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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У сучасний період соціально-економічного розвитку 
України намітилася низка негативних тенденцій, пов’язаних зі сповільненням 
темпів розширення місткості внутрішнього споживчого ринку, зниженням 
купівельної спроможності та послабленням можливостей значних верств 
населення щодо придбання і споживання споживчих товарів і послуг, передусім 
інвестиційного призначення. Це значно стримує зростання ділової активності, 
розвиток і підвищення ефективності внутрішнього виробництва, нарощування 
виробничих потужностей економіки, формування обігового капіталу 
підприємств у сферах виробництва, обміну і споживання, призводить до 
погіршення важливих структурних характеристик функціонування 
внутрішнього ринку, включно з посиленням імпортозалежності. 

Однією з системних причин вказаних проблем стало зменшення обсягів 
банківської кредитної діяльності на споживчому ринку України, що відбулося 
внаслідок об’єктивних причин обмеження доступності і зростання вартості 
кредитів та позик, а також чинника недостатньої ефективності державного 
регулювання банківської кредитної діяльності. Відновлення належного 
фінансового забезпечення реалізації потенціалу споживчого попиту населення в 
значній мірі потребує ефективного державного регулювання банківської 
кредитної діяльності, наслідками чого стануть покращення доступності 
споживчого кредитування для населення та розвиток конкурентоздатного ринку 
споживчого кредитування, належне розширення асортименту та оптимізація 
вартості кредитного ресурсу. 

Теоретико-методичні та прикладні аспекти кредитної діяльності на 
споживчому ринку досліджуються у працях таких науковців, як О. Азарян,       
О. Березін, І. Бланк, В. Борисевич, С. Брю, О. Вовчак, Н. Голошубова,                    
В. Гусаков, С. Дем’яненко, І. Івасів, В. Ільяшенко, Ф. Котлер, В. Лагутін,              
Л. Лігоненко, І. Лошенюк, А. Мазаракі, К. Макконел, Л. Мазник, О. Мицак,                 
О. Копилюк, М. Одинцов, Б. Пасхавер, Н. Попадинця, В. Распопова, П. Саблук, 
Н. Ушакова, С. Черкасова та інші. Особливості державного регулювання 
банківської кредитної діяльності на споживчому ринку держави достатньо 
комплексно висвітлені у працях Е. Азаряна, А. Акмаєва, А. Гальчинського,            
Н. Горячих, П. Ещенка, Б. Кліяненка, Н. Куценка, С. Кузьміна, Л. Левчук,         
А. Льовіна, Д. Міргородського, Ю. Палкина, П. Скріпчука, А. Яркина та інших. 

Проте наявні складність і системність проблеми підвищення ефективності 
державного регулювання у сфері банківської кредитної діяльності на 
споживчому ринку значно знижують ефективність розрізнених та розроблених 
сьогодні інструментів і засобів у цій сфері, що об’єктивно актуалізувало 
необхідність обґрунтування більш ефективного і прийнятного для поточних 
умов соціально-економічного розвитку держави організаційно-економічного 
механізму державного регулювання банківської кредитної діяльності на 
споживчому ринку України і зумовило вибір теми, об’єкта та предмету 
дослідження, окреслило його мету та завдання.     

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
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Дисертаційна робота пов’язана з темами наукових досліджень Львівського 
торговельно-економічного університету, зокрема в межах науково-дослідної теми 
“Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-
економічного розвитку України” (номер державної реєстрації 0115U004165), де 
автором обґрунтовані напрями та засоби модернізації системи банківської 
кредитної діяльності на споживчому ринку України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є наукове 
обґрунтування теоретико-методичних засад і прикладних інструментів 
формування та реалізації організаційно-економічного механізму державного 
регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку України. 

З урахуванням визначеної мети в роботі поставлено і вирішено такі 
завдання: 

- узагальнити теоретичні положення розвитку споживчого ринку як 
об’єкта державного регулювання; 

- сформувати концептуальні положення теоретичних аспектів розвитку 
банківського кредитування на споживчому ринку; 

- з’ясувати теоретико-методичні основи організаційно-економічного 
механізму державного регулювання банківського кредитування на споживчому 
ринку; 

- здійснити аналіз сучасного стану розвитку споживчого ринку як 
передумови реалізації державної політики регулювання банківської кредитної 
діяльності; 

- проаналізувати ефективність реалізації організаційно-економічного 
механізму державного регулювання банківської кредитної діяльності на 
споживчому ринку; 

- обґрунтувати пріоритети державного регулювання розвитку 
банківської кредитної діяльності на споживчому ринку; 

- сформувати принципи, рівні та цільові орієнтири реалізації 
організаційно-економічного механізму державного регулювання банківської 
кредитної діяльності на споживчому ринку; 

- визначити напрями вдосконалення правового базису державного 
регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку.          

 Об’єкт дослідження – процеси формування та реалізації організаційно-
економічного механізму державного регулювання банківської кредитної 
діяльності на споживчому ринку. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні підходи та прикладні 
інструменти і засоби державного регулювання розвитку банківської кредитної 
діяльності на споживчому ринку України.  

Методи дослідження. Під час дослідження використано комплекс 
філософських, загальнонаукових і спеціальних методів пізнання. Абстрактно-
логічний метод застосовано під час формування висновків про доцільність 
модернізації державного регулювання банківського споживчого кредитування в 
Україні. Метод декомпозиції застосовано для обґрунтування сутності понять 
“споживчий кредит” та “механізм державного регулювання банківського 
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споживчого кредитування на споживчому ринку”. Метод експертних оцінок, 
аналізу та синтезу, статистично-економічний метод пізнання використані для 
оцінювання стану розвитку банківського кредитування споживчого ринку та 
ефективності використання його державного регулювання. За допомогою 
системного підходу і методу прогнозування запропоновано шляхи 
удосконалення державного регулювання розвитку банківського кредитування 
на споживчому ринку. Комплексний та порівняльний методи використано під 
час удосконалення інституційного базису формування і реалізації 
організаційно-економічного механізму державного регулювання банківської 
кредитної діяльності на споживчому ринку. 

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та нормативно-
правові акти з питань регулювання банківської кредитної діяльності на 
споживчому ринку, офіційні статистичні матеріали Національного банку 
України, Асоціації комерційних банків України, Державного фонду сприяння 
молодіжному будівництву, Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України, Державної служби статистики України та Міжнародного 
валютного фонду, монографічні дослідження та наукові публікації вітчизняних і 
зарубіжних вчених, періодичні видання, інформаційно-аналітичні бюлетені, 
офіційні інтернет-ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні 
існуючих та обґрунтуванні нових теоретичних і практичних рекомендацій щодо 
формування та реалізації організаційно-економічного механізму державного 
регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку України. 
Зокрема, у дисертації: 

удосконалено: 
- склад та структуру елементів організаційно-економічного механізму 

державного регулювання розвитку банківської кредитної діяльності на 
споживчому ринку, зокрема, на відміну від використовуваних підходів, 
обґрунтовано необхідність використання організаційно-адміністративного, 
економічного, коригувального та нормативно-регулятивного інструментів 
державного впливу, за рахунок впровадження яких у повній мірі реалізується 
потенціал кредитної активності банків та потенційних споживачів послуг 
банківського кредитування на споживчому ринку; 

- систему завдань державного регулювання розвитку банківської 
кредитної діяльності на споживчому ринку, яку доповнено посиленням 
регулювання центральним банком банківської системи держави, наданням 
доступу більшій кількості банків до державних кредитних ресурсів, 
встановленням центральним банком пруденційних обмежень ризиків 
банківської діяльності, діагностуванням проблем у сфері банківського 
кредитування на споживчому ринку на ранньому етапі їх розвитку, 
покращенням контролю обов’язкових резервів банків країни та збереженням їх 
ліквідності; 

- інструментарій державного нагляду та контролю банківської кредитної 
діяльності на споживчому ринку за рахунок створення єдиного державного 
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бюро кредитних історій, інституціалізація якого сприятиме акумуляції 
інформації про попередніх користувачів послуг споживчого кредитування, 
уможливленню процесів достовірного оцінювання ризику надання позик 
потенційним позичальникам та спроможності здійснення постійного нагляду за 
концентрацією кредитних ризиків банківського сектору зі сторони 
центрального банку, зниженню рівня вартості плати за користування кредитними 
позиками; 

- склад стратегічних пріоритетів державного регулювання розвитку 
банківської кредитної діяльності на споживчому ринку шляхом обґрунтування 
змістових характеристик і засобів таких стратегічних завдань, як підвищення 
рівня охоплення банківськими споживчими кредитами роздрібного 
товарообороту і населення держави, а також покращення якісних характеристик 
банківського споживчого кредитування. Реалізація цих додаткових завдань 
сприятиме зростанню пропозиції вітчизняних товарів споживчого призначення, 
підвищенню рівня їх якості та зниженню вартості, покращенню доступності 
послуг банківського споживчого кредитування; 

набули подальшого розвитку: 
- теоретико-методичні засади формування сукупності принципів 

державного регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому 
ринку. До традиційно використовуваних принципів додано групи соціально 
орієнтованих та управлінських принципів, що гарантуватиме здійснення 
державного регулювання споживчого ринку із врахуванням динаміки зміни 
соціально-економічних показників, враховуватиме цілісний аналіз 
функціонування споживчого ринку і відстеження причинно-наслідкових 
зв’язків основних тенденцій його розвитку й ефективного управління 
розвитком банківського споживчого кредитування в державі; 

 - інструментарій державного регулювання розвитку банківської 
кредитної діяльності на споживчому ринку шляхом включення податкових та 
бюджетних інструментів, орієнтованих на зменшення ставки податку на 
прибуток банківських установ та збільшення обсягу державних інвестицій у 
банківський сектор, що дозволить знизити рівень відсоткових ставок за 
банківськими споживчими позиками, збільшити обсяг програм пільгового 
кредитування споживчого ринку, покращити доступність кредитування для 
різних верств населення, збільшити місткість внутрішнього споживчого ринку 
для виробництва і продажу вітчизняних товарів (послуг); 

 - інституційне забезпечення державного регулювання розвитку 
банківського кредитування на споживчому ринку шляхом його доповнення 
положеннями, які стосуються захисту прав та інтересів кредиторів, протидії 
зловживанню позичальників власними правами та застосуванню схем ухиляння 
від виконання боргових зобов’язань споживачів послуг перед кредиторами.  

Практичне значення отриманих результатів. Практична цінність 
проведеного дослідження полягає у можливості використання розроблених 
положень, висновків і рекомендацій дисертації при вдосконаленні державного 
регулювання розвитку банківського споживчого кредитування в Україні. 
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Одержані результати, зокрема щодо формування стратегій державного 
регулювання споживчого кредитування використані в діяльності виконавчого 
комітету Великолюбінської селищної ради (довідка № 93 від 12.01.2018 р.). 
Обґрунтування переліку та змісту антикризових заходів державного регулювання 
розвитку кредитування населення, використані при розробці методичного 
забезпечення та викладанні нормативної дисципліни “Фінанси, гроші і кредит” 
для студентів Львівського торговельно-економічного університету (довідка         
№ 283/01-1.08 від 07.05.2018 р.). Теоретико-методичні рекомендації щодо 
модернізації елементного складу організаційно-економічного механізму 
державного регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку 
знайшли використання у роботі Львівського обласного управління 
АТ “Ощадбанк” (довідка № 64 від 15.01.2018 р.). Обґрунтування теоретико-
прикладних положень державного регулювання кредитних відносин в Україні 
впроваджене у практику діяльності Мостиської районної державної адміністрації 
(довідка № 123 від 22.01.18 р.). 

Особистий внесок здобувача. Сформульовані в дисертаційній роботі 
положення та висновки є самостійним завершеним дослідженням, здійсненим 
на основі особистих опрацювань та аналізу значної кількості джерел наукового 
та нормативно-правового характеру. Наукові результати, розробки та висновки, 
що наведені в дисертації та виносяться на захист, одержані автором особисто. З 
наукових праць, опублікованих у співавторстві, використані тільки ті 
положення та ідеї, які є результатом особистої роботи дисертанта. 

Апробація результатів дисертації. Oснoвнi пoлoжeння та рeзультати 
дисeртацiї oбгoвoрювалися на 12 мiжнарoдних та всeукраїнських наукoвo-
практичних кoнфeрeнцiях, зoкрeма міжнародних: “Сильна економіка України: 
пріоритетні напрямки розвитку” (м. Тернопіль, 2014 р.); “Applied Sciences in 
Europe: tendencies of contemporary development” (Штутгарт, Німеччина, 2014 р.); 
“Сучасні напрямки теоретичних та практичних досліджень в економічній 
науці” (м. Тернопіль, 2015 р.); “European Applied Sciences: challenges and 
solutions” (Штутгарт, Німеччина, 2015 р.); “Дев’яті економіко-правові дискусії” 
(м. Львів, 2015 р.); “Theoretical and Applied Sciences in the USA” (Нью-Йорк, 
США, 2015 р.); “Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України 
на інноваційних засадах” (Львів, 2017 р.); “Naukowa i praktyczna nauka 
światowа: problemy i innowacje economy” (Сопот, Польща, 2017 р.); “Механізми 
реалізації політики модернізації економіки країн” (Дніпро, 2017 р.); “Лабіринти 
реальності” (Канада – Сербія – Азербайджан – Польща – Україна, 2017 р.); 
“Новий погляд на розвиток економіки країни” (Харків, 2017 р.); всеукраїнській: 
“Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти розвитку та права” (м. Одеса, 
2014 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 20 наукових праць, 
серед яких 8 – у наукових фахових виданнях, що входять до міжнародних 
наукометричних баз, 8 тез доповідей за матеріалами конференцій. Загальний обсяг 
публікацій становить 7,74 друк. арк., з яких автору належить 6,46 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
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трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (200 найменувань на 19 
сторінках) та 12 додатків на 15 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 
231 сторінку. Основний текст розміщений на 172 сторінках і містить 33 рисунки, 
14 таблиць. 

  
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, зазначено мету, 

завдання, об’єкт, предмет і використані методи дослідження, розкрито наукову 
новизну та практичне значення отриманих результатів, зв’язок роботи з 
науковими програмами, наведено інформацію про апробацію результатів 
дослідження. 

 У першому розділі “Теоретико-методологічні аспекти формування 
організаційно-економічного механізму державного регулювання 
банківської кредитної діяльності на споживчому ринку” поглиблено 
теоретичні підходи до визначення категорій споживчого ринку та державного 
регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку, а також 
охарактеризовано і доповнено основи формування організаційно-економічного 
механізму державного регулювання банківської кредитної діяльності на 
споживчому ринку. 

В межах дослідження теоретико-методичних аспектів державного 
регулювання системи банківського кредитування споживчого ринку 
проаналізовано еволюцію та уточнено визначення таких понять, як “споживчий 
ринок” і “державне регулювання споживчого ринку”. Зокрема, уточнено, що 
споживчий ринок – це динамічна, відкрита система економічного обміну 
споживчими благами, в межах якої відбувається сукупність відносин, що 
забезпечують реалізацію економічних і соціальних інтересів учасників ринку та 
сприяють розширенню виробництва і споживання товарів та послуг і стимулює 
платоспроможний попит населення, з присутньою вільною конкуренцією при 
застосуванні державного регулювання. Характеристика споживчого ринку як 
об’єкта державного регулювання та параметри його розвитку представлені на 
рис. 1.  

Функціонування ринку можливе при узгодженні інтересів усіх його 
суб’єктів та координації державними інституціями їх діяльності в умовах 
обмежених ресурсів, зокрема фінансово-кредитних. 

 Державне регулювання споживчого ринку – це діяльність органів 
державної влади різних рівнів, спрямована на забезпечення його сталого 
розвитку та збалансовану й узгоджену реалізацію інтересів суб’єктів ринку 
споживчих товарів і послуг.  

Під час дослідження теоретичних аспектів розвитку банківської 
кредитної діяльності на споживчому ринку визначено, що споживчий кредит – 
це кошти, що виділені банками, або споживчі товари, надані підприємствами 
торгівлі з відстроченням платежу населенню для отримання предметів, 
призначених для особистого вжитку, чи оплати витрат особистого характеру.  
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Рис. 1. Характеристики споживчого ринку як об’єкта державного 
регулювання та параметри його розвитку 

 
Результатом теоретичного вивчення сучасного функціонування 

організаційно-економічного механізму державного регулювання банківської 
кредитної діяльності на споживчому ринку стало визначення поняття 
відповідного механізму, що розглядається як сукупність елементів, поєднання й 
узгодження яких сприяє процесу реалізації кредитної діяльності банківськими 
установами на споживчому ринку, відіграючи значну соціально-економічну 
роль.   

У розділі 2 “Аналіз стану розвитку банківської кредитної діяльності 
на споживчому ринку та реалізації організаційно-економічного механізму 

Споживчий ринок 
 динамічна, відкрита система економічного обміну споживчими благами, в межах якої 

відбувається сукупність відносин, що забезпечують реалізацію економічних і соціальних 
інтересів учасників ринку та сприяють розширенню виробництва і споживання товарів та 
послуг і стимулює платоспроможний попит населення, з присутньою вільною 
конкуренцією при застосуванні державного регулювання. Функціонування ринку 
можливе при узгодженні інтересів усіх його суб’єктів та координації державними 
інституціями їх діяльності в умовах обмежених ресурсів, зокрема фінансово-кредитних. 

Характеристики (аспекти) 
споживчого ринку як об’єкта 

регулювання 
 обсяги виробництва і споживання; 
 місткість ринку та обсяги 
платоспроможного попиту; 
 безпека функціонування ринку 
(тінізація, монополізація, якість і 
безпечність продукції, послуг тощо); 
 функції ринку; 
 збалансованість  розвитку 
регіональних ринків товарів та послуг; 
 відповідність визначених факторів 
розвитку досліджуваного ринку. 
 

Чинники та 
умови 

ринкового 
само-

регулювання 

Система 
державного 
регулювання 
споживчого 

ринку 

Параметри розвитку споживчого ринку 
 рівень задоволення потреб кінцевих споживачів; 
 обсяги роздрібного товарообороту та наданих споживчих послуг; 
 розвиток вільної конкуренції, уникнення виникнення монополістичних процесів; 
 введення інноваційних технологій, здатних зменшити витратність виробництва; 
 стабілізація цінової політики; 
 виробництво товарів, надання послуг, доступних різним верствам населення. 
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її державного регулювання” досліджено сучасний стан банківської кредитної 
діяльності на споживчому ринку, здійснено аналіз державного регулювання 
банківського споживчого кредитування та охарактеризовано організаційно-
економічний механізм державного регулювання банківської кредитної 
діяльності на споживчому ринку. Встановлено, що передумови для розвитку 
банківської кредитної діяльності на споживчому ринку України є 
несприятливими. Про це свідчить скорочення масштабів кредитної діяльності у 

 період 2008-2016 років (табл. 1). 
Таблиця 1 

Показники банківської кредитної діяльності на споживчому ринку 
України у період 2008-2016 рр. 

Показники 

Роки Темп 
зміни 
2016/ 
2008, 

% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Обсяги кредитних 
портфелів банків 
України, млрд грн 

792,2 747,3 755,0 825,3 815,3 911,4 1006,4 965,1 1005,9 27 

Обсяги споживчого 
кредитування, 
млрд грн 

280,5 241,2 209,5 201,2 187,6 193,5 211,2 174,9 163,3 -41,8 

Обсяги чистого* 
споживчого 
кредитування, 
млрд грн 

254 203 168 158 133 145 144 96 76 -70,1 

Із загальної суми 
іпотечні кредити, 
млрд грн 

73,1 143,4 132,8 110,7 97,4 63,2 56,3 72,2 60,2 -17,6 

Обсяги споживчого 
кредитування в 
розрахунку на 
одного 
працюючого, 
тис. грн 

1,3 1,2 1 1 0,9 1 1,2 1,1 1 -23,1 

Частка споживчих 
кредитів у ВВП, % 29,6 26,4 19,4 15,3 13,3 13,5 13,5 8,8 6,9 -36,5 

Темпи зростання 
споживчих 
кредитів, % 

174,9 86 86,9 96 93,2 103,1 109,1 82,8 93,4 -81,5 

Процентні ставки 
за споживчими 
кредитами в 
іноземній валюті, 
% 

14,3 16,2 13,0 12,3 11,8 12,2 12,7 11,2 14,7 0,4 

Процентні ставки 
за споживчими 
кредитами в 
національній 
валюті, % 

23,0 24,3 26,4 27,3 27,7 27,5 26,9 27,5 30,2 7,2 

* За платоспроможними банками. 
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Незважаючи на те, що рівень обсягів кредитних портфелів банків України 
впродовж аналізованого періоду зріс на 27,0 %, обсяги споживчого 
кредитування зменшилися на 41,0 %, у тому числі обсяги іпотечного 
кредитування – на 17,6 %. Зменшилися також частка кредитів, наданих 
домашнім господарствам у ВВП на 36,5 % та обсяги споживчого кредитування 
у розрахунку на одного працівника в Україні – на 23,1 %. Динаміка показників, 
що характеризують банківське споживче кредитування в Україні, наведена у 
табл. 2.  

  Таблиця 2     

Динаміка показників, що характеризують банківську кредитну 
діяльність на споживчому ринку в Україні у 2008-2016 рр. 

 

Показники 

Роки Темпи 
зміни 
2016/ 
2008, 

% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

У розрізі цільового спрямування їх використання 

Частка кредитів 
на споживчі 
потреби, % 

66,3 56,8 58,7 62,7 66,6 71 64 60 62,2 -4,1 

Частка кредитів 
на придбання 
нерухомості, % 

31,5 41 39 35 31,1 26,6 34 37,9 35,8 4,3 

Частка інших 
споживчих 
кредитів, % 

2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 2,4 2 2,1 2 -0,2 

У розрізі валюти вкладу 
Частка кредитів у 
національній 
валюті, % 

28,1 
 

27,6 
 

30,9 
 

43,1 
 

54,7 
 

65 
 

52,1 
 

45,8 
 

45,6 
 

17,5 

Частка кредитів у 
іноземній валюті, 
% 

71,9 
 

72,4 
 

69,1 
 

56,9 
 

45,3 
 

35 
 

47,9 
 

54,2 
 

54,4 
 

-17,5 

У розрізі терміну вкладу 
Частка 
довгострокових 
кредитів, % 

90,1 
 

90,7 
 

87,3 
 

82,2 
 

79,4 
 

71,5 
 

73 
 

76,8 
 

76,8 
 

-13,3 

Частка 
короткострокових 
кредитів, % 

9,9 
 

9,3 
 

12,7 
 

17,8 
 

20,6 
 

28,5 
 

27 
 

23,2 
 

23,2 
 

13,3 

Іпотечні кредити 
Частка іпотечних 
кредитів, % 51,1 55,1 52,8 48,4 33,7 29,1 34,2 34,4 36,9 -14,2 

Темпи приросту 
іпотечних 
кредитів, % 

96,2 -7,4 -16,6 -22 -35,5 -10,9 28,2 -16,6 7,3 14,2 
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Основними тенденціями розвитку споживчого кредитування у             
2008-2016 рр. стали: значне переважання обсягу кредитів на споживчі потреби, 
частка яких у 2016 р. склала 62,2 %; націоналізація валюти банківського 
споживчого кредитування (частка споживчих кредитів у національній валюті за 
період 2008-2016 рр. зросла на 17,5 %); зростання інтересу споживачів до 
короткострокового банківського споживчого кредитування (питома вага якого 
збільшилася на 13,3 %).  

Проте для вітчизняного ринку споживчого кредитування характерні й 
недоліки, які слід вважати несприятливими характеристиками-передумовами 
реалізації державної політики розвитку банківської кредитної діяльності на 
споживчому ринку. Це, зокрема, зменшення обсягів та частки іпотечних 
кредитів (на 14,2 % впродовж 2008-2016 рр.), призупинення діяльності 
Державної іпотечної установи внаслідок призупинення фінансування її 
діяльності, зменшення частки банківського споживчого кредитування у 
валовому внутрішньому продукті, постійне зростання відсоткових ставок за 
споживчими позиками.  

Державне регулювання розвитку банківської кредитної діяльності на 
споживчому ринку України вирізняється нестабільністю, яка пов’язана все ще з 
неефективністю нормативно-правової бази її регулювання та недостатністю 
резервів для покриття усіх можливих фінансових втрат за портфелем 
споживчих кредитів. Основними інструментами грошово-кредитного 
регулювання ринку споживчого кредитування є політика облікової ставки та 
рефінансування банківського сектору країни НБУ. Проте ефективність 
застосовуваних інструментів є недостатньою, в тому числі у зв’язку з 
незначним впливом облікової ставки НБУ на інфляційну динаміку в країні, 
високим рівнем відсоткової ставки за послугою споживчого кредитування 
населення, а також допущенням обмеженої кількості банківських установ до 
державних кредитних ресурсів.  

Доведено, що організаційно-економічний механізм державного 
регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку України 
потребує суттєвого удосконалення, зокрема в частині усунення таких його 
недоліків, як: недостатність аналізу і планування розвитку ринку споживчого 
кредитування; недосконалість співпраці між владою та представниками 
банківського сектору; нерозвиненість інфраструктури ринку споживчого 
кредитування; недостатність підтримки платоспроможності банківського 
сектору, відсутність конкурентного середовища на ринку банківських 
кредитних послуг. Збільшення обсягу наданих споживчих кредитів та 
стимулювання платоспроможного попиту населення є ключовим завданням 
підвищення ефективності організаційно-економічного механізму державного 
регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку в Україні. 

У третьому розділі “Напрями та засоби реалізації організаційно-
економічного механізму державного регулювання банківської кредитної 
діяльності на споживчому ринку” подано повний перелік пріоритетів 
державного регулювання розвитку банківського споживчого кредитування, 
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запропоновано шляхи покращення реалізації організаційно-економічного 
механізму державного регулювання досліджуваних відносин та описано 
напрями удосконалення правового базису державного регулювання банківської 
кредитної діяльності на національному ринку товарів та послуг. 

В підсумку дослідження стратегічними пріоритетами державного 
регулювання розвитку кредитної діяльності на споживчому ринку України 
визначені: збільшення обсягів наданих споживчих кредитів банківськими 
установами України, підвищення ефективності функціонування системи 
банківського кредитування на ринку споживчих товарів та послуг, 
удосконалення банківського нагляду Національним банком України, 
підвищення рівня охоплення споживчим кредитуванням населення, а також 
роздрібного товарообороту, поступове нарощення рівня капіталізації 
банківської системи України, покращення якісних характеристик споживчого 
кредитування.  

Пропонований у дисертації організаційно-економічний механізм 
державного регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому 
ринку складається з суб’єктів, об’єктів, методів, форм, функцій, шляхів 
оптимізації та цільових орієнтирів державної політики. Його генеральною 
метою є створення сприятливих умов для стабільного розвитку банківського 
споживчого кредитування в Україні, підвищення конкурентоздатності 
українських банківських установ та здійснення якісного моніторингу за їх 
діяльністю на ринку товарів та послуг. Згідно з механізмом передбачається 
послідовна реалізація заходів організаційного характеру удосконалення 
інституційного забезпечення, захист прав та безпеки споживачів, стабільний 
розвиток та економічне зростання обсягів споживчого кредитування в Україні, 
а також забезпечення фінансової, соціальної та політичної стабільності. 
Регулятивними блоками економічного напряму розвитку державного 
регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку визначені 
організаційно-адміністративний, економічний, коригувальний та нормативно-
регулятивний. В підсумку провадження ефективної державної політики за цими 
напрямами слід очікувати фінансову, соціальну та макроекономічну 
стабілізацію на ринку банківського споживчого кредитування в Україні. 

Попередньо здійснений аналіз кредитної діяльності на споживчому ринку 
виявив необхідність створення та введення в дію організаційно-економічного 
механізму державного регулювання означених відносин. Елементний склад 
механізму державного регулювання банківської кредитної діяльності на 
споживчому ринку України включає в себе такі елементи як: суб’єкти, об’єкти, 
методи, форми, функції, шляхи оптимізації та цільові орієнтири (рис. 2). 

Доведено, що удосконалення державного регулювання банківської 
кредитної діяльності на споживчому ринку передусім передбачає створення 
єдиного державного бюро кредитних історій, перевагами якого є можливість 
повсякчасного контролю та нагляду зі сторони Національного банку України за 
якістю кредитного портфеля банківської системи України, забезпечення 
відкритого для кожної фінансово-кредитної установи доступу до інформації   
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Рис. 2. Елементний склад організаційно-економічного механізму 
державного регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому 

ринку України 

Мета: створення сприятливих умов для стабільного розвитку банківського споживчого 
кредитування, підвищення конкурентоспроможності системи, а також забезпечення контролю 
банківської кредитної діяльності на споживчому ринку.  
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про потенційного позичальника, зниження рівня проблемної та безнадійної 
заборгованості. 

Як показано в роботі, основними шляхами удосконалення інституційного 
базису розвитку банківської кредитної діяльності на споживчому ринку в 
Україні визначені посилення захисту прав та інтересів кредиторів, 
удосконалення системи вимог до фінансово-кредитних організацій щодо 
надання послуги споживчого кредитування, заборона встановлювання зборів, 
відсотків, комісій, платежів тощо за дії, які не є послугою, безпосередньо 
пов’язаною з процесом здійснення споживчого кредитування, поширити дію 
згадуваного вище закону на кредити з нульовим відсотком сплати за 
користування ними, посилення відповідальності за надання неправдивої, 
недостовірної чи неповної інформації кредиторами користувачам послуги 
споживчого кредитування. Врахування запропонованих нововведень сприятиме 
удосконаленню системи державного регулювання банківської кредитної 
діяльності на споживчому ринку в Україні. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації наведені результати вирішення важливого науково-
практичного завдання формування і реалізації організаційно-економічного 
механізму державного регулювання банківської кредитної діяльності на 
споживчому ринку України. За результатами дослідження зроблено наступні 
висновки: 

1. Встановлено, що розвиток споживчого ринку як об’єкта державного 
регулювання є віддзеркаленням основних соціально-економічних та політичних 
відносин у країні, оскільки його стан доволі точно виявляє позитивні і 
негативні процеси суспільного життя, а також є індикатором основних змін 
економічного і соціального розвитку країни. Це доводить умову ефективного 
функціонування споживчого ринку лише при узгодженні різноспрямованих 
інтересів усіх його суб’єктів та координації державними інституціями їх 
діяльності в умовах обмежених ресурсів, аргументує важливість здійснення 
державного регулювання процесу формування фінансового забезпечення 
активізації розвитку внутрішнього споживчого ринку, в системі якого ключове 
місце відводиться банківській кредитній діяльності. 

2. У підсумку аналізу теоретичних аспектів розвитку державного 
регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку 
встановлено, що до переліку інструментів державного регулювання 
досліджуваних відносин входять: система оподаткування банківської 
діяльності, обмеження надання валютних споживчих кредитів, здійснення 
пільгового кредитування населення банківськими установами, створення 
сприятливих нормативно-правових умов для діяльності суб’єктів ринку 
споживчого кредитування, квотування, ліцензування, рефінансування, політика 
облікової ставки та інше. Доведено, що впровадження в дію переліченого 
інструментарію державного регулювання забезпечить реалізацію таких його 
стратегічних завдань, як покращення рівня життя населення, створення 
конкурентного середовища для банківських установ, покращення довіри 
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населення до кредитної системи, збільшення обсягів споживчого кредитування, 
стимулювання платоспроможного попиту населення, збільшення доступності 
споживчого кредитування, підвищення кредитоспроможності банків. 

3. Як показано за результатами дослідження, організаційно-економічний 
механізм державного регулювання банківської кредитної діяльності на 
споживчому ринку є невід’ємною складовою системи державної політики 
регулювання розвитку банківського кредитування, кожен із елементів якого 
сприяє активізації процесів збільшення масштабів та підвищення ефективності 
кредитування банківськими установами населення, відіграючи значну 
соціально-економічну роль. Встановлено, що до складу організаційно-
економічного механізму державного регулювання банківського споживчого 
кредитування входять суб’єкти, об’єкти, завдання, мета, принципи, форми, 
функції, методи та інструменти прямого й опосередкованого державного 
управління процесами розвитку банківського споживчого кредитування. 
Поєднання елементів організаційно-економічного механізму дозволяє 
реалізувати потенціал банківської системи в напрямі фінансового забезпечення 
й активізації розвитку внутрішнього споживчого ринку держави.  

4. Результати аналізу стану розвитку споживчого ринку як передумови 
реалізації державної політики регулювання розвитку банківської кредитної 
діяльності в Україні дали підстави стверджувати про такі позитивні тенденції, 
як зростання обсягу роздрібного товарообороту впродовж періоду                
2000-2016 років (у понад три рази), частки непродовольчих товарів 
інвестиційного характеру, активізація розвитку ринку нерухомості та 
збільшення кількості збудованих квартир (на 79,3 %) і прийнятого в 
експлуатацію житла (на 68,5 %). Разом з тим, стримуючими розвиток 
банківської кредитної діяльності на споживчому ринку стали такі чинники, як 
колосальна доларизація банківського споживчого кредитування, зменшення 
обсягів споживчого кредитування впродовж 2008-2016 рр. (на 41 %) та обсягів 
іпотечного кредитування (на 7,6 %), зниження рівня частки кредитів, наданих 
домашнім господарствам, у ВВП (на 36,5 %) та обсягів споживчого 
кредитування в розрахунку на одного працівника (на 23,1 %), збільшення 
відсоткових ставок за споживчими позиками (у національній валюті на 7,2 %, в 
іноземній валюті на 0,4 %), припинення дії низки державних іпотечних та 
інших програм бюджетної фінансової підтримки у сфері споживчого 
кредитування. Наявність цих та інших недоліків є підтвердженням необхідності 
удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання 
банківської кредитної діяльності на споживчому ринку держави. 

5. За результатами аналізу державного регулювання розвитку банківської 
кредитної діяльності на споживчому ринку України виявлено такі недоліки 
організаційно-економічного механізму в цій сфері, як відсутність стимулів 
розвитку банківських інституцій, прямих дотацій із державного бюджету України, 
призначених для проведення пільгового кредитування, державної адресної 
фінансової допомоги банківським установам країни, недостатня підтримка 
платоспроможності банківського сектору центральним банком, недосконалий 
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інституційно-правовий базис досліджуваних відносин, неефективний контроль і 
захист прав споживачів аналізованої банківської послуги, недосконала політика 
НБУ в сфері попередження та раннього реагування кризових явищ на ринку 
банківського споживчого кредитування. Означені вище проблеми зумовили 
необхідність модернізації організаційно-економічного механізму державного 
регулювання розвитку банківської кредитної діяльності на споживчому ринку в 
Україні з цільовими орієнтирами удосконалення інституційного базису 
забезпечення безпеки споживачів, стабільного розвитку та зростання обсягів 
споживчого кредитування, позитивного впливу цих процесів на забезпечення 
фінансово-економічної, соціальної та політичної стабільності держави. 

6. Обґрунтовано стратегічні пріоритетні напрямки реалізації 
організаційно-економічного механізму державного регулювання банківської 
кредитної діяльності на споживчому ринку України. Це збільшення обсягів 
наданих банками споживчих кредитів, удосконалення банківського нагляду в 
аналізованій сфері, підвищення рівня охоплення банківським споживчим 
кредитуванням населення та роздрібного товарообороту, поступове нарощення 
рівня капіталізації банківської системи, покращення якісних характеристик 
споживчого кредитування. Інституційною основою впровадження механізму 
має стати розробка стратегії державного регулювання кредитних відносин на 
споживчому ринку, де важливе місце відводиться покращенню банківського 
нагляду в особі Національного банку України з метою підвищення 
конкурентоспроможності банківських установ, стабілізації цінової політики 
вітчизняних кредитних організацій, захисту прав споживачів та кредиторів на 
ринку споживчого кредитування, покращення розвитку ринку споживчого 
кредитування в Україні. 

7. Ефективна реалізація організаційно-економічного механізму 
державного регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому 
ринку України можлива за дотримання алгоритму його планування і 
впровадження, основними етапами якого є: (1) аналіз передумов введення 
механізму; (2) постановка цілей державного регулювання; (3) організація плану 
заходів; (4) реалізація організаційно-економічного механізму; (5) експертиза 
результатів змін на ринку банківського споживчого кредитування. Невід’ємною 
організаційною складовою реалізації організаційно-економічного механізму 
державного регулювання банківського споживчого кредитування є створення 
єдиного державного бюро кредитних історій, що сприятиме систематизації 
інформації, наданої банками, що стосується процесу одержання, користування 
та погашення боргових зобов’язань громадян, уможливлення здійснення 
безперебійного та прозорого контролю та нагляду за скупченням кредитних 
ризиків у банківському секторі країни, створення умов для формування 
банками резервів покриття ризиків, збільшення власної надійності та 
кредитоспроможності. 

8. Визначено, що напрямами удосконалення інституційно-правового 
базису банківської кредитної діяльності на споживчому ринку в Україні, є 
уточнення поняття “споживчий кредит”; удосконалення системи захисту прав 
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та інтересів кредиторів; чіткіша формалізація вимог до фінансово-кредитних 
організацій; інституціалізація договірних обмежень відносно зборів, відсотків, 
комісій, платежі за дії, які не є послугою, безпосередньо пов’язаною з процесом 
здійснення споживчого кредитування. Їх впровадження орієнтоване на вищий 
рівень регламентованості та керованості процесів і відносин в аналізованій 
сфері. Важливими тактичними завданнями органів державної влади під час 
покращення інституційно-правового базису досліджуваних відносин повинні 
стати: нормативно-правове регламентування надання кредитів із нульовим 
відсотком; упровадження повної відповідальності за надання неправдивої, 
недостовірної чи неповної інформації кредиторами користувачам послуги 
споживчого кредитування.  
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АНОТАЦІЯ 
Бублик Л. Я. Організаційно-економічний механізм державного 

регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку 
України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 
– Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 2018. 

Дисертацію присвячено вирішенню комплексу завдань щодо наукового 
обґрунтування теоретико-методичних засад і прикладних інструментів 
формування і реалізації організаційно-економічного механізму державного 
регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку в Україні. 
Об’єктом дослідження є процеси формування та реалізації організаційно-
економічного механізму державного регулювання банківської кредитної 
діяльності на споживчому ринку. Предметом дослідження є теоретико-методичні 
підходи та прикладні інструменти і засоби державного регулювання розвитку 
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банківської кредитної діяльності на споживчому ринку країни. Сформовано 
теоретичні положення розвитку споживчого ринку як об’єкта державного 
регулювання. Узагальнено концептуальні положення теоретичних аспектів 
розвитку кредитування споживчого ринку та встановлено теоретико-
методологічні основи функціонування організаційно-економічного механізму 
кредитування товарних ринків. Здійснено аналіз сучасного стану споживчого 
ринку як передумови реалізації державної політики регулювання банківської 
кредитної діяльності та оцінено результативність державного регулювання 
досліджуваних відносин на вітчизняному споживчому ринку. Проаналізовано 
ефективність реалізації організаційно-економічного механізму регулювання 
банківського споживчого кредитування в Україні. Визначено пріоритети 
удосконалення державного регулювання банківської кредитної діяльності на 
споживчому ринку держави. Обґрунтовано принципи, рівні та цільові 
орієнтири реалізації організаційно-економічного механізму державного 
регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку України, 
ідентифіковано напрями вдосконалення інституційного базису державного 
регулювання досліджуваних відносин на вітчизняному споживчому ринку. 

Ключові слова: споживчий ринок, банківська кредитна діяльність, 
споживче кредитування, державне регулювання, нагляд і контроль, державний 
контроль, організаційно-економічний механізм. 

                                                  
 

АННОТАЦИЯ 
Бублик Л. Я. Организационно-экономический механизм 

государственного регулирования банковской кредитной деятельности на 
потребительском рынке Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным 
хозяйством. – Львовский торгово-экономический университет, Львов, 2018. 

Результатом теоретического обзора научной исследовательской 
литературы стало предложенное нами определение таких понятий, как 
“потребительский рынок” и “государственное регулирование потребительского 
рынка”. Итак, потребительский рынок – это динамическая, 
саморегулирующаяся, открытая система экономического обмена 
потребительскими товарами и услугами, которая обеспечивает реализацию 
экономических и социальных интересов участников рынка и обеспечивает 
расширение производства товаров и стимулирует платежеспособный спрос 
населения, с присутствием свободной конкуренции при применении 
государственного регулирования. Функционирование рынка товаров и услуг 
возможно только при согласовании разнонаправленных интересов всех 
субъектов рынка и координации государственными институтами их 
деятельности в условиях ограниченных ресурсов. Государственное 
регулирование потребительского рынка – это деятельность органов 
государственной власти различных уровней, направленная на обеспечение 
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устойчивого развития экономики страны для реализации интересов субъектов 
рынка потребительских товаров и услуг.  

Установлено, что организационно-экономический механизм 
регулирования банковской кредитной деятельности на потребительском рынке 
Украины нуждается в результативном, скрупулезном изучении и решении 
проблем его текущего функционирования, среди которых: слабая работа 
органов анализа и планирования развития рынка потребительского 
кредитования; несовершенное сотрудничество между госструктурами и 
банками; неразвитая инфраструктура рынка потребительского кредитования; 
недостаточная поддержка платежеспособности банковского сектора с целью 
формирования конкурентной среды из отечественных кредитных учреждений, 
увеличение объема предоставленных потребительских кредитов, 
стимулирование платежеспособного спроса населения, то есть повышение 
эффективности осуществления государственного регулирования 
потребительского кредитования в Украине. 

Стратегическими приоритетами государственного регулирования 
развития кредитной деятельности на потребительском рынке Украины 
определены: увеличение объемов предоставленных потребительских кредитов 
финансово-кредитными учреждениями Украины, повышение эффективности 
функционирования банковского кредитования рынка потребительских товаров 
и услуг путем усовершенствования банковского надзора в лице Национального 
банка Украины, повышение уровня охвата потребительским кредитованием 
населения, повышение уровня охвата потребительским кредитованием 
розничного товарооборота Украины, постепенное наращивание уровня 
капитализации банковской системы Украины, улучшение качественных 
характеристик потребительского кредитования. 

Основными направлениями совершенствования институционального 
базиса осуществления потребительского кредитования в Украине являются: 
изменение базового определения понятия “потребительский кредит”; 
дополнения законодательства положениями, касающимися защиты прав и 
интересов кредиторов; требование четко и подробно описывать требования к 
финансово-кредитным организациям о предоставлении услуги 
потребительского кредитования с как можно меньшим количеством 
исключений из законодательства; введение в Закон Украины “О 
потребительском кредитовании” положения, запрещающего устанавливать в 
договоре о предоставлении потребительского кредита любые платежи за 
действия, непосредственно не связанные с процессом осуществления 
потребительского кредитования; вернуть полную ответственность за 
предоставление ложной или неполной информации кредиторами пользователям 
услуги банковского потребительского кредитования.  
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The dissertation is devoted to the solution of the complex tasks concerning the 
scientific substantiation of theoretical and methodical principles and applied tools for 
improving the organizational-economic mechanism of the state regulation of banking 
consumer lending in Ukraine. The object of research is the process of banking credit 
activity development on the state consumer market. The subjects of the study are the 
theoretical and methodological approaches and applied tools, as well as the means of 
improving the organizational-economic mechanism of banking credit activity state 
regulation on the country. The theoretical positions of the consumer market 
development as the state regulations object are formed. The conceptual provisions of 
the theoretical consumer lending development aspects on the consumer market are 
generalized. The theoretical and methodological foundations of the organizational-
economic mechanism and the functioning of the crediting commodity markets are 
determined. The current status of the consumer market as the prerequisite for the 
implementation of the state credit policy regulation was analysed, as well as the 
efficiency of investigated state regulation relations on the state consumer market was 
assessed. The effectiveness of organizational-economic mechanism of consumer 
lending regulation implementation in Ukraine is analysed. The priorities of the 
banking credit activity state regulation improvement on the state consumer market are 
determined. The principles, levels and target guidelines for the implementation of the 
organizational-economic mechanism of credit activity state regulation on Ukraine 
consumer market are substantiated. It is identified the directions of institutional basis 
improvement according to the state investigated relations regulation on the state 
consumer market.  

Keywords: consumer market, bank lending, consumer lending, state regulation, 
supervision and control, state control, organizational and economic mechanism. 
 


