x - 2E+07

R
2
 = 0,7719

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Рік

млн. грн.



522 

 

 

Рис. М.3. Трендова модель кредитного портфеля банків ІII групи 

 

 

Рис. М.4. Трендова модель кредитного портфеля банків ІV групи 
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Додаток Н 

Прогнозні обсяги кредитів, наданих в економіку України банками І- IV групи, у 2016-2019 рр.,  

на початок періоду 
 (млн грн) 

 

 

 

Прогноз 

Кредити, 

надані в 

економіку 

комерційни

ми банками 

Прогноз 

кредитів, 

наданих в 

економіку 

комерційни

ми банками 

Кредитний  

портфель 

банків І 

групи 

Прогноз 

кредитного 

портфеля 

банків І групи 

Кредитний  

портфель 

банків II 

групи 

Прогноз 

кредитного 

портфеля 

банків II 

групи 

Кредитний  

портфель 

банків III 

групи 

Прогноз 

кредитного 

портфеля 

банків III 

групи 

Кредитний  

портфель 

банків IV 

групи 

Прогноз 

кредитного 

портфеля 

банків IV 

групи 

2005 88615 
         

2006 143423 
 

84686,9 
 

23031,4 
 

18552,3 
 

16006,1 
 

2007 245230 
 

160924,6 
 

42048,4 
 

20543,9 
 

22005,7 
 

2008 426867 
 

291769,4 
 

65958,6 
 

41866,4 
 

30457,6 
 

2009 734022 
 

521997,1 
 

115958 
 

49334 
 

54526,9 
 

2010 723295 
 

526177,1 
 

102695 
 

43813,7 
 

53609,9 
 

2011 732822 
 

524602,5 
 

128895,5 
 

44167,5 
 

52870,9 
 

2012 801809 
 

570967,3 
 

120459,4 
 

52051,7 
 

70385,4 
 

2013 815142 
 

444253,9 
 

123619,4 
 

56241 
 

70266,7 
 

2014 910782 
 

514165,2 
 

146189,1 
 

62804,7 
 

76060 
 

2015 1020667 1020667 648524,7 648524,7 124568,6 124568,6 62266,5 62266,5 38251 38251 

2016 
 

1159594,87 
 

710639,6 
 

165036,62 
 

70818,61 
 

75926,23 

2017 
 

1252214,11 
 

761882,0 
 

176981,03 
 

75483,06 
 

80922,99 

2018 
 

1344833,35 
 

813124,3 
 

188925,45 
 

80147,50 
 

85919,76 

2019 
 

1437452,58 
 

864366,6 
 

200869,86 
 

84811,95 
 

90916,52 
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Додаток П  

Зведені показники діяльності небанківських фінансових установ на кредитному ринку України у 2006-2015рр.,  
на початок періоду 

Джерело: розроблено автором на основі [347-354, 350-352] 
 

ПОКАЗНИКИ  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Темп 

приросту 
2015/06 

Загальна кількість небанківських 
фінансових установ,од. 

1120 1235 1290 1377 1397 1377 1398 1493 1595 1603 1,43 

Загальний  обсяг кредитного  
портфеля НБФУ, млн. грн. 

2982,8 5145,2 10166,39 17970,56 13516,8 19397,9 22428,8 30785,2 31949,7 45591,3 15,28 

Активи НБФУ,  млн. грн. 4228,5 9639,3 15755,7 19125,4 20020,7 19582,2 30401,2 42905,6 56373,2 75085,9 17,76 
Кредитна активність НБФУ,% 70,54 53,38 64,53 93,96 67,51 99,06 73,78 71,75 56,68 60,72 0,86 
в тому числі: 

Кредитні установи 
Загальна кількість кредитних 
установ,од. 

725 781 834 878 816 730 691 708 739 711 0,98 

Кредитний  портфель, млн. грн.  1441,6 3351 7529,2 14215 8 276,20 7179,3 7 418,60 7 694,80 9063,1 9857,1 6,84 

Активи,  млн. грн. 1939,5 4349,3 8331 
12588,

3 
11823,3 8467,1 11799,2 11648,8 15182,5 22110,8 11,4 

Кількість членів КС (тис. осіб) 1231,0 1791,4 2391,6 2669,4 2190,3 1570,3 1062,4 1095,9 980,9 821,6 0,67 

Кредитна активність ,% 74,33 77,05 90,38 112,92 70,0 84,79 62,87 66,06 59,69 44,58 0,60 
Фінансові компанії 

Загальна кількість фінансових 
компаній, од. 

74 116 147 185 208 221 251 312 377 415 5,06 

Кредитний  портфель, млн. грн.  102,6 234,2 681,99 1628,86 1735,6 6715,5 7685,1 14145 14518,4 27323,4 266,31 
в т.ч. факторинг 62,0 141,0 429,1 1448,2 1594,9 6 407,9 3868,7 11702,9 10039,5 23525,7 379,45 

          фінансовий лізинг 845,0 3294,5 116,1 10,6 5,2 7,6 9,1 1,7 16,5 257,4 0,30 

Активи,  млн. грн. 1871 4825 7057 6011,8 7578,5 10226,9 19894,2 29703,2 39781,2 51 264,8 27,40 
Кредитна активність ,% 5,48 4,85 9,66 27,09 22,90 65,67 38,63 47,62 36,50 53,30 9,73 

Ломбарди  
Кількість ломбардів, од 321 338 309 314 373 426 456 473 479 477 1,48 
Кредитний  портфель, млн. грн.  1 439 1560,0 1955,2 2126,7 3505 5 503,10 7 325,10 8 945,40 8368,2 8 410,8 5,84 
Активи,  млн. грн. 418 465 367,7 525,3 618,9 888,2 1203,8 1 558,4 1518,6 1710,3 4,09 
Кредитна активність ,% 344,26 335,48 531,74 404,85 566,33 619,58 608,50 574,01 551,05 492,09 1,43 
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Додаток Р 

Перелік нормативно-правових актів, що регламентують державне 

кредитування та гарантований державний борг 

Відомство 
Вид 

документу 
Назва документа 

Дата 

затвердження 

та номер 

ВРУ кодекс Бюджетний кодексу України 

 

8.07.2010 р.  

№ 2456-VI 

 кодекс Податковий кодекс України 2.12.2010 р.  

№ 2755-VI 

 закон Про Державний бюджет щороку 

 закон Про мораторій на стягнення майна громадян 

України, наданого як забезпечення кредитів в 

іноземній валюті 

3.06.2014 р. 

№ 1304-VII 

 закон Про відновлення  платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом 

14.05.1992  р.  

№ 2343-XII 

Президент  указ Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

погашення заборгованості перед державою за 

кредитами, залученими державою або під державні 

гарантії 

11.04.2008р.  

№ 334/2008 

 

 указ Про заходи щодо підвищення ефективності 

контролю за використанням бюджетних коштів 

19.09.2000р. 

№ 1074/2000 

  Про зміцнення фінансової дисципліни та 

запобігання правопорушенням у бюджетній сфері 

25.12.2001р.  

№ 1251/2001 

НБУ постанова Про заходи щодо забезпечення погашення 

кредитів 

03.06.2009 р. 

№ 328 

 постанова Про затвердження Правил надання банками 

України інформації споживачу про умови 

кредитування та сукупну вартість кредиту  

10.05.2007 р.  

№ 168 

 

 постанова Про врегулювання діяльності фінансових установ 

та проведення валютних операцій 

28. 03.2014 р., 

№ 172 

  Про внесення змін до Інструкції про порядок 

регулювання діяльності банків в Україні. 

№ 458 від 

17.12.2007 р.   

Міністерст

во фінансів 

України 

наказ Про затвердження Порядку відображення 

операцій, пов'язаних з державним та гарантованим 

державою боргом, при плануванні та виконанні 

державного бюджету 

28.01.2004р. 

№ 42 

 наказ Про організацію роботи зі складання Державною 

казначейською службою України звітності про 

виконання Зведеного бюджету України, 

Державного бюджету України і бюджетів 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва 

та Севастополя 

28.12.2011 р.   

№ 1774 

 

 наказ Порядок казначейського обслуговування 

державного бюджету за витратами 

24.12.2012 р.  

№ 1407 

Міністерст

во доходів і 

зборів 

України,  

Міністерст

во фінансів 

України 

наказ Про затвердження Порядку взаємодії органів 

Міністерства доходів і зборів України та органів 

Державної казначейської служби України в процесі 

виконання державного та місцевих бюджетів за 

доходами та іншими надходженнями 

04.12.2013р.  

№ 760/1031 

Державна 

казначейська 

служба 

України 

лист Щодо стягнення простроченої заборгованості 

перед державою за кредитами,бюджетними 

позичками та фін допомогою  

25.02.2009 р.  

№10-06/237-

2943 
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КМУ постанова  Про затвердження Положення про управління 

ризиками, пов'язаними з наданням державних 

гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, 

кредиторами і позичальниками 

23.02.2011 р.  

№ 131 

 постанова Питання обліку заборгованості, в тому числі 

простроченої, перед державою за кредитами, 

залученими державою або під державні гарантії, 

бюджетними позичками/фінансовою допомогою, 

наданими Міністерством фінансів у 1993-1998 

роках, нарахування пені та списання безнадійної 

заборгованості  

2.03.2011 р. 

№ 174 

 розпорядження Про затвердження комплексного плану заходів 

щодо забезпечення погашення простроченої 

заборгованості юридичних осіб перед державою за 

кредитами, залученими державною або під 

державні гарантії 

10.12.2008 р. 

№  1522-р   

 постанова Про державне кредитування підприємств, 

об’єднань і організацій 

2.03.1993 р.  

№ 154   

 постанова Про порядок надання пільгових довготермінових 

кредитів молодим  сім’ям та одиноким молодим 

громадянам на будівництво  (реконструкцію) і 

придбання житла 

29.05.2001 р. 

№ 584   

 постанова Про затвердження порядку надання цільових 

пільгових державних кредитів для здобуття вищої 

освіти 

16.06.2003 р.  

№ 916 

 постанова Про затвердження Порядку використання у 2007 

році коштів, передбачених у державному бюджеті 

для державного пільгового кредитування 

будівництва (придбання) житла для окремих 

категорій громадян 

21.03.2007 р.  

№ 519   

 постанова Про додаткові заходи щодо реалізації  

молодіжної житлової політики 

3.12.1997 р.  

№ 1352   

 постанова Про вдосконалення організаційної та фінансової 

діяльності Фонду сприяння молодіжному 

житловому будівництву при Державному комітеті 

у справах сім’ї та молоді 

17.05.1999 р. 

№ 825   

 постанова Про затвердження Порядку здешевлення вартості 

іпотечних кредитів для забезпечення доступним 

житлом громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов 

25.04.2012 р. 

№ 343 

 постанова Про затвердження Порядку відбору проектних 

(інвестиційних) пропозицій та інвестиційних 

проектів, для розроблення або реалізації яких 

надається державна підтримка 

13.11. 2013 р. 

№ 835 

Державної 

Комісії з 

регулювання 

ринків 

фінансових 

послуг 

України 

розпорядження Положення про критерії та фінансові нормативи 

діяльності кредитних установ. 

28.09.2006 р. 

№ 6261 
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 Додаток С 

 Динаміка державного кредитування за фондами державного бюджету в Україні у 2007-2014 рр., на кінець періоду

 

Рік  

Загальний фонд Спеціальний фонд  Разом 
Затверджено 

Верховною 

Радою 

України на 

рік з 

урахуванням 

змін,  

млн грн. 

План на рік з 

урахуванням 

внесених 

змін, 

млн. грн. 

Виконано, 

млн. грн. 

Відсоток 

виконання, 

% 

Затверджено 

Верховною 

Радою 

України на 

рік з 

урахуванням 

змін, 

млн. грн. 

План на рік з 

урахуванням 

внесених 

змін, 

млн. грн. 

Виконано, 

млн. грн. 

Відсоток 

виконання 

% 

Затверджено 

Верховною 

Радою 

України на 

рік з 

урахуванням 

змін, 

млн. грн. 

План на рік 

з 

урахування

м внесених 

змін, 

млн. грн. 

Виконано, 

млн. грн. 

Відсоток 

виконання, 

% 

2007 438,4 682,7 728,4 106,7 1283,1 1289,7 799,3 62,0 1721,5 1972,4 1527,7 77,4 

2008 2199,8 2585,8 2329,7 90,1 1544,5 1499,1 484,1 32,3 3744,3 4084,9 2813,8 68,9 

2009 -415,9 -382,3 498,0 не виконано 3131,9 4254,4 2282,4 53,6 2715,9 3872,1 2780,3 71,8 

2010 -557,8 -1050,1 -191,5 18,2 1900,7 2097,7 1483,5 70,7 1342,9 1047,6 1292,0 123,3 

2011 -5294,4 -5294,4 -525,6  9,9 1822,5 3348,1 5240,6 156,5 -3471,9 -1946,4 4715,0 не виконано 

2012 -3351,9 -3528,2 -612,4  17,4 2514,0 2544,9 4468,7 175,6 -837,9 -983,2 3856,3 не виконано 

2013 -3870,7 -3818,1 -4081,0  106,9 5172,3 6366,8 4558,4 71,6 1301,6 2548,7 477,5 18,7 

2014  -38,1 -38,1 676,5 не виконано 4836,9 5168,3 4242,7 82,1 4798,7 5130,2 4919,3 95,9 

Джерело: розроблено  на основі [402Помилка! Джерело посилання не знайдено.] 
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Додаток Т 

 Динаміка державного кредитування за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету в 

Україні у 2011-2014 рр., на кінець періоду  (млн. грн.) 

 Джерело: розроблено автором на основі [58] 

 

 

 

П О К А З Н И К И 

2011 2012 2013 2014 

Затверджено 

ВРУ  з 

урахуванням 

змін  

План з 

урахуванням 

внесених змін 

 Виконано   

Затверджено 

ВРУ  з 

урахування

м змін  

План з 

урахуванням 

внесених змін 

 Виконано   

Затверджено 

ВРУ  з 

урахуванням 

змін  

План з 

урахуванням 

внесених змін 

 Виконано   

Затверджено 

ВРУ  з 

урахуванням 

змін  

План з 

урахуванням 

внесених змін 

 Виконано   

Мін-во енергетики та 

вугільної промисловості  
316,60 554,60 436,72 1 148,57 1 148,57 651,92 2 063,37 3 257,12 1 990,58 2 388,13 2 688,13 2140,5 

Мін-во економ. розвитку і 

торгівлі України 
10,30 10,30 0,00 8,56 8,56 0,00       700,00 700,00 - 

Мін-во освіти і науки, молоді 

та спорту України 
5,30 3,13 -0,27 5,00 5,00 -0,92 5,00 5,76 2,27 0,00 0,00 0,534 

Державне агентство 

України з управління держ. 

корпоративними правами  

40,00 40,00 40,00 -  -  -  -  -  -  -  - - 

Мін-во регіонального 

розвитку, будівництва та 

ЖКГ України 

174,0 205,73 138,02 539,95 539,95 308,66 571,05 623,67 381,37 368,23 399, 7 313, 5 

Мін-во аграрної політики та 

продовольства України 
-365,9 -365,40 1 522,83 -745,50 -745,50 1 885,67 -505,00 -505,00 -350,79 -105,00 -105,00 -126,4 

Державна служба 

автомобільних доріг  
1 978,80 2 504,34 2 504,34 2 500,01 2 546,38 2 545,38 3 150,09 3 150,09 2 661,50 2 291,24 2 291,24 2027,4 

Мін-во фінансів України  -5 256,84 -4 526,77 344,38 -4 039,07 -4 279,07 -1 381,79 -3 731,66 -3 731,66 -4 165,30 111,26 111,26 598,5 

Державне агентство з 

інвестицій та управління 

націон. проектами України  

-204,80 -204,80 -146,31 -177,12 -177,12 -111,96 -203,57 -203,57 -0,02 -203,68 -203,68 - 

НАК "Украгролізинг" -169,30 -169,30 -126,22 -80,00 -80,00 -80,69 -58,00 -58,00 -51,89 -52,00 -52,00 -34,3 

Львівська ОДА  -  -  - 0,00 4, 09 1,39 -  -  -  -  - 
 

Державна служба України з 

питань регуляторної 

політики  

 - -   - 10,30 10,30 0,00 10,30 10,30 9,78 0,56 0,56 0,49 

Всього -3 471, 86 -1 946,37 4 714, 97 -837, 86 -1 027,4 3 817,66 1 301,58 2 548,72 477,5 4 798,7  5 130,2  4 919,3   
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Додаток У  

Динаміка міжнародних кредитів в Україну та їх частка у ВВП  у 2001-2015 рр. на початок періоду 

(млн. дол. США) 

 

 

Джерело: [49, 113] 

 

 

 

Кредитори 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Іноземні кредити в Україну, 

всього 
9170 9365 10096 11692 15103 19373 28763 47504 65457 63768 69620 71028 68721 64 325 65 223 

  у тому числі: 

Органи грошово-кредитного 

регулювання 
2079 1970 1933 1909 1685 1254 880 462 4725 6082 7384 7362 4728 1649 2277 

 кредити та позики від МВФ 1998 1909 1876 1836 1605 1188 830 431 4709 6075 7384 7362 4728 1649 2277 

 інші довгострокові 81 61 57 73 80 66 50 31 16 7 0 0 0 0 0 

Сектор державного управління 5500 5360 5477 5461 5618 5010 4 676 4470 4 962 10105 13890 13941 11163 8639 11199 

 довгострокові 5500 5360 5477 5461 5618 5010 4 676 4470 4 962 10105 11890 11941 11163 8639 11199 

 короткострокові   - - - - - - - - - - 2000 2000 0 0 0 

Банки 130 275 612 1095 1424 3091 8896 20448 27007 20573 19359 16808 14114 13283 13274 

 довгострокові   … … 225 375 566 1230 3515 10633 19157 17634 16586 13198 11466 9629 8662 

 короткострокові   130 275 387 720 858 1861 5381 9815 7850 2939 2773 3610 2648 3654 4612 

Інші сектори 1461 1760 2074 3227 6376 10018 14311 22124 28763 27008 28987 32917 38716 40754 38473 

 довгострокові
 
 1274 1611 1673 2864 5905 9384 13575 21286 27963 26483 28197 31426 38006 39872 37373 

 короткострокові   187 149 401 363 471 634 736 838 800 525 790 1491 710 882 1100 

ВВП України, дол. США 
31 028 38 453 42 525 50347 64928 86309 107753 142719 179382 117115 136420 165239 176308 182026 130908 

Частка  іноземних кредитів у 

ВВП, % 
29,6 24,4 23,7 23,2 23,3 22,4 26,7 33,3 36,5 54,5 51,0 43,0 39,0 35,3 49,8 
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Додаток Ф 

Трансакції МВФ з Україною впродовж 1994-2014рр., на кінець періоду  

(СПЗ) 

Роки 
Надання 

кредитів 

Погашення кредитної 

заборгованості 

Збори та виплачені 

відсотки 

2014 2 972 670 000 2,390,625,000 38 583 660 

2013 0 3 656 250 000 110 651 324 

2012 0 2 234 375 000 198 041 797 

2011 0 0 230 042 458 

2010 2 250 000 000 0 157 671 211 

2009 4 000 000 000 57 283 337 87 374 376 

2008 3 000 000 000 215 618 334 8 608 160 

2007 0 278 975 000 25 278 365 

2006 0 278 974 998 35 979 125 

2005 0 202 825 419 34 108 497 

2004 0 201 800 002 30 057 314 

2003 0 144 516 665 31 075 544 

2002 0 140 748 392 42 719 449 

2001 290 780 000 361 231 584 68 164 641 

2000 190 070 000 643 491 270 92 499 478 

1999 466 600 000 407 031 249 80 734 514 

1998 281 815 500 77 331 250 84 795 670 

1997 207 262 000 0 74 062 799 

1996 536 000 000 0 51 289 813 

1995 787 975 000 0 27 551 931 

1994 249 325 000 0 38 868 

Джерело: [326]  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extrans2.aspx?memberKey1=993&valueDate=2014&yearType=C&acctType1=GRASDA&extrans_flag=Y
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Додаток Х  

Перелік затверджених кредитних проектів МБРР для України впродовж 1994-2014 рр.  (млн. дол. США) 

Джерело: [331] 

Кодифікація НАЗВА ПРОЕКТУ Країна 

Сума 

зарезервованих 

коштів 

Кредитні лінії  Статус 
Дата 

затвердження 

P150313 Проект розробки політики розвитку 1 Україна 750.0 МБРР / МАР закритий 22.05.2014 

P132741 
Проект з підвищення енергоефективності у секторі централізованого 

теплопостачання 
Україна 332.0 МБРР / МАР активний 22.05.2014 

P109649 Другий проекту розвитку експорту Україна 150.0 МБРР / МАР активний 25.08.2011 

P096586 Проект з енергоефективності Україна 200.0 МБРР / МАР активний 17.05.2011 

P115515 Додаткове фінансування проекту "Реабілітація гідроелектростанцій" Україна 60.0 МБРР / МАР активний 19.11.2009 

P115143 Розвиток фінансового оздоровлення Україна 400.0 МБРР / МАР закритий 17.09.2009 

P100580 Проект із покращення автодоріг та підвищення безпеки руху  Україна 400.0 МБРР / МАР закритий 07.04.2009 

P107365 Розробка кредитної політики 3 (DPL 3) Україна 500.0 МБРР / МАР закритий 22.12.2008 

P096389 Проект розробки політики розвитку 2 (DPL 2) Україна 300.0 МБРР / МАР закритий 20.12.2007 

P095337 Проект удосконалення соціальної допомоги в Україні Україна 140.0 МБРР / МАР активний 28.08.2007 

P096207 Передача електроенергії Україна 200.0 МБРР / МАР активний 02.08.2007 

P076553 Aces до проекту фінансових послуг Україна 150.0 МБРР / МАР закритий 22.06.2006 

P079316 Розробка кредитної політики (PAL 3) Україна 251.26 МБРР / МАР закритий 05.07.2005 

P083702 Реабілітація гідроелектростанцій Україна 106.0 МБРР / МАР активний 21.06.2005 

P077738 Проект рівного доступу до якісної освіти в Україні  Україна 86.59 МБРР / МАР закритий 24.05.2005 

P074972 Програмне регулювання кредиту 2 Україна 250.0 МБРР / МАР закритий 09.12.2003 

P035777 Проект розвитку земельного кадастру та права власності на землю  Україна 195.13 МБРР / МАР закритий 24.06.2003 

P074885 Проект e-розвитку Україна 5.0 МБРР / МАР закритий 06.05.2003 

P070693 Програмне регулювання кредиту Україна 250.0 МБРР / МАР закритий 20.09.2001 

P049502 Кредитування розвитку підприємництва 2 (EDAL 2) Україна 300.0 МБРР / МАР закритий 15.09.1998 

P040560 Кредитування структурної перебудови у фінансовому секторі Україна 300.0 МБРР / МАР закритий 15.09.1998 

P040564 Проект з вдосконалення управління вугільною промисловістю Україна 300.0 МБРР / МАР закритий 11.12.1996 

P044851 Проект з розвитку експорту Україна 70.0 МБРР / МАР закритий 21.11.1996 

P009113 Проект з регулювання аграрного сектору Україна 300.0 МБРР / МАР закритий 17.10.1996 

P035814 Кредитування розвитку підприємництва (EDAL) Україна 310.0 МБРР / МАР закритий 27.06.1996 

P009108 Кредитування відновлення економіки Україна 500.0 МБРР / МАР закритий 22.12.1994 
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Додаток Ц 
Перелік затверджених кредитних проектів ЄІБ для України впродовж 2007-2014 рр., тис. євро 

НАЗВА 
СЕКТОР 

Дата 
затвердження 

Сума  
тис. (€) 

Опис проекту 

Уренгой- Помари- Ужгород енергетика 01/12/2014 150 000  

MHP AGRI-FOOD 
промисловість 01/12/2014 

30000 
Будівництво інтегрованого птахо- кормо-виробничого комплексу, що включає два зерно 
сховища, переробного комбікормового заводу і соняшникової дробильної установки 
поблизу Ладижин (Вінницька область) 

MHP AGRI-FOOD 
промисловість 01/12/2014 

55000 
Будівництво інтегрованого птахо- кормо-виробничого комплексу, що включає два зерно 
сховища, переробного комбікормового заводу і соняшникової дробильної установки 
поблизу Ладижин (Вінницька область) 

Астарта AGRI-FOOD і адаптація до 
зміни клімату промисловість 17/10/2014 

50000 
 

"Бескид" залізничний тунель 
транспорт 07/05/2014 

55000 
Будівництво нового 1.8 км двоколійного тунелю на Пан-європейському коридорі V 
(Південно-Захід) 

ОЩАДБАНК кредит для малих і 
середніх підприємств кредитні лінії 30/12/2013 

220000 
Фінансування малих- та середньомасштабних проектів 

Зелений для Growth Fund II енергетика 03/12/2013 2500 Підвищення ефективності інвестицій в Green for Growth Fund,  в Південно-Східній Європі 

Дніпропетровський метрополітен 
завершення 

транспорт 25/10/2013 
152000 

Розширення Дніпропетровської лінії метро і будівництво трьох нових станцій Оновлення 
та модернізація об'єктів управління повітряним рухом України Участь в інвестиційному 
фонді орієнтації стійка біомаса та лісового господарства 

Аеронавігаційне оновлення України транспорт 12/03/2013 41180 Фінансування малих та середньомасштабних проектів підприємств 

Dasos TIMBERLAND Фонд II 
сільське, рибне, 
лісове госп-во 02/01/2013 

3000 
Фінансування малих та середньомасштабних проектів підприємств 

"Укрексімбанк" кредит на малих і 
середніх підприємств і MID-CAPS кредитні лінії 28/12/2012 

100000 
Фінансування малих та середньомасштабних проектів підприємств 

ПРОМІНВЕСТБАНК кредит МСП і 
MID-CAPS кредитні лінії 21/12/2012 

200000 
Фінансування малих та середньомасштабних проектів підприємств 

UNICREDIT позика для МСП і 
пріоритетних проектів кредитні лінії 20/12/2012 

140000 
Фінансування малих та середньомасштабних проектів підприємств 

Гідроелектростанції. Реабілітація 
електроенергії 

енергетика 21/09/2012 
200000 

Модернізація та реконструкція 21 гідроагрегатів на березі річки Дніпро Будівництво лінії 
електропередачі і допоміжних споруд на півдні України Відновлення та модернізація 
радіальних магістральних доріг, що ведуть до Києва 

750кВ Запорізька-Каховська лінія енергетика 16/09/2011 175000  
Європейські дороги України IIІ транспорт 27/05/2011 250000 Відновлення та модернізація радіальних магістральних доріг, що ведуть до Києва 
Європейські дороги  України  II транспорт 27/05/2011 200000 Відновлення та модернізація радіальних магістральних доріг, що ведуть до Києва 

Миколаївводоканал 
водопостачання 02/02/2010 

15540 
Реконструкція та модернізація систем водопостачання та збору стічних вод та очисних 
споруд в Миколаївському водоканалі (південна Україна) 

"Форумбанк" кредит для малого і 
середнього бізнесу кредитні лінії 23/12/2009 

100000 
Фінансування малих та середньомасштабних проектів підприємств 

РІВНЕ-КИЇВ високовольтна лінія енергетика 20/10/2008 150000 Будівництво ЛЕП між Рівненською та Києві 
Європейські дороги  України транспорт 30/07/2007 200000 Відновлення та модернізація радіальних магістральних доріг, що ведуть до Києва 
Всього     2489220  
Джерело: [325] 
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Додаток Ч  
Перелік проектів ЧБТР для України у 2001-2014 рр.  

(дол. США, Євро) 
 

№ 

з/п 
Назва проекту Стислий опис проекту 

Дата 

затвердження 

Затверджена 

сума кредиту 

Дата 

підписання 

Підписано на 

суму  

Статус 

 Порт Іллічівськ 
 Будівництво зернового терміналу в сучасної та ефективної 
установки обробки зерна 03.03.2001 9 000 000 3.10.2001 9 000 000 погашений 

1 
“Трансбалканський 

газопровід” (фаза 2) 
Будівництво нових потужностей газопроводу 13.09.2001 6 000 000 21.11.2001 5.944.909 

погашений 

 Прокредит Банк  Фінансування малого та середнього бізнесу 
06.09.2002 

05.06.2004 
5 000 000 
2 500 000 

10.03.2003 

22.06.2004 
5 000 000 
2 500 000 

погашений 

 Концерн Стірол Оновлення основних виробничих ліній концерну 27.02.2004 10 000 000 21.10.2004 10 000 000 погашений 

 Чорноморнафтогаз 
Підтримання основної бізнес-діяльності НАК 
Чорноморнафтогаз, 17.04.2004 20 000 000 12.08.2004 18 000 000 погашений 

 “Галнафтогаз І” 
Розширення мережі та модернізації існуючих газозаправних 
станцій (ГНС) в Україні. 5.06.2004  23 000 000 22.10.2004 23 000 000 погашений 

 Прокредит Банк ІІ Фінансування малого та середнього бізнесу 10.02.2006 12 500 000 04.05.2004 12 500 000 Погашений 

 ПУМБ Фінансування імпорту клієнтів в Україні 
05.06.2004 

01.12.2006 
10 000 000 
8 000 000 

11.10.2004 

14.08.2006 
10 000 000 
8 000 000 

погашений 

 Астеліт 
Фінансування розгортання мережі з мережі Astelitós GSM в 
Україні 10.02.2006 23.000.000 31.08.2006 23 000 000 погашений 

2. 
Група Вернал “Vernal 

Group” 
Фінансування програми з оновлення парку морського флоту 28.07.2006 18.500.000 19.04.2007 13 200 000 

погашений 

3 “Кредитпромбанк” 
Розвиток послуг на експорт з України та імпорт з країн 
Чорноморського регіону 27.04.2007 10 000 000 17.10.2007 10 000 000 активний 

 “Альфа-Нафта Петролеум” 
Створення нових та реконструкції станцій з видобування газу та 
нафти 27.04.2007 36.000.000 03.05.2007 36 000 000 погашений 

5  “Галнафтогаз ІІ” Побудова та розвиток регіональної інфраструктури 27.04.2007 14.000.000 16.07.2007 14 000 000 активний 

6 “Чорноморнафтогаз ІІ” 
Розвиток існуючих запасів нафти і газу, збільшення виробництва 
і поставок нафти і газу, зменшення залежності від імпорту 
енергоносіїв.  

27.04.2007 21.000.000 31.10.2007 21 000 000 
активний 

 Українські залізниці 
Для оновленню рухомого складу, модернізації залізничних колій 
та модернізація та реконструкція залізничних станцій, мостів 06.07.2007 36 000 000 06.08.2007 36 000 000  погашений 

7. 
“Індустріальний Союз 

Донбасу” 
Кредитування розвитку 09.08.2007 36 500 000 24.09.2007 36 500 000 

активний 

 Прокредит Банк ІІІ Фінансування малого та середнього бізнесу 01.12.2007 10 000 000 23.01.2008 10 000 000 погашений 

8  Банк “Південний” Кредитування малого та середнього підприємництва 
08.05.2007 

04.04.2008 

10 000 000 

20 000 000 

22.05.2007 

11.06.2008 

10 000 000 

20 000 000 

погашений 

активний 

 



534 

 

№ 

з/п 
Назва проекту Стислий опис проекту 

Дата 

затвердження 

Затверджена 

сума кредиту 

Дата 

підписання 

Підписано на 

суму  

Статус 

9 

Фонд європейського 

приєднання “Emerging 

Europe Accession Fund”, 

Євро 

Інвестування у статутній капітал МСП, що мають стратегічне 
економічне значення у регіоні Східної Європи 25.09.2009 7 042 000 21.06.2010 7 000 00 

активний 

10. Фонд “Europe Virgin Fund” Кредитування розвитку 29.04.2011 12 025 000 29.07.2011 12 000 000   активний 

11. 

Фонд відновлення 

“EquityADM CEECAT”, 

Євро 

Інвестування компаній країн Центральної та Східної Європи, 
Центральної Азії та Туреччини 21.07.2011 15 000 000 29.07.2011 15 000 000 

активний 

12. “Галнафтогаз ІІІ” Розбудова мережі  газозаправних станцій 21.07.2011 30 000 000 05.09.2011 30 000 000 активний 

13. "Група ДТЕК" Підвищення ефективності та надійності енергопостачання 20.09.2013 30 000 000  23.12.2013 30 000 000 активний 

14. Банк "Восток" Підтримка фінансового сектору в Україні 08.10.2013 5 000 000 8.12.2013   5 000 000 активний 

15. 
"Галнафтогаз 

фінансування", дол. США  
Розширення мережі газозаправних станційв Україні та 
рефінансування  деяких існуючих короткотермінових боргів 30.10.2013 25 000 000  15.11.2013  20 000 000  

активний 

16. Банк "Восток", дол. США  Підтримка фінансового сектору в Україні 20.09.2014 2 500 000   активний 

17. Банк "Восток", дол. США  Підтримка фінансового сектору в Україні 20.09.2014 5 000 000   активний 

  ВСЬОГО     

22 042 000 євро 

 та 450 525 000 

дол. США 

  

  

22 000 000 євро 

та 382 644 909 

дол. США 

 

 

Джерело: [332] 
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Додаток  Ш  

Концептуальні напрями функціонування та розвитку кредитного ринку України 

Сегменти КР 

Групи  

заходів 

СЕГМЕНТИ КРЕДИТНОГО РИНКУ 

Банківське  

кредитування 

Небанківське 

кредитування 

Державне  

кредитування 

Міжнародне 

кредитування 

Нормативно-правове 

забезпечення 

 ініціювати прийняття Законів України «Про кредит та кредитну діяльність»,  «Про похідні фінансові інструменти», «Про 

споживче кредитування», «Про ломбарди та ломбардну діяльність»; 

 внести зміни до Законів України «Про виконавче провадження» та «Про заставу» з метою захисту прав кредиторів 

 

 внести зміни до Законів 

України «Про банки і 

банківську діяльність»; 

 нормативно врегулювати 

питання щодо супутніх послуг 

за споживчим кредитуванням 

 продовжити роботу з 

гармонізації банківського 

законодавства України 

 внести зміни до Закону 

України «Про систему 

гарантування вкладів 

фізичних осіб»; 

 розробити нормативно-

правові акти для 

регламентації 

функціонування юрид. осіб 

публ. права, інших кред. 

установ, фін.  компаній, 

факторингових компаній 

 внести зміни до Закону України «Про Рахункову палату» 

Фінансово-

економічні заходи 

 запровадження ефективного механізму очищення кредитного ринку від проблемних активів; 

 підвищити ефективність інструментів впливу регуляторів на кредиторів ринку 

 відновити стабільну роботу та 

підвищити фінансову стійкості 

установ банківської системи; 

 впроваджувати сучасні системи 

управління ризиками; 

 забезпечувати підтримку 

ліквідності банків; 

 підвищити рівень капіталізації 

банків 

 створити ефективний 

механізм рефінансування; 

 забезпечити належний 

рівень капіталізації 

фінансових установ; 

 запровадити механізм 

підтримки фінансової 

стабільності; 

 посилити контроль за 

дотриманням економічних 

нормативів щодо 

резервування коштів 

 кредитувати розвиток 

пріоритетних галузей 

економіки; 

 запровадити оцінку 

ефективності використання 

кредитних ресурсів; 

 забезпечити виконання 

планових показників 

повернення та надання 

державних кредитів з боку 

головних розпорядників 

бюджетних коштів 

 запровадити оцінку 

ефективності використання 

позичених коштів іноземних 

кредиторів 
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Джерело: власна розробка автора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інституційно-

організаційне 

забезпечення 

 вдосконалити інституційну структуру кредитного ринку в частині створення мегарегулятора, Ради з фінансової стабільності, 

Центрального реєстру позичальників, Агенції по роботі із проблемними кредитами тощо 

 стимулювати розвиток інструментів кредитного ринку; 

 удосконалити механізм захисту прав кредиторів та позичальників; 

 оприлюднювати рейтингові оцінки фінансових установ (банківських та небанківських), удосконалити порядок розкриття у 

звітності публічної інформації. 
 перевірити надання банками 

інформації споживачам про 

умови кредитування; 

 підвищити кваліфікаційні 

вимоги до працівників, які 

працюють на точках продажу 

кредитів; 

 урегульовувати правові 

конфлікти за допомогою 

третейських судів; 

 запровадити інститут 

фінансового омбудсмена. 

 ініціювати створення 

допоміжних структур: 

стабілізаційних фондів, 

страхових фондів, бюро 

кредитних історій, 

аудиторських бюро, освітніх 

центрів тощо; 

 підвищити якість 

обслуговування клієнтів. 

 розробити дієвий механізм повернення/вилучення бюджетних 

коштів у безвідповідальних позичальників 

 дотримуватися принципів кредитування; 

  визначати доцільності наданих кредитів (використання позик); 

 підвищити рівня фінансового управління головних 

розпорядників бюджетних коштів; 

 підвищити відповідальність державних органів за невиконання 

показників (бюджетних та кошторисних); 

 забезпечити прозорість використання державних кредитів 

(позик). 

Соціально-

маркетингові заходи 

 розробити соціальну піар-компанію для відновлення довіри населення до банків; 

 пропагувати заощаджувальну модель поведінки населення; 

 формувати позитивні очікування розвитку банківської системи; 

 запровадити відповідальність політиків, посадових осіб і засобів масової інформації за створення негативного 

інформаційного середовища; 

 впроваджувати програми фінансової грамотності у навчальних закладах та через ЗМІ для широкого загалу населення 
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Додаток Щ 

Статистично-аналітичні дані по Україні за 1996-2014 рр. для розрахунку матриці кореляції (на кінець періоду) 
 

* Безробітне населення (за МОП) у віці 15-70 рр. у % до економічно активного населення  
   ** середньорічні облікова ставка 

       
*** Дані за І півріччя 2015 року 

        

 

ВВП, 

млн грн 

Інфляція, 

% 

Рівень 

безробіття*,% 

Державний і 

гарантований 

державою 

борг, млрд 

грн 

Середня 

з/п, 

грн./ 

місяць 

Прямі 

іноземні 

інвестиції, 

млн дол. США 

Облікова 

ставка 

НБУ **, 

% 

Курс 

валют, 

грн за 

100 дол. 

США 

Експорт, 

млн дол. 

США 

Імпорт, 

млн дол. 

США 

Кількість 

банків, 

од. 

1996 81519 139,7 5,6 20,4 143 896,9 75,1 182,95 19147,4  18807,9 229 

1997 93365 110,1 8,3 28,3 153 1438,2 24 186,17 18970,3  18546,3 227 

1998 102593 120 9,8 49,4 178 2063,6 53,8 244,95 16457,2 16106,5 214 

1999 130442 119,2 12,8 79,5 230 2810,7 50,6 413,04 15195,5 12959,3 203 

2000 170070 125,8 13,1 77 311 3281,8 30,75 544,02  18059,3 15 108 195 

2001 204190 106,1 12,4 74,6 376 3875 18,3 537,01  19 809 16 923 189 

2002 225810 99,4 11,7 75,7 462 4555,3 9,12 532,66  22 012 18 169 182 

2003 267344 108,2 10,3 77,5 590 5471,8 7 533,27  27 328 24 479 179 

2004 345113 112,3 9,7 85,4 806 6794,4 8,2 531,92  37 980  31 055 182 

2005 441452 110,3 9,2 78,1 1041 9047 9,5 512,47  40 422  39 076 186 

2006 544153 111,6 7,8 80,5 1351 16890 8,5 505  45 874  48 754 193 

2007 720731 116,6 7,4 88,7 1806 21607,3 8 505  58 287  65 651 198 

2008 948056 122,3 6,9 189,4 1906 29542,7 11 526,72  78 744  92 002 198 

2009 913345 112,3 6,9 317,9 2239 35616,4 10,62 779,12  49 301  50 610 198 

2010 1082569 109,1 9,6 432,3 2633 40053 8,58 793,56 63 190 66 188 182 

2011 1316600 104,6 8,8 473,1 3026 44806 7,75 796,76 82 107 88 855 176 

2012 1408889 99,8 8,6 515,5 3265 50333,9 7,5 779,1 82 337 91 364 176 

2013 1454931 100,5 8,1 584,37 3480 55296,8 6,75 799,3 78 148 84 573 176 

2014 1566728 124,9 7,7 1100,83 3788 58156,9 12 799,3 65423 60801,8 180 

            



538 

 

 



 539 

 


