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АНОТАЦІЯ 
 
Бублик Л. Я. Організаційно-економічний механізм державного 

регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

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 банківської кредитної 

діяльності на споживчому ринку країни.          

Сформовано теоретичні положення розвитку споживчого ринку як 

об’єкту державного регулювання. У тому числі 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 і ефективного управління розвитком банківського 

споживчого кредитування. 

Узагальнено концептуальні положення теоретичних аспектів розвитку 

кредитування споживчого ринку та встановлено теоретико-методологічні 
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основи функціонування організаційно-економічного механізму кредитування 

товарних ринків. Шляхом удосконалення системи 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. Та доповнення складу та структури елементів 

організаційно-економічного механізму державного регулювання розвитку 

банківської кредитної діяльності на споживчому ринку організаційно-

адміністративними, економічними, коригувальними та нормативно-

регулятивними інструментами державного впливу, за рахунок впровадження 

яких в повній мірі реалізується потенціал кредитної активності банків та 

потенційних споживачів послуг банківського кредитування на споживчому 

ринку. 

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. Та встановлено, що інструменти державного 

регулювання розвитку банківської кредитної діяльності на споживчому ринку 

потребують 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). 
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Проаналізовано ефективність реалізації організаційно-економічного 

механізму регулювання банківського споживчого кредитування в Україні. Та 

визначено пріоритети удосконалення державного регулювання банківської 

кредитної діяльності на споживчому ринку держави,  та обґрунтовано змістові 

характеристики і засоби таких стратегічних завдань, як підвищення рівня 

охоплення банківськими споживчими кредитами роздрібного товарообороту, 

населення та покращення якісних характеристик банківського споживчого 

кредитування, що сприятиме зростанню пропозиції вітчизняних товарів 

споживчого призначення, підвищенню рівня їх якості та зниженню вартості, 

покращенню доступності банківського кредитування.  

У роботі обґрунтовано принципи, рівні та цільові орієнтири реалізації 

організаційно-економічного механізму державного регулювання банківської 

кредитної діяльності на споживчому ринку України, шляхом удосконалення  

інструментарію державного нагляду та контролю банківської кредитної 

діяльності на споживчому ринку за рахунок створення єдиного державного 

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 з сторони центрального 

банку, зниженню рівня вартості плати за користування кредитними позиками.  

У роботі ідентифіковано напрями вдосконалення інституційного базису 

державного регулювання досліджуваних відносин на вітчизняному споживчому 

ринку, оскільки набули подальшого розвитку 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. 

Ключові слова: споживчий ринок, банківська кредитна діяльність, 
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споживче кредитування, державне регулювання, нагляд і контроль, державний 

контроль, організаційно-економічний механізм. 

                                                  

                                           SUMMARY 

Bublyk L. Y. Organizational-economic Mechanism of Banking Credit Activity 

State Regulation in the Consumer Market of Ukraine. – The Manuscript. 

Thesis for the Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.03 – 

Economics and Management of National Economy. – Lviv University of Trade and 

Economics, 2018. 

The dissertation is devoted to the solution of the complex of tasks regarding the 

scientific substantiation of theoretical and methodological principles and applied 

tools for the formation and implementation of the organizational and economic 

mechanism of state regulation of banking credit activity on the consumer market in 

Ukraine. 

The object of the study is the processes of formation and implementation of the 

organizational and economic mechanism of state regulation of bank lending activities 

in the consumer market. 

The subject of the study is theoretical and methodical approaches and applied 

tools and means of state regulation of the development of banking lending activities 

in the consumer market of the country. 

Theoretical positions of the development of the consumer market as an object 

of state regulation are formed. Among them further development of theoretical and 

methodical principles of forming a set of principles of state regulation of banking 

lending activities in the consumer market. To traditionally used principles, groups of 

socially oriented and management principles that guarantee the implementation of 

state regulation of the consumer market taking into account the dynamics of changes 

in socio-economic indicators, will take into account a holistic analysis of the 

functioning of the consumer market and track the causal relationships of the main 

trends of its development and effective management of development bank consumer 

lending. The addition of the composition and structure of the elements of the 
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organizational and economic mechanism of state regulation of the development of 

bank lending activity in the consumer market by organizational, administrative, 

economic, regulatory and regulatory instruments of state influence, due to which the 

full potential of the lending activity of banks and potential consumers of services is 

fully realized. bank lending on the consumer market. 

The conceptual provisions of the theoretical aspects of the development of 

consumer lending of the consumer market are generalized and the theoretical and 

methodological foundations of the functioning of the organizational and economic 

mechanism of commodity market lending are established. By improving the system 

of tasks of state regulation of the development of banking credit activity in the 

consumer market, supplemented by increased regulation by the central bank of the 

banking system of the state, granting access to a greater number of banks to state 

credit resources, establishing a central bank prudential restrictions on banking risks, 

diagnosing problems in the field of bank lending on the consumer market at an early 

stage of their development, improvement of control of mandatory reserves of banks 

to and maintaining their liquidity. 

The analysis of the current state of the consumer market as a prerequisite for 

the implementation of the state policy of regulation of banking lending activity and 

the effectiveness of the state regulation of the investigated relations on the domestic 

consumer market are estimated. It was established that the instruments of state 

regulation of the development of bank lending activity on the consumer market 

require the inclusion of tax and budget instruments aimed at reducing the rate of 

income tax on banking institutions and increasing the volume of state investments in 

the banking sector, which would lower the level of interest rates on bank consumer 

loans, increase the volume of programs of preferential crediting of the consumer 

market, improve the availability of lending to different sectors of the population, 

increasing You are the capacity of the domestic consumer market for the production 

and sale of domestic goods (services). 

The efficiency of implementation of organizational and economic mechanism 

of regulation of bank consumer lending in Ukraine is analyzed. The priorities of 
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improving the state regulation of banking lending activity on the state consumer 

market have been determined, and the content characteristics and means of such 

strategic tasks as raising the level of coverage of consumer consumer credit by retail 

trade, and improving the quality characteristics of banking consumer lending, which 

will contribute to the growth of the supply of domestic consumer goods appointment, 

increase their quality and reduce costs, improve the availability of the bank Skog 

credit. 

The paper substantiates the principles, levels and targets of the implementation 

of the organizational and economic mechanism of state regulation of bank lending 

activity in the consumer market of Ukraine, by improving the tools of state 

supervision and control of banking lending activities in the consumer market through 

the creation of a single state bureau of credit histories, the institutionalization of 

which will facilitate accumulation information on the previous users of consumer 

lending services, and the possibility of reliable authentication processes the risk of 

lending to potential borrowers and the ability to continuously oversee the 

concentration of banking sector credit risks on the part of the central bank, and reduce 

the level of fees for the use of credit loans. 

The paper identifies the directions of improvement of the institutional basis of 

state regulation of the investigated relations in the domestic consumer market, as the 

institutional development of the state regulation of the development of bank lending 

on the consumer market has been further developed by supplementing it with 

provisions concerning the protection of the rights and interests of creditors, 

counteracting the abuse of borrowers by their own rights and their application. 

schemes of evasion from fulfillment of debt obligations 

Keywords: consumer market, bank lending, consumer lending, state regulation, 

supervision and control, state control, organizational and economic mechanism. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Для сучасного періоду 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, наслідком чого стане 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 
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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, наявна на сьогодні складність і системність проблеми підвищення 

ефективності державного регулювання у сфері банківської кредитної діяльності на 

споживчому ринкузначно знижують ефективність розрізнених та розроблених на 

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’єкту та предмету дослідження, окреслило його 

мету та завдання.     

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

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’єкту державного регулювання; 

- сформувати концептуальні положення теоретичних аспектів розвитку 

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

механізму кредитування на споживчому ринку; 

- здійснити аналіз сучасного стану 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 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 

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 



16 

 

 

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 в повній мірі реалізується 

потенціал кредитної активності банків та потенційних споживачів послуг 

банківського кредитування на споживчому ринку; 

- систему завдань державного регулювання розвитку банківської кредитної 
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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, покращення контролю обов’язкових резервів банків країни та 

збереження їх ліквідності; 

- інструментарій державного нагляду та контролю банківської кредитної 

діяльності на споживчому ринку за рахунок створення єдиного державного 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 з сторони центрального банку, зниженню 

рівня вартості плати за користування кредитними позиками; 

- підходи до формування стратегічних пріоритетів державного регулювання 

розвитку банківської кредитної діяльності на споживчому ринку України, до 

традиційних положень їх формування, запропоновано віднести  підвищення рівня 

охоплення банківським споживчим кредитуванням роздрібного товарообороту 

України. Що сприятиме зростанню  пропозиції вітчизняних товарів споживчого 

призначення, збільшенню якості українських споживчих товарів та послуг та 

зниження ціни на них, що уможливить здійснення доступного споживчого 

кредитування; 

- інструментарій державного регулювання розвитку банківської кредитної 

діяльності на споживчому ринку шляхом його доповнення податковими та 

бюджетними інструментами орієнтованими 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 



18 

 

 

верств населення, збільшити місткість внутрішнього споживчого ринку для 

виробництва і продажу вітчизняних товарів (послуг); 

  набули подальшого розвитку: 

  - теоретико-методичні засади формування сукупності принципів 

державного регулювання банківської кредитної діяльності на споживчого 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 держави, враховуватиме цілісний  аналіз функціонування 

споживчого ринку і відстеження причинно-наслідкових зв’язків основних 

тенденцій його розвитку і ефективного управління розвитком банківського 

споживчого кредитування країни; 

    - інституційне забезпечення державного регулювання розвитку 

банківського кредитування на споживчому ринку, шляхом його доповнення 

положеннями, що стосуються захисту прав та інтересів кредиторів, впровадження 

яких сприятиме протидії  зловживанню позичальників власними правами та 

можливості 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. 

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 торгово-економічного університету (довідка № 283/01-

1.08 від 07.05.2018 р.). Теоретико-методичні рекомендації щодо модернізації 



19 

 

 

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.). Обгрунтування 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, Німечина, 2014 р.); 

«Сучасні напрямки теоретичних та практичних досліджень в економічній науці» 

(м. Тернопіль, 2015р.); «European Applied Sciences: challenges and solutions» 

(Штутгарт, Німечина, 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 – Азейрбарджан – 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.). 
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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, 

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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

СПОЖИВЧОМУ РИНКУ 

 

1.1.  Розвиток споживчого ринку як об’єкт державного  регулювання 

        

Віддзеркаленням основних соціально-економічних та політичних 

відносин в країні є стан ринку споживчих товарів. Саме він найбільш точно 

виявляє позитивні і негативні процеси суспільного життя, а також є 

індикатором основних змін економічного і соціального розвитку країни. Як 

невід’ємна складова економічної системи, ринок споживчих товарів та послуг 

впливає на рівень життя населення, визначає зміни в державній соціальній та 

економічній політиці і обумовлює введення в дію тих, чи інших інструментів 

впливу для забезпечення його безкризового функціонування. Відповідно, 

практично всі зміни у державній економічній політиці відображаються у 

загальних тенденціях розвитку ринку споживчих товарів та послуг по рівні 

доступності для різних верств населення. 

Процеси, що відбуваються на внутрішньому споживчому ринку є 

важливим предметом державного регулювання, бо його розвиток впливає на 

такі макроекономічні показники, як внутрішнє виробництво товарів та надання 

споживчих послуг, обсяг ВВП, доходи і зайнятість населення, обсяг експортно-

імпортних операцій, інвестиційну активність та баланс між соціальною 

доступністю та ринковою прибутковістю виробництва, обміну та споживання 

товарів та послуг. 

Для держав із ще не в повній мірі встановленою ринковою економікою, 

актуальність дослідження державного регулювання розвитку споживчого ринку 

полягає у тому, що існуючі механізми управління його розвитку здебільшого 

недостатньо ефективні. Сучасний стан споживчого ринку України вирізняється 
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нестабільністю, розгортанням інфляційних процесів та порушенням рівноваги, 

яка випливає не лише з недосконалості  ринкових механізмів, а і з відсутності 

повноцінної та всеохоплюючої державної політики розвитку ринку споживчих 

товарів та послуг [85, с. 59]. Відповідно, для стабілізації економічного 

зростання держав, де ще не розвинені всі елементи споживчого ринку,  

необхідним є, створення механізму державного регулювання ринку товарів та 

послуг, включно з формуванням фінансового забезпечення його розвитку, в 

чому значною є роль банківської кредитної діяльності. 

Функціонування споживчого ринку, на сучасному етапі розвитку 

вирізняється істотним впливом глобалізаційних процесів. Як наслідок, в період 

світових економіко-політичних криз, що протягом аналізованого періоду 

припадали на 2008-2009 та 2014-2016 роки спостерігалось  значне зменшення 

доходів населення, що й призвело до зменшення його споживчих витрат, 

звуження споживчого ринку та скорочення обсягів виробництва. Ще однією 

проблемою стало зменшення обсягів експортних операцій держави, що 

призвело до сповільнення темпів зростання валового внутрішнього продукту та 

накопичення золотовалютних резервів країн. 

Вивчення сутності та ролі споживчого  ринку в сучасному соціально-

економічному середовищі необхідне для дослідження основних особливостей, 

функцій, принципів функціонування ринку, узагальнення теоретичних 

положень,  аналізу сучасних тенденцій його розвитку та відстеження процесів 

формування відносин в його рамках, розробки інституційного базису 

державного регулювання споживчого ринку та визначення шляхів підвищення 

ефективності його функціонування. Формування цілісного уявлення про весь 

спектр інструментів та методів, що використовуються при дослідженні 

споживчого ринку зумовило необхідність вивчення методичних і теоретичних 

аспектів функціонування ринку товарів та послуг. Змістове вивчення 

особливостей функціонування споживчого ринку дозволяє оцінити рівень 

дієвості інструментів впливу та доцільності тих, чи інших принципів поведінки 

учасників ринку, визначивши межі державного втручання у їх діяльність та 
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розвиток споживчого ринку. Тому, необхідність дослідження закономірностей 

та тенденцій розвитку споживчого ринку є актуальним завданням економічної 

теорії та практики. За умови ефективного державного регулювання і, 

відповідно, розвитку споживчого ринку будуть отримані такі позитивні 

соціально-економічні ефекти як збільшення ВВП, прискорення науково-

технічного прогресу внутрішнього виробництва споживчих товарів та послуг, 

удосконалення законодавчого базису здійснення економічних відносин у 

рамках діяльності досліджуваного ринку.   

Розповсюдженою є думка про те що, ринок споживчих товарів був 

основою формування системи усіх інших ринків, обумовлюючи при цьому  

закономірності розвитку ринкової економіки загалом. На нашу думку, 

означеному ринку відноситься основоположна роль в забезпеченні 

функціонування ринкової системи та економічної і соціальної стабільності 

розвитку економіки країни, що власне, і гарантує належні темпи економічного 

зростання і покращення основних макроекономічних показників. 

Результати аналізу наукових праць, присвячених теоретичним аспектам 

функціонування споживчого ринку, показали що його розвиток викликає 

великий інтерес, як у практиків, так і у теоретиків. У вітчизняній науковій 

літературі відсутнє розгорнуте визначення поняття: «споживчий ринок», а 

зарубіжні  науковці  розглядають процеси споживання та споживчої поведінки 

без окремого розгляду поняття сутності споживчого ринку. Проте, дослідження 

практичних проблем функціонування та регулювання ринку споживчих товарів 

(послуг), сьогодні визначає необхідність опису розгорнутого визначення 

сутності поняття «споживчий ринок». Серед дослідників сутності цього 

поняття доцільно виділити О. Азаряна, О. Березіна, І. Бланка,             

В. Борисевича, С. Брю,  Н. Голошубова, Я. Гончарука, В. Гусакова,                    

С. Дем’яненко, В. Ільяшенко, Ф. Котлера, В. Лагутін, Л. Лігоненко,                  

І. Лошенюка, А. Мазаракі, К. Макконела, Л. Мазника, М. Одинцова,                   

Б. Пасхавера, В. Распопова, П. Саблука, Н. Ушакова та інших.   

В. Андрійчук та Я. Антонюк, розглядають споживчий ринок, як сферу 



24 

 

 

внутрішньої торгівлі, що звужує роль, значення та завдання сучасного 

споживчого ринку, як складного і динамічного інституту суспільства [4, с.17; 

63, с.21].    

Дж. Блайт та А. Старостіна  трактують  споживчий ринок, як сукупність 

дійсних і потенційних покупців і продавців споживчих товарів [7, с.48;           

32, с.48].   

У трактуванні економічної сутності цієї категорії можна виділити 

декілька підходів. Найбільш розповсюдженим в економічній літературі є 

трактування споживчого ринку як системи взаємовідносин між його суб’єктами 

з приводу обміну створеними благами. Зокрема, К. Макконел та С. Брю 

розглядають дане поняття, як інститут або механізм, який зводить покупців 

(представників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів і послуг 

[70, с. 34].  

Аналогічні висновки наводить і І. Лошенюк із уточненням того, що 

споживчий ринок – це  сфера прояву причинно-наслідкових зв’язків між 

виробниками й споживачами матеріальних, нематеріальних і духовних благ у 

формі товарно-грошового обороту, між потребами, попитом та споживчим 

виробництвом [109, с. 103]. 

Натомість, Л.  Лігоненко, вважає що споживчий ринок – це сукупність 

соціально-економічних відносин виробника й споживача, що формуються в 

процесі купівлі-продажу (оренди) споживчих товарів та послуг для кінцевого 

(особистого) споживання [108, с. 104]. Вважаємо дане визначення 

інформативним, проте тут не враховано такий важливий аспект, як системність 

означених економічних відносин.  

Тому, позитивно, що В. Распопова, трактує ринок товарів і послуг, як 

організацію системи соціально-економічних відносин, які розвиваються під 

впливом механізмів конкуренції й державного регулювання в межах існуючої 

ринкової інфраструктури, а також спрямовуються на задоволення потреб 

виробників, продавців і населення в ході купівлі-продажу товарів і послуг, 

призначених для особистого й колективного споживання [119, с. 283]. 
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Погоджуємось із зазначеною у визначенні важливістю врахування державних 

та ринкових інструментів впливу на стан ринку товарів та послуг, але у даному 

трактуванні значення сутності поняття «споживчий ринок», відсутнє 

врахування територіального аспекту його функціонування, з огляду на що 

вважаємо визначення О. Тахумова більш досконалим. На переконання 

науковця, споживчий ринок  –  це система товарно-грошових та організаційно-

економічних відносин, для розвитку яких на певній території існують найбільш 

сприятливі природні й соціально-економічні умови, сукупність яких сприяє 

успішному здійсненню господарської діяльності, спрямованої на задоволення 

кінцевих потреб населення [127].        

Існує інший погляд науковців на визначення сутності поняття «ринок 

товарів і послуг», що розглядають його як ланку суспільного відтворювального 

процесу. Таке розуміння знаходимо в працях О. Азаряна, де автор трактує 

споживчий ринок не тільки сполучною ланкою між виробництвом та особистим 

споживанням, але й як сферу, в якій закінчується оборот товарів і капіталу, а 

вартість набуває своєї кінцевої величини  [2, с. 190].   

У визначеннях деяких науковців знаходимо поєднання двох 

вищевказаних підходів у розумінні сутності споживчого ринку – як системи 

суспільних відносин та як сфери відтворювального процесу. До них 

відноситься М. Дрогомирецька, яка вважає, що споживчий ринок – не тільки 

основна складова ринкової економіки, що забезпечує тісну взаємодію продавців 

та покупців товарів і послуг споживчого призначення, але й інструмент 

забезпечення збалансованого розвитку сфер виробництва, розподілу, обміну й 

споживання суспільного продукту [100, с. 113].  

Окрема група науковців розглядає споживчий ринок як концентрацію 

споживачів набутої суспільної вартості. Зокрема, Ф. Котлер, описує: 

«споживчий ринок складається з індивідуумів та членів їх сімей, котрі купують 

товари й послуги, задовольняючи власні потреби» [53, с. 185]. Таке визначення 

споживчого ринку, на нашу думку, є надто одностороннім та відображає 

інтереси лише одного учасника  ринкових відносин, не розкриваючи  загальної 
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сутності ринку товарів і послуг. 

У процесі аналізу наукових публікацій щодо сутності споживчого ринку 

визначимо його особливості, які відрізняють його від інших видів ринку. Серед 

найбільш суттєвих слід виділити такі:  

– забезпечення економічних взаємозв’язків між галузями промислового 

та сільськогосподарського виробництва й сферою споживання; 

– виступає регулюючою основою конкурентоспроможності товарів, 

забезпечення рівня міжнародних стандартів. 

– товарний ринок знаходиться у взаємозв’язку з такими ринками, як: 

ринок праці, нерухомості, фінансово-кредитний, інвестиційний тощо; 

– наявність великої кількості споживачів із широким колом запитів 

вимагає застосування маркетингових засобів формування, регулювання та 

розвитку ринків [78, с. 7]. 

В підсумку наведених вище поглядів науковців, констатуємо що 

споживчий ринок – це динамічна, відкрита система економічного відтворення 

споживчих товарів та послуг, в межах якої відбувається сукупність відносин, 

що забезпечують реалізацію економічних і соціальних інтересів учасників 

ринку та сприяють розширенню виробництва товарів (послуг) і стимулюють 

платоспроможний попит населення з  присутньою вільною конкуренцію при 

застосуванні державного регулювання. Ефективне функціонування ринку 

товарів і послуг можливе лише при узгодженні різноспрямованих інтересів усіх 

суб’єктів ринку та координації державними інституціями їх діяльності в умовах 

обмежених ресурсів.  Споживчий ринок є структурованою системою і включає 

в себе декілька підсистем. Існують такі рівні функціонування ринку споживчих 

товарів і послуг: місцевий, регіональний та загальнодержавний. На місцевому 

рівні структура ринку вирізняється взаємодією таких економічних суб’єктів, як 

покупець та продавець у сфері обміну, за допомогою якого здійснюється 

реалізація товарів і послуг. 

Складові означеної структури характеризуються одночасною 

незалежністю та повною залежністю від впливу основних факторів ринкової 
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економіки: попиту та пропозиції. На регіональному і загальнодержавному 

рівнях якісний склад ринку споживчих товарів визначається скупченням 

певних його типів та класів поділу. Абсолютно кожен елемент володіє власною 

незалежною сукупністю ринків співзамінних та співзалежних споживчих 

товарів і послуг. Особливістю структурування споживчого ринку на 

регіональному рівні є те, що основні пропорції на ньому формуються під 

впливом як місцевих умов, так і загальнонаціональних чинників. 

Варто зазначити факт того, що ринок споживчих товарів і послуг по своїй 

суті є багатогранним  економічним явищем, а його структуризація дозволяє 

впорядкувати процеси, які на ньому відбуваються, відповідно до потреб усіх 

його учасників.  

Вивчення структури ринку, вкладає у власну суть врахування специфіки 

ринкової діяльності та процесів державного регулювання, розкрити яку можна 

лише через класифікацію.  

У науковій літературі пропонуються два альтернативні підходи до 

систематизації споживчого ринку. В основу поділу закладаються такі ознаки: 

свобода учасників ринку (ринок виробників і споживачів); ступінь обмеження 

конкуренції (монополістичний, олігополістичний, конкурентний ринок); 

інформованість учасників про стан ринку; співвідношення попиту і пропозиції 

(збалансований, незбалансований); ступінь втручання держави (регульований, 

нерегульований або вільний); тип покупця (роздрібний, гуртовий, торгово-

посередницький) [65, с. 21; 29, с. 139; 52, с. 160]. Натомість, О. Азарян та            

В. Карпова, пропонують здійснювати структурування ринку споживчих товарів 

за іншою групою класифікаційних ознак, а саме: економічною, 

функціональною, кількісною, територіальною, організаційною [2, с. 189;           

42, с. 23]. Аналіз наукових досліджень дозволяє зробити висновок про те, що 

означена різновизначеність класифікаційних ознак споживчого ринку 

обумовлена частою зміною його кон’юнктури, що залежить від 

непередбаченості поведінки споживачів, ряду макроекономічних показників та 

специфіки споживчого ринку.  
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Ми вважаємо, що споживчий ринок необхідно класифікувати з 

врахуванням просторової ознаки (місцевий, національний, міжнародний, 

регіональний та світовий ринки), ознаки конкурентоздатності (регульований, 

нерегульований та вільний ринки), ознаки законодавчого підпорядкування 

(легальний та тіньовий ринки) та кількісної ознаки (монополістичний, 

олігополістичний, конкурентний ринки). 

Думки науковців розходяться в трактуванні кількості та переліку функцій 

споживчого ринку. Наприклад, М. Дрогомирецька виділяє мотивувальну, 

регулювальну, еквівалентну функції та функцію саморегулювання [100, с. 114].  

На думку В. Рибалкіна ринку товарів і послуг притаманні функції 

узгодження обсягів виробництва і споживання, встановлення суспільної 

цінності виробленого продукту, стимулювання ефективності виробництва, 

регулювання економічних мікро і макропропорцій, забезпечення у 

відтворювальному процесі прямого та зворотного зв’язку [30, с. 363]. 

М. Савлук до переліку функцій споживчого ринку відносить:   

перерозподільну, капіталізації вільних грошових доходів, контрольно-

стимулюючу та регулювальну [31, с. 390-392].  

М. Романовський та Г. Белоглазова  пропонують до розгляду 

перерозподільчу та функцію створення кредитних інструментів обігу [48,         

с. 327]. З точки зору А. Гальчинського, споживчий ринок виконує: 

перерозподільну, функцію утворення в обороті додаткової купівельної 

спроможності, функцію створення додаткової до наявної в економіці 

купівельної спроможності, функцію капіталізації вільних грошових доходів [14, 

с. 189-190]. 

Цікавим є трактування переліку функцій П. Крушом та В. Алексєєвим, які 

окрім перерозподільної функції визначають функції заміни готівкових коштів 

безготівковими розрахунками, прискорення концентрації капіталу та 

прискорення науково-технічного процесу [43, с. 106-109]. 

Е. Брегель, визначає наступний перелік функцій: обслуговування, 

перерозподілу капіталів і врівноваження норми прибутку, економії витрат 
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обігу, слугування потужною зброєю централізації капіталу та значне 

прискорення концентрацію і накопичення капіталу [9, с. 85].  В. Лагутін вважає, 

що споживчий ринок виконує перерозподільчу, заміщення грошей в обігу, 

стимулювальну та контрольну функції [24, с. 9]. 

В економічній енциклопедії згадується про перерозподільчу функцію, 

заощадження витрат обігу, прискорення концентрації та централізації капіталу 

та регулювальну функції споживчого ринку [69, с. 94-95].  

Перелік базових функцій споживчого ринку, з нашої точки зору, 

складається з соціальної, функції заміщення, адаптаційної, перерозподільчої, 

координаційної, контрольної, збалансування і стимулюючої функцій (рис. 1.1.) 

Проблема поглиблення глобалізаційних процесів у національній 

економіці та посилення впливу наслідків трансформаційних перетворень на 

динаміку зміни основних макроекономічних показників розвитку національної 

економіки вимагає глибокого дослідження. Недоліки державного регулювання 

розвитку споживчого ринку можуть призвести до зменшення обсягу ВВП, 

спаду виробництва споживчих товарів, зменшення доступу до міжнародних 

товарних ринків, скорочення платоспроможного попиту, зменшенням рівня 

доходів населення та розбалансування основних показників економіки країни. 

Науковий доробок, присвячений дослідженню проблем державного 

регулювання економіки складається з чималої кількості праць вітчизняних та 

зарубіжних вчених. Серед них праці Д. Стеченка, який визначає державне 

регулювання економіки, як вплив держави на відтворювальні процеси в 

економіці відповідними засобами з метою зорієнтування суб’єктів 

господарювання і окремих громадян на досягнення цілей і пріоритетів 

державної політики суспільного розвитку. Державне регулювання – це майже 

всі функції держави, пов’язані з економіко-соціальною діяльністю і покликані 

забезпечити умови функціонування ринкової економічної системи [33, с. 5]. На 

нашу думку, такий підхід доволі влучно розкриває роль держави в 

стимулюванні розвитку споживчого ринку, проте тут не враховано 

законодавчо-нормативний інструментарій здійснення його регулювання. 
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          Примітка: Авторська розробка.              

Рис.1.1. Перелік та зміст функцій споживчого ринку  

Функції споживчого ринку 

соціальна 

заміщення грошей в обігу 

адаптаційна 

перерозподільча 

координаційна 

стимулююча 

збалансування обсягів 
виробництва і споживання 

контрольна 

дозволяє одержати усі продовольчі та непродовольчі 
товари і блага для задоволення особистих потреб 
населення країни 

забезпечує повноцінну зміну готівкових коштів 
безготівковими. В сучасних умовах це гарантує 
підвищений рівень безпеки здійснення грошових 
розрахунків усіма учасниками ринку споживчих 
товарів та послуг. Дана функція також сприяє 
збільшенню популяризації послуги карткового та 
електронного способу оплати отриманих товарів та 
наданих послуг; 

забезпечує необхідні умови для створення, 
використання та реалізації споживчих товарів і 
послуг, що відповідають сучасним потребам 
населення країни та сприяють збільшенню 
економічного потенціалу держави; 

дозволяє здійснити необхідний розподіл окремо взятої 
частини створеної вартості загального, споживчого, 
суспільного продукту між усіма верствами населення 
країни; 

здійснює постійну координацію інтересів та вимог 
споживачів та виробників з приводу асортименту 
товарів та послуг на ринку, рівня цін та якості 
реалізованої продукції; 

забезпечує процес створення матеріальних та 
моральних стимуляторів до підвищення ефективності 
роботи ринку споживчих товарів та послуг, завдяки 
зменшенню витратності виробництва, збільшенню 
соціальної корисності та якості товарів та послуг; 

дає змогу врівноважити пропорції попиту й пропозиції на споживчі товари та послуги завдяки узгодженню 
продуктивності виробництва та наданню потенційно 

 

дозволяє здійснювати постійний моніторинг 
економічного та виробничого розвитку держави через 
якісне державне регулювання споживчого ринку 
країни. 
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Натомість, А. Дьомін, вважає що державне регулювання економіки – це 

система технічних для певного способу виробництва форм, методів, важелів, 

інструментів впливу на економіку, на основі властивих цьому законів і згідно з 

правовими нормами суспільства [157, с. 10]. Погоджуємось із означеним 

визначенням в частині необхідності створення ефективного законодавчого 

базису, що враховуватиме інтереси державних органів влади, суб’єктів 

господарювання та населення країни.  

Більш розгорнуте визначення державного регулювання економіки, із 

зазначенням першочерговості законодавчого врегулювання представлене         

С. Мочерним, який описує державне регулювання, як цілеспрямований та 

активний вплив державних та наддержавних органів управління на 

функціонування та розвиток цілісної економічної системи (а отже, на її 

розширене відтворення) шляхом використання економічних законів і 

вирішення економічних суперечностей за допомогою певної сукупності форм 

та методів [47].   

Схожої думки дотримуються В. Селезньов та Я. Гейвандов, які 

приділяють велику увагу не лише законодавчому врегулюванню економічних 

відносин держави, а й процесу їх регулювання та коректування. 

Так, на думку, В. Селезньова, державне регулювання економіки – це 

форма цілеспрямованого впливу держави на економіку з метою забезпечення та 

підтримки її функціонування в заданому режимі, зміни і розвитку економічних 

відносин і взаємозв’язків. Регулювання здійснюється за допомогою системи 

норм і заходів, що регламентують поведінку суб’єктів господарювання як за 

допомогою адміністративних методів впливу (закони, накази, інструкції), так і 

через систему економічних методів і регуляторів (ціни, податки, банківські 

відсотки, пільги, санкції тощо) [176].  

Дещо з інших позицій розглядає це поняття Я. Гейвандов, що зазначає і 

основний сенс і зміст державного регулювання економіки полягає у 

встановлені державою загальних правил поведінки (діяльності) суб’єктів 

суспільних відносин, і, за необхідності, в залежності від змінних умов – їх 
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коректування; в усесторонньому контролі за виконанням встановлених вимог, 

які містяться в правових нормах; у координації і встановлені загальних 

напрямків діяльності учасників відповідних відносин;  у всебічному захисті їх 

законних інтересів і прав;  у визначені і нормативному закріплені пріоритетів 

державної політики в певній сфері економіки; у встановлені порядку реєстрації, 

ліцензування [152]. 

Група науковців трактує державне регулювання з позиції першочергового 

завдання визначення його цілей.  

Так, на думку В. Малиновського, державне регулювання – це один із 

економічних методів державного управління, який є системою типових заходів 

законодавчого, виконавчого і контрольного характеру, які здійснюють 

відповідні державні органи та громадські організації з метою стабілізації та 

пристосування існуючої соціально-економічної системи до постійно 

змінюваних умов [26, с. 393]. 

Інформативною є змістова характеристика державного регулювання 

економіки країни І. Михасюка та Л. Швайки, що трактують це поняття, як 

комплекс заходів держави, спрямованих на скерування суб’єктів економічної 

діяльності в напрямі, необхідному для досягнення поставлених органами 

державної влади й управління цілей [46, с. 9].  

Таку ж думку аргументує і А. Лівшиц, котрий у власних працях 

стверджує, що державне регулювання економікою – це система, яка об’єднує 

мету та інструменти економічної політики [157, с. 10].  

Натомість, В. Воротін, зазначає, що державне регулювання економіки – 

це організуючий і регулюючий вплив держави на економічну діяльність 

суб’єктів ринку з метою її впорядкування та підвищення результативності, що 

законодавчо закріплюється державою і реалізується шляхом проведення 

макроекономічної політики [74, с. 29]. 

Оскільки ринок товарів та послуг відіграє важливу роль у забезпеченні 

високого рівня життя населення, а його розвиток – є найважливішою 

передумовою прискорення темпів економічного зростання усієї країни, він 
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однозначно потребує державного, зокрема законодавчого регулювання.  

          Місце та роль державного регламентування споживчого ринку розглядали 

такі учені як А. Акмаєв, Е. Азарян, А. Гальчинський,  Н. Горячих, П. Ещенко,                

Б.  Кліяненко, Н. Куценко, С. Кузьміна, Л. Левчук, А. Льовін,                                 

Д. Міргородський,  Ю. Палкин, П. Скріпчук, А. Яркин, та інші.  

Доцільно також відзначити праці В. Бесєдіна, А. Мельника,  Р. Михасюка,       

Д. Стеченка, С. Чистова та Л. Швайки [50; 67, с. 8; 62, с. 13; 35, с. 21], де 

закладене розуміння державного регулювання споживчого ринку, як сукупності 

цілеспрямованого впливу з боку органів державного управління з метою його 

стабілізації та забезпечення збалансованого розвитку, що включає розроблення 

концептуальних засад державної політики регулювання споживчого ринку, 

створення необхідної нормативно-правової бази, інституційного та 

інформаційного забезпечення, використання економічних та адміністративних 

методів впливу.  

На нашу думку, високе наукове значення має трактування державного 

регулювання споживчого ринку представлене С. Мочерним, який вважає, що це 

комплекс основних форм та методів цілеспрямованого впливу державних 

організацій і установ на розвиток суспільного виробництва для його стабілізації 

та пристосування до умов, що змінюються [27, с. 379]. У даному визначені в 

основі державного регулювання досліджуваного ринку визначена необхідність 

ринкової стабілізації та еластичність державного управління, але не врахований 

аспект необхідності проведення підтримуючої та стимулюючої діяльності 

державних органів влади. 

Натомість, Л. Дідьківська та Л. Головко, доповнюють це визначення, та 

розглядають під державним регулюванням ринку товарів та послуг систему 

заходів держави для здійснення підтримуючої, компенсаційної та регулюючої 

діяльності держави, спрямованої на створення нормальних умов ефективного 

функціонування ринку [39, с. 23]. Погоджуємось із визначення означених 

авторів, проте вважаємо, що метою здійснення державного регулювання ринку 

споживчих  товарів та послуг є макроекономічна стабілізація соціального та 
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економічного сектору країни, що і описано в наступних визначеннях.  

Так, на думку, О. Гарагонич, державне регулювання споживчого ринку є 

системою типових заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого 

характеру, які здійснюються уповноваженими державними установами і 

спрямовані на скерування суб’єктів господарської діяльності в напрямі, 

необхідному для досягнення необхідного соціально-економічного результату            

[96, с. 147]. 

Т. Попович, розглядає державне регулювання споживчого ринку, як 

обґрунтований та запропонований організаційно-функціональний механізм 

регулювання ринку споживчих товарів в контексті якого виокремлюємо 

параметри взаємодії між учасниками ринку і органами виконавчої влади на 

національному і регіональному рівнях, вироблено механізми узгодження 

державних інтересів та інтересів товаровиробників [73]. Вважаємо влучним 

дане визначення у частині необхідності створення механізму державного 

регулювання, але констатуємо відсутність пріоритетних напрямів його 

здійснення, що детально описані Т. Гродецькою, яка включає до них напрями  

нормативно-правового та економічного регулювання ринку споживчих товарів і 

послуг: підвищення купівельної спроможності, шляхом зростання доходів 

населення, розширення пропозиції товарів і послуг вітчизняного виробництва, 

регулювання цін на соціально значущі товари та послуги, зменшення 

регіональної диференціації за рівнем розвитку споживчих ринків [72].  

Погоджуємось з тим, що активна участь держави в соціально-

економічному розвитку країни є атрибутом соціально-орієнтованої ринкової 

економіки. Розумний симбіоз ринкових і державних регуляторів дає 

можливість забезпечувати реалізацію соціально-економічних цілей розвитку 

суспільства: досягти високої ефективності виробництва, стабільного 

економічного розвитку і соціальної справедливості. 

 Незважаючи на здатність ринку до саморегулювання необхідне також 

втручання держави для збільшення ефективності такого регулювання, тому 

держава не втрачає свої позиції в політиці державного регулювання ринку для 
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його розвитку та становлення [161]. Питання розвитку державного 

регулювання, розробка методів, механізмів та напрямів контролю ринку 

споживчих товарів і послуг, залишаються актуальними та потребують 

подальшого вивчення. 

Ми вважаємо, що державне регулювання споживчого ринку є діяльністю 

органів державної влади різних рівнів, спрямованою на забезпечення сталого 

розвитку країни для реалізації інтересів суб’єктів ринку споживчих товарів і 

послуг.  

Метою державного корегування процесів на споживчому ринку є 

економічне зростання держави, покращення процесів виробництва, купівлі та 

продажу споживчих товарів, орієнтація на зменшення загальних витрат 

виробництва, збалансування  попиту і пропозиції, встановлення доступних цін 

на спожиткові товари та послуги, додержання принципу соціальної 

справедливості  шляхом раціонального розподілу доходів населення, захист та 

додержання  суб’єктами підприємницької діяльності законодавчих норм при 

здійснені  виробничих і торговельних операцій.  

Відповідно до поставленої мети, основними завданнями державного 

регулювання споживчого ринку є  контроль за дотриманням вимог щодо 

виробництва товарів та їх якості, унеможливлення розвитку монополістичних 

процесів, формування здорового конкурентного середовища на ринку, сприяння 

розвитку інституційного базису призначеного для захисту споживача та 

соціальної захищеності населення.  

Державне регулювання споживчого ринку опирається на основоположні 

засади здійснення нагляду та контролю за економічними відносинами на 

споживчому ринку та представлене переліком принципів його здійснення. 

Групу принципів держаного регулювання ринку товарів та послуг 

визначає Т. Яхно: принципи цивільного призначення, процесуальні та 

організаційні. Науковець зазначає, що до групи принципів цільового 

призначення відносять: взаємоузгодженість інтересів учасників ринку; 

підпорядкованість індивідуальних інтересів загальним; необхідність 
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відповідних умов на ринку; достатність умов ринку; суміжність інтересів 

виробників та споживачів. 

До другої групи процесуальних принципів можна віднести: 

оптимізаційні; рівноправність партнерів на ринку; відповідність спеціальних 

повноважень та ресурсів; відповідальність влади; адаптаційні. 

До організаційних принципів державного регулювання ринку споживчих 

товарів (послуг) належать: комплексність та системність; централізація 

управлінських процесів; відкритість; наукова обґрунтованість; політична та 

економічна єдність [131, с. 101]. 

Вважаємо зазначений перелік принципів є інформаційно-цінним, проте, 

на нашу думку, до повного списку принципів необхідно додати ще дві групи, а 

саме соціально орієнтованих та управлінських (рис. 1.2).  

Зокрема, до складу соціально орієнтованих принципів варто віднести: 

– принцип розвитку – здійснення державного регулювання споживчого 

ринку із врахуванням динаміки зміни соціально-економічних показників 

держави; 

– принцип соціального захисту – надання гарантії захисту прав 

споживачів, закріпленої законодавством країни; 

– принцип наукового пізнання – створення умов населенню для 

ознайомлення та вивчення власних прав та обов’язків у галузі захисту прав 

споживачів; 

– принцип цінового регулювання – сприяння росту таких 

макроекономічних показників як валовий внутрішній продукт та 

середньомісячна заробітна плата, що є ключовими індикаторами розвитку 

ринку товарів та послуг. 

До складу управлінських принципів відносимо: 

– принцип практичного застосування – впровадження сучасних науково-

технічних розробок до складу інструментів  державного регулювання 

споживчого ринку; 

– принцип детермінізму – врахування цілісного  аналізу функціонування 
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ринку товарів та послуг, відстеження причинно-наслідкових зв’язків основних 

тенденцій ринку для ефективного управління державними органами влади 

споживчим ринком країни; 

– принцип централізації – визначення чіткої ієрархії органів державної 

влади, що здійснюють регулювання ринку споживчих товарів та послуг. 

 

 

 

 

 

 

 
 

               

               Примітка: Авторська розробка.              
Рис. 1.2. Групи принципів державного регулювання споживчого ринку. 

У наслідок теоретичного вивчення питання державного регулювання 

споживчого ринку нами визначено, що державам та державним об’єднанням з 

розвинутою ринковою економікою властиве дуалістичне регулювання 

споживчого ринку, де з одного боку регулятором виступає набір інструментів 

ринкової конкуренції, а з іншого – інструменти державного законодавчого 

регулювання.  

Державне регулювання економічних відносин, що виникають на 

споживчому ринку товарів і послуг полягає у створенні та належному нагляді 

за дотриманням нормативно-правового базису у межах досліджуваного ринку і 

гарантії захисту прав виробників та споживачів товарів та послуг із можливістю 

подальшої реалізації економічних інтересів учасників означених відносин. 

З боку держави необхідно розробляти відповідні заходи з точки зору 

норм безпечності та якості споживчих товарів, а саме сприяти розробленню та 

використанню на національному і міжнародному рівнях добровільних та інших 

норм безпечності та якості товарів і послуг і відповідно їх популяризувати; 
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заохочувати перевірки та видання свідоцтв про безпечність, якість і технічні 

характеристики основних споживчих товарів та послуг; коли через місцеві 

економічні умови будь-яка норма є слабшою за загальновизнані міжнародні 

норми, повинні докладатися всі можливі зусилля для швидшого посилення цієї 

норми [131, с. 101].  

Основне значення державного регулювання ринку споживчих товарів і 

послуг, на нашу думку, визначається системністю законодавчо закріплених 

правил, здійсненям наглядової діяльності державними інституціями для 

забезпечення постійнодіючого функціонування ринкових механізмів завдяки їх 

безперервній підтримці усіма можливими інструментами адміністративного, 

організаційного, соціального та економічного впливу.     

Характеристика споживчого ринку як об’єкта державного регулювання та 

параметри його розвитку представлені на рис. 1.3. 

Під державним регулюванням споживчого ринку варто розуміти 

здійснення повного комплексу адміністративних, соціальних та економічних 

завдань, виконання яких дасть змогу пришвидшити покращення основних 

макроекономічних показників функціонування споживчого ринку держави.  

Найвагомішим завданням державного регулювання споживчого ринку 

товарів та послуг при цьому є обрання збалансованого поєднання економічних і 

адміністративних  важелів для вирішення поточних проблем розвитку ринку 

товарів та послуг.  

Таке регулювання, з нашої точки зору, повинне бути сформоване з 

врахуванням існуючих розбіжностей інтересів учасників регіональних та 

загальнодержавного ринку. 

Ще одним пріоритетним напрямком здійснення державного регулювання 

споживчого ринку є проведення ефективної фіскальної політики, регуляторний 

вплив означеної політики виявляється в можливості зміни структури 

національної економіки, зменшенні циклічності коливання, досягненні вищої 

зайнятості, сприянні економічному зростанню, впорядкуванні державних 

фінансів, боротьбі з інфляцією. Саме такі завдання спрямовані на досягнення 
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макроекономічної стабільності та оптимального рівня безробіття на основі 

розвитку виробництва за допомогою зменшення податків і збільшення обсягу 

інвестицій [179].  

 
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: Авторська розробка.              
Рис. 1.3. Характеристика споживчого ринку як об’єкту державного 

регулювання та параметри його розвитку  

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 стимулюють 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 кінцевого споживача; 
 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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Актуальним є й  вивчення можливостей державного регулювання 

грошово-кредитної політики, та комплексу заходів у сфері грошового обігу, 

спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці, що вельми 

важливо для стабільного розвитку споживчого ринку [174]. В умовах 

становлення нових економічних відносин, трансформації економічних і 

соціальних процесів, формування та розвитку фінансової і банківської систем 

винятково важливого значення набуло посилення ролі центрального банку 

країни в стимулюванні відповідних процесів шляхом використання ринкових 

методів регулювання економіки та грошово-кредитного ринку [121, с. 157]. 

Особливості та суперечності функціонування й розвитку споживчого 

ринку вимагають збалансування ключових цілей державного регулювання 

розвитку споживчого ринку та посилення його ролі у формуванні соціально-

орієнтованої національної економіки. На нашу думку, такими важливо 

ідентифікувати: 

– подолання диспропорцій у галузевій і національній структурі 

споживчого ринку, насичення його вітчизняними конкурентоспроможними 

товарами й поступове витіснення імпортованих; 

– удосконалення цінового регулювання на основі поступового переходу 

від адміністративних до стимулюючих методів регулювання цін;  

– підвищення ефективності системи захисту прав споживачів;  

– формування створенням ефективного конкурентного ринкового 

середовища взаємодії суб’єктів господарювання; 

– раціоналізація товарних потоків із комплексом протекціоністських 

заходів, здебільшого нетарифного характеру, що обмежують широку експансію 

іноземних товарів на внутрішній споживчий ринок;  

– регулювання рівня доходів населення на основі зниження їх 

диференціації [182]. 

Отже, в сучасних умовах споживчий ринок координує виробництво і 

споживання товарів та послуг, впливає на економічні та соціальні процеси і 

реалізує свою роль як індикатора соціальної стабільності населення. Одночасно 
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споживчий ринок «вирішує» завдання: що, як і для кого виробляти. Тому, 

узагальнення теоретико-методичних засад розвитку споживчого ринку, як 

об’єкту державного регулювання, зокрема, поглиблення його економічної 

сутності, вивчення функцій, принципів здійснення економічних відносин в 

межах функціонування досліджуваного ринку є необхідним для дослідження 

ролі споживчого ринку в соціально-економічній системі.  

 

1.2. Теоретичні аспекти державного регулювання банківської кредитної 
діяльності на споживчому ринку 

   

Ступінь зрілості ринкових економічних систем в значній мірі оцінюють 

за мірою активізації розвитку фінансово-кредитних відносин, завдяки яким 

вирішується низка як суто економічних, так і соціальних проблем. Визначення 

«кредит» походить від латинського слова creditum, що означає «позика» (від 

слова credo – «вірю, довіряю») [44, с. 67]. 

У провідних економік світу споживче кредитування посідає головне місце 

у визначенні пріоритетних напрямів розвитку й удосконалення діяльності 

учасників ринку споживчого кредитування фізичних осіб. Саме споживчий 

кредит відіграє провідну роль в покращенні добробуту життя населення 

держави, бо у сучасних умовах основним обмежуючим чинником, є ціна блага 

[138, с. 7]. 

Споживчий кредит – це один з видів кредитування, в якому 

позичальником є фізична особа, а надані в тимчасове користування кошти 

спрямовуються на придбання споживчих товарів. Однією з сторін кредитних 

відносин, а саме кредитором, при наданні споживчого кредиту може бути банк 

або кредитна установа небанківського типу, а також юридичні та фізичні особи. 

Кредити своїм працівникам можуть надавати суб’єкти господарювання за 

рахунок спеціальних фондів, які вони створюють за рахунок прибутку, що 

залишається в їх розпорядженні. Але основними кредиторами залишаються 

банківські установи, які займають найбільшу питому вагу в структурі наданих 

споживчих кредитів. Для банківських установ споживчий кредит є необхідною 
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умовою зміцнення ресурсної бази, розширення кола операцій з клієнтами, 

успішною умовою конкурентної боротьби на фінансовому ринку з 

небанківськими установами, особливо кредитними спілками [54, с. 246-247].     

Основною метою банківського споживчого кредитування є задоволення 

споживчих потреб населення у різноманітних товарах та послугах, зокрема – 

купівлі житла, транспортних засобів, побутової техніки, меблів, проведенні 

ремонтів тощо [102].  

Сучасне значення банківського кредиту полягає у наданні коштів, 

товарів, послуг в запозичення з наступним поверненням позички з відсотком, за 

користування кредитом. Найпоширеніший вид банківського кредиту в сучасних 

умовах – це споживчий кредит, який набуває все більшого розповсюдження, а 

також має важливе значення для розвитку попиту на товари довготривалого 

використання. Банківський споживчий кредит надається банком приватним 

особам (споживачам) для придбання споживчих товарів. Споживчий кредит 

існує в двох формах: комерційного (купівля товарів у розстрочку) та 

банківського (грошова позика банку для купівлі товарів довгострокового 

користування) [6, с. 424]. 

Значущим є те, що саме споживчий кредит прямопропорційно впливає на 

можливість підвищення рівня якості життя населення, поза як за його 

допомогою громадяни одержують можливість задовольнити власні споживчі 

потреби і у період відсутності у них відповідних грошових накопичень.  

Отже, основною соціальною цінністю відносин банківського споживчого 

кредитування є можливість збільшити рівень споживання суспільними благами 

(споживчими товарами та послугами) і у момент тимчасової нестачі стабільних 

грошових доходів. Переваги банківського споживчого кредиту для споживача 

полягають у наступному: придбання товарів провадиться у зручний час, навіть 

тоді, коли в споживача відсутня необхідна сума готівки (або кошти взагалі); він 

дозволяє здійснювати непередбачені термінові виплати (аварійний ремонт 

квартири, автомобіля, тощо). Водночас, існують також і недоліки, які 

споживачу необхідно враховувати: кредитні рахунки можуть створити уяву 
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наявності «легких грошей», що призводить до надмірних витрат, які по мірі 

накопичення боргів призводять до небажаних ускладнень відносно щомісячних 

платежів. Придбання в кредит обходиться споживачеві дорожче, ніж при оплаті 

готівкою, кредитна ціна на товар встановлюється вищою, а також сплачується 

відсоток за користування кредитом [129, с. 58]. 

Банківський споживчий кредит виступає системою грошових відносин 

пов’язаною з тимчасовим перерозподілом вільних коштів юридичних і 

фізичних осіб. В країнах з розвиненою ринковою економікою споживчий 

кредит, як зручна і вигідна форма обслуговування населення, відіграє велику 

роль в економіці. Тому він активно регулюється з боку держави, як на рівні 

надання кредиту, так і на рівні його використання і виражається або в 

заохоченні кредитування кінцевого споживача через процентну ставку, термін 

кредиту, або в більш жорсткому режимі кредитування. Таким чином, 

споживчий кредит надається банком приватним особам для придбання 

предметів особистого споживання довгострокового користування [5, с. 425]. 

Вивченню теоретичних засад здійснення банківського кредитування 

населення для задоволення їх споживчих потреб в економічній літературі 

приділяється  значна увага. Так, банківський споживчий  кредит став об’єктом 

дослідження таких українських науковців, як Г. Бортніков,  В. Вітлінський,            

А. Герасимович, В. Гончаренко Л., Кузнєцова, В. Лагутін, А. Мороз,                       

С. Науменкова, М. Олексієнко, І. Охріменко, Л. Примостка,  Л. Рябініна,                     

М. Савлук, В. Сусіденко, К. Черкашина, О. Чуб, Н. Шульга та інші.  Вагомий 

внесок у  дослідження споживчого кредитування зробили такі зарубіжні 

економісти, як В. Захарова, А. Казімагомедова, О. Лаврушина, В. Усоскіна,             

П. Роуз, Дж. Сінкі, Б. Соколова, С. Хью, М. Шульте та інші. 

Проте, варто зазначити те, що на даному етапі вивчення означеної 

категорії в економічній літературі немає єдиного підходу до визначення 

сутності споживчого кредиту. 

До прикладу, М. Антонов і М. Пессель, трактують банківський 

споживчий кредит видом позичкових коштів, наданих банками населенню.    
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Основні види банківського кредиту – це продаж товарів із розстрочкою 

платежу, позички на кооперативне житлове, індивідуальне будівництво, на 

господарське обзаведення, розвиток фермерства, та на операції ломбардів [36, 

с. 37]. Дане визначення зосереджене на трактуванні основних учасників 

кредитних відносин без розгляду при цьому можливих витрат невиробничого 

характеру, детальний опис яких наведений Ю. Крупновим, який вважає, що 

банківський споживчий кредит – це кредит наданий банком у грошовій формі 

господарським суб’єктам і населенню на різного роду витрати невиробничого 

характеру, а до витрат невиробничого характеру відносить витрати, пов’язані із 

здійсненням індивідуальної трудової діяльності, розвитком колективного 

садівництва й городництва, веденням особистого підсобного господарства [20, 

с. 54].  

С. Арбузов,  Ю. Колобов, В. Міщенко та С. Науменкова розуміють 

банківський споживчий кредит як кошти, що надаються кредитодавцем 

(банком) фізичним особам на придбання споживчих товарів або послуг у 

тимчасове користування під процент, на умовах забезпечення, строковості, 

платності та цільової спрямованості  [64, с.413]. Погоджуємось із даним 

визначенням в частині означення принципів споживчого кредитування, проте 

констатуємо відсутність у ньому умов видачі даної позики. 

Натомість, на думку Дж. Блека, споживчий кредит – це кредит, що 

надається постачальниками товарів і послуг споживачам. Цей кредит може бути 

наданий самими постачальниками за допомогою продажу товару в розстрочку, 

або на умовах відстроченого платежу, або при використанні кредитних карток 

та інших платіжних систем, коли банківська кредитна установа повністю і 

негайно оплачує постачальнику вартість покупки, а потім протягом 

обумовленого терміну рівними частками стягує з споживача суму кредиту [8,   

с. 131-132]. Неврахованим аспектом, на наш погляд, тут є упущення визначення 

можливих кредиторів, перелік яких поданий М. Савлуком  і М. Пуховкіною, які 

вважають, що банківський споживчий кредит – це кредит, який надається 

юридичним чи фізичним особам на споживчі цілі [60, с. 404]. 
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М. Туган-Барановський зазначає, що банківський споживчий кредит – це 

кредит, який слугує споживчим потребам особи, що кредитується [34, с. 306]. 

Ширше трактування відносин споживчого кредитування знаходимо в працях  

Л. Абалкіна, який зазначає те, що споживчий кредит надається населенню для 

отримання предметів особистого вжитку. Позичальниками є фізичні особи, 

кредитором вправі виступати як кредитна установа, так і підприємство. 

Споживчий кредит може надаватися як у грошовій формі, так і в товарній              

[1, с. 339]. Підтримуємо аргументацію даного визначення, зокрема у частині 

відзначення можливих форм кредитних відносин на споживчому ринку. 

На думку, Г. Бєлоглазової та Л. Кролівецької, банківські споживчі 

кредити – це широке поняття, що об’єднує різні види кредитів, що надаються 

приватним особам на споживчі потреби. Головними кредиторами по 

споживчому кредитуванню є банки [37, с.157].  

У працях А. Мороза знаходимо трактування банківського споживчого 

кредиту, як кредиту, який надається тільки в національній грошовій одиниці 

фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих товарів 

тривалого користування та послуг і повертається в розстрочку, якщо інше не 

передбачено умовами кредитного договору [57, с. 242].  

С. Мочерний  стверджує, що банківський споживчий кредит – це кредит, 

який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-

резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування 

та послуг і повертається у розстрочку, якщо інше не передбачено умовами 

кредитного договору [47, с. 83]. 

Група науковців трактує банківський споживчий кредит з позиції 

визначення його основного призначення, а саме задоволення соціально-

економічних потреб населення. Серед них О. Бондар, який вважає, що 

банківський споживчий кредит – це надання банками позичкової вартості (у 

грошовій, товарній і натуральній формі) населенню для використання її на 

споживчі потреби на засадах повернення і, як правило, з виплатою відсотка (у 

вузькому сенсі), та те ж саме, але й підприємствам для використання на 
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невиробничі витрати (у широкому сенсі) [71, с. 5]. 

Такої ж думки дотримується Є. Жукова, зазначаючи, що банківський 

споживчий кредит – це кредит, що надається населенню з метою придбання 

дорогоцінних предметів споживання, покращення житлових умов та інші            

[18, с. 465]. Е. Рід та Р. Коттер  зазначають те, що споживчий кредит 

призначений для фінансування кінцевого споживання [68,с. 198]. 

Інша група науковців акцентує увагу на споживчому характері позики. 

Так, на думку А. Загороднього та В. Вознюка, банківський споживчий кредит – 

це кредит, що надається банком, для придбання предметів особистого 

споживання переважно тривалого користування (житла, транспортних засобів, 

меблів, теле та радіоапаратури, іншої побутової техніки тощо) [40, с. 689]. 

Дану думку підтримують і В. Міщенко, Н. Слав’янська, О. Коренєва, які 

зазначають, що банківськими споживчими кредитами прийнято називати 

позики, надані населенню. По суті, це продаж торговельними підприємствами 

споживчих товарів з відстроченням платежу або надання банками позик на 

придбання споживчих товарів, а також оплата витрат приватного (особистого) 

характеру (плата за навчання, медичне обслуговування, придбані побутові 

товари тощо). Об’єктом споживчого кредиту можуть бути як товари, так і 

гроші. Товарами, що реалізуються в кредит (і сплачуються за рахунок 

банківських позик), є предмети споживання тривалого користування. 

Суб’єктами кредиту, з одного боку, є кредитори, у нашому випадку – це банки, 

а з іншого, – позичальники – фізичні особи [56, c. 348]. Г. Коробова стверджує, 

що банківськими споживчими позиками називають позики, що надаються 

населенню. При цьому споживчий характер позичок визначається метою 

надання позики (об’єктом кредитування). До споживчих позик відносять будь-

які види позик, наданих населенню, у тому числі позики на придбання товарів 

тривалого користування, іпотечні позики, позики на нагальні потреби та ін. 

Споживчі позики в західній банківській практиці визначають дещо вужче, а 

саме споживчими називають позики, що надаються приватним позичальникам 

для придбання споживчих товарів та оплати відповідних послуг [19, с. 390]. 
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З точки зору В. Лагутіна до банківських споживчих кредитів відноситься 

надзвичайно широкий набір видів позик. У загальному плані виділяють товарні 

і грошові споживчі кредити. Товарний споживчий кредит пов’язаний із 

продажем товарів тривалого користування в кредит. Грошовий споживчий 

кредит – це надання банківськими кредитними установами позик фізичним 

особам на задоволення їх споживчих потреб [24, c. 81].      

Науковий доробок зазначених вище авторів свідчить про деталізоване 

вивчення таких суттєвих елементів теорії кредиту, як сутність кредиту, 

класифікація форм та видів кредиту, система споживчого кредитування, й 

інших вагомих елементів механізму банківського кредитування населення на 

споживчі потреби. Проте, незважаючи на наявність великої кількості наукових 

праць, ще залишається значна частина невирішених запитань, які стосуються 

підвищення ефективності здійснення банківського споживчого кредитування, 

що потребує вирішення, як в теоретичному, так і в практичному аспекті. Тому, 

питання банківського споживчого кредитування населення вимагає  

подальшого вивчення. 

На нашу думку, банківський споживчий кредит – це кошти, що виділені 

банками з відстроченням платежу населенню для отримання предметів 

призначених для особистого вжитку чи оплату витрат особистого характеру. До 

витрат особистого характеру відносимо кошти, призначені для оплати за 

навчання, медичне обслуговування, косметичні процедури та інше. 

На основі здійсненого моніторингу різносторонніх визначень сутності 

споживчого кредитування, пропонуємо також власне визначення поняття 

«кредитної діяльності на споживчому ринку». На нашу думку, банківська 

кредитна діяльність на споживчому ринку – це комплекс дій, пов’язаних із 

організацією та розвитком банком кредитних відносин на ринку споживчих 

товарів та послуг, що включає стратегію та тактику їх учасників з приводу 

використання, видачі, залучення та повернення позикових коштів та 

задоволення потреби кінцевого споживання товарами та послугами за наявності 

фінансово-кредитної інфраструктури, кредитного продукту і законодавчого та 
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ринкового середовища їх здійснення, що здійснюються на підставі таких 

принципів кредитування, як строковість, платність, забезпеченість, 

поверненість та цільовий характер використання кредитних ресурсів. 

Банківський споживчий кредит володіє  певним набором специфічних 

рис,  що пов’язані  із особливостями сфери приватного споживання населення. 

До них відноситься, насамперед, те, що це позики, які можуть одержати лише, 

фізичні особи, а у своїй суті розкривають відносини між кредитодавцем і 

кредитоодержувачем, які полягають у кредитуванні кінцевого споживання.  

Ще однією видовою рисою є  соціальний характер банківського 

споживчого кредиту, оскільки він є засобом втілення особистих потреб 

громадян та можливістю задоволення індивідуальних бажань фізичних осіб із 

можливістю відтермінування платежу, що приводить до підвищення життєвого 

рівня населення. Даний вид позики прискорює отримання суспільно 

затребуваних матеріальних благ у вигляді споживчих товарів та послуг без 

необхідності попереднього накопичення коштів, які слугують платою за них та  

відіграє провідну соціальну роль у стимулюванні фізичних осіб до праці задля 

одержання вищих доходів та, відповідно, можливості швидше оплатити позику, 

а отже сприяє формуванню платоспроможного попиту населення, який, у свою 

чергу, впливає на прогресивний розвиток економіки країни. Основною 

відмінністю даного виду кредиту від інших є те, що він сприяє процесу 

реалізації споживчої продукції та наданню споживчих послуг, чим прискорює 

отримання прибутку суб’єктами господарювання і збільшує доходи державного 

бюджету.  

          На нашу думку, для розкриття сутності банківського споживчого 

кредитування необхідно розглянути докладну сегментацію його видів та форм, 

охопивши якомога ширший спектр класифікаційних ознак.  На думку               

О. Бондара, до переліку класифікаційних ознак відносин банківського 

кредитування ринку товарів та послуг потрібно віднести наступні: за ступенем 

покриття вартості товарів та послуг, за забезпеченням, за видами 

позичальників, за строковістю, за укрупненими об’єктами, за цільовою 
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направленістю, за видами кредиторів, за характером кругообігу коштів, за 

методом погашення, за методом утримання процента  [71]. 

          О. Вовчак зазначає такий перелік класифікаційних ознак: за терміном та 

залежно від цільового призначення кредиту [13]. Вважаємо терміни і цільовий 

характер об’єктивно доречно доповнити ще й формами фінансово-кредитних 

відносин. Саме тому, як слушно зазначають Р. Коцовська, В. Ричаківська та                

Г. Табачук, те що відносини банківського споживчого кредитування можна 

розмежувати за такими ознаками: за ознакою погашення, за способом (формою) 

видачі, за способом погашення, за терміном надання, за характером потреб [54]. 

З точки зору В. Іванова та Б. Соколова,  до переліку класифікаційних 

ознак споживчого кредиту відносяться: спосіб видачі (надання), валюта 

кредиту, кількість учасників, цільове призначення, техніка надання, строк 

погашення, спосіб погашення і вид процентної ставки [41]. З нашої точки зору, 

неврахованими залишились такі класифікаційні ознаки, як порядок 

нарахування процентної ставки та її погашення.  

Тому класифікацію  Р. Крюкової слід вважати значно удосконаленою, бо 

автор розділяє банківське споживче кредитування за такими критеріями, як 

економічне призначення, техніка надання, форма надання, вид процентної 

ставки, порядок нарахування і погашення процентів, забезпеченість, спосіб 

погашення, термін сплати [21]. 

А. Мороз вважає що, банківський споживчий кредит доцільно 

класифікувати за терміном кредитування, цільовим призначенням та формою 

(способом) видачі [58]. Погоджуємось із визначенням терміну та форми 

кредиту, як класифікаційних ознак, але розділяємо й їх доповнення погашенням 

та стягненням процентів, що запропоновано Р. Тиркалом, який розмежовує 

відносини банківського споживчого кредитування за наступними критеріями: 

об’єктами кредитування (напрямами використання), за строками кредитування, 

за способом надання, за забезпеченням, за методом погашення, за методом 

стягнення процентів та за характером кругообігу коштів  [180]. 

На думку О. Лаврушина, класифікувати банківське споживче 
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кредитування необхідно за наступними критеріями: об’єкт кредитування, 

забезпеченість, спосіб надання, строк надання, метод погашення [23]. 

Схвалюємо дане визначенням критеріїв сегментації, але вважаємо їх необхідно 

доповнити формою видачі та суб’єктами кредитних відносин на споживчому 

ринку, тому визначаємо необхідність зазначення того, що короткострокове 

кредитування   буде орієнтовано в основному на середній прошарок населення 

[113, с. 16], а довгострокове   кредитування, а саме житлове кредитування 

фізичних осіб є перспективним для кредитних організацій,  бо даний ринок на 

даний момент тільки починає розвиватися [107, с. 16]. 

Ми ж вважаємо,  що класифікацію банківського споживчого кредиту 

доцільно проводити за ознаками поданими у табл. 1.1., (одночасно додаємо, що 

таблицю складено автором за [91, с. 75; 60, с. 399-403; 22, с. 145-147; 24, с. 81; 

56, с. 349-350]).  

Основною тенденцією останніх декількох років є впровадження та масова 

популяризація відносно нових видів споживчого кредитування, до яких 

відносяться експрес-кредити, кредити готівкою та кредити з використанням 

кредитних карт. 

З наведених у табл. 1.1 нових споживчих кредитів, кредити з 

використанням кредитних карток мають найбільший попит в цьому сегменті 

ринку. Картка надається клієнту, якщо стан його депозитних та позичкових 

операцій з банком задовільний. По кожній картці встановлюється ліміт, який 

може бути змінено в ту чи іншу сторону в залежності від режиму використання 

картки її власником. Кредитні картки застосовуються і при сплаті за послуги. 

Використання кредитних карток поліпшує надання споживчих кредитів. Вони 

служать знаряддям обігу та скорочують потреби в готівкових грошах              

[92, с. 247].  

Зауважимо, що перевагами нових продуктів споживчого кредитування є 

швидкість надання кредиту (експрес-кредит), відсутність цільового 

призначення та застави (кредит готівкою), автоматичне надання кредитної 

позики у момент нестачі коштів (кредит з використанням кредитних карт).  
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         Таблиця 1.1 

Класифікація банківських споживчих кредитів  

Ознаки 
класифікації Види споживчих кредитів 

За формою видачі 
 грошові кредити; 
 товарні кредити; 

За категоріями 
позичальників 

 всім прошаркам населення; 
 окремим віковим групам; 
 групам, що відрізняються за рівнем кредитоспроможності; 

За цільовим 
призначенням 

 цільові кредити: 
- на невідкладні потреби; 
- на капітальний ремонт житла; 
- на придбання товарів; 
- на освіту. 

 нецільові кредити; 

За методом 
стягнення відсотків 

 кредити зі сплатою відсотків у момент погашення; 
 кредити зі сплатою відсотків у момент надання; 
 кредити зі сплатою відсотків рівномірними внесками; 
 протягом строку користування; 
 кредити зі сплатою відсотків нерівномірними внесками 

упродовж строку користування; 
 

За наявністю  
забезпечення 

 незабезпечені (бланкові); 
 забезпечені (гарантія; поручительство; страхування); 

За ступенем 
покриття вартості 
споживчих товарів 

 кредити на повну вартість товару (послуги); 
 кредити на часткову оплату товару (послуги); 

 

За методом 
погашення 

 кредити з відстроченням платежу; 
 кредити без відстрочення платежу (одноразовий платіж); 

За характером 
 кругообігу коштів 

 разові; 
 відновлювальні; 

Нові види 
споживчого 
кредиту 

 кредит з використанням кредитних карт; 
 кредит готівкою; 
 експрес-кредит. 

           

Для визначення ролі відносин банківського споживчого кредитування у 

житті населення, розглянемо повний перелік позитивних та негативних рис 

даного виду кредитування.  

До переваг процесу здійснення банківської кредитної діяльності на ринку 

споживчих товарів та послуг відносимо можливість своєчасного придбання 



52 

 

 

товарів та використання послуг і у період нестачі необхідної суми коштів, а 

також змога  отримати ті речі, яких без використання послуги кредитування 

було б неможливо одержати в короткостроковому періоді. Також необхідно 

враховувати основний і, з нашої точки зору, єдиний недолік відносин 

банківського споживчого кредитування для населення, це – створення ілюзії 

наявності вільно доступних грошей, що призводить до надмірних витрат та, 

відповідно, накопичення боргів за споживчими позиками.  

Розглянемо особливості законотворення актів державного регулювання 

споживчого кредитування в економічному та політичному об’єднанні держав 

розташованих здебільшого в Європі  – Європейському Союзі. Отже, з 1975 р. 

діє резолюція Ради Європи про попередню програму Європейського 

Економічного Союзу про захист прав споживачів та інформаційну політику. 

Резолюцією визначається, що презентація та способи реалізації товарів і 

послуг, у тому числі й фінансових, не повинні вводити в оману, прямо чи 

опосередковано, осіб, яким вони надаються [123, с. 46]. 

Цікавим є також те, що у 1987 році набрала чинності спеціальна 

Директива Європейського Союзу, присвячена регулюванню договірних 

відносин споживчого кредитування. Так, відповідно до вказаного нормативного 

акту, у змісті кредитного договору мають міститись умови про фактичний 

розмір процентів річних, підстави їх зміни, умови про суму, кількість та 

періодичність внесення платежів, інші витрати, які можуть бути понесені у 

зв’язку з укладанням та виконанням умов договору, інформація про загальну 

суму всіх зазначених платежів, умови про елементи витрат, які не враховуються 

під час розрахунку фактичного річного проценту, але підлягають 

відшкодуванню споживачем у разі настання певних обставин [183].  

Не менш цінним є вивчення законотворення актів про споживче 

кредитування у Англії, де досліджувані нами відносини регулює Закон «Про 

споживчий кредит», створений у 1974 році [142, с. 50]. Даним законом 

засвідчено, що споживчим є кредит, якому притаманні дві розрізняльні ознаки: 

він надається фізичній особі для задоволення споживчої мети; його розмір не 
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перевищує двадцяти п’яти тисяч фунтів. Таким чином, відносинами 

споживчого кредитування в англійському законодавстві можна назвати 

достатньо широке коло кредитних правовідносин, що виникають між клієнтом і 

банком [12, с. 209-211]. 

В свою чергу,  державне регулювання відносин споживчого кредитування 

в Сполучених Штатах Америки займає цілу підгалузь, під назвою 

«Законодавство про захист споживачів під час кредитування», до якої входять: 

Єдиний Кодекс про споживчі кредити, Закон «Про надання достовірної 

інформації під час видачі позик», Закон «Про достовірні кредитні звіти» та 

Закон «Про рівні можливості в кредитуванні» [142, с. 51]. Відповідно до 

американського законодавства споживчими вважаються кредитні відносини, 

що виникають у зв’язку з наданням коштів для задоволення особистих потреб 

[79, с. 58-59]. На нашу думку, найдосконалішим законодавчим актом, 

покликаним регулювати кредитні відносини на споживчому ринку є «Закон про 

споживчий кредит», виданий у 1974 році в Німеччині [142, с. 52]. Достатньо 

корисними для втілення в національне регулювання споживчого кредитування 

є правила німецького законодавства, що стосуються взаємопов’язаних 

правочинів [188, с. 8]. 

Без сумніву цікавим, є вивчення особливостей державного регулювання 

споживчого кредитування у пострадянських країнах, які так само розбудовують 

власний національний ринок споживчого кредитування. У Росії досліджувані 

відносини регулює Федеративний Закон «Про споживче кредитування», 

прийнятий у 2013 році, найбільш цінним, з нашої точки зору, є його положення 

про зобов’язання банків зазначати ефективну процентну ставку у власних 

кредитних пропозиціях. У Республіці Білорусії відносини споживчого 

кредитування, як і в переважній кількості пострадянських країн регулює Закон 

Білорусії «Про захист прав споживачів», який діє з 2002 року та зазначає 

особливості правових відносин у сфері кредитування ринку товарів та послуг. 

Особливістю державного регулювання кредитних відносин у Грузії є заборона 

інтернет-кредитування. Вважаємо, що розвиток державного регулювання 
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споживчого кредитування країн колишнього Радянського Союзу є необхідним 

для подальшого соціального та економічного піднесення рівня життя населення 

означених країн. 

Вивчення еволюції вітчизняного ринку банківського споживчого 

кредитування в Україні також слід вважати доповненням теоретико-

методичних засад його розвитку на ринку споживчих товарів та послуг. 

Так, ринок споживчого кредитування України, має власну, ще досить 

коротку, історію розвитку та формування. Перша кредитна установа виникла в 

Україні в 1869 р., коли завдяки зусиллям відомого українського громадського 

діяча Г. Галагана було відкрито селянську позиково-ощадну касу на 

Полтавщині. Це товариство серед інших 14, заснованих переважно в 70-х роках 

ХІХ ст., було найпотужнішим. Перевага при наданні позик надавалася тим 

позичальникам, які потребували меншої суми і раніше стали членами 

товариства. За даними 1873 р. товариство видало 9810 крб. на позики 108 

членам, терміном від  3 до 9 місяців [11, с. 87].  

Становленню споживчого кредитування України передувала 

адміністративно-командна система господарювання кредитних відносин 

Радянського Союзу.  

Кредитний ринок СРСР включав два види споживчих позик, що 

користувались популярністю в населення. Першим був кредит на купівлю 

товарів тривалого користування, надавався торговими організаціями при 

посередництві Держбанку. Другим видом виступав кредит на житлове 

будівництво, надавався Держбанком та Будбанком (безпосередньо кредитними 

установами) [87, с. 226]. 

Узагальнення еволюції розвитку банківської кредитної діяльності на  

споживчому ринку України представлене у табл. 1.2.  

Графічне зображення становлення споживчого кредитування незалежної 

України представлене у Додатку Л, та представлене наступними етапами:       

Перший етап   (1990-1996 рр.)  відзначається  глобальними змінами в усіх 

сферах економіки, адже саме тоді відбувався перехід від адміністративної до 
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ринкової форми господарювання. Зародження ринкової економіки 

супроводжувалося падінням виробництва, і, відповідно, товарообігу, що 

призвело до припинення банківського кредитування населення в формі 

придбання товарів та надання послуг з відтермінуванням платежу. 

Другий етап (1996-2000 рр.)  характеризувався загальноекономічними 

позитивними тенденціями які забезпечували розвиток споживчого кредитування. 

З’явилися нові комерційні банки, що пропонували нові види кредитування, до 

яких відносились  позики на будівництво,  купівлю і ремонт будівель в сільській 

місцевості для будівництва і благоустрою садових ділянок, на купівлю худоби та 

господарське обзаведення і інші невідкладні споживчі потреби.  

Негативною стороною пожвавлення банківського споживчого 

кредитування стали завищені процентні ставки за користування позиками. 

Проте, саме в цей період кредитні установи, в основному банки починаали 

співпрацювати з великими торговельними мережами. 

Третій етап (2000-2004 рр.) вирізняється значним розвитком банківського 

сектору, активним кредитуванням фізичних осіб, впровадженням нових 

кредитних продуктів. У 2003 р. НБУ переглянув Положення про кредитування 

та скасував заборону надавати фізичним особам кредити в іноземній валюті, що 

відкрило шлях до надання валютних споживчих кредитів, які сприяли 

збільшенню пропозиції ринку банківського споживчого кредитування [172]. 

Також, даний період відзначився початком розвитку конкурентної боротьби 

серед кредитних установ, при цьому з’явилися різні програми кредитування, 

впровадились кредитні картки, що викликало агресивний рекламний натиск на 

потенційних позичальників.  

На  четвертому етапі (2004- початок  2007 рр.) процедура видачі банківських 

кредитів набула спрощення. Але відсоткові ставки залишилися високими. 

Поступово активізувалася діяльність не тільки банківських, але й інших фінансово-

кредитних установ (кредитних спілок, ломбардів, лізингових компаній тощо) [169]. 

На п’ятому етапі (кінець 2007- початок 2008 рр.) кредитні установи, 

маючи доступ до дешевих ресурсів із-за кордону, з метою отримання 
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надприбутків почали надавати кредити без належної перевірки 

кредитоспроможності позичальників у повному обсязі.   

Для шостого етапу (кінець 2008-2010 рр.) характерна світова фінансово-

економічна криза, яка суттєво вплинула на банківську кредитну діяльність на 

споживчому ринку України та національну економіку загалом. Через 

девальвацію гривні та погіршенням життєвого рівня населення більшість 

позичальників не змогли виконати свої зобов’язання перед кредиторами. 

Кредитні установи підвищили відсоткові ставки за кредитами, чим фактично 

повністю зупинили кредитування населення. 

Сьомий етап (2010-2014 рр.) відзначився пожвавленням діяльності 

небанківських кредитних організацій. У даний період змінилась кредитна 

політика фінансово-кредитних установ. Та почався процес поступового 

зменшення кількості проблемних позик [33].   

Ринок споживчого кредитування поступово відновив довіру населення та 

суб’єктів господарювання до банківської системи України. Все більше уваги 

банки стали приділяти мінімізації кредитних ризиків у сфері споживчого 

кредитування, тому робота з проблемною заборгованістю почала приносити 

свої результати – її обсяги суттєво зменшились. 

Восьмий етап  (2014- початок 2016 рр.)  характеризувався  новою хвилею 

кризових явищ. Цей період відзначився збільшенням частки споживчих кредитів у 

кредитних портфелях банків, зокрема через перерахунок залишків заборгованості 

за кредитами, що пов’язано зі зміною курсу гривні відносно долара США. 

На дев’ятому етапі (кінець 2016- дотепер), незважаючи на зберігання 

високого рівня відсоткових ставок за банківськими споживчими кредитами, 

відбулось поступове відновлення попиту на продукти банківського споживчого 

кредитування, але його темпи ще недостатні. Банківські установи все ще 

дотримуються принципу мінімізації ризиків, коли платоспроможні 

позичальники змушені платити за неплатоспроможних. Але, нажаль, обсяги  

погашення заборгованості кредитів залишаються значно вищими від обсягів їх 

надання. Проте дивлячись на 25-річну історію банківської системи України, не  



57 

 

 

         Таблиця 1.2. 

Характеристика періодизації етапів розвитку банківського кредитування 
на споживчому ринку (узагальнено автором) 

 

Період 
Особливості розвитку 

банківського споживчого 
кредитування 

Особливості державного 
регулювання 

Перший етап  
(1992-1998 рр.) 

 зростання частки «цільових кредитів» за 
рахунок іпотеки і автокредитів; 

 посилення конкурентної боротьби між 
банками і небанківськими кредитними 
установами; 

 стрімке зростання обсягів кредитування 
фізичних осіб; 

 відсутність чітких законодавчих 
норм щодо страхування 
кредитних операцій; 

 відсутність концептуальної 
політики регулювання 
кредитної діяльності 
банківського та небанківського 
секторів; 

Другий етап 
(1998-2002 рр.) 

 зростання доступності кредитів, 
пом’якшення стандартів кредитування; 

 повільне зростання обсягів і частки 
проблемних кредитів; 

 зниження процентних ставок за 
іпотечними і споживчими кредитами; 

 збільшення частки довгострокових 
кредитів. 

 безсистемний, нерегульований 
розвиток ломбардного 
кредитування та діяльності 
кредитних спілок; 

Третій етап 
(2002-2006 рр.) 

 повільне заміщення грошових кредитів 
картковими продуктами; 

 накопичення ризиків; 
  ріст кредитування на купівлю авто; 
  розширення «лінійки» продуктового ряду 

кредитування фізичних осіб; 

 створення державних програм 
пільгового кредитування 
населення, шляхом сплати 
частини основної суми чи 
відсотків за нею.  

Четвертий етап 
(2006-2008 рр.) 

 перегляд стратегії кредитування фізичних 
осіб;  

 гальмування росту кредитування фізичних 
осіб; 

 вирівнювання процентних ставок за 
кредитами;  

 падіння росту довгострокового 
кредитування;             

 згортання іпотечного кредитування; 

 удосконалення законодавчої 
бази кредитної діяльності на 
споживчому ринку, через 
покращення захисту прав 
споживачів послуги споживчого 
кредитування; 

П’ятий етап 
(2008-2014 рр.) 

 повернення до консервативної стратегії у 
кредитуванні фізичних осіб; 
 підвищення стандартів кредитування 
фізичних осіб, посилення вимог до 
позичальників; 
 повільне відновлення росту кредитування 
фізичних осіб; 
 гальмування зростання обсягів іпотечного 
кредитування; 

 встановлення обмежень на 
обсяги, валюту та терміни 
видачі кредитів на споживчі 
потреби; 

 створення фондів погашення 
проблемної та безнадійної 
заборгованості, накопиченої у 
кризовий та посткризовий 
період; 

Шостий етап 
(2014-2017 рр.) 

 підвищення процентних ставок за 
споживчими кредитами; 
 розвиток інфраструктури кредитного 
ринку;  
  зростання кількості кредитних бюро; 
 збільшення частки споживчих кредитів. 

 державне регулювання набуло 
системнішого характеру; 

 сприяння інтеграції ринку 
споживчого кредитування у 
міжнародний фінансовий 
простір. 
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справедливо говорити, що даний період її існування є найкритичнішим. Ще 15 

років тому більшість банків навіть не мала вивісок на своїх офісах, а біля їх 

дверей чатували люди з автоматами! У банках працювали люди без фахової 

освіти і без розуміння специфіки цього бізнесу, фінансова безграмотність 

населення була повальною [103]. 

Здійснена періодизація свідчить про те, що за досить короткий час 

банківське споживче кредитування в Україні пройшло шлях від зародження до 

поступового зростання.  

Проте, останні роки аналізованого періоду ознаменувались скороченням 

обсягів споживчого кредитування, основними причинами зменшення 

популярності послуги споживчого кредитування в Україні є 

зменшення ліквідності банківського сектору держави та зменшення доходів 

населення, при незмінному обсязі основного складу витрат громадян. 

Отже, під час вивчення концептуальних аспектів розвитку банківського 

кредитування споживчого ринку встановлено, що  споживчий кредит займає 

властиве тільки йому місце у системі кредитних відносин, а в практичній 

діяльності представлений великою сукупністю різноманітних видів, які 

класифікують за різними ознаками, банківське споживче кредитування тісно 

пов’язане з ключовими економічними та соціальними процесами розвитку 

держави та поліпшенням матеріального й культурного рівня якості життя 

населення.   Саме  тому вкрай важливо забезпечити високу ефективність 

державного регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому 

ринку України.    

 

1.3. Теоретико-методичні положення організаційно-економічного 

механізму банківського кредитування на споживчому ринку 

 

Організаційно-економічний механізм банківського кредитування 

товарних ринків є невід’ємним елементом дослідження загального процесу 

державної політики розвитку банківського споживчого кредитування 
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населення. Теоретико-методологічне обґрунтування організаційних та 

економічних основ кредитних взаємовідносин банків і населення є основою 

формування державної політики вирішення соціальних проблем та покращення 

рівня життя населення і успішного виконання споживчим кредитом ролі 

ключового інструмента соціально-економічного розвитку держави.  

Об’єктами державного регулювання банківської кредитної діяльності на 

споживчому ринку є функціонування ринку товарів та послуг, регулювання 

відносин у сфері споживчого кредитування населення, діяльність фінансово-

кредитного сектору, супутні макроекономічні процеси. Але їх основою і 

безпосередньо практичним втіленням є мікрорівень, тобто відносини кредитор-

позичальник. 

Звернімо увагу, що в економічній літературі досить часто зустрічається 

термін «механізм кредитування», проте вчені вкладають різний зміст у 

трактування даного поняття.  

Так, О. Скалецька вважає, що кредитний механізм формують кредитні 

взаємовідносини між банком та позичальником з приводу отримання кредитних 

коштів на умовах, зазначених кредитним договором [125]. Ми ж вважаємо, таке 

визначення недостатнім, бо  поняття «кредитного механізму» в його 

трактування є суміжним з поняттям  «кредитодавець». 

Ряд вчених, серед яких О. Воробйова, звертають увагу на необхідність 

розрізняти поняття «кредитний механізм» та «механізм кредитування». На 

думку вченої, кредитний механізм проявляє себе переважно на 

макроекономічному рівні у регулюванні чи управлінні кредитними 

відносинами в цілому. Тоді, як механізм кредитування пов’язаний із 

розумінням кредиту, як однієї з можливих фінансових послуг. Звідси, механізм 

кредитування є складовим елементом кредитного механізму [95, c. 67].  

На думку П. Саблука механізм кредитування є сукупністю правил 

взаємовідносин кредитора й позичальника з приводу одержання позики для 

тимчасового користування з системою гарантій своєчасного її повернення          

[122, с. 4]. Ми вважаємо, що дане трактування досліджуваного поняття не в 
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повній мірі розкриває його сутності, оскільки акцент поставлено на загальні 

правила проведення кредитування, які є лише компонентною складовою 

кредитного механізму.  

Значно ширшу характеристику поняття наводить В. Пашковський, який 

трактує механізм кредитування, як взаємопов’язану систему форм і методів 

планування, видачі, регулювання та погашення кредитів, дія та структура якої 

обумовлені існуючими на даний час вимогами господарського механізму             

[28, с. 33]. Особливо важливе значення тут має врахування форм та методів 

кредитного процесу, проте вважаємо вагомим упущенням неврахування 

інструментів та важелів, як складових кредитного механізму. 

 Цікавою є думка Н. Волкової та В. Волкової, які розглядають механізм 

кредитування, як комплекс окремих механізмів, що беруть участь в ефективній 

реалізації процесу банківського кредитування. Це зокрема нормативно-

правовий, організаційний і фінансово-економічний механізми. Дія нормативно-

правового механізму ґрунтується на нормативно-правовому регулюванні, яке 

здійснюється шляхом прийняття, зміни, визнання такими, що втратили силу, 

нормативно-правових актів. Крім того, кредитні відносини між банком і 

позичальниками базуються на договірних засадах через укладення кредитних 

договорів. Організаційний механізм включає такі елементи, як суб’єкти, 

об’єкти, принципи, важелі, процедури (етапи) кредитування та забезпечення 

кредиту. При цьому формами забезпечення кредиту є інформаційне, 

нормативно-правове та інституційне забезпечення. Фінансово-економічний 

механізм банківського споживчого кредитування являє собою сукупність 

фінансових і економічних методів, інструментів та важелів, які беруть участь у 

регулюванні відносин між кредитором і позичальником [94]. З нашої точки 

зору, дане визначення є різностороннім, проте нерозглянутим залишилось 

поняття ризиковості здійснення кредитної діяльності та її впливу на 

ефективність функціонування кредитного механізму загалом. 

На нашу думку, на мікрорівні механізм споживчого банківського 

кредитування варто розглядати як компонент системи кредитування, кожен з 
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елементів якого сприяє підвищенню ефективності процесу реалізації 

кредитування банківською установою населення. Відіграючи значну  

соціально-економічну роль, він закладає основу макроекономічного механізму 

державного регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому 

ринку, який є системою цілеспрямованих дій, спрямованих на забезпечення 

безпеки та ефективності здійснення банківської кредитної діяльності із 

гарантуванням прав, свобод вибору та економіко-правничих інтересів 

кредитонадавачів та кредитоодержувачів. 

Для всебічного вивчення організаційно-економічного механізму 

банківського споживчого кредитування, необхідно розглянути більш докладно 

елементи, які відносяться його складу.  

Аналіз наукових джерел свідчить про те що, єдиного підходу до 

формування елементного складу механізму споживчого кредитування немає.  

З. Калашнікова вважає, що механізм банківського кредитування включає 

в себе наступні елементи: позичальники; об’єкти кредитування; умови 

кредитування (розмір кредиту; позичковий відсоток; термін погашення 

кредиту; забезпечення кредиту); методи кредитування; контроль в процесі 

кредитування; організаційні умови кредитних відносин; фактори кредитного 

ризику та їх оцінку [75, c. 50]. Дане трактування вважаємо не досконалим, через 

упущення у переліку складових механізму кредитування такого важливого 

елементу, як принципи здійснення кредитних відносин.  

Детальний опис згадуваних принципів знаходимо у праці О.  Дзюблюка, 

який також описує: кредитний механізм – це складова частина кредитної 

системи, яка є сукупністю елементів, що характеризують кредитні відносини та 

їхнє використання банками у процесі кредитування. Елементи кредитного 

механізму відрізняються різним рівнем конкретності і мають стійкий 

взаємозв’язок та взаємозалежність. Форми кредиту є найбільш загальним 

проявом перерозподільчої функції кредиту, вони конкретизуються у принципах 

кредитування. Принципи кредитування визначають структуру і зміст окремих 

елементів кредитного процесу. Так, принцип цільового характеру кредитування 
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встановлює, що до складу кредитного процесу мають входити елементи, які 

визначають межі власних і кредитних коштів, об’єкт кредитування, порядок 

планування руху позичкового капітулу, порядок визначення оптимальної 

величини кредиту та надання позик. Терміновість кредиту потребує 

зарахування до складу кредитного процесу елементів, що регламентують 

способи погашення кредиту і встановлення термінів погашення. З принципу 

забезпечення кредиту випливає, що елементи кредитного процесу мають 

визначати зв’язок руху кредиту із забезпеченням [16]. Погоджуємось із 

означеним трактуванням досліджуваного визначення, але констатуємо 

відсутність  у ньому таких важливих елементів, як мета та завдання здійснення 

кредитної діяльності. Тому, позитивно, що О. Біломістний до основних груп 

елементів механізму кредитування відносить: фундаментальні елементи 

(правове і нормативне забезпечення, загальноекономічна і політична ситуації, 

принципи, мета, завдання, об’єкти і суб’єкти механізму кредитування); 

організаційно-економічні елементи (множина суб’єктів, які потребують 

залучення кредитних ресурсів, і різноманітність джерел залучення кредитних 

ресурсів, яка здатна задовольнити потреби потенційних позичальників, та 

економічні відносини, які виникають між ними у процесі кредитування); 

елементи процесу кредитування (види кредитів, методи кредитування та 

інструменти кредитування). До методів кредитування дослідник відносить 

цільову позику, овердрафт та інші, до інструментів кредитування – оцінку 

кредитоспроможності позичальника та оцінку забезпечення [83, с. 62–64].  

Пізнавальним дане визначення є у частині деталізації методів 

кредитування та опису його інструментів і видів. Проте слід звернути увагу на 

неврахування процесу аналізу кредитоспроможності потенційного 

позичальника.  

Цей аспект врахованого І. Коваленком, який у рамках механізму 

кредитування виокремлює такі елементи, як: переговори з клієнтом і прийом 

заявки на отримання кредиту, аналіз кредитоспроможності клієнта і 

забезпечення повернення позики, укладення кредитного договору та договору 
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про заставу майна, банківський контроль за цільовим використанням і 

своєчасним поверненням позичок [76]. Втім за такого підходу надто велика 

увага приділяється процесу здійснення кредитування без опису необхідності 

вивчення інструментів, форм та принципів кредитних відносин. 

На думку Р. Тиркало, кредитний механізм є сукупністю взаємопов’язаних 

прийомів та способів, що забезпечують реалізацію на практиці об’єктивних 

функцій кредиту, як економічної категорії та дотримання принципів 

кредитування. Основними елементами кредитного механізму, на думку 

науковця є: суб’єкти кредитування, об’єкти кредитування, форми 

кредитування, механізм надання чи погашення позик, система формування 

кредитних ресурсів та їх резервування, система формування та використання 

резервів із відшкодування можливих втрат від кредитної діяльності, 

економічний контроль та банківський нагляд за ходом та результатами 

кредитної діяльності [180].  

Відзначаємо наукову цінність означеної характеристики, проте вважаємо 

за необхідне доповнити її інструментами та методами здійснення кредитування 

населення. 

Ми вважаємо, що до елементного складу механізму банківської кредитної 

діяльності повинні входити:  позичальники,  об’єкти,  принципи,  форми,  

методи,  механізм управління кредитним ризиком,  інструменти. На наше 

переконання, механізм кредитування є засобом взаємодії суб’єктів та об’єктів 

банківського споживчого кредитування. Об’єктом досліджуваних відносин на 

макрорівні є кредитний продукт, тобто товари та послуги, що підлягають 

кредитуванню. Суб’єктами виступають позичальники, тобто  фізичні особи, що 

використовують кредитні ресурси для задоволення потреб особистого 

споживання та банківські установи, що здійснюють кредитування населення.  

До складу суб’єктів банківського споживчого кредитування ми включаємо дві 

групи учасників кредитних відносин (рис. 1.4). 

Одним із основних елементів організаційно-економічного механізму 

банківського кредитування є принципи, на основі яких відбувається споживче 
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кредитування в цілому. За економічним  словником, що «принцип» – це 

основне вихідне положення, особливість, покладена в основу створення або 

здійснення чогось [10, c. 1125]. 

З-поміж принципів кредитування частіше виділяють принципи: умов 

повернення, строковості, платності. З. Сороківська та О. Лаврушина 

відзначають додаткові принципи: цільового характеру використання коштів, 

забезпечення повернення кредиту [126, 23]. А. Казимагомедов та І. Жиркина 

додає принцип диференційованості [104, 44], а І. Лазепко – принцип 

кредитоспроможності [55]. Отже, за підсумками аналізу підходів до визначення 

принципів кредитування виділяємо: принцип строковості, повернення, 

кредитоспроможності, платності, диференційованого підходу, забезпеченості, 

цільового призначення коштів. 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Об’єкти банківського споживчого кредитування (авторська розробка) 

        Важливим елементом механізму банківського кредитування є методи 

здійснення споживчого кредитування населення. Поняття «метод» здебільшого 

зводиться до прийому або системи прийомів, що застосовуються в якій-небуть 

галузі діяльності [51, c. 322]; способі досягнення, сукупності прийомів 

практичного здійснення чого-небудь [3, с. 487]. 

Л. Трусков за методами погашення розрізняє позики, що погашаються на 

Допоміжні:  Основні 

- оцінювачі майна,  
- бюро кредитних історій; 
- страхові компанії; 
- гаранти;   
- колекторські фірми; 
- торговельні організації; 
- підприємства зв’язку; 
- агентства нерухомості; 
- фінансові консультанти. 
 

Кредитори: 
- державні; 
- акціонерні; 
- кооперативні; 
- приватні; 
- змішані банківські 
установи. 

Суб’єкти споживчого кредитування 
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виплати (частинами), і позики, що погашаються одноразово (на певну дату) 

[181]. Ми цілком погоджуємось з твердженням зазначеного автора. 

Термін «форма» розглядається науковцями, як тип, будова, спосіб 

організації чого-небудь; спосіб існування змісту, його внутрішня структура, 

організація і зовнішній вираз; видимість, зовнішній бік чого-небудь, що не 

відображає суті справи [10, c. 1543]. Частина  дослідників вважають, що кредит 

набуває грошової чи товарної форми.  Наприклад, В. Сенчагов, вважає, що при 

товарній формі кредиту товар купується на виплату, тоді як кредит у грошовій 

формі позичальник отримує в банку [49].   

          Ми вважаємо, що сьогодні варто грошову форму кредиту розділити, ще 

на дві підгрупи: готівкову та безготівкову, прикладом чого є кредитування 

населення за допомогою кредитних карток, при використанні яких поєднуються 

дві вказані форми споживчого грошового кредитування  (рис. 1.5).  Не менш 

важливим елементом складу організаційно-економічного механізму 

споживчого кредитування є інструменти супроводження кредитів населення. 

Інструмент – це засіб, спосіб досягнення чогось [10, с. 499].  
 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Форми споживчого кредитування 

          Візуалізацію концептуальної структури організаційно-економічного 

механізму державного регулювання банківської кредитної діяльності на 

споживчому ринку,  представлено на рис. 1.6.  

Грошова 

 
- передача товару у 
власність, 
- надання послуг, 
- виконання робіт. 
 

- кредитні 
картки: 
«стандартні», 
«золоті», 
«платинові»  

Безготівкова Готівкова 

Форми споживчого кредитування 

Товарна 
 - іпотечне 
кредитування, 
-  кредити на 
будівництво, 
-  кредити на 
купівлю ТЗ. 
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Рис. 2. Концептуальна структура організаційно-економічного механізму 

державного регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому 

ринку 

Організаційно-економічний механізм державного регулювання кредитної діяльності на 
споживчому ринку 

Складові 
Організаційна Економічна 

 Організація та 
підтримка програм 
пільгового 
кредитування; 

 Банківський нагляд; 
 Методичне 

забезпечення процесу 
регулювання; 

 Створення програм 
розвитку ринку 
споживчого 
кредитування; 

 Науково-технічне та 
кадрове забезпечення 
процесу регулювання. 
яльності на 

 Валютне регулювання; 
 Монетарна політика; 
 Бюджетна політика; 
 Формування джерел 

державних інвестицій у 
банківський сектор; 

 Інноваційна політика; 
 Здійснення політики 

інфляційного 
таргетування; 

 Підтримка 
платоспроможності 
банківської системи; 

 Нарощення капіталізації 
банківської системи 

 

 

 система оподаткування 
банківської діяльності; 

 обмеження надання валютних 
кредитів; 

 пільгове кредитування; 
 створення нормативних умов 

діяльності учасників ринку 
споживчого кредитування; 

 квотування; 
 ліцензування; 
 політика рефінансування; 
 політика облікової ставки. 

 

 Інструменти 

 

 Прозорості; 
 Раціональності; 
 Науковості; 
 Пріоритетності; 
 Комплексності; 
 Гнучкості. 

 

 Цільова; 
 Нормативна; 
 Коригуюча; 
 Стимулююча; 
 Управління; 
 Мотивувальна; 
 Соціальна; 
 Наглядова. 

Принципи Функції 

Об’єкт: обсяги і 
ефективність споживчого 

кредитування 

Суб’єкт: органи 
державного управління та 

фінансово-кредитні 
структури, які видають 

споживчі кредити 

 Пряма участь держави; 
 Непряма участь держави; 
 Довгострокове 

регулювання; 
 Короткострокове 

регулювання. 

Форми 

Мета: забезпечення стабільного розвитку кредитної діяльності на споживчому ринку, що 
сприятиме соціально-економічному піднесенню держави. 

Завдання: 

 Покращення доступності товарів та послуг для 
населення; 

 Створення конкурентного середовища для банків на 
ринку споживчого кредитування; 

 Покращення довіри населення до кредитної системи; 
 Збільшення обсягів споживчого кредитування; 
 Стимулювання платоспроможного попиту населення; 
 Підвищення кредитоспроможності банків. 
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Ми до інструментів механізму державного регулювання банківської 

кредитної діяльності ринку товарів та послуг відносимо: диверсифікацію 

кредитного портфеля, контроль за використанням кредиту, інформаційне 

забезпечення діяльності учасників кредитних відносин, заходи стягнення боргу, 

кредитоспроможність позичальника, оцінювання достатності та якості застави 

наданих кредитів, страхування кредитних операцій. 

Держава повинна враховувати, що істотним чинником-дестимулятором 

цих процесів є ризик неповернення кредитних коштів, причиною підвищення 

якого є неякісне державного регулювання банківської кредитної діяльності на 

споживчому ринку та оцінювання кредитоспроможності потенційних 

позичальників – населення держави.   

На думку О. Пернарівського, кредитний ризик – це міра (ступінь 

невизначеності) щодо виникнення небажаних подій при здійсненні фінансових 

угод, суть яких полягає в тому, що контрагент банку не зможе виконати взятих 

на себе за угодою зобов’язань і при цьому не вдасться скористатися 

забезпеченням повернення позичених коштів [117, с. 44]. 

В Постанові Правління НБУ «Про порядок формування та використання 

резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» 

зазначається наступне: кредитний ризик – це ризик невиконання 

позичальником зобов’язань за кредитними операціями банку, тобто ризик того, 

що сплата відсотків та основної суми боргу здійснюватиметься з відхиленням 

від умов кредитної угоди або взагалі не буде проводитися [188].  

           Дж. Сінкі, вважає що кредитний ризик – це вірогідність неповернення 

взятої позики позичальником [61, с. 565]. Р. Тиркало зазначає, що кредитний 

ризик пов’язаний із можливістю невиконання позичальником своїх фінансових 

зобов’язань, тобто з небезпекою втрати банком основної суми позики і 

процентів на неї [180, с. 197].  Погоджуємось із поданими визначеннями, але 

вважаємо неврахованими в них процесу опрацювання аналітичним відділом 

різносторонніх варіантів розгортання кредитної історії кожного окремого 

клієнта банківських установ. 
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Натомість, у трактуванні кредитного ризику О. Романченком зазначено те, 

що даний ризик є невизначеністю, ймовірністю настання непередбачених подій, 

які тягнуть за собою можливість відхилення від поставленої мети, наявність 

альтернативних варіантів дії, необхідність їхньої оцінки і вибору [120, с. 117].  

В методичних вказівках з інспектування банків «Система оцінки ризиків», 

визначено те, що кредитний ризик – це 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 [185]. 

У працях С. Павлюка зазначається, що кредитний ризик – це вартісний 

вираз імовірної події в ході кредитної операції, яка може призвести до збитків, 

тобто до відхилення фактичних показників від передбачуваних у кредитора 

[115, с. 107].   

У документі Базельського комітету з питань банківського нагляду 

«Принципи управління кредитним ризиком» визначено, що кредитний ризик є 

ймовірністю невиконання позичальником або контрагентом своїх зобов’язань 

відповідно до раніше обговорених умов [189]. 

Найбільш точним, на нашу думку, є визначення Базельського комітету з 

питань банківського нагляду, яке звучить так: ризик збитку в результаті 

неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій співробітників і систем 

або зовнішніх подій [144, с. 144].  

Виокремлюємо вчення В. Бауэра і А. Лобанова, з яким повністю 

погоджуємося, які поділяють ризик на внутрішній, інформаційно-

технологічний, ризик процесів, зовнішній, ризик форс-мажорних обставин та 

модельний ризик [81, c. 42; 45, с. 478-479]. 

На нашу думку до складу організаційно-економічного механізму 

регулювання споживчого кредитування входять позичальник, об’єкти, 

принципи, форми, методи, інструменти та механізм управління кредитним 

ризиком, застосування яких дозволить розширити потенціал фінансово-

кредитних установ та стимулювати кредитну активність потенційних 
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споживачів ринку кредитування товарів та послуг [86, c. 131]. 

Варто також зазначити, що ефективність функціонування механізму 

кредитування обумовлює залежить від ролі державного регулювання 

кредитного процесу для виконання важливої соціальної ролі.  

До організаційно-економічного механізму кредитування споживчого 

ринку відносяться закріплені нормативи, правила, технічні прийоми і дії, на 

основі яких відбувається процес видачі, обслуговування та погашення 

споживчих позик населення. Саме їх взаємозалежна та взаємозамінна 

сукупність і є системою здійснення кредитування товарних ринків. На даному 

етапі розвитку економічної науки виділяють два основних підходи для 

управління кредитним ризиком при споживчому кредитуванні.  

До них відноситься, насамперед, підтримка означеного ризику на рівні не 

вище прогнозованого, де основною особливістю є вибір кредитодавця власних 

вимог, щодо заданого ризику із врахуванням вимог центрального банку та 

стратегії розвитку кредитної установи.  

Другим підходом є зменшення ризику, із використанням інструментів 

антикризового управління. 

Сфера дії організаційно-економічного механізму кредитування товарних 

ринків  включає: 

– популяризацію споживчого кредитування, серед можливих кроків її 

здійснення реклами та надання акційних пропозицій; 

– подачу необхідної, достовірної інформації про умови надання позики; 

– визначення основного змісту договору споживчого кредиту; 

– реалізацію прав і виконання обов’язків за договором споживчої позики; 

– проведення ефективної політики визначення кредитоздатності 

потенційних позичальників;  

– здійснення необхідних дій, спрямованих на захист прав і інтересів 

позичальників та кредиторів, а також визначення відповідальності за їх 

порушення; 

– реалізацію процесу досудового і судового вирішення  суперечок в 
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галузі споживчого кредитування. 

Введенню в дію ефективного механізму кредитування фізичних осіб в 

Україні, перешкоджає низька фінансова грамотність населення країни. Адже 

досягти продуктивного функціонування ринку споживчих кредитів не можливо 

в умовах, коли одна з сторін відносин чинить свої дії без розуміння їх наслідків, 

а інша використовує це з метою одержання короткострокових, фінансових 

вигод, що в перспективі перешкоджає ефективному функціонуванню 

кредитного сектору та економіці держави загалом.  

Великого економічного значення має і можливість застосування 

оновленого організаційно-економічного механізму державного регулювання до 

усіх небанківських фінансово-кредитних установ. Оскільки ринок 

небанківських фінансових послуг є невід’ємним елементом кредитного ринку і 

є необхідним атрибутом сучасної ринкової економіки. 

Механізм організації кредитних відносин кредитодавця з фізичними 

особами визначається численними факторами, а саме кредитною політикою, її 

характером – агресивним чи помірним, кваліфікацією працівників, ресурсним 

потенціалом, здатністю наявного методичного забезпечення створити 

відповідні умови у процесі управління зростаючими кредитним портфелем та 

відповідними ризиками [34].  

Процес здійснення кредитування населення можна поділити на декілька 

періодів, кожен з яких включає ряд складових  (рис. 1.7):  

-  попередній (інформативний), 

-  поточний (ідентифікаційний), 

-  підсумковий (контрольний) [141, с. 208]. 

Особливістю застосування даної періодизації здійснення споживчого 

кредитування є необхідність їх послідовного застосування [141, с. 208]. 

Інформативний чи попередній етап споживчого кредитування включає 

збір достовірної інформації [141, с. 208], необхідної для прийняття рішення про 

можливість видачі чи відмови потенційному позичальнику у можливості 

одержати кредит, оскільки необхідно визначити кредитний ризик поточної 
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операції. Економісти виділяють ризик неповернення позичальником коштів та 

ризик конкретного кредиту. До основних обов’язків працівників фінансово-

кредитних установ, при оцінці кредитного ризику відносимо: аналіз кредитної 

заявки потенційного позичальника, економічне обґрунтування потреби в 

кредиті, визначення максимально доступної суми та строку кредиту, відповідно 

до цілей кожного окремого споживчого кредиту. 

           

 

 

 

   

 

 

                                      

 

                                   

 

 

                                       

  

  
  

 Примітка: Авторська розробка.              
Рис. 1.7. Періодизація впровадження і розвитку споживчого кредитування. 

Важливим моментом на даному етапі є визначення кредитоспроможності 

конкретного потенційного позичальника. В. Галасюк вважає, що 

кредитоспроможність можна визначити як спроможність позичальника при 

конкретних умовах кредитування в повному обсязі і у визначений кредитною 

угодою термін розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями виключно 

грошовими коштами, що генеруються позичальником у ході звичайної 

діяльності [151]. Ми цілком погоджуємось з твердженням автора. 

Періодизація здійснення споживчого кредитування населення 

     Включає збір інформації, 
необхідної для прийняття 
рішення щодо видачі 
кредиту, визначення 
кредитних ризиків. 

інформативний 
Попередній етап 

     Структурування процесів 
кредитування, відпрацювання 
параметрів попиту, 
забезпечення умов 
розрахунків за банківськими 
операціями споживчого 
кредитування. 

ідентифікаційний 
Поточний етап 

    Формування запобіжників 
контролю кредитних ризиків.  

контрольний Підсумковий етап 
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Кожен банк має власну методику визначення кредитоспроможності, але 

Національним банком України в Постанові № 23 «Положення про порядок 

формування та використання банками України резервів для відшкодування 

можливих втрат за активними банківськими операціями» від 25.01.2012 р. 

встановлені мінімально необхідні вимоги до оцінки кредитоспроможності 

позичальників, врахування яких є обов’язковим для банків [205]. Для виконання 

всіх обов’язків, передбачених кредитними угодами з банком, співробітники банків 

проводять систематичну роботу з позичальниками, витрачаючи на це більшу 

частину свого робочого часу [178]. Серед підходів до оцінки кредитоспроможності 

позичальників можна виділити дві групи моделей: моделі на основі 

кредитоспроможності комплексного аналізу та класифікаційні моделі  [38].  

У сучасних умовах комерційні банки розробляють і використовують 

власні методики оцінки кредитоспроможності позичальників з урахуванням 

інтересів банку [156]. Нині в пострадянських державах немає єдиної 

стандартизованої методики оцінки кредитоспроможності. Причиною цього, є 

історично сформовані практичні підходи до оцінки кредитоспроможності 

позичальника та особливості індивідуальної культури кредитування [93].  

Щодо, визначення кредитоспроможності іншими кредитними 

установами, в основному вони діють за принципом: нижча 

кредитоспроможність – вища ціна кредитного продукту, пояснюючи подібну 

політику високим ступенем ризику кредитних послуг у країні, загалом. Після 

оцінки кредитоспроможності, кредитний працівник приймає рішення про 

подальшу співпрацю з фізичною особою на основі прийнятного для боргодавця 

рівня кредитного ризику споживчого кредиту. Можливі такі варіанти стратегії 

ризику: уникнення ризику, через відмову фізичній особі у кредитування чи  

прийняття ризику із застосуванням інструментів зниження його  рівня [153]. 

Ідентифікаційний етап споживчого кредитування відповідає за 

індивідуальне структурування кредиту, та полягає у визначенні таких 

параметрів майбутньої позики, які максимально відповідали б бажанням 

клієнта та забезпечили б умови вчасного та повного погашення основної суми 
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та відсотків за користування споживчим кредитом. До основних структурних 

параметрів споживчого кредиту можна віднести: 

– суму кредиту; 

– термін сплати позики; 

– умови видачі; 

– відсоткову ставку; 

– забезпечення споживчого кредиту [205].  

Структурування кредиту здійснюється для дачі оцінки можливості 

виконання позичальником усіх умов кредитної угоди, визначення кредитного 

ризику фінансово-кредитної установи та завершується підготовкою 

документації для підписання договору.  

На контрольному етапі споживчого кредитування відбувається контроль 

за процесом погашення кредиту клієнтами кредитних установ. Постійний 

контроль та нагляд допомагає заздалегідь виявляти проблемні кредити, а також 

перевіряти відповідність дій кредитних працівників попередньо-визначеним 

вимогам кредитної політики.  

Основним завданням контролю є запобігання збільшення кредитного 

ризику понад допустимий. Саме тому фінансово-кредитна установа повинна 

регулярно проводити моніторинг обсягу поточної, можливої проблемної, та 

безнадійної заборгованості.  

Вбачаємо необхідним формулювання завдань організаційно-економічного 

механізму кредитування населення фінансово-кредитними установами.  

Отже, ми вважаємо, що до їх переліку входять: 

– створення аналітичних підрозділів, робота яких буде спрямована на 

підвищення ефективності визначення кредитоздатності потенційних 

позичальників, задля зменшення факторів кредитного й операційного ризиків; 

– підвищення якості послуги та прискорення процедури видачі й 

обслуговування споживчих позик; 

– створення спеціальних структурних підрозділів, що займатимуться 

здійсненням та координацією внутрішньої системи контролю за динамікою 
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зміни обсягів виданих безнадійних та проблемних позик та резервів їх покриття 

фінансово-кредитними установами; 

– проведення мотиваційних заходів для персоналу фінансової установи, 

до основних методів яких відносимо підвищення заробітної плати та штрафних 

санкцій; 

– вдосконалення оцінки визначення вартості заставленого майна 

позичальників та фінансового стану поручителів і гарантів за послугами 

споживчого кредиту; 

– модернізація продуктового ряду послуг споживчого кредитування, 

відповідно до сучасних потреб потенційних позичальників; 

– постійнодіюче обслуговування раніше виданих споживчих кредитів,із  

стягненням простроченої заборгованості, за необхідності. 

Отже, основою фінансової стабільності й ринкової стійкості фінансово-

кредитних установ на споживчому ринку є ефективна та гнучка система 

функціонування організаційно-економічного механізму кредитування товарних 

ринків. Тому, дослідження зазначених завдань ринку споживчих кредитів та 

послуг і пошук шляхів їх вирішення дозволить не лише налагодити ефективну 

роботу кредитних установ, а й збільшити рівень індивідуального споживання 

населенням  України.  
 

Висновки до розділу 1 
 

В рамках дослідження теоретико-методичних аспектів формування 

системи кредитування споживчого ринку, нами було проаналізовано сучасний 

стан споживчого ринку як об’єкту державного  регулювання. Результатом 

теоретичного огляду наукової та практично-дослідної літератури, стало 

запропоноване нами визначення таких понять, як «споживчий ринок» і 

«державне регулювання споживчого ринку». Отже, споживчий ринок – це 

динамічна, відкрита система економічного обміну споживчими товарами та 

послугами, яка забезпечує реалізацію економічних і соціальних інтересів 

учасників ринку та забезпечує розширення виробництва товарів і стимулює 
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платоспроможний попит населення, з  присутньою вільною конкуренцію при 

застосуванні державного регулювання. Функціонування ринку товарів і послуг 

можливе лише при узгодженні різноспрямованих інтересів усіх суб’єктів ринку 

та координації державними інституціями їх діяльності в умовах обмежених 

ресурсів. Державне регулювання споживчого ринку – це діяльність органів 

державної влади різних рівнів, спрямованої на забезпечення сталого розвитку 

економіки країни для реалізації інтересів суб’єктів ринку споживчих товарів і 

послуг. Метою державного корегування процесів на споживчому ринку є 

покращення процесів виробництва, купівлі та продажу споживчих товарів, та 

додержання  суб’єктами підприємницької діяльності законодавчих норм при 

здійснені  виробничих і торгівельних операцій. 

Під час дослідження теоретичних аспектів розвитку кредитування 

споживчого ринку нами визначено, що споживчий кредит – це кошти, що 

виділені банками, небанківськими фінансовими або споживчі товари, надані 

торгівельними установами з відстроченням платежу населенню для отримання 

предметів призначених для особистого вжитку чи оплату витрат особистого 

характеру.  До витрат особистого характеру відносимо кошти, призначені для 

оплати за навчання, медичне обслуговування, косметичні процедури та інше. 

Також поданий вичерпний список специфічних рис, якими володіють 

відносини споживчого кредитування.  

Проаналізовано різноплановість формування класифікаційних ознак 

споживчого кредиту різними авторами, в результаті  чого подана власна 

класифікація означених відносин. Описано  загальні тенденції функціонування 

світового ринку споживчого кредитування у період 1990-2017 рр., а також 

здійснено періодизацію процесу становлення споживчого кредитування 

незалежної України. 

Результатом теоретичного вивчення сучасного функціонування  

організаційно-економічного механізму кредитування товарних ринків стало 

запропоноване нами визначення поняття механізму споживчого кредитування 

яке на нашу думку,  варто розглядати, як компонент системи кредитування, 
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кожен з елементів якого сприяє процесу реалізації кредитування фінансово-

кредитною установою населення, відіграючи значну  соціально-економічну роль. 

Для всебічного вивчення організаційно-економічного механізму 

споживчого кредитування, нами  запропоновано розглянути більш докладно 

елементи, які відносяться його складу. На нашу думку, до складу 

організаційно-економічного механізму регулювання споживчого кредитування 

входять позичальники, об’єкти, принципи, форми, методи, інструменти та 

механізм управління кредитним ризиком, застосування яких дозволяє 

розширити потенціал фінансово-кредитних установ та стимулювати кредитну 

активність потенційних споживачів ринку кредитування товарів та послуг.  

Повний перелік основних результатів даного  розділу опубліковано у 

працях [84, 85, 86, 87, 135, 136, 137, 138, 141]. 
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РОЗДІЛ 2  

 АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 

 

2.1. Сучасний стан споживчого ринку як передумова реалізації 

державної політики регулювання банківської кредитної діяльності 

 

Результати дослідження стану і тенденцій розвитку споживчого ринку в 

системі трансформації національної економіки та динамічних глобалізаційних 

процесів є важливою інформаційно-аналітичною основою формування  

державного регулюванняв категорії покращення головних пораметрів 

функціонування внутрішнього ринку держави. Це зумовлено тим, що на 

споживчому ринку переплітаються ключові інтереси населення і виробників 

кінцевої продукції, споживчий ринок виконує й домінантні функції 

життєзабезпечення населення. Він є механізмом інтенсивного стимулюючого 

впливу споживання на виробництво, поступ цілого комплексу галузей 

економіки, що впливають на стабілізацію соціально-економічної ситуації в 

суспільстві. Його збалансований розвиток є передумовою прискорення темпів 

економічного зростання. Зв’язки в системі впливу банківської кредитної 

діяльності на внутрішній ринок країни реалізується в рамках логіки: активізація 

банківського споживчого кредитування – збільшення загального попиту – 

стимулювання пропозиції – збільшення обсягів купівлі-продажу товарів та 

послуг – розвиток внутрішнього споживчого ринку  – зростання надходжень до 

державного бюджету у вигляді податків – поліпшення рівня соціальної 

захищеності населення країни. 

Головні показники розвитку споживчого  ринку України у 2000-2016 рр. 

наведені у табл. 2.1, окремі з яких підтверджують наявність значних перспектив 

збільшення масштабів банківського споживчого кредитування.  
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                                                                                                                                                                                   Таблиця 2.1 
Головні показники розвитку споживчого ринку України у 2000-2016 рр. 

Показники 
Роки 

Темп 
зміни 
2016/ 
2000, 

% 

Темп 
зміни 
2016/ 
2015, 

% 
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Обсяг роздрібного товарообороту, млрд.грн. 287,6 436,7 541,5 685,7 812,1 888,8 901,9 1031,7 1175,3 308,8 13,9 

Частка  продажу продовольчих товарів, % 52 42 37 37 38 39 40 41 41 -11 0 

Частка продажу непродовольчих товарів, % 48 58 63 63 62 61 60 59 59 11 0 

Індекси роздрібного товарообороту, % 110 125 111 114 113 106 95 81 105 -29 24 

Прийняття в експлуатацію житла,  тис.м2 5558 7816 9339 9410 10750 11217 9741 11044 9367 68,5 -15,2 

Кількість збудованих 
квартир, тис. грн. 

63  76 77 83 91 102 105 120 113 79,3 -5,8 

Темпи приросту промислової продукції, % 20,8 16,7 12,0 8,0 –0,5 –4,3 –10,1 –13,0 2,8 -18 15,8 

Темп зміни споживчих цін, % 28,2 13,5 9,4 8,0 0,6 –0,3 12,1 48,7 13,9 -14,3 -34, 9 
Наявність у населення автомобілів 
 (у середньому на 100 домогосподарств; шт) 

17 16 21 ... 22 … 23 … 23 35,3 - 

Наявність у населення мобільних телефонів 
 (у середньому на 100 домогосподарств; шт) 

… 44 167 … 187 … 197 … 201 - - 

Обсяг придбанних товарів 
та одержаних послуг населенням, млрд. грн 

115,9 306,8 838,2 … 119,5 130,4 131,7 155,4 … - - 

         Примітка: Розраховано автором за даними [168]. 
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Внаслідок аналізу головних показників розвитку споживчого ринку 

України, які визначають макроекономічні передумови здійснення споживчого 

кредитування населення в нашій державі визначено, що темп зростання обсягу 

роздрібного товарообороту впродовж періоду 2000-2016 років склав 308,8 %, та 

частки непродовольчих товарів у його складі 11 %, а також темп зростання 

кількості збудованих квартир був рівним 79,3 % та прийнятого в експлуатацію 

житла 68,5 %, що свідчить про необхідність створення та введення в дію 

ефективного механізму державного регулювання споживчого кредитування в 

країні, із врахуванням потреб населення України.  

На рис. 2.1 наведено показники динаміки зміни обсягу споживчого 

кредитування та їх частки у ВВП України в період 2007-2016 років.  

 
Примітка: Розраховано і побудовано автором за даними [172; 168]. 

Рис. 2.1.Обсяги споживчого кредитування та їх частка у валовому 
внутрішньому продукті України у 2007-2016 рр. 

Впродовж  періоду 2007-2016 рр. спостерігалася нестабільна динаміка  
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таких макроекономічних показників, як обсяги кредитів, наданих домашнім 

господарствам, середньомісячна номінальна заробітна плата  та  валовий 

внутрішній продукт (рис. 2.2.). Вважаємо, що у період  2007-2008 рр. та 2012-

2014 рр. стрімке зростання банківського споживчого кредитування певною 

мірою компенсувало попит населення на блага, який зростав швидше від рівня 

його доходів. Зазначимо, теж те, що падіння обсягів споживчих кредитів у 

2008-2012 рр., призвело до скорочення місткості внутрішнього ринку України, 

що відобразилося в падінні темпів росту національного продукту.   

 
Примітка: Розраховано і побудовано автором за даними [172; 168]. 

Рис. 2.2. Темпи зростання заробітної плати, номінального ВВП та банківських 

кредитів наданих домашнім господарствам в Україні за 2008-2016 рр. 

           Водночас, у період згортання споживчого кредитування, який припадав на 

2014-2016 роки, відмічається значно менший вплив споживчого кредитування 

на формування валового внутрішнього продукту. Цей період характеризується 

спадом обсягів споживчого кредитування з  211,2 до 163,3 млрд. грн. та 

зменшенням частки кредитів, наданих домашнім господарствам, у  обсязі ВВП 

країни до 6,9 %, при стабільному зростанні обсягів валового внутрішнього 
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продукту і середньомісячної заробітної плати. Ми вважаємо, що ріст портфелю 

споживчого кредитування є наслідком  вираження завдаткового характеру 

кредитної вартості, тобто можливістю використати товари та послуги, що 

слугують об’єктами означених відносин, в майбутньому громадянами держави. 

Також пожвавлення споживчого кредитування населення сприяє зростанню 

обсягів роздрібної торгівлі та збільшенню обсягів ВВП. Так, розвиток та 

активізація банківської кредитної діяльності на споживчому ринку сприяє 

покращенню добробуту суспільства й зростанню національної економіки. 

До складу найвагоміших макроекономічних проблем України входить  

зростання на внутрішньому ринку імпорту й відтік капіталу з країни внаслідок 

купівлі споживачами імпортних товарів. Вважаємо, що банківське споживче 

кредитування частково сприяє цьому, бо швидке зростання споживчого попиту 

за відсутності достатньої пропозиції вітчизняних товарів і послуг стимулює ріст 

обсягу імпорту. Показники зовнішньої торгівлі та споживчого кредитування в 

Україні у період 2007-2016 років подані на рис. 2.3.  

 Примітка: Розраховано і побудовано автором за даними [172; 168].       
Рис. 2.3. Динаміка споживчих кредитів, виданих банками, та показників 

зовнішньої економічної торгівлі в Україні у 2007-2016 рр. 
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Періоду 2007-2016 років передував пік споживчого  кредитування, чому 

суттєво сприяли запозичення з-за кордону та неконтрольоване зростання 

банківського споживчого кредиту в 2005-2008 роках [114]. Негативним 

наслідком цього стало нарощення від’ємного сальдо торговельного балансу й 

девальвація гривні. У міжкризовий період темпи зростання обсягів 

кредитування населення лише нарощувались, супроводжуючись при цьому 

стрімким ростом показників зовнішньої торгівлі, що викликало нову хвилю 

кризових явищ, адже при постійному зростанні ринку споживчого 

кредитування та небезпечному перевищенні імпорту товарів над їх експортом 

посилився девальваційний тиск на гривню при відволіканні коштів населення з 

реального сектору економіки [167]. Кризовий період 2014-2016 років 

ознаменувався, насамперед, гострою політичною нестабільністю, що викликало 

зменшення обсягів українського експорту й поступове збільшення імпорту. 

Темпи споживчого кредитування в даний період продовжували зменшуватись і 

у 2014 році обсяг виданих кредитів склав 211,2 млрд. грн., а у кінці 2016 року 

зменшився до 163,3 млрд. грн., що підтвердило те, що згортанням банківського 

споживчого кредитування не виправити  випереджаюче зростання імпорту, яке 

має переважно негативний вплив на економіку країни.  

Ще одним негативним явищем, викликаним зростанням обсягу імпорту та 

зменшенням експорту, є зменшення накопичень золотовалютних резервів 

України. Показники динаміки зміни параметрів споживчого кредитування в 

порівнянні з міжнародними  резервами України в період 2007-2016 років подані 

на рис. 2.4. 

У періоди 2007-2008 та 2010-2011 років спостерігалося значне збільшення 

обсягів міжнародних резервів, і на кінець 2008 року даний показник становив 

31,5 млрд. дол. США, а у підсумку 2011 року – 31,8 млрд. дол. США, що 

пояснюємо активною купівлею іноземної валюти на міжбанківському ринку 

Національним банком України. Відомо, що зміни в обсязі золотовалютних 

резервів, відбуваються переважно внаслідок валютних інтервенцій,  основного 

інструменту центрального банку, використовуваного для зменшення курсових 
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коливань. Впродовж 2009 року та протягом періоду 2011-2014 років 

спостерігалося пожвавлення банківського споживчого кредитування. 

Девальвація гривні, що в свою чергу призвела до зростання інфляційних 

процесів та зменшення накопичень золотовалютних резервів, зумовила 

збільшення ризиків споживчого кредитування. 

 
Примітка: Розраховано і побудовано автором за даними [172; 168].        
Рис. 2.4. Співвідношення рівня банківського споживчого кредитування до ВВП 

в порівнянні зі зміною обсягу золотовалютних резервів України в 2007-2016 рр. 

Період 2014-2016 років ознаменувався новою хвилею кризових явищ, які 

супроводжувались падінням попиту на споживче кредитування, та збільшенням 

міжнародних резервів з 7,5 млрд. дол. США до 15,5 млрд. дол. США, чому 

сприяли валютні інтервенції НБУ та фінансові транші від МВФ за програмою 

розширеного фінансування.  

Охарактеризоване вище свідчить про те, що банківське споживче 

кредитування потребує більш якісного і ефективного державного регулювання, 

оскільки тут генеруються ризики не лише функціонування банківського 

сектору, а й основних макроекономічних показників країни. 

Слід відмітити, що обсяги банківського кредитування, незважаючи на 

нестабільність економічної ситуації в Україні, мали тенденцію до зростання 

(табл. 2.2). 



84 

 

Таблиця 2.2 

Обсяги та динаміка банківських кредитів наданих резидентам 

України  у розрізі секторів економіки у 2007-2016 рр. 

Показники 

Роки Темп 
зміни 
2016/ 
2008, 

% 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Усього, млрд. грн.  734 723,3 732,8 801,8 815,1 910,8 102,1 981,6 998,7 36,1 

Темп приросту, % 72 -0,1 0,1 0,9 0,2 11,7 12,1 -0,4 1,7 -70,3 

Фінансові 
корпорації, крім 
НБУ, млрд. грн. 

9,8 14 13,4 16,4 16,2 19,3 25,6 15,6 11,6 18,4 

Темпи приросту, % 65 43,1 -0,4 22,4 -0,1 19 32,4 -39,1 -25,6 -90,6 

Загальнодержавне 
управління, млрд. 
грн. 

0,1 5,8 8,8 8,5 5,8 5,9 4,9 3,4 1,4 130 

Темпи приросту, % 2 -52 53,2 -0,3 -32 1,8 -16,6 -31,7 -57,5 -59,5 

Нефінансові 
корпорації, млрд. 
грн. 

443,7 462,2 501 575,5 605,4 692 778,9 787,8 822,1 85,3 

Темпи приросту, % 70,3 4,2 8,4 14,9 0,5 14,3 12,6 0,1 0.4 -69,9 

Інші сектори 
економіки, млрд. 
грн. 

280,6 241,3 209,6 201,3 187,7 193,7 211,3 175 163,6 -41,7 

Темпи приросту, % 74,9 -14 -13 -4 -0,7 0,3 0,9 -17,2 -0,6 -75,5 

У тому числі 
споживчі кредити, 
млрд. грн. 

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

Темп приросту, % 74,9 -14 -13,1 -4 -6,8 3,1 9 -17,2 -6,6 -81,5 

 Примітка: Розраховано автором за даними [172]. 

Найвищі обсяги банківського кредитування були характерні для періоду  
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2007-2008 років, коли темпи їх приросту склали 74,9 %. У табл. 2.3 наведено 

динаміку обсягів надання споживчих кредитів банками України домашнім 

господарствам в розрізі поділу  за цільовим спрямуванням їх використання у 

період 2008-2016 років. Так, у продовж всього аналізованого періоду у 

структурі кредитів, наданих домашнім господарствам, переважали споживчі 

кредити, частка яких на кінець 2007 року становила 71,4 %, а обсяг                  

58,5 млрд. грн., у 2016 році відповідні показники склали 62,2 %  та                    

101,5 млрд. грн. Тобто, кількісно показник обсягу споживчого кредитування 

зріз майже у двічі при зменшенні частки даного виду банківського 

кредитування в загальному його обсязі. На нашу думку, це передусім 

пояснюється зміною процентної політики банків в сторону збільшення 

відсоткової плати за користування кредитами.   

В кредитах на придбання, будівництво і реконструкцію  нерухомості 

значно переважала частка довгострокових валютних кредитів, що з 

урахуванням значного дисбалансу за термінами залучених фінансово-

кредитними установами депозитів та нестабільної економічної ситуації 

підвищувало кредитні ризики. Так, у 2006 році частка цих кредитів, виданих у 

доларах США, складала  83,7 %, у євро 2,5 % і на противагу їм гривневі 

кредити складали 11,8 %. Ця тенденція прослідковувалась протягом усього 

аналізованого періоду, а вже на кінець  2016 року частка кредитів виданих у 

доларах США складала 79,5 %, у євро – 1,4 %, а у гривні всього – 16,6 %          

(Додаток В.).  

Дзеркальне явище прослідковувалося в динаміці надання кредитів на 

споживчі потреби, адже впродовж аналізованого періоду з великим відривом 

переважали вклади в національній валюті. У 2016 році було видано                       

64,9 млрд. грн. кредитів в гривневому еквіваленті, що склало 63,9 % загального 

обсягу банківських споживчих кредитів. Порівняно з базовим 2006 роком цей 

показник виріс на 38,5 млрд. грн. чи на 19,3 %., що вважаємо позитивною 

тенденцією, адже споживчі кредити в іноземній валюті не були на стільки 

доцільними, бо надавались на купівлю авто та побутових товарів іноземного 
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виробництва, що спряло примноженню обсягів імпортних операцій.  

Таблиця 2.3 
Обсяги надання банківських споживчих кредитів банками України 

домашнім господарствам за цільовим спрямуванням їх використання у 

2008-2016 рр. 
 
 
Показники 

Роки 
 

Темпи 
зміни 
2016/ 
2008, 

% 
 

 
 

 
 

2008 
 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Усього, 
млрд. 
грн. 
 

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

Кредити, на 
споживчі 
потреби, 
млрд. грн. 

186,1 137,1 122,9 126,2 125 137,3 135,1 104,9 101,5 -45,5 

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

Кредити на 
придбання, 
будівництво 
нерухомості
млрд. грн. 

88,4 98,8 82 70,4 58,4 51,4 71,8 66,2 58,5 -33,8 

Питома 
вага,% 

31,5 41 39 35 31,1 26,6 34 37,9 35,8 4,7 

Інші 
кредити, 
млрд. грн. 

6,1 5,3 4,6 4,6 4,2 4,7 4,3 3,8 3,3 -45,9 

Питома 
вага,% 

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

Примітка: Розраховано автором за даними [172]. 

Варто зазначити, що можливість банків надавати кредити населенню в 

іноземній валюті зумовила зростання масштабів розвитку споживчого 

кредитування в Україні, та залежність його розвитку від зовнішніх запозичень.  

Динаміка показників, що характеризують кредити, надані домашнім 
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господарствам, банками України на задоволення споживчих потреб у розрізі 

валюти вкладу наведена у табл. 2.4 та на рис. 2.5.  

Таблиця 2.4  
Динаміка показників, що характеризують банківські кредити надані 

домашнім господарствам банками України на задоволення споживчих 

потреб у розрізі валюти вкладу у 2007-2016 рр. 
 
 

Показники 

Роки  

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Темпи 
зміни 
2016/ 
2008, 

% 
Усього,  
млрд. грн. 
 

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

Кредити 
надані в 
національній 
валюті,         
млрд. грн. 
 

78,8 66,7 64,8 86,7 102,7 125,7 110 80,1 74,5 -0,5 

Темпи росту, 
% 
 

135 84,6 97,1 133,8 118,5 122,4 87,5 72,8 93 -42 

Кредити 
надані в 
іноземній 
валюті,     
млрд. грн. 
 

201,7 174,6 144,8 114,6 84,9 67,8 101,2 94,8 88,8 -99,5 

Темпи росту, 
% 
 

197,7 86,6 82,9 79,1 74,2 79,8 149,3 93,6 93,7 -104 

Примітка: Розраховано автором за даними [172]. 

Отже, у період  2006-2011 років в структурі кредитів, наданих за видами 

валют переважала частка кредитів, виданих в іноземній валюті. Так, станом на  

кінець 2006 року частка таких кредитів складала 62,6 %, а темп приросту 

відносно 2005 року  – 152,1 %. У 2011 році тенденція дещо змінилась в сторону 

зростання попиту на гривневі вклади, але валова частка кредитів, виданих в 

іноземній валюті, становила 56,9 %, при темпі зміни -20,9 %. Переважне 
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зростання банківських споживчих кредитів в іноземній валюті можна пояснити 

нижчим рівнем процентних ставок  порівняно з відсотковими ставками за 

кредитами у національній валюті в умовах стабільності обмінного курсу гривні 

щодо долара США. Процентні ставки за гривневими вкладами були рівні           

19,6 % у 2007 році та 28,8 % – на кінець 2011 року, тоді коли відсотки за 

доларовими вкладами складали 13,5 %  – у 2007 та 13,2 % у 2011 році (рис. 2.6. 

та Додаток Б.). У період 2011-2014 років, ситуація з валютним кредитуванням в 

Україні змінилась на протилежну, передусім у зв’язку із подорожчанням долару 

США. Це мало велике загальноекономічне значення, оскільки саме доларові 

кредити складали основну частину кредитів, наданих в іноземній валюті. В цей 

проміжок часу обсяги кредитів, наданих в національній валюті, складали 102,7 

млрд. грн. у 2011 році (54,7 % загального обсягу споживчого кредитування), а у 

2014 році зросли до 110 млрд. грн., проте темп їх зміни складав -12,5 %.  

 
 Примітка: Розраховано і побудовано автором за даними [172]. 

Рис. 2.5. Динаміка показників, що характеризують кредити надані домашнім 

господарствам, банками України на задоволення споживчих потреб у розрізі 

валюти вкладу у  2007-2016 рр. 
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Примітка: Розраховано і побудовано автором за даними [172]. 

Рис. 2.6. Процентні ставки за банківськими споживчими кредитами у розрізі 

валюти вкладу в Україні у 2007-2016 рр. 

Ще однією причиною було те, що у 2011 році Верховна Рада України 

ухвалила зміни до Закону України «Про захист прав споживачів» і заборонила 

надання та отримання споживчих кредитів в іноземній валюті. На нашу думку, 

прогалиною цього закону стала можливість визначення зобов’язання в 

іноземній валюті шляхом її застосування у вигляді еквіваленту. Період 2014-

2016 років ознаменувався новою хвилею доларизації, темпи приросту валютних 

вкладів у 2015 році склали 6,4 %, проте їх питома вага зросла до 54,2 %, 

укріпившись на рівні 54,4 % у 2016 році.   

Причиною тимчасової стабілізації споживчого кредитування 

центральним банком стало прийняття у травні 2015 року меморандуму щодо 

врегулювання питання реструктуризації споживчих кредитів в іноземній 

валюті. Меморандум був запропонований банками, що мають найбільший 

портфель кредитів фізичних осіб в іноземній валюті, і передбачав 

реструктуризацію банківських споживчих кредитів в іноземній валюті, що 
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отримані під заставу нерухомості, залишок за основною частиною яких не 

перевищує 2,5 млн. грн. за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, 

установленим Національним банком України [184]. Найважливішою підставою 

практичної реалізації положень меморандуму стало прийняття Закону України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо реструктуризації 

кредитних зобов’язань з іноземної валюти в гривню)». Зміни до Податкового 

кодексу України звільняли від оподаткування податком на доходи фізичних 

осіб прибутки фізичної особи-позичальника, які виникають у разі списання 

кредитором частини боргу. Зокрема, скасовано 22 % податку з доходу фізичних 

осіб у разі списання частини валютного кредиту під час переведення його в 

гривню. Показники, що характеризують споживчі кредити, надані банками 

України на задоволення споживчих потреб у розрізі терміну вкладу, у 2007-

2016 рр. наведені у табл. 2.5.   

Таблиця 2.5 

Обсяги кредитів, наданих домашнім господарствам, банками України на 

задоволення споживчих потреб у розрізі терміну вкладу, у 2007-2016 рр. 
 
 

Показники 

Роки  

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Темпи 
зміни 
2016/ 
2008, 

% 
Усього, 
млрд. 
грн. 

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

Довго-
строкових 
кредити, 
млрд. грн. 

252,7 218,7 183,0 165,4 149,1 138,3 154,1 134,4 125,4 -50,4 

Темп росту, 
% 

180,9 86,6 83,7 90,6 90,1 92,8 111,4 87,2 93,7 -87,2 

Коротко-
строкових 
кредити, 
млрд. грн. 

27,8 22,5 26,6 35,9 38,6 55,2 57,1 40,5 37,9 36,3 

Темп росту, 
% 

134,1 81 117,9 135,1 17,5 143,1 13,4 70,9 93,6 -40,5 

Примітка: Розраховано автором за даними [172]. 
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У структурі кредитів, наданих домашнім господарствам за строками 

кредитування частка довгострокових кредитів значно вища за частку  кредитів 

до одного року. На кінець 2006 року  питома вага довгострокових кредитів 

складала 84,4 %, темп приросту відносно 2005 року був рівним 139,8 %, тоді як 

у підсумку 2016 року їх питома вага дорівнювала 76,8 %  при темпі зміни           

-6,7 %. Динаміка питомої ваги та темпу приросту споживчих кредитів у розрізі 

терміну вкладу у 2006-2016 рр. проілюстрована на рис. 2.7. 

Примітка: Розраховано і побудовано автором за даними [172]. 

Рис. 2.7. Динаміка банківських споживчих кредитів у розрізі терміну вкладу в 

Україні у 2006-2016 рр. 

          Період 2014-2016 років ознаменувався в загальному спаді банківської 

кредитної діяльності на споживчому ринку держави і, відповідно, зменшились 

темпи приросту довгострокових кредитів – до -6,7 %, а короткострокових – до          

-6,4 %. Цікавим є факт зростання інтересу до короткотермінових кредитів, а їх 

питома вага протягом аналізованого періоду збільшилась з 15,6 % у 2006 році 

до 23,2 % у 2016 році, що пояснюємо збільшенням попиту населення на 

кредити для задоволення поточних потреб.  



92 

 

          Однією з найважливіших особливостей банківського споживчого кредиту 

є його нестійкість, яка найбільш яскраво проявляється, при розгляді 

банківського споживчого кредиту  з точки зору його забезпечення, насамперед 

застави. Якщо останній представлений цінностями, то споживчий кредит 

аналогічний звичайного банківського кредиту. Якщо представлена землею, 

будівлями, тобто нерухомим майном, то споживчий кредит приймає 

форму іпотечного кредиту, який можна вважати видом споживчого кредиту 

тільки в тому випадку, коли в якості одержувача коштів виступає фізична особа 

[159].  У Законі України «Про споживче кредитування» зазначено, що іпотечне 

та споживче кредитування сприяє подоланню суперечностей поміж поточними 

доходами і заощадженнями населення, з одного боку, та високою вартістю 

житла – з іншого, яке є на сьогодні найдорожчим придбанням у структурі 

витрат родини із середнім рівнем доходів [210]. Вирішення такого 

економічного протиріччя може бути досягнуто шляхом створення сприятливих 

умов для залучення ресурсів на ринок нерухомості з фінансового ринку. 

Особливо актуально це питання стоїть перед молодими людьми, які 

прагнуть  мати власне житло та можливість його обжити, достатні засоби для 

комфортного життя.  

Динаміка показників, що характеризують іпотечні кредити надані 

фізичним особам банківською системою України у період 2007-2016 років, у 

вигляді статистичної інформації, наведена у табл. 2.7 

В Україні використовуються наступні види споживчого кредитування:  

- автокредитування – кредитування фізичних осіб на довгострокових 

засадах з придбання автомобільного транспорту для власного використання;  

- іпотечне кредитування; 

- споживче кредитування на торгівельних точках – надання 

безготівкових позик на придбання споживчих товарів безпосередньо на 

торгівельних точках за допомогою представників банку; 

- карткові кредити – надаються фізичним особам з використанням 

кредитних карток, що мають певний ліміт;  
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          Таблиця 2.6 

 Показники, що характеризують іпотечні кредити надані фізичним особам банківською системою України у період 

2007-2016 років 

Показники 
Роки  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Загальний обсяг споживчих кредитів,млрд.грн. 160,4 280,5 241,2 209,5 201,2 187,6 193,5 211,2 174,9 163,3 

Обсяги іпотечних кредитів,млрд.грн. 73,1 143,4 132,8 110,7 97,4 63,2 56,3 72,2 60,2 60,3 
Питома вага,% 45,6 51,1 55,1 52,8 48,4 33,7 29,1 34,2 34,4 36,9 

Темпи приросту, % 257 96,2 -7,4 -16,6 -22 -35,5 -10,9 28,2 -16,6 7,3 
Кредити надані в іноземній валюті, млрд.грн. 59,4 122,1 112,3 92,6 75,5 42,5 37,7 56,1 45,3 47 

Питома вага,% 81,3 85,1 84,6 83,6 77,5 67,2 67 77,7 75,2 77,9 
Темпи приросту, % - 100,1 -0,8 -0,18 -18,5 -45,2 -11,3 48,8 -19,3 0,4 

Кредити надані в національній валюті,млрд. грн. 13,7 21,3 20,5 18,1 21,9 20,7 18,6 16,1 14,9 13,3 

Питома вага,% 18,7 14,9 15,4 16,4 22,5 32,8 33 22,3 24,8 22,1 

Темпи приросту, % - 55,5 -3,8 -11,7 21 -5,5 -10.1 -13,4 -7,4 -10,9 
Довгострокові кредити,млрд. грн. 71,6 140 129,4 107,4 92,7 60,3 53,7 68,4 57,7 57,1 

Темпи приросту, % - 95,5 -7,6 -17 -13.7 -35 -10,9 27,4 -15,6 -0,1 
Питома вага,% 97,9 97,6 97,4 97 95,2 95,4 95,4 94,7 95,8 94,7 

Короткострокові 
кредити, млрд. грн. 1,5 3,4 3,4 3,3 4,7 2,9 2,6 3,8 3,5 3,2 

Темпи приросту, % - 127 0 -2,9 42,4 -38.3 -10,3 46,2 -7,9 -8,6 
Питома вага,% 2,1 2,4 2,6 3 4,8 4,6 4,6 5,3 4,2 5,3 

Процентні ставки в 
національній валюті,% 

15,5 16,8 20,6 19,3 16,4 17,1 18,5 16,9 11,8 12,4 

Темпи приросту, % - 8,4 22,6 -6,3 -15 4,3 8,2 8,6 -30,2 5,1 
Процентні ставки в іноземній валюті, % 12,7 13,5 13,3 11,9 9,3 11,1 13,0 8,5 9,3 7,9 

Темпи приросту, % - 0,6 -0,1 -1,1 -22 19,4 17,1 -34.6 9,4 -15,1 
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- кредити овердрафт для зарплатних карток. Ліміт встановлюється на 

рівня п’яти окладів працівника [199]. 

Так, за період 2007-2016 років обсяг наданих українськими банками 

іпотечних кредитів зменшився з 73,1 до 60,3 млрд. грн., їх частка в загальному 

обсязі споживчих кредитів також знизилась з 45,6 % до 36,9 %. Найбільший 

обсяг виданих кредитів спостерігався у період 2007-2008 років, коли темпи 

приросту виданих іпотечних кредитів складав 96,2 %. Після збільшення обсягів 

іпотечних кредитів у 2010 році внаслідок переоцінки їхньої валютної складової  

2011-2012 роках мало місце зменшення частки іпотечних кредитів у кредитних 

портфелях банків. Одночасно обсяги іпотечної заборгованості протягом 2009 

року зростали стрімкими темпами. У 2012-2013 роках спостерігалася ситуація 

збільшення загального обсягу кредитів, а обсягу іпотечних – зменшення, що 

зумовлено підвищенням зацікавленості банківських установ отримувати 

прибуток за короткостроковими операціями, які мали більший рівень  

прибутковості за рахунок більш швидкого обертання і менший рівень ризику 

[130].  

Ще одним чинником означеної ситуації стало погіршення економічного 

стану держави. Період 2014-2016 років ознаменувався зменшенням як загальної 

зацікавленості до споживчого кредитування, так і інтересом до іпотечного 

кредитування, що пояснюється поєднанням  фінансово-економічної, політичної 

та соціальної криз, викликаних  збільшенням державного боргу, значним 

дефіцитом рахунку поточних операцій та загальним кризовим ослабленням 

банківського сектору України. 

Причиною кризового стану іпотечного кредитування потрібно також 

вважати те, що сучасний розвиток економіки України відбувається в умовах все 

ще становлення всіх повноцінних елементів ринкової системи господарювання. 

У період 2007-2016 років питома вага кредитів наданих у гривневому 

еквіваленті, була значно меншою за частку кредитів, наданих у іноземній 

валюті в загальному обсязі іпотечних кредитів. Так, у 2007 році було видано 

13,7 млрд. грн. на кредити в національній валюті, а в іноземній валюті було 
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видано 71,6 млрд. грн., у 2016 році ситуація різко не змінилась: було видано 

банківських споживчих кредитів на 13,3 млрд. грн. та на 57,1 млрд. грн., 

відповідно. Дане явище вважаємо різко негативним, оскільки значне знецінення 

гривні протягом аналізованого періоду призвело до того, що значна частка 

населення, яка брала кредити в іноземній валюті на купівлю житла або для 

будь-яких інших потреб, стала не здатною виконувати свої зобов’язання за 

кредитними договорами. Означена проблема потребувала втручання та 

застосування державного інструменту регулювання кредитного ринку. Тому у 

2014 році Верховна Рада України ухвалила Закон України  «Про мораторій на 

стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в 

іноземній валюті». Закон встановив тимчасову заборону на стягнення 

нерухомого житлового майна, що знаходилося в заставі за споживчими 

кредитами, наданими в іноземній валюті.  

Метою даного державного акту було запобігання соціальних наслідків, 

спричинених девальвацією гривні. Але недоліком закону став його тимчасовий 

характер. Адже він втратив чинність з дня набрання чинності нового закону, 

який вирішив питання черговості погашення суми заборгованості у валюті та  

порядок погашення курсової різниці боргу [147]. 

З прийняттям цього закону очікувалась низка позитивних змін. 

Позичальники очікували справедливих та чітких умов реструктуризації 

проблемних кредитів, а банки  – нових можливостей перевести проблемні 

кредити в розряд обслуговуваних та отримати можливість реалізувати  майно 

боржників, які не підпадають під реструктуризацію. Відтак позитивно, що у 

2016 році компроміс було частково знайдено  – в Раді було зареєстровано 

проект Закону України «Про реструктуризацію зобов’язань громадян України 

за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання  житла». 

Законопроектом передбачається списання для власників єдиного житла 25 % 

суми боргу, 50 % списання для власників єдиного соціального житла та 80-

100 % для позичальників, що належать до окремої категорії громадян, яким 

держава забезпечує надання додаткової підтримки (інваліди, учасники АТО, 



96 

 

сім’ї загиблих) [207].  

Ми вважаємо, що кількість позичальників, які мають змогу погасити 

заборгованість у повному обсязі, буде незначною, зважаючи на економічну 

кризу у державі. Але варто пам’ятати те, що проведенню реструктуризації 

сприяла держава, виділивши кошти на зазначену програму. Основним способом 

державного стимулювання іпотечного кредитування являється ряд програм  

запропонованих Державною іпотечною установою. У таблиці 2.7 подані 

показники, що характеризують тенденції в реалізації кредитних програм з 

використанням державних коштів у період 2007-2016 років. 

Так, в Україні реалізується програма «Пільговий кредит на житло для 

молоді (2007-2015 рр.)». За період дії програми виділено 861,4 млн. грн., із 

запланованих – 2,4 млрд. грн., у тому числі  з місцевих бюджетів                              

– 393,9 млн. грн., що складає лише 45,7 % всього обсягу фінансування. У 

2009 році та 2012 році переважало фінансування з місцевих бюджетів. 

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування програми на 2013-2017 рр. 

перевищують попереднє фінансування (2007-2012 рр.) майже втричі            

(5460 млн. грн. в тому числі з державного бюджету – 3276 млн. грн., з 

місцевого бюджету – 1638 млн. грн.), однак у 2013 році з молодими сім’ями 

було укладено 407 пільгових іпотечних кредитів на загальну суму 139,7 млн. 

грн. [168], що менше запланованих обсягів реалізації програми. Впродовж  

2002-2012 років надано 7318 пільгових довгострокових кредитів молодим 

сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та 

придбання житла. Збудовано та введено в експлуатацію протягом 2002-

2011 років 648 будинків загальною кількістю 35170 квартир та загальною 

площею 2619,5 тис. кв. метрів, в результаті отримали квартири 6735 молодих 

сімей.       

          Програма «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів банків 

молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію)  та  придбання  житла»  діяла з 2003 року до 2009 року за якою 

позичальник   (молода  сім’я)   при  сплаті   банківського   кредиту   отримувала   
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Таблиця 2.7 

Показники реалізації державних програм банківського  іпотечного кредитування в Україні у 2007-2016 рр. 

 
Показники 

Роки Темпи 
росту 
2015 

/2007, 
% 

Темпи 
росту 
2016 

/2015, 
% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Програма «Пільговий кредит на житло для молоді ( 1998-2015)»: 
Виділено з Державного бюджету 
тис. грн. 94273 76799 0 36119 59999 24891 70600 24300 0 - -100% - 
Виділено з місцевих бюджетів тис. 
грн. 

51450 56538 34191 31102 40253 37735 35600 36600 64690 - 25,7 - 

Надано кредитів, шт.. 632 486 127 242 340 194 407 253 231 - -63,4 - 
Проінвестовано житла кв.м. 44977 35225 9 323 17298 23338 13886 33100 21300 20100 - -55,3 - 

Програма «Часткова компенсація іпотечних кредитів» 
Кількість 
укладених угод, шт. 205 675 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 - 
Обсяг банківських 
ресурсів, тис.грн. 47280 153052 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 - 

Фактично 
профінансовано, грн. 114243 103729 70000 117800 103339 91297 44988 44074 59816 61406 -47,5 2,7 

Програма «Будівництва доступного житла на 2010-2017 роки» 

Загальна кількість будинків, шт. - - - 12 41 45 62 31 18 5 100 -72,2 
Загальна кількість квартир, шт. - - - 1126 5296 5113 7664 3331 2935 1400 100 -152,3 
Загальна площа будинків (тис. кв. .) - - - 77,4 360,1 302,6 554,8 225,7 207,8 83,8 100 -59,7 

        Примітка: Розраховано автором за даними [168]. 
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компенсацію у обсязі облікової ставки Національного банку України. На 

теперішній час нові угоди за даною програмою не укладаються, а державний 

фонд супроводжує програму у режимі виконання зобов’язань до 2009 року 

[168]. 

          Програма «Будівництво доступного житла на 2010-2017 роки», що у 

порівнянні із ринковими ставками за іпотечними кредитами є надзвичайно 

привабливою має суттєві недоліки. Наприклад, якщо у бюджеті держави не 

буде передбачено фінансування, як нових пільгових кредитів, так і раніше 

виданих, то 13 %, які має сплачувати держава, буде зобов’язаний сплатити 

позичальник.          

В підсумку аналізу реалізації програм Державної іпотечної установи, 

метою яких є забезпечення населення доступним житлом, нажаль, ми змушені 

зробити висновок, що в умовах обмеженості бюджетного фінансування, 

практично повністю припинено попереднє функціонування вказаних програм.  

До переліку недоліків здійснення програм пільгового споживчого 

кредитування відносимо: довготривалість очікування можливості використання  

послуг Державної іпотечної установи, важкість оформлення кредитної позики, 

відсутність належного фінансування та залежність від умов кредитування 

визначеними програмою банківськими установами. 

Вважаємо за необхідне внести наступні зміни у функціонування 

Державної іпотечної установи: збільшити потік державних коштів для втілення 

програм пільгового кредитування, дозволити позичальнику здійснювати вибір 

банківської установи самостійно, дозволити пільгове банківське споживче 

кредитування на первинному ринку продажу житла, зменшити список 

обмежуючих чинників-дестибуляторів, під час розгляду анкет потенційних 

учасників програми, зменшити відсоткові ставки за іпотечними кредитами.  

Щодо розвитку програм по забезпеченню населення житлом за 

допомогою державної підтримки, констатуємо те що безперебійна та ефективна 

діяльність Державної іпотечної установи є вкрай важливою для забезпечення 

соціально-економічного розвитку України. Механізм здійснення програм 
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описаних вище є дієвим, тому їх подальша реалізація є необхідною для 

забезпечення населення власним житлом та впевненістю у майбутньому. Отже, 

першочерговим завданням державного регулювання досліджуваних відносин є 

вирішення означених вище проблем та підвищення соціально-економічної 

ефективності споживчого кредитування населення в Україні.  

Попередньо здійснений аналіз стану споживчого ринку та ринку 

банківського споживчого кредитування, виокремив ряд проблем, які і 

визначили необхідність постійного державного контролю, регулювання та 

нагляду за процесами здійснюваними на означених ринках. До переліку 

проблем відносимо: економічну, соціальну та політичну нестабільність, значну 

тінізацію результатів діяльності економіки держави, збільшення рівня інфляції 

в Україні, щорічне зниження рівня життя населення, низьку якість кредитних 

портфелів фінансових установ, через значне збільшення обсягів простроченої 

заборгованості, зниження реальних доходів населення, високу вартість 

користування позикою, що робить послугу споживчого кредитування 

недоступною для значної частини населення України. 

 

2.2.  Аналіз стану державного регулювання банківської кредитної 

діяльності на споживчому ринку  

  

          Нестабільність та мінливість розвитку вітчизняного банківського споживчого 

кредитування є його основною характеристикою. Це має як позитивні, так і 

негативні наслідки, так стимулюванню споживчого попиту і розширенню обсягів 

ринку протистоїть надмірна концентрація ризиків для банків у сфері кредитної 

діяльності на споживчому ринку. Ризики передусім полягають у диспропорціях 

банківського споживчого кредитування в бік кредитування поточних потреб, а не 

довгострокових кредитів на придбання житла, та у проведенні спрощених процедур 

оцінювання платоспроможності позичальників – фізичних осіб за наявності у них 

тіньових (непідтверджених) доходів [99].  

Причиною негативних результатів розвитку банківського споживчого 
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кредитування в Україні потрібно вважати зростання девальваційних очікувань, 

кризу в політиці та економіці України, недоброякісне регулювання кредитних 

послуг центральним банком, відсутність ефективної законодавчої бази його 

регулювання, недостатність ступеня ймовірності прогнозування обсягів 

необхідних резервів за портфелем банківських споживчих кредитів. Тому 

особливого значення набуває розробка і реалізація ефективного механізму 

державного регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому 

ринку України. 

Основні законодавчі акти, що регулюють споживче кредитування в 

Україні наведені у табл. 2.8.  

Важливим є те, що поняття «споживчий кредит» також не є 

єдиновизначеним поняттям в межах українського законодавства. Різнобічність 

розгляду самої сутності споживчого кредиту породжує проблему його 

законодавчого регулювання вже на рівні термінології та дослідження характеру 

і змісту інституційних чинників. Означена проблема полягає в неузгодженості 

трактування об’єкту відносин банківського споживчого кредитування, що в 

свою чергу дозволяє суб’єктам означених відносин не нести повної 

відповідальності за порушення законодавства.  

Базовим нормативним актом, що регламентує права споживачів в випадку 

придбання ними продукції у кредит, є стаття 11 Закону України «Про захист 

прав споживачів».  

Її положення регулюють відносини з укладання договорів при 

банківському споживчому кредитуванні, встановлюють вимоги до їх змісту. 

Також, згідно з нормами цієї статті, в процесі захисту своїх законних прав у 

судовому порядку, щодо недобросовісних позичальників, банк зазвичай 

опиняється у програшному становищі, оскільки у позичальника є декілька 

способів ухилитися від сплати за кредитом чи взагалі визнати договір 

недійсним [197]. Та норми Закону України «Про споживче кредитування», 

містять як позитивні, так і доволі суперечливі і дискусійні положення, загальна 

характеристика яких, подана на рис. 2.8.   
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Таблиця 2.8 
Законодавчі акти, що регулюють відносини банківського споживчого кредитування в Україні,  

їх функцій та сфери регулювання  

Функції державного 
регулювання 

Назва нормативно-правового акту Сфери регулювання  нормативно-правового акту 

1 2 3 
Створення умов ефективного 
функціонування і розвитку ринку 
банківського споживчого 
кредитування 

Конституція України; Конституційне регулювання відносин у сфері банківської кредитної 
діяльності на споживчому ринку; міжнародно-правове регулювання 
господарської діяльності. 

Встановлення економіко-правових 
стандартів здійснення споживчого 
кредитування, його контроль та 
нагляд. 

Цивільний кодекс України від 16.01.2003           
№ 435-IV; 

Регулювання майнових відносин у сфері у сфері банківської 
кредитної діяльності;  врегулювання відносин у сферах 
господарювання. 

Надання соціальних гарантій та 
захисту споживачам послуги 
кредитування. 

Закон України «Про захист прав споживачів» від 
12.05.1991 № 1023-XII (редакція станом на 
10.06.2017); 

Регулювання відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та 
виробниками і виконавцями робіт і надавачами послуг. 

Визначення мети, завдань, 
пріоритетів, прав та обов’язків  
учасників відносин споживчого 
кредитування 

Закон України «Про споживче кредитування»  
№ 174-VII (редакція станом на 10.06.2017); 

Регулювання відносин міжбанками , кредитними посередниками та 
споживачами під час надання послуг споживчого кредитування. 

Формування регуляторів, 
покликаних ефективно впливати на 
процес регулювання споживчого 
кредитування 

Закон України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових 
послуг» 12.07.2001 № 2664-III (редакція від 
23.10.2013); 

Регулювання відносини, що виникають між учасниками ринків 
фінансових послуг під час здійснення операцій з надання послуг 
банківського кредитування на споживчому ринку. 

Державний нагляд та контроль 
діяльності банків-кредиторів 

Закон України «Про банки і банківську 
діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III (редакція 
станом на 11.10.2013); 

Регулювання відносини, що виникають під час заснування, 
реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації банків. 
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Продовження табл. 2.8 

1 2 3 
Встановлення правил проведення 
рекламної діяльності банками 

Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996     
№ 270/96-ВР (редакція станом на 01.01.2013); 

Визначення засад  рекламної  діяльності  в  Україні. 
 

Усунення негативних ефектів 
відносин банківського споживчого 
кредитування 

Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 
№ 85/96-ВР (редакція станом на 11.08.2013); 

Регулювання відносин у сфері страхування, спрямованої  
на створення ринку страхових послуг. 

Гарантування захисту прав та 
інтересів учасників банківського  
кредитування 

Закон України «Про заставу» від 02.10.1992      
№ 2654-XII (редакція станом на 11.08.2013); 

Визначення  правового  режиму   регулювання   обтяжень  
рухомого   майна,  встановлених  з  метою  забезпечення  виконання  
зобов’язань. 

Визначення мети, завдань, прав та 
обов’язків  учасників іпотечного 
кредитування 

Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003     
№ 898-IV (редакція станом на 04.08.2013); 

Регулювання відносини між кредитодавцями, кредитними 
посередниками та споживачами під час надання послуг іпотечного 
кредитування. 

Інформаційне забезпечення 
учасників відносин банківського 
споживчого кредитування 

Постанова Правління НБУ №168 (редакція 
станом на 10.05.2007р ). «Про затвердження 
Правил надання банками України інформації 
споживачу про умови кредитування та сукупну 
вартість кредиту»; 

Регулювання окремі питання практичного застосування правил  
надання банками України інформації споживачу про  
 умови кредитування та сукупну вартість кредиту. 
 

Забезпечення виконання умов 
кредитних договорів, їх учасниками 

Закон України “Про забезпечення вимог 
кредиторів та реєстрації обтяжень” № 1255-IV 
(редакція станом на 18.11.2003); 

Визначення правового режиму регулювання обтяжень рухомого 
майна. 

Організація міжнародних заходів, 
покликаних стимулювати 
пожвавлення процесу споживчого 
кредитування 

Лист НБУ «Щодо співробітництва з Німецько-
Українським фондом у Програмі з 
рефінансування заходів підтримки системи 
кредитування в сільській місцевості»                 
№ 46-03-001/1092 (вимоги від 27.07.2011); 

Регулювання програми рефінансування заходів підтримки            
системи споживчого кредитування у сільській місцевості 
 

Визначення мети, завдань, 
пріоритетів, прав та обов’язків  
учасників відносин рефінансування 

Постанова НБУ «Про затвердження Положення 
про рефінансування та надання Національним 
банком України кредитів банкам України з 
метою стимулювання кредитування економіки 
України на період її виходу на докризові 
параметри» № 47 (редакція станом на            
04.02.2010). 

Регулювання процесу рефінансування та надання Національним 
банком України кредитів банкам України 
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До позитивних положень закону, насамперед, відносимо визначення 

поняття «ефективна кредитна ставка», що включає загальні витрати за 

споживчим кредитом, виражені у процентах від загального розміру виданого 

кредиту, а також обов’язок кредитодавця інформувати споживача про таку 

ставку до укладення договору.  

Значущими є зміни порядку погашення вимог за договором про 

споживчий кредит. На нашу думку, врегулювання порядку погашення 

заборгованості сприятиме більшій визначеності зобов’язань сторін договору 

банківського споживчого кредитування.  

Також Закон України «Про споживче кредитування» регулює діяльність 

кредитних посередників із чітким визначення переліку осіб, котрі можуть бути 

кредитними посередниками саме за договором про споживчий кредит.  

Законом засвідчені вимоги до реклами, зокрема заборона на вказування 

можливості надання банківського споживчого кредиту без документального 

підтвердження фінансового стану споживача чи надання безпроцентного 

кредиту.  

Хочемо зазначити ще два позитивних зрушення. Першим є виконання 

зобов’язання за Угодою про асоціацію з Євро Союзом, додатком до якої 

вимагається удосконалення законодавства держави, щодо умов здійснення 

споживчого кредитування, а другим виступає покращення регулювання 

кредитних відносин в Україні та захисту прав споживачів.  

Найбільш позитивним моментом, ми вважаємо, уточнення вимоги, що 

стосуються захисту прав споживачів, а саме, права споживача вимагати 

приведення договору, укладеного на несприятливих умовах внаслідок 

ненадання визначеної законом інформації у відповідність із зазначеною 

інформацією, та права споживача на відмову від одержання споживчого  

кредиту протягом чотирнадцяти календарних днів з моменту передачі йому 

примірника укладеного договору [139, с. 25].        
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Рис. 2.8. Загальна характеристика Закону України  № 1734-VIII «Про споживче 

кредитування» 

Закон України  № 1734-VIII «Про споживче 
кредитування». Загальна характеристика. 

-  договори, що містять умову про 
споживчий кредит у формі 
кредитування рахунку зі строком 
погашення кредиту до одного місяця; 

- договори позики, що не передбачають 
сплати процентів чи будь-яких інших 
платежів за користування наданими за 
такими договорами грошовими 
коштами; 

- кредитні договори, метою яких є 
надання споживачу права вчиняти 
правочини з фінансовими 
інструментами;  

- кредити, що надаються за договорами, 
укладеними в результаті 
врегулювання спору; 

- кредити, що надаються виключно в 
рамках відповідних державних 
програм або програм органів 
місцевого самоврядування 
визначеному колу фізичних; 

- несанкціонований овердрафт, що є 
перевищенням суми операції, 
здійсненої за рахунком, над сумою 
встановленого кредитного ліміту, що 
обумовлений договором між 
кредитодавцем та споживачем; 

- кредитні договори, загальний розмір 
кредиту за якими не перевищує однієї 
мінімальної заробітної плати; 

- кредити, що надаються ломбардами у 
разі передання предмета застави на 
збереження ломбарду. 

-  
-  
- договори укладені після дня набрання 

чинності цим Законом  

Основні положення 

Сфера дії. 
Закон не поширюється на: 

Дія Закону поширюється на:  

      Захист прав та законних інтересів 
споживачів і кредитодавців, створення 
належного конкурентного середовища на 
ринках фінансових послуг та підвищення 
довіри до нього, забезпечення сприятливих 
умов для розвитку економіки України, 
гармонізація законодавства України із 
законодавством Європейського Союзу. 

Мета закону 

      Вимоги до подання інформації 
споживачу. Закон вводить додаткові 
вимоги до фінансових установ, щодо 
реклами його продуктів. Також 
заборонено ускладнювати прочитання 
споживачем інформації. 

      Оцінка кредитоспроможності. Закон 
встановлює обов’язковим для банківської  
установи проводити оцінку 
кредитоспроможності позичальника.  

      Новий закон перш за все захищає права 
споживачів. Інтереси кредитодавців 
враховують буквально кілька його 
положень.  

      Закон змінює черговість погашення 
вимог за договором про споживчий 
кредит. 

      Фінансова установа зобов’язана 
повідомити клієнту вартість позики з 
урахуванням процентної ставки за ним. 
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Проте, на нашу думку, аналізований нормативно-правовий акт, 

незважаючи на ряд позитивних аспектів, містить недоліки. Це, насамперед, 

неврахування необхідності створення державного бюро кредитних історій, 

оскільки зниження обсягів кредитування та збільшення ставок за позиками є 

також наслідком неможливості здійснення контролю за цільовим 

використанням коштів та отримання правдивої інформації про фінансовий стан 

клієнта [201]. Згідно з міжнародною практикою, в таких цілях утворюються 

кілька груп споживачів кредитної інформації: зацікавлені державні і 

корпоративні установи, а також фізичні особи [158]. Зауважимо, що недовіра до 

кредитних бюро в Україні зумовлена ще тим фактом, що їх засновниками є 

приватні юридичні особи, а не державні організації, тому вважаємо дане 

упущення у законодавстві неприпустимим. Також незрозумілим є положення, 

щодо регулювання кредитних договорів з умовою про овердрафт без  

визначення сутності поняття «овердрафту». Переваги та недоліки Закону 

України «Про споживче кредитування» представлені на рис. 2.9. 

В контексті подальшого вдосконалення законодавства України, щодо 

регламентування банківської кредитної діяльності на споживчому ринку доцільно 

звернути увагу на світовий досвід у цьому аспекті. 

Одним з найвагоміших інструментів державного регулювання 

кредитування споживчого ринку є облікова ставка, у нормативно-правових 

актах України облікову ставку Національного банку України розглядають, як 

один із монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк 

України встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку 

орієнтир, щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів [206], є 

основною процентною ставкою, яка залежить від процесів, що відбуваються в 

макроекономічній, бюджетній сферах та на грошово-кредитному ринку [203]. 

Державне регулювання процентної політики споживчого кредитування  

комерційних банків, опирається на Національний банк України, оскільки  

особливостями функціонування банків України є жорсткий контроль з боку 

Національного банку України [80].  
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Примітка: Авторська розробка.      
 
 
 
 
     
 Рис 2.9. Характеристика Закону України «Про споживче кредитування» 
 

Закон України  «Про споживче кредитування» 
по
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ки

  

Встановлення черговості 
погашення вимог за кредитом 
у сприятливий для споживача 
бік, обмеження 
максимального розміру 
штрафів і пені. 

Застосування змінюваної 
процентної ставки, яку 
кредитодавець може змінювати, 
оприлюднивши індекс у 
приміщенні власної організації 

Стандартизація інформації про 
умови кредитування  

 Відсутність регулювання  
діяльності колекторських 
організацій. 

Заборона реклами 
безвідсоткових кредитів, та 
позик без вимоги надання 
документів позичальників  

Наявність можливостей для 
вилучання продукції у 
споживача без його згоди або 
без одержання відповідного 
судового рішення. 

Регламентування 
поінформування потенційних 
позичальників про величину 
реальної процентної ставки. 

Реальна річна процентна ставка 
буде розрахуватися більш 
відкрито і може бути ще 
більшою. 

Встановлення загальних вимог 
до діяльності кредитних 
посередників, якими можуть 
виступати кредитні брокери та 
кредитні агенти. 

Не інституціалізованість 
відповідальності кредитодавців 
за порушення умов договору в 
частині ненадання повної та 
достовірної інформації. 

Соціально-економічна роль 

         Забезпечення захисту прав і інтересів як споживачів, так і позичальників у сфері споживчого 
кредитування та створення належного конкурентного середовища банківської кредитної 
діяльності на споживчому ринку для підвищення рівня довіри населення, створення єдиного 
уніфікованого законодавчого поля банківського споживчого кредитування в Україні, та  
стандартизація кредитування фізичних осіб. 
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НБУ установлює порядок визначення облікової ставки та інших 

процентних ставок за своїми операціями та здійснює дисконтну валютну 

політику, змінюючи облікову ставку Національного банку для регулювання 

руху капіталу та балансування платіжних зобов’язань, а також коригування 

курсу грошової одиниці України до іноземних валют [191]. Визначення рівня та 

характеру змін облікової ставки Національного банку залежить від тенденцій 

загального економічного розвитку, макроекономічних та бюджетних процесів, 

стану грошово-кредитного ринку [203].  

Характеристика облікової і відсоткової ставки за операціями банків 

України у період  2007-2016 років наведена у Додатку Д. Можна констатувати, 

що протягом практично усього досліджуваного періоду облікова ставка  була 

нижчою від ставки рефінансування, пояснюється це тим, що органи державної 

влади в особі центрального банку є кредиторами останньої інстанції для банків, 

які мають на меті відновлення власної платоспроможності та можливості 

здійснення кредитної діяльності, зокрема на ринку споживчих товарів та 

послуг. 

Оскільки облікова ставка центрального банку є важливим інструментом 

грошово-кредитного регулювання, вона має здатність впливати на рівень 

відсоткових ставок за депозитами та інфляційну динаміку в країні, а отже 

визначає рівень відсоткової плати за послугу банківського споживчого 

кредитування населення. В підсумку аналізу динаміки процентних ставок за 

період 2007-2009 років, можна відмітити зростання вартості споживчих 

кредитних ресурсів. Так, ще на початку 2007 року облікова ставка НБУ та 

ставка за кредити в національній валюті були рівні 8,0 % та 19,2 %, відповідно, 

а вже на кінець 2009 року сягали 10,25 % та 24,3 %. Темп щорічного приросту 

означених показників складав 0,5 % та  0,2 % у підсумку 2008 року, а у 2009 

році - 0,15 % та 0,06 %, відповідно.  Вважаємо, що  Національний банк України 

в даний період установлював рівень облікової ставки, що впливав на 

зменшення активізації споживчої кредитної діяльності банків, скорочення 

грошової маси в обігу та утримання негативної інфляційної тенденції. У 



108 

 

міжкризовий період 2009-2013 років  простежується динаміка зростання 

процентних ставок за споживчими депозитами та кредитами у національній та 

іноземній валютах при знижені облікової ставки НБУ від позначки 10,25 % до  

6,5 %, що демонструє те, що державна регулятивна політика облікової ставки  

майже не корелювала з динамікою споживчого кредитування та депозитування 

банківського сектору України. 

 Таблиця 2.9 

Темпи приросту облікової і відсоткової ставок за операціями банків 
України у період 2007-2016 років, % 

Роки 
Облікова 

ставка 
НБУ 

Середньозв. 
проц. ставка за 

всіма 
інструментами 

рефінансув. 

Середньозважені ставки банків за: 

депозитами в: кредитами в: 

національній 
валюті 

іноземній 
валюті 

національній 
валюті 

 іноземній 
валюті 

2008 0,5 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 
2009 -0,15 0,09 0,5 0,39 0,06 0,1 
2010 -0,24 -0,31 -0,01 -0,13 0,09 -0,2 
2011 0 0,07 -0,16 -0,29 0,03 -0,05 
2012 -0,3 0,2 0,36 0,15 0.01 -0,04 
2013 -0,13 -0,16 0,01 -0,04 -0,01 0,03 
2014 1,2 1,6 0,08 0,13 -0,02 0,04 
2015 0,57 0,23 -0,03 -0,02 0,02 0,12 
2016 -0,36 -0,21 0,05 0,17 0,1 0,3 

Примітка: Розраховано і побудовано автором за даними [172; 170]. 

Аналіз державного регулювання банківського споживчого кредитування в 

Україні дає змогу констатувати його збалансування  відповідно до тенденцій 

загального розвитку економіки країни. У 2014 року облікова ставка 

Національного банку України досягла позначки 14 %, що пов’язано з 

прискоренням інфляційних процесів,  в наслідок кризових явищ. Погіршення 

економічної ситуації призвело до підвищення облікової ставки в 2015 році до 

22 % (річний темп приросту даного періоду склав 0,57 %). Дане підвищення 

сприяло зниженню попиту комерційних банків на кредити центрального банку, 

зростанню відсоткових ставок за споживчими кредитами банків, зменшенню 

обсягів кредитування комерційними банками [177].  
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          Щодо зміни відсоткових ставок банків України за споживчими 

операціями  та облікової ставки Національного банку України у 2016 році, ми 

цілком погоджуємось з тим що, збереження стриманої грошово-кредитної 

політики дало змогу пом’якшити ризики цінової стабільності, які посилюються 

у зв’язку з турбулентністю у світовій економіці, та забезпечити досягнення цілі 

зі зниження споживчої інфляції до 12 % на кінець 2016 року і 8 % – на кінець 

2017 року. Зазначений розмір облікової ставки здатен сприяти стабілізації 

грошово-кредитного ринку, та оптимізації обсягів банківського споживчого 

кредитування шляхом здійснення ефективного державного регулювання 

економічних відносин у цій сфері. 

          У табл. 2.10 наведені скореговані на рівень інфляції відсоткові ставки на 

споживчі кредити та депозити банків України. Протягом періодів 2007-2008 рр. 

та 2012-2015 рр. індекс споживчих цін зростав пришвидшуваними темпами, з 

0,4 % до 0,5 % та з -0,5 % до 1,5 %, у відповідності до зазначених періодів. 

Разом з тим скориговані на рівень інфляції номінальні ставки за операціями 

рефінансування зросли з 9,7 % до 15,5 % та з 8,6 % до 20,6 %, у відповідності 

до зазначених вище періодів. Така ж тенденція спостерігалась за споживчими 

кредитними та депозитними операціями, де відсоткові ставки практично 

постійно зростали. Дана динаміка викликала процес зменшення рівня інфляції в 

країні, що являється позитивним економічним явищем. Дзеркальна ситуація 

простежувалась у періоди 2008-2012 та 2015-2016 років, коли індекс споживчих 

цін зростав темпами, що зменшувались з 0,5 % до -0,5 % та з 1,5 до -2,2, 

відповідно. А реальні процентні ставки за споживчими операціями банків 

України продовжували зростати, що в свою чергу призвело до ще більшого 

рівня інфляції, та продемонстрували неефективність здійснення політики 

державного регулювання споживчого кредитування в країні. 

Варто також зазначити, що органи державної влади визначають рівень 

інфляції набагато нижчим за реальні показники. Тому ми вважаємо, що 

відсоткові ставки за споживчими кредитами мають бути значно нижчими, ніж 

наведені в таблиці.  Відповідно, можна зробити висновок про те, що відсоткові 
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ставки за банківськими споживчими кредитами та депозитами населенню 

мають зворотній зв’язок з рівнем інфляції в державі, під час здійснення 

державного регулювання банківського споживчого кредитування даний фактор 

повинен врахованим. 

 Таблиця 2.10 
Темпи приросту рівня інфляції та реальних процентних ставок за 

споживчими  операціями банків України у  

2007-2016 рр. 

Роки Індекс 
спож. цін 

Темп 
приросту 
індексу 

спож. цін 

Скориговані на рівень інфляції реальні відсоткові ставки на: 

інструменти 
рефінансування 

НБУ 

депозити в: кредити в: 

нац. 
валюті 

іноз. 
валюті 

нац. 
валюті 

іноз. 
валюті 

2007 116,6 0,4 9,7 7,8 6 15,8 12,6 

2008 122,3 0,5 14,8 9,3 6,7 22,5 13,8 

2009 112,3 -0,8 27,7 15,5 10,8 25,1 17 

2010 109,1 -0,3 11,9 14,9 9 26,7 13,3 

2011 104,6 -0,4 12,8 12,7 6,6 27,7 12,7 

2012 99,8 -0,5 8,6 17,2 7,6 28,2 12,7 

2013 100,5 0,1 6,7 16,8 6,7 27,4 12,1 

2014 124,9 2,4 15,6 15,9 15,9 24,5 10,3 

2015 143,3 1,5 20,6 16,2 6 26 2,7 

2016 112,4* -2,2 19,6 20,7 11 32,4 16,9 

        * Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 
Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 
           Примітка: Розраховано автором за даними [172; 168]. 

          Ще одним, не менш дієвим інструментом  державного регулювання 

банківської кредитної діяльності на споживчому ринку є рефінансування, 

метою якого є підтримка ліквідності банківської системи та стимулювання 

кредитної діяльності банків. Рефінансування вважається важливим зовнішнім 

методом фінансової реструктуризації банків, шляхом фінансового регулювання, 

зокрема фінансування, підтримки ліквідності та кредитування. 

Основними важелями регулювання при рефінансування виступають 
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облікова ставка та строк надання кредиту. НБУ здійснює рефінансування банків 

за процентною ставкою, що не нижча, ніж облікова ставка НБУ, та яка 

протягом дії кредитного договору не підлягає коригуванню. А у випадку 

кредиту овернайт розмір процентної ставки залежить від його виду (під 

забезпечення або бланковий) [192]. 

У 2008 році Національний банк України прийняв Постанову № 319 від 

11.10.2008 р. «Про додаткові заходи щодо діяльності банків», метою якої було 

зменшення впливу міжнародної банківської  кризи на вітчизняний фінансовий 

сектор, проте даний документ містив низку суперечливих положень, серед яких 

обмежена змога одержати банками кредит рефінансування, бо можливість 

відновити  власну платоспроможність, згідно даного документу,  мали лише 17 

найбільших банків України. Центральний банк, після виходу означеного 

законодавчого акту, видав кредити рефінансування ряду комерційних банків, 

результати діяльності яких не задовольняли вимоги постанови. А уже в  грудні 

2008 року була прийнята Постанова НБУ № 413 від 04.12.2008 р., яка відмінила 

напередодні прийняту Постанову № 319 

Однією з причин прийняття нової постанови був ряд звинувачень НБУ в 

корупції, щодо надання кредитів рефінансування в умовах банківської кризи. 

Тому була ухвалена Постанова № 459 від 25.12.2008 p. «Про затвердження 

Тимчасового положення про надання Національним банком України кредитів 

для підтримки ліквідності банків у разі реальної загрози стабільності 

банківської системи», де визначались більш жорсткі правила надання 

рефінансування та стабілізаційних кредитів, та регламентувались широкі 

обмежувальні правила [196]. 

У 2009 році було видано ряд нормативно-правових актів, які відповідали 

стандартам Федеральної резервної системи США та Європейського 

центрального банку, серед них: Постанова НБУ № 259 від 30.04.2009 р. «Про 

затвердження Положення про регулювання Національним банком ліквідності 

банків України» [193], Постанова НБУ № 260 від 30.04.2009 р. «Про 

затвердження Технічного порядку проведення Національним банком України 
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операцій з банками» [195], Постанова НБУ № 262 від 30.04.2009 р. «Показники, 

на підставі яких Національний банк України приймає рішення, щодо надання 

кредитної підтримки банкам у разі реальної загрози стабільності їх роботи» 

[187]. Перевагою оновленої нормативно-правової бази, щодо підтримки 

ліквідності банківських установ стало те, що в технічному порядку проведення 

НБУ операцій з банками відображено коефіцієнти обрахунку вартості 

забезпечення, яке надається банками під час одержання кредитів НБУ.  

Найбільшим законотворчим «проривом», окресленим вказаним 

документом,  було задоволення потреб банків різних рівнів. Однозначно, 

послугою рефінансування могли скористатись лише фінансово стійкі банки 

першої категорії, до яких входило все ті ж  17 найбільших банків, бо лише 

показники їхньої основної діяльності задовольняли висунуті центральним 

банком вимоги до комерційних установ. У 2010 році  простежувались позитивні 

тенденції відновлення платоспроможності банківського сектору України, тому 

НБУ знову перейшов на довгострокове кредитування. Постановою НБУ № 47 

від 04.02.2010 р. було затверджено Положення про рефінансування та надання 

НБУ кредитів банкам України на період їх виходу та докризові параметри, яке 

визначало порядок надання стабілізаційного та стимулюючого кредиту [194]. В 

черговий раз вітчизняні банківські установи не мали рівних можливостей для 

отримання рефінансування. Тому справедливою була критика Українського 

кредитно-банківського союзу, в якій Постанову № 47 було названо 

дискримінаційною стосовно малих і середніх банків і такою, яка формує 

неоднакові конкурентні умови, щодо доступу до механізмів рефінансування          

[98, с. 24]. 

Довершеності документу додають положення, щодо здійснення контролю 

за виконанням кредитного договору банком. Логічним є і запровадження 

постійного моніторингу за станом виконання програми фінансового 

оздоровлення. Крім цього, НБУ залишає за собою право у разі настання ознак 

неплатоспроможності прийняти рішення про призначення тимчасової 

адміністрації, а також переважне та безумовне право на списання в безспірному 
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порядку заборгованості з кореспондентського рахунку банку, що відкритий в 

Системі електронних платежів НБУ [25, с. 293-294]. 

Протягом 2010-2017 років НБУ продовжував вдосконалення 

законодавства, щодо рефінансування. Ряд позитивних змін відбувся 

починаючи червня 2014 року, коли заборгованість банків за рефінансуванням 

становила 111.7 млрд. грн., а у квітні 2017 року цей показник становить            

15.2 млрд. грн., 14.4 млрд. грн. з яких припадає на ПАТ «Приватбанк» [89,     

с. 78]. Заборгованість неплатоспроможних банків перед НБУ у  липні 2017 

становила 45.2 млрд. грн. (Додаток Е).  

Отже, на нашу думку є підстави стверджувати, що НБУ не спромігся 

ефективно організувати власну діяльність, щоб не допустити розвитку 

кризових явищ. Одним із прикладів такої дезорганізації стала 

несформованість нормативно-правової бази, щодо рефінансування [111,            

с. 314]. Так до прикладу Постановою правління НБУ «Про деякі питання 

застосування Національним банком України стандартних інструментів 

регулювання ліквідності банківської системи», передбачено відміну від 

додержання порядку формування банківських резервних фондів необхідних 

для участі у тендерах  для здійснення операцій з розміщення депозитних 

сертифікатів Національного банку України. Кредитним установам дозволено 

надавати змішану заставу за кредитом овернайт. Означено також те, що 

застава може мати в своєму складі державні облігації України, депозитні 

сертифікати Національного банку України й облігації міжнародних 

фінансових організацій. Прийняття зазначеного положення мало на меті 

вдосконалення процесу здійснення рефінансування банківського сектору 

держави центральним банком України. 

Протягом  2005-2007 pоків  в Україні спостерігалось макроекономічне 

зростання ваги банківської системи, яка динамічно розвивалась. Процентні 

ставки на міжбанківському кредитному ринку були значно нижчими за ставки 

рефінансування НБУ. За таких умов у 2007 році рефінансування 

здійснювалося у незначних обсягах, і загальний обсяг кредитів становив 
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всього 2,5 млрд. грн. Як відомо, у 2008 році банківські системи більшості 

країн світу охопила криза ліквідності. Проте, показники вітчизняних банків 

станом на 01.01.2008 року, відповідали нормативам ліквідності встановленим 

НБУ, навіть на початок жовтня того ж року банківська система України мала 

запас ліквідності, який удвічі перевищував необхідні нормативи [154]. Проте, 

вже в кінці 2008 року, прослідковується їх значне зниження. І як наслідок, за 

2008 рік НБУ надав кредитів рефінансування 138 банкам на загальну суму 

169,5 млрд. грн., з них за жовтень-грудень 2008 року – 135 банкам на загальну 

суму 105,4 млрд. грн., що склало 62 % від загальної кількості наданих НБУ 

кредитів за 2008 рік [166]. У 2008 році було повернуто банками кредитів 

рефінансування на загальну суму 110,4 млрд. грн. [89, с. 79].  

Протягом  2009 року, ситуація глобально не змінилась, але виникла 

нова, невирішена і сьогодні проблема  простроченої заборгованості за 

кредитами. Так, станом на 01.01.2009 р. 97 банків мали заборгованість за 

кредитами рефінансування в сумі 60,5 млрд. грн., із них 38 % припадало на 

державні банки, проте їхня частка в загальних активах банків становила лише 

11,5 %, а відплив коштів у період кризи становив близько 2 % [128, с. 5]. Саме 

на цей час припадає «пік» надання кредитів рефінансування, у 2009 році було 

видано кредитів на суму 64,4 млрд. грн., основну частку з яких становили 

стабілізаційні кредити в сумі 46,9 млрд. грн., що можна пояснити 

впорядкуванням нормативно-правової бази рефінансування, зокрема щодо 

стабілізаційних кредитів. Подібна тенденція простежується і протягом 

наступного 2010 року, коли частка даного виду кредитів склала 65 % 

загального обсягу кредитування.   

У тому ж, 2010 році  кредитів рефінансування  було видано в  значно 

менших обсягах, загальна сума яких складала 5,2 млрд. грн., що на                    

59,2 млрд. грн. менше, ніж у 2009 році.  

Динаміка надання та погашення кредитів рефінансування НБУ банками 

України у період 2007-2015 рр.,  подана на рис. 2.11.  
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Примітка: Розраховано і побудовано автором за даними [172]. 

Рис. 2.11. Динаміка надання та погашення кредитів рефінансування НБУ 

банками України у 2007-2015 рр. 

У 2011 році загальний обсяг операцій з рефінансування банківських 

установ склав 28,9 млрд. грн., що на 18,7 млрд. грн. більше, ніж у 2010 році, 

причому обсяг операцій прямого РЕПО становив 23,6 млрд. грн. [174].  Дане 

явище пояснюється потребою розвиту ринку державних цінних паперів.  

Відсоткова ставка за операціями прямого РЕПО становила 12,6 %, що на 4,85 % 

більше за облікову ставку НБУ у 2011 році. Зміна відсоткових ставок за 

кредитами рефінансування наданих НБУ банкам України протягом 2007-2016 

років наведена у Додатку К. 

Впродовж 2012 року загальний обсяг кредитів рефінансування 

наближався до обсягів кризового 2008 року і становив 97,6 млрд. грн., що на 

68,7 млрд. грн. більше, ніж у 2011році [173; 174]. Пояснюється дана ситуація 

поточною дефляційною динамікою, адже основна функція НБУ – підтримка 

цінової стабільності: якщо інфляція йде в мінус, то НБУ збільшує обсяги 

операцій РЕПО і проводить тендери по рефінансуванню. Крім того, в даний 



116 

 

період банки звертались до НБУ за рефінансуванням для підтримки 

короткострокової ліквідності, у тому числі і через підвищення її вартості на 

міжбанківському ринку [164]. 

В 2013 році обсяг наданого рефінансування зменшився на 26,1 млрд. грн. 

і становив 71,5 млрд. грн. Характерним для даного періоду було зменшення на 

8,9 млрд. грн. обсягів наданих кредитів овернайт, тобто кредитів, які 

підтримують короткострокову ліквідність банківських установ та збільшення 

обсягів кредитів наданих шляхом проведення тендерів на 2,1 млрд. грн. та 

стабілізаційних кредитів на 1,5 млрд. грн. [175]. Дане явище можемо пояснити 

політичною кризою, яка виникла у кінці звітного року і мала негативний вплив 

на банківську систему України загалом.  

Протягом наступного 2014 року ситуація у вітчизняному банківському 

секторі змінилась суттєво. Через нову хвилю кризових явищ банки України знову 

відчули  необхідність підтримки ліквідності, і тому обсяги рефінансування 

становили рекордних за довгий час  115,6 млрд. грн., основну частку яких в сумі 

45,1 млрд. грн., складали кредити надані шляхом проведення тендера. А із середини 

2015 року Національний банк не надавав банкам стабілізаційних кредитів, а 

використовував виключно монетарні інструменти підтримки ліквідності банків, 

терміни погашення яких не перевищують трьох місяців.  

Банки отримують кредити рефінансування в результаті тендерів із 

підтримання ліквідності банків. Всі банки, які подають заявки на тендер і 

надають високоліквідні застави (ОВДП, депозитні сертифікати, кошти в 

іноземній валюті), отримують кредит автоматично. Високоліквідні застави 

роблять такі кредити безризиковими  [25]. І, як наслідок, протягом 2015 року 

НБУ видав всього 17,3 млрд. грн. на кредити рефінансування, серед яких 

валову частку займали стабілізаційні кредити у сумі 11,7 млрд. грн., дані 

кредити, на відміну від інших, мають довгостроковий характер і надаються 

платоспроможним банківським установам. У 2015 році банками було повернуто 

кредитів рефінансування на загальну суму 50,8 млрд. грн..   

Зміна відсоткових ставок рефінансування та валютного курсу на 
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міжбанківському валютному ринку України у період  2007-2016 років, 

проілюстрована на рис. 2.12. 

Примітка: Розраховано і побудовано автором за даними [172]. 

Рис. 2.12. Відсоткові ставки рефінансування та валютний курс на 

міжбанківському валютному ринку України у  2007-2016 рр. 

          Можемо з впевненістю зазначити наявність прямого зв’язку між динамікою 

зміни  відсоткових ставок за кредитами рефінансування та середньозваженим 

курсом на міжбанківському ринку. Вважаємо, що у  політиці Національного банку 

України допущена помилка, зокрема під час встановлення ставок овернайт за 

операціями рефінансування та ставками за депозитними сертифікатами. Впродовж 

усього аналізованого періоду, окрім 2012-2013 та 2015-2016 років, 

прослідковується ситуація, коли за кредитами рефінансування овернайт ставки 

знаходились на нижчому рівні, ніж за наданими шляхом проведення тендера. Це, 

на нашу думку, призвело до зростання попиту на кредити овернайт з метою 

проведення спекулятивних операцій на міжбанківському валютному ринку. 

Можна також зазначити, що політика центрального банку, з максималізації 
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обсягів кредитів рефінансування овернайт призвела до знецінення національної 

грошової одиниці, а кошти спрямовані банківськими установами могли б бути 

застосовані для покращення фінансових показників фінансово-кредитних установ.  

          2015 рік ознаменувався якісною зміною політики національного регулятора у 

зв’язку із різким збільшенням міжбанківського валютного курсу, і ставки за 

кредитами рефінансування у цей період також зросли.  Що призвело до скорочення 

кількості спекулятивних операцій з іноземною валютою та сприяло зменшенню 

загальної популярності послуги кредитування, в тому числі і споживчого. Оскільки 

разом із підвищенням ставок за активними операціями Національного банку 

України, та підвищенням обмінного курсу національної валюти до долара США, 

спостерігалось передбачуване економічне явище підвищення ставок за активними 

операціями комерційних банків країни, дана зміна показана на рис. 2.13.  

 
Примітка: Розраховано і побудовано автором за даними [172]. 

Рис. 2.13. Обмінний курс гривні до долару США та розмір процентних ставок 

за споживчими кредитами у гривневому еквіваленті у період 2007-2016 рр. 

          Непродуманими вчинками Національного банку України, тобто його 

неврахуванням тогочасних тенденцій валютного ринку, ставки за депозитними 

сертифікатами Національного банку України фактично зрівнялася зі ставками 
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за гривневими кредитами наданими комерційними банками населенню країни, 

що фактично знівелювало економічний сенс проведення активних операцій 

банківським сектором України.  

Отже, рефінансування є ключовим інструментом монетарної політики 

центральних банків у забезпечені ліквідності банківського сектору. Нажаль, 

існує ряд недоліків та проблем у вітчизняній практиці кредитування 

центральним банком банківського сектору країни, які проявилися під час 

системної банківської кризи, та ще не повністю подолані. Подальшого, 

додаткового дослідження та доопрацювання  потребує і чинна нормативно-

правова база та механізми рефінансування за кожним окремим інструментом. 

Вважаємо необхідним, за результатами дослідження процесів рефінансування 

банків в Україні, визначити основні шляхи вдосконалення його здійснення, 

тому пропонуємо: уможливлення видачі кредитів за збалансованою, доступною 

відсотковою ставкою на законодавчо закріплених умовах для усіх банківських 

установ; встановлення критеріїв розподілу ресурсів рефінансування між 

банками та обсягів, що може надаватись одному банку; зменшення обсягів 

кредитування державних банків України; унеможливлення надання нової 

позики, не погасивши попередню заборгованість; ведення політики 

центрального банку, що призведе до унеможливлення розвитку інфляційних 

процесів; підвищення контролю за здійсненням операцій рефінансування 

Національним банком України. 

 

2.3. Характеристика реалізації організаційно-економічного механізму 

державного регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому 

ринку  

 

Необхідність формування та реалізації дієвого організаційно-

економічного механізму регулювання банківської кредитної діяльності на 

споживчому ринку України є запорукою стабільного його розвитку. Останні 

роки в Україні відзначені активним розвитком законодавства, що регулює 
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кредитні відносини на ринку товарів та послуг, які спрямовані на 

впорядкування економічної активності та забезпечення виконання завдань і 

функцій держави, проте цього не достатньо.  

Подальше вдосконалення механізму має базуватися на результатах 

аналізу державного регулювання розвитку споживчого кредитування в нашій 

державі передусім, задля оптимізації обсягу банківського споживчого 

кредитування, відсоткової політики банків та збільшення довіри населення до 

кредитного сектору країни.  

Ключові висновки за результатами вивчення недоліків організаційно-

економічного механізму регулювання досліджуваних відносин подані на рис. 

2.14. 

До переліку основних проблем організаційного характеру ефективного 

здійснення державного регулювання споживчого кредитування відносимо 

насамперед те, що слабо працюють органи з аналізу і планування розвитку  

ринку споживчого кредитування, оскільки здійснення ретроспективного та 

перспективного аналізу прогнозування інтересів споживачів послуги 

споживчого кредитування та оцінка платоспроможності потенційних 

кредиторів здатна попередити, або зменшити негативний вплив зовнішніх та 

внутрішніх економічних криз.  

Тому співпраця влади із банківським сектором країни є запорукою 

ефективного державного регулювання банківської кредитної діяльності на 

споживчому ринку України. 

Різко негативним фактором є й недосконала співпраця між 

держструктурами і банками, так як приховання рівня капіталізації і, відповідно, 

відсотку покриття зобов’язань банківських установ капіталом, тінізація доходів, 

а також корупційні схеми внутрішньої політики фінансових інституцій з однієї 

сторони, та відсутність державних дотацій у банківський сектор для реалізації 

програм пільгового споживчого кредитування, недосконала політика облікової 

ставки та рефінансування НБУ, з іншої сторони, призвела до порушення 

ефективних економічних зв’язків між органами державного управління та 
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фінансово-кредитними установами. Тому даний мінус-фактор функціонування 

організаційно-економічного механізму державного регулювання банківського 

споживчого кредитування повинен бути виправленим.  

Ще одним недоліком у банківській кредитній діяльності є нерозвинена 

інфраструктура ринку споживчого кредитування, що обумовлено, насамперед, 

відсутністю єдиного законодавчого нормативно-правового акту, із повним 

переліком фінансово-кредитних інституцій та технічних і інформаційних 

організацій, до основних повноважень яких входить здійснення споживчих 

кредитних операцій, їх аналіз, висвітлення та популяризація. 

Вирішення потребує і така проблема організаційної складової механізму 

державного регулювання досліджуваної сфери, як слабкий контроль і захист 

прав та інтересів споживачів, що призводить до зменшення популяризації 

послуги споживчого кредитування, через незахищеність учасників 

досліджуваних відносин  –  населення України. 

Особливої уваги потребує розв’язання наступної проблеми 

функціонування організаційно-економічного механізму банківського 

споживчого кредитування.  

Нею є неефективна політика НБУ у сфері попередження та раннього 

реагування кризових явищ ринку споживчого кредитування, що обумовлено 

відсутністю загальнодержавних норм та нормативів визначення оптимального 

фінансового стану, рентабельності та регулювання банківської кредитної 

діяльності на споживчому ринку України і відстеження кредитоспроможності 

кредитних установ, що призводить до унеможливлення швидкого реагування та 

попередження втрати ліквідності банками України, їх реорганізації чи 

ліквідації.  

Негайного вирішення потребує й проблема відсутності заходів, 

спрямованих на збільшення довіри українських позичальників до фінансово-

кредитного сектору країни, яка існує внаслідок недієвості державних пільгових 

програм споживчого кредитування, програм державного страхування та 

гарантування умов кредитних договорів.  
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Рис. 7. Недоліки реалізації організаційно-економічного механізму 

регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку України 

Напрями 
регулювання 

 

Організаційний 

аспект 

 

 

Економічний 

аспект  

 

 Відсутність стимулів 
розвитку банківської 
кредитної діяльності у тому 
числі інструментами 
податкових пільг, системою 
державного субсидіювання 
та страхуванням програм 
здійснення споживчого 
кредитування населення. 
 Відсутність прямих 
бюджетних дотацій 
призначених для пільгового 
іпотечного кредитування. 
 Відсутність адресної 
фінансової допомоги банкам 
для реалізації 
спеціалізованих програм 
споживчого кредитування. 
 Недостатність 
підтримкаиплатоспро-
можності банківського 
сектору. 
 Недосконалість 
регулювання відсоткової 
політики банківських 
установ. 

 Недостатність аналізу і 
планування розвитку  ринку 
банківського споживчого 
кредитування. 
 Недосконалість співпраці 
між держструктурами і 
банками. 
 Нерозвиненість 
інфраструктури ринку 
банківського споживчого 
кредитування. 
 Слабкість контролю і 
системи захисту прав 
споживачів. 
 Неефективність політики 
НБУ у сфері попередження 
та раннього реагування  
кризових явищ ринку. 
 Відсутність  заходів, 
спрямованих на збільшення 
довіри позичальників до 
фінансово-кредитного 
сектору країни. 
 Недосконалість 
інституційного  базису 
державного регулювання 
банківського споживчого 
кредитування в країні. 
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Недосконалий інституційний базис державного регулювання споживчого 

кредитування в країні потребує доопрацювань. Бо основний законодавчий 

нормативний акт, покликаний регулювати відносини на ринку споживчого 

кредитування – Закон України «Про споживче кредитування», містить ряд 

упущень, серед яких непередбачення покарання кредиторів у зв’язку з 

недодержанням умов договору та дозвіл здійснення рекламної діяльності 

фінансових послуг.        

Щодо проблем економічного характеру ефективного здійснення  

державного регулювання споживчого кредитування, то ними є відсутність 

стимулів розвитку фінансово-кредитних інституцій, що викликана відсутністю 

податкових пільг, системи державного субсидіювання та страхування програм 

здійснення споживчого кредитування населення. 

Втручання інструментів державного регулювання банківської кредитної 

діяльності зумовлює і відсутність прямих ситуаційних дотацій із державного 

бюджету України, призначених для проведення пільгового іпотечного 

кредитування. Оскільки, послуга іпотечного кредитування, є недоступною для 

середньостатистичного громадянина, через високу плату за користування 

позикою, короткі терміни сплати та щорічне зниження пропозиції банківьких 

установ у зв’язку з ризиковістю здійснення довготривалого кредитування 

банками України. А також відсутність державної адресної фінансової допомоги 

фінансово-кредитним установам країни, винагороди за збереження достатнього 

рівня накопичень. 

Недостатня підтримка платоспроможності банківського сектору, 

Національним банком України є невирішеною сьогодні проблемою 

функціонування економічної складової механізму державного регулювання 

банківської кредитної діяльності. Що пов’язано з відсутністю програм 

оздоровлення фінансово-кредитних установ з метою запобігання ліквідації та 

реорганізації, а також допущенням обмеженої кількості банків до державних 

коштів та можливості використання послуги рефінансування. 

Динаміка зміни складових капіталу банків України у порівнянні з  зміною  
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обсягу споживчого кредитування у складі загального кредитного портфелю 

банківської системи держави наведена на рис. 2.15.  

Як бачимо у період 2007-2014 років українській банківській системі 

 
Примітка: Розраховано і побудовано автором за даними [172; 168]. 

Рис. 2.15. Обсяги складових капіталу банків України у порівнянні з  зміною  

обсягу споживчого кредитування у 2007-2016 рр. 

властиве нарощення власного капіталу, а також значне зростання резервного 

капіталу. Вважаємо, що зростання власного капіталу відбулося в основному 

через збільшення сплаченого зареєстрованого статутного капіталу, оскільки 

його розмір збільшився з 26,3 млрд. грн. у 2007 році до 185,2 млрд. грн. у 2014 

року.  

Проте, у зв’язку з  значними збитками банківської системи України у 

попередні роки сума статутного капіталу впродовж аналізованого періоду 

перевищувала обсяг власного капіталу.  

Період 2014-2016 років ознаменувався новою хвилею кризових явищ у 

фінансовій сфері і призвів до зменшення обсягів власного та регулятивного 
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капіталів банків України. Саме тому у 2016 році Національний банк України 

Постановою «Про збільшення капіталу банків  України» змінив  вимоги щодо 

розміру статутного та регулятивного капіталів банків.  

Вважаємо що виконання зазначених вимог може стати нездійсненним 

завданням для більшості вітчизняних банків, у зв’язку з чим процеси злиття та 

ліквідації на банківському ринку України можуть прискоритися. 

Зазначимо також те, що впродовж 2014-2017 років із банківського 

сектору вже виведено 90 установ, із них у 2014 році – 33 банки, у 2015 – також 

33 фінансово-кредитні установи, у 2016 – ще 21 банк і протягом 2017 року – 3 

банки.  

Відмітимо також і щорічний ріст частки іноземного капіталу у 

статутному капіталі банків України, що показано на рис. 2.16. 

 

 
  Примітка: Розраховано і побудовано автором за даними [172; 168]. 

Рис. 2.16. Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків України та 

її динаміка у 2007-2016 рр. 

Інформація, подана на рис 2.16. дає підстави стверджувати про 
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збільшення частки іноземного капіталу у статутному капіталу українських 

банків. Так, ще у 2007 році його частка складала 35 %, а у підсумку 2016 року 

наблизився до 56 %.       

Дане явище вважаємо негативним, оскільки основною метою іноземних 

інвесторів є збільшення особистого прибутку, а не підвищення якості 

кредитного портфелю фінансово-кредитних установ України, тобто для 

збільшення капіталізації та надійності вітчизняного кредитного сектору 

необхідне законодавче встановлення норми участі іноземних інвестицій у 

сукупному капіталі банківської системи України.  

Зауважимо також, що однією з основних перешкод для ефективного 

функціонування механізму розвитку банківського споживчого кредитування є 

неповернення позичальниками отриманих коштів. 

Кожна банківська установа незалежно від якості кредитного портфеля, 

адекватності кредитної політики, способів та методів управління кредитним 

ризиком, якості та точності оцінки платоспроможності та кредитоспроможності 

позичальника, або ж незалежно від економічної ситуації в країні стикається з 

неповерненням наданих нею кредитів. В українському законодавстві та 

нормативно-правових актах НБУ немає визначення поняття проблемного 

кредиту, що і є причиною самостійного встановлення критеріїв визначення 

проблемної заборгованості та методів роботи з позичальниками ї її стягнення. 

Ми погоджуємось з таким трактуванням поняття «проблемного кредиту», 

наданого Базельським комітетом із банківського нагляду: «проблемний кредит 

– це кредитний продукт, за яким є істотні порушення строків виконання 

зобов’язань перед банком, істотне погіршення фінансового стану боржника, 

істотне погіршення якості чи повна втрата забезпечення».  Погіршення якості 

кредитних портфелів українських банків пов’язане зі зростанням проблемної 

заборгованості за кредитами. Остання, у свою чергу, була сформована як під 

впливом макроекономічних чинників, так і в результаті відсутності ефективних 

систем ризик-менеджменту в українських банківських установах [171].  

Темпи зростання обсягів кредитного портфелю банків України та 



127 

 

простроченої заборгованості проілюстровані на рис. 2.17.  Як бачимо, темп 

приросту простроченої заборгованості за 2008 рік  склав 188,8 %, оскільки 

обсяг проблемних кредитів у 2007 році був рівний всього 6,3 млрд. грн., а у 

2008 році даний показник зріз до 18,2 млрд. грн. Негативна тенденція різкого 

зростання обсягу проблемної заборгованості простежувалась і у 2009 році, коли 

її обсяг склав 70,3 млрд. грн. До 2016 року, як кількість, так і обсяги 

проблемної заборгованості збільшувалися значними темпами (табл. 2.10).  

Починаючи з 2010 року банківська кредитна система почала активну 

боротьбу з проблемною заборгованістю, результатом чого стала її стабілізація 

протягом трьох наступних років, а у 2013 році темп приросту проблемної 

заборгованості склав -3,3 %, та частка простроченої заборгованості в 

кредитному портфелі займала лише 7,7 %.  

На 2.18. подано динаміку рівня кредитної заборгованості української 

банківської системи, що припадає на одного працюючого громадянина у період 

2007-2016 років. 

Незважаючи на зусилля банківського сектору, криза 2014 року призвела 

до значного зростання кількості проблемних кредитів і вже у 2015 році їх 

питома вага у кредитному портфелі склала 22,1 %.  

Рекордно низьким протягом всього періоду є і відсоток покриття банками 

проблемної заборгованості, який у 2015 році склав 150,6  % (у 2007 році даний 

показник був рівним 319,9 %).   

Дану ситуацію пояснюємо різким спадом економіки, знеціненням гривні, 

високими темпами інфляції, а також низьким рівнем платоспроможності 

населення, що призвело до стримування видачі банками нових споживчих 

кредитів і поставило перед ними завдання  покриття заборгованості за 

наданими раніше кредитами.  

Тенденція представлена на рисунку 2.18. демонструє взаємозалежність 

таких макроекономічних проблем, як зростання заборгованості кредитної 

системи України та збільшення кількості безробітних в країні.  
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Таблиця 2.10 
Обсяги кредитного портфелю та простроченої заборгованості банків України у 2007-2016 рр. 

       Показники 

Роки Темпи 
росту 
2015 

/2007, 
% 

Темпи 
росту 
2015 

/2014, 
% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кредитний портфель, 
млрд. грн. 485,4 792,2 747,3 755,0 825,3 815,3 911,4 1006,4 965,1 98,8 -4,1 

Темпи росту,% - 36,8 -105,7 99 90,7 -101,2 88,2 89,6 104,1 - 14,5 

Прострочена 
заборгованість, млрд. 
грн. 

6,3 18,2 70,3 84,6 79,2 72,6 70,2 135,9 213,3 3285,7 57 

Темпи росту,% - 88,8 185,5 79,6 106,3 108,4 103,3 6,4 43 - 36,6 

Темпи росту частки 
простроченої 
заборгованості в 
кредитному 
портфелі,% 

- 176,9 408,7 119,1 85,7 92,7 86,5 175,3 163,7 - -11,6 

Резерви за кредитними 
операціями, млрд. грн. 20,2 48,4 122,4 148,8 157,9 141,3 131,3 204,9 321,6 1492,1 57 

    Примітка: Розраховано автором за даними [172]. 
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Примітка: Розраховано і побудовано автором за даними [172]. 

Рис. 2.17. Темпи зростання простроченої заборгованості у порівнянні з темпами 

зростання кредитного портфелю банків України у 2008-2016 рр. 

           

Як бачимо, максимальні обсяги заборгованості за споживчими кредитами, 

припадали на одного працюючого громадянина в Україні у кризові періоди, а саме 

2008-2009 та 2014-2015 років. У періодах відносної економічної рівноваги 

спостерігалася стабілізація та економічне врівноваження аналізованих показників. 

Дана динаміка є доказом необхідності постійного та діючого державного 

регулювання споживчого ринку, зайнятості населення та економіки країни 

загалом. 

Динаміка зміни відсотку покриття банками України проблемної 

заборгованості та частки такої заборгованості в кредитному портфелі за період 

2007-2016 років представлена на рис. 2.19.  

Слід зазначити, що дані, як світових, так і національних рейтингових 

агентств, щодо оцінювання рівня проблемних кредитів істотно відрізняються від 
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офіційної статистики НБУ і визначаються в межах від 20 % до 50 %                        

[155, 146, 150, 163]. Такі розбіжності у показниках зумовлені різними 

методичними підходами, наприклад НБУ, не враховує реструктуровані і 

пролонговані кредити, які також є проблемними.  

 

 
Примітка: Розраховано і побудовано автором за даними [172, 170]. 

Рис. 2.18. Обсяги заборгованості за споживчими кредитами, в розрахунку на 

одного працюючого громадянина України у 2007-2016 рр. 

            

Результати оцінювання рівня проблемних кредитів представлені у 

дослідженнях таких міжнародних рейтингових агентств, як «Moody’s», 

«Standart & Poor’s» i «Fitch Rattings», серед національних агентств можна виділити 

«Кредит-Рейтинг» та Асоціацію учасників колекторського бізнесу в Україні 

(АУКБ).  

Так, за даними агентства «Moody’s» частка проблемних кредитів у 2014 році 

становила 35 % від загального обсягу  кредитного портфелю банків [105].    
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Примітка: Розраховано і побудовано автором за даними [172; 168]. 

Рис 2.19. Показники покриття банками України проблемної заборгованості та 

частки такої заборгованості в кредитному портфелі у 2007-2016 рр. 
          

За інформацією агентства «Fitch Raitings» частка проблемних кредитів у 

вітчизняній банківській системі коливається в межах від 40 до 45 % від загальної 

суми кредитів [149]. За оцінками Асоціації учасників колекторського бізнесу в 

Україні, нині частка проблемних кредитів у загальному обсязі виданих в Україні 

позик складає 20-30 %. За підрахунками агентства «Кредит-Рейтинг» за останній 

рік частка простроченої заборгованості за кредитами зменшилася з 36 до 30 % у 

портфелі юридичних осіб та з 50 до 40 % у портфелі фізичних осіб [163].  

Оцінка рівня проблемних кредитів в банківській системі України  НБУ, 

вітчизняними та міжнародними рейтинговими агентствами представлена на          

рис. 2.20.  
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Примітка: Розраховано і побудовано автором за даними [106]. 

Рис. 2.20. Оцінки рівня проблемних кредитів в  

банківській системі України  у 2015 році 

Відповідно, завдання державного регулювання обсягів простроченої 

заборгованості, що покладається на Національний банк України, який 

стандартизує вимоги до банків в частині формування резервів за кредитними 

операціями в Україні не реалізується. Достовірність оцінювання НБУ реального 

стану проблемних кредитів викликає сумніви, адже під час дослідження виявлені 

розбіжності в оцінках проблемності кредитів, що також зумовлює необхідність 

удосконалення методики оцінювання рівня проблемних активів та кредитів. 

Офіційні дані про резерви під кредити не відображають повною мірою якість 

банківських кредитних портфелів, оскільки менеджменту банків невигідно 

визнавати існування проблемної заборгованості, оскільки згідно з нормативами 

НБУ вона повинна покриватися адекватними резервами [106]. 

Узагальнюючи результати аналізу, можна зробити висновки про високу 

актуальність удосконалення діючого в Україні організаційно-економічного 

механізму регулювання розвитку банківської кредитної діяльності на споживчому 
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ринку, передусім за напрямами: 

-  розвиток стандартів банківського споживчого кредитування в сфері 

вдосконалення методики оцінювання ризиків і загроз захисту прав позичальників; 

- збільшення капіталізації банківської системи країни; 

- удосконалення механізму здешевлення банківських споживчих кредитів; 

- забезпечення надійності банківської та фінансової системи країни, 

унеможливлення видачі кредитів споживачам з неналежною 

кредитоспроможністю; 

- зменшення частки тінізації в системі споживчого кредитування; 

- підвищення платоспроможного попиту населення країни; 

- удосконалення інституційного базису відносин на ринку банківського 

споживчого кредитування; 

- удосконалення політики облікової ставки Національного банку України; 

- надання державної адресної фінансової допомоги для розвитку 

банківської кредитної діяльності на споживчому ринку. 

          На нашу думку, наслідком введення в дію оновленого організаційно-

економічного механізму державного регулювання банківської кредитної 

діяльності на споживчому ринку стане пожвавлення, збільшення обсягів 

споживчого кредитування, покращення рівня доступності кредитування 

населення, що в свою чергу, забезпечить сталий розвиток внутрішнього 

споживчого ринку та економіки України загалом.  

 

Висновки до розділу 2 

 
          Споживчий ринок України характеризується низкою позитивних тенденцій 

відносно його розвитку. Такими є зростання обсягу роздрібного товарообороту, та 

частки непродовольчих товарів у його складі, а також збільшення кількості 

збудованих квартир та прийнятого в експлуатацію житла. Проте, для вітчизняного 

ринку споживчого кредитування характерні недоліки, які слід вважати 
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несприятливими характеристиками-передумовами реалізації державної політики 

регулювання кредитної діяльності. Це, зокрема, зменшення обсягу іпотечних 

кредитів, що пояснюємо фактичною зупинкою діяльності Державної іпотечної 

установи, причиною якої стало зменшення бюджетних надходжень  для реалізації 

запропонованих нею програм. Ще однією прогалиною вважаємо низьку швидкість 

руху черг для отримання можливості скористатися послугами державних програм 

споживчого кредитування. 

Державне регулювання кредитної діяльності на споживчому ринку України 

вирізняється нестабільністю та мінливістю розвитку, що пов’язано з відсутністю 

дієвої нормативно-правової бази його регулювання, та низьким рівнем 

прогнозування обсягів необхідних резервів для покриття усіх можливих 

фінансових втрат за портфелем споживчих кредитів. Основними інструментами 

грошово-кредитного регулювання ринку споживчого кредитування визначено 

політику облікової ставки та рефінансування банківського сектору країни НБУ. 

Ефективність роботи яких в Україні є недостатньо високою, у зв’язку з незначним 

впливом облікової ставки НБУ на інфляційну динаміку в країні та визначенням 

рівня відсоткової плати за послугою споживчого кредитування населення, а також 

допущенням обмеженої кількості банківських установ до державних кредитних 

ресурсів. 

Організаційно-економічний механізм державного регулювання кредитної 

діяльності на споживчому ринку України потребує результативного, 

скрупульозного вивчення та розв’язання проблем його поточного функціонування, 

серед яких: слабка робота органів аналізу і планування розвитку  ринку 

споживчого кредитування; недосконала співпраця між держструктурами і 

банками; нерозвинена інфраструктура ринку споживчого кредитування; 

недостатня підтримка платоспроможності банківського сектору, з метою 

формування конкурентного середовища із  вітчизняних кредитних установ, 

збільшення обсягу наданих споживчих кредитів та стимулювання 
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платоспроможного попиту населення, тобто підвищення ефективності здійснення 

державного регулювання споживчого кредитування в Україні. 

          Повний перелік основних результатів даного розділу опубліковано у працях 

[88, 89, 90, 132, 133, 135, 139, 140, 143, 142, 147].   
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  РОЗДІЛ 3  

НАПРЯМИ ТА ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО  

МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ 

КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ  

 

3.1. Пріоритети державного регулювання розвитку банківської кредитної 
діяльності на споживчому ринку  

 

На заваді активному розвитку банківської кредитної діяльності на 

споживчому ринку України в останні роки постала низка як об’єктивних так і 

суб’єктивних чинників, серед останніх – недостатня ефективність державного 

регулювання досліджуваних відносин, що в результаті призвело до зменшення 

масштабів розвитку банківського споживчого кредитування, у тому числі через 

підвищення реальних відсоткових ставок, кредитування неплатоспроможних 

громадян, великої частки проблемної заборгованості у загальному кредитному 

портфелі фінансових установ. Зазначене стало причиною зниження попиту на 

послугу банківського споживчого кредитування в Україні. 

Саме тому державне регулювання банківської кредитної діяльності на 

споживчому ринку є надзвичайно важливим і, на нашу думку, потребує 

визначення стратегічно значимих пріоритетних напрямів його реалізації. 

Першим пріоритетом визначимо збільшення обсягів наданих банками 

споживчих кредитів фінансово-кредитними установами України. Важливість 

зазначеного пріоритету полягає у стимулюванні залучення банківськими 

установами споживчих кредитів на довготривалій основі, чому сприятиме 

формування ефективної системи гарантування вкладів населення, заради 

збільшення потоку довгострокових депозитних вкладів фізичними  особами. 

Досягненню поставленої мети передує зміна цілої системи здійснення 

державного регулювання банківського споживчого кредитування в країні. 

Необхідним насамперед є закріплення на законодавчому рівні основних вимог та 
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принципів антикризового управління банківською системою України, до прикладу 

шляхом реалізації заходів попередження та подолання економічної кризи, зокрема 

неспроможності фінансових установ самостійно запобігти розвитку кризових 

явищ, тоді відповідні органи державної влади здійснюють, законодавчо визначені 

антикризові заходи.  

А також для реалізації означеного вище пріоритету необхідно збільшити 

рівень довіри населення до банківської кредитної системи загалом та стимулювати 

попит на банківське споживче кредитування шляхом підтримання низького рівня 

інфляції та встановлення обґрунтованих процентних ставок за кредитними 

операціями. Сьогодні, основною перепоною до збільшення обсягів наданих 

споживчих кредитів банками, виступає низький ступень впевненості 

позичальників у чесності здійснення кредитної діяльності фінансовими 

установами країни. Тому захист прав населення, як основного споживача 

досліджуваної послуги є надзвичайно важливим. 

Нарощенню обсягів банківських споживчих кредитів допоможе здійснення 

банками збалансування внутрішньої кредитної валютної політики під час 

встановлення розміру кредитних та депозитних процентних ставок за основними 

банківськими операціями для населення. Оскільки важливим аспектом під час 

здійснення державного регулювання споживчого кредитування є постійний нагляд 

та контроль за процесами здійснюваними на валютному ринку, то саме 

стабілізація офіційного обмінного курсу веде до зниження рівня ставок за 

кредитами рефінансування та зменшує ставки за споживчими кредитами.  

Не менш важливим пріоритетним напрямом державного регулювання 

кредитної діяльності на споживчому ринку України вважаємо підвищення 

ефективності функціонування банківського кредитування на ринку споживчих 

товарів та послуг шляхом удосконалення нагляду в особі Національного банку 

України. Завдяки впровадженню цього пріоритету в умовах загострення 

фінансово-економічної кризи в економіці, спаду виробництва, зростання 
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безробіття, економічної та політичної невизначеності ефективно функціонуюча 

банківська система здатна забезпечити стабільність розвитку фінансового сектору 

держави та внутрішнього споживчого ринку. 

Необхідним вважаємо створення конкурентного середовища у банківському 

секторі, завдяки чому знизяться процентні ставки за позичками, розшириться 

спектр банківських послуг, запровадяться новітні банківські технології. 

Дієвими у цьому напрямі варто також вважати встановлення НБУ 

пруденційних обмежень ризиків банківської діяльності, вимог до структури 

активів та зобов’язань, достатності резервів, виявлення банками ризиків власної 

діяльності та управління ними з метою недопущення банкрутств фінансово-

кредитних установ. Це підтверджується тим, що поліпшення діяльності НБУ у 

галузі ефективного використання індикаторів реагування, під час виявлення 

проблем у сфері кредитування споживчого ринку на ранньому етапі її розвитку,  

дозволяє застосувати заходи для попередження втрати банківською установою 

своєї кредитоздатності.  

Здійснення ефективної політики рефінансування, що також є одним із 

основних завдань в межах означеного пріоритету, сприятиме наданню доступу 

більшій кількості банків до державних коштів, що стимулюватиме зменшення 

величини реальних відсотків за споживчими кредитами та збільшить обсяг 

споживчого кредитування населення.  

Важливими є також підвищення якості аналізу фінансового стану 

позичальника банківськими працівниками, бо недостатнє вивчення 

кредитоспроможності позичальників призводить до збільшення частки 

проблемної заборгованості, негативно відображається на якості активів банків і є 

результатом зменшення якості кредитного портфеля. Без здійснення державного 

регулювання обсягів проблемної заборгованості у кредитному портфелі 

банківського сектору України центральним банком, у тому числі шляхом 

проведення навчання персоналу аналітичних відділів банківських установ, 
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кредитний сектор країни має високу ймовірність втрати власної ліквідності та 

платоспроможності. 

Необхідним є здійснення політики інфляційного таргетування. Центральний 

банк може сприяти економічному зростанню держави шляхом підтримання 

низького рівня інфляції, що  стабілізуватиме ситуацію на грошово-кредитному 

ринку, допоможе знизити процентні ставки за споживчими кредитами та приведе 

до росту реальних доходів населення України. Національний банк України для 

підвищення ефективності державного регулювання споживчого кредитування 

змушений оптимізувати процентну політику, бо саме процентна політика є 

основним інструментом впливу на грошово-кредитний ринок, так як забезпечує 

цінову стабільність, а також безпосередньо впливає на інвестиційну активність та 

покращення фінансового стану населення через  зниження вартості кредитних 

ресурсів. За допомогою розміру відсоткових ставок за кредитами рефінансування 

та облікової ставки НБУ центральний банк здійснює нагляд та контроль за 

процентною політикою комерційних банків. Внаслідок попередньо проведеного 

аналізу, стало зрозуміло, що процентна політика НБУ не має прямого впливу на 

розмір відсоткових ставок за споживчими кредитами комерційних банків в 

Україні, що є різко негативним економічним явищем та потребує негайного 

вирішення.  

Для вирішення даної проблеми необхідним є законодавче закріплення 

максимально можливого відхилення розміру відсоткових ставок банківського 

сектору країни на споживчі кредити від облікової ставки НБУ. Це сприятиме 

збільшенню обсягів охоплення споживчими кредитами населення та загальному 

зростанню обсягів виданих споживчих кредитів шляхом унеможливлення 

встановлення надто високої відсоткової плати за послугу банківського споживчого 

кредитування. 

Не менш важливим аспектом в удосконаленні державного регулювання 

розвитку банківського споживчого кредитування є постійний нагляд та контроль 
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за процесами здійснюваними на валютному ринку, бо саме стабілізація офіційного 

обмінного курсу призводить до зниження рівня ставок за кредитами 

рефінансування та зменшує ставки за споживчими кредитами. Для ефективного 

здійснення банківської кредитної діяльності, необхідний постійний аналіз 

функціонування валютного ринку, який веде за собою здійснення національним 

банком політики збалансованого функціонування міжбанківського валютного та 

кредитного ринків, що призводить до зменшення проблем із банківською 

ліквідністю. 

Наступним пріоритетним напрямком здійснення державного регулювання 

банківського споживчого кредитування в особі Національного банку України є 

поступове нарощення рівня капіталізації банківської системи України, орієнтоване 

на зміцнення позицій банківських установ на ринку споживчого кредитування та 

збільшення потоку інвестицій у банківський сектор держави. 

Особливостями функціонування банків України є жорсткий контроль з боку 

Національного банку України за дотримання економічних норматив, базою для 

розрахунку яких є власний капітал. Можливість залучення банком додаткових 

коштів залежить від ефективності управління формуванням його власного 

капіталу. У зв’язку з цим існує необхідність у створенні такої системи управління 

формуванням власного капіталу банку, яка забезпечувала б сталий розвиток 

банківської діяльності. 

В рамках даного пріоритету вважаємо за необхідне врахувати та змінити 

органами державного управління процес щорічного збільшення частки іноземного 

капіталу у статутному капіталі банків України. Зважаючи на те, що українська 

банківська система є інтегрованою у світовий фінансовий ринок, наявність 

іноземного капіталу в банківському секторі України повинна сприяти насамперед 

розвитку вітчизняного банкінгу. І вважаємо, що законодавчо нерегульований 

прихід іноземних банків може призвести до концентрації значної частини 

банківських операцій у цих установах. Адже іноземні інвестори приходять на 
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український банківський ринок не з метою підвищити його капіталізацію, їхньою 

метою є збільшення активних операцій і в результаті накопичення власного 

прибутку. Пояснюється це тим, що створені на території України філії світових 

банків є лише структурними підрозділами великих іноземних банків, діяльність 

яких регулюється іноземним законодавством і які не функціонують під 

юрисдикцією Національному банку України.  

Ми пропонуємо врахувати ряд негативних факторів збільшення частки 

іноземного капіталу у сукупному статутному капіталі банківської системи 

України, до яких відносимо: ускладнення банківського нагляду; підвищену 

ймовірність зростання частки спекулятивних операцій; чутливість вітчизняних 

банків до коливань на світових фінансових ринках; негативну тенденцію 

захоплення іноземними банками внутрішнього фінансового ринку та підвищення 

рівня впливу нерезидентів, а також посилення незбалансованості конкуренції між 

національними та іноземними фінансово-кредитними установами. 

Саме через перераховані вище застереження, необхідно законодавчо 

визначити норму участі іноземних інвестицій у сукупному капіталі банківської 

системи України на рівні 35 %. Саме такий відсоток іноземного капіталу 

дозволить українській банківській системі збільшити обсяги залучення ресурсів на 

іноземних ринках та підвищить рівень капіталізації банківської системи, не 

дозволивши при цьому використовувати дешевші кредитні ресурси та уступлення 

контролю над українською банківською системою. 

Ще одним, не менш значимим, пріоритетним напрямом здійснення 

державного регулювання споживчого кредитування вважаємо підвищення рівня 

охоплення споживчим кредитуванням роздрібного товарообороту України. 

Важлива роль у збалансуванні і розвитку споживчого ринку має відводитися 

стимулюванню ділової активності [134, с. 170].  

Завдяки збільшенню обсягів наданих споживчих кредитів для одержання 

населенням можливості використання споживчих товарів та послуг вітчизняного 
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зразка, ринок виробництва та реалізації українських непродовольчих товарів 

матиме значний мотиваційно-економічний поштовх до вдосконалення та 

розвитку. Збільшення попиту на вітчизняні товари споживчого призначення 

приведе до зростання їх пропозиції із можливими позитивними змінами для 

потенційних покупців у вигляді збільшення якості товарів та послуг і зниження їх 

вартості. 

Зреалізувати даний пріоритет можливо змінивши цілу систему заходів 

державного регулювання не лише споживчого кредитування, а й розвитку 

вітчизняного виробництва споживчих товарів та надання послуг. Вважаємо за 

необхідне насамперед надання державних дотацій, субсидій та безповоротних 

фінансових інвестицій підприємствам, що здійснюють виготовлення 

конкурентоздатних споживчих товарів українського виробництва, а також 

реалізацію державних програм підтримки національного виробника, серед яких і 

пільгове споживче кредитування. Особливого значення в умовах фінансово-

політичної кризи набуває діяльність Державної іпотечної установи. Ми переконані 

у тому, що пришвидшення руху черг у списках учасників програми пільгового 

кредитування житла та збільшення державних грошових надходжень до бюджету 

даної організації здатне збільшити довіру населення до ринку банківського 

споживчого кредитування в Україні. 

Безперечний вплив на можливість реалізації такого пріоритету державного 

регулювання досліджуваних відносин, як підвищення рівня охоплення споживчим 

кредитуванням населення, має глобальна зміна свідомості українців у бік 

збільшення довіри до фінансово-кредитного, зокрема банківського сектору країни. 

Це стане можливим лише після змін у нормативно-правових актах країни, що 

регулюють відносини банківського споживчого кредитування, йдеться зокрема, 

про удосконалення системи захисту прав споживачів послуги кредитування, у 

тому числі із зазначенням кримінальної відповідальності кредитодавцям у разі 

порушення умов договору споживчого кредитування чи надання недостовірної 
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інформації кредитоодержувачам.  

Основним завданням у межах описаного пріоритету державного 

регулювання споживчого кредитування є збільшення платоспроможного попиту 

населення, для чого необхідно якісно поміняти існуючу структуру української 

економіки, досягти максимально високої зайнятості населення, забезпечити 

зростання національного виробництва, сприяти покращенню макроекономічних 

показників, протидіяти інфляції та зменшити податкове навантаження.  

Ми вважаємо, що базовою причиною виникнення проблем у галузі 

банківського споживчого кредитування, пов’язаних із низьким платоспроможним 

попитом, є бідність населення, яке виступає єдиним позичальником 

досліджуваних відносинах і відповідно є не кредитоспроможним.  

Ще однією проблемою є значна інфляція, що призводить до реальних втрат 

доходів населення, суб’єктів економічних відносин та стримує економічне 

зростання України. Вважаємо за необхідне розвиток механізмів оподаткування 

доходів фізичних осіб з подальшим розширенням податкової соціальної пільги 

після медичної реформи та запровадження недержавної накопичувальної 

пенсійної системи. Такі заходи дозволять громадянам України скористатись 

послугою споживчого кредитування, а в перспективі відкриють можливості і до 

накопичення ними грошових коштів. 

Наступним пріоритетним напрямком державного регулювання розвитку 

кредитної діяльності банків на споживчому ринку України вважаємо суттєве 

покращення якісних характеристик споживчого кредитування. До якісних 

характеристик відноситься відсоткова вартість плати за послугу споживчого 

кредитування, легкість оформлення кредитної позики, спрощеність надання 

застави за послугою кредитування, інновації та сучасні технології в споживчому 

кредитуванні, збільшення пропозиції кредитних продуктів фінансово-кредитними 

установами. 

Необхідність зменшення розміру відсоткової ставки за банківськими 
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споживчими кредитами пояснюється сьогочасною неспроможністю населення 

оплатити сукупну вартість кредитних продуктів. Досягти зменшення процентної 

плати можливо змінивши систему оцінки ризику неповернення кредитних коштів 

потенційними клієнтами фінансово-кредитних організацій. Для цього вважаємо 

необхідним створення єдиного державного бюро кредитних історій, в якому 

зберігатимуться дані, щодо процесу надання, обслуговування та повернення 

позики кожним конкретним позичальником. 

Слушним буде також встановлення визначеного державними органами 

влади єдиного методу відстеження платоспроможності позичальника, оскільки 

сьогодні в Україні, переважна більшість кредитних установ використовує недієві, 

давно застарілі методи визначення можливості вчасного повернення позики 

кредитоодержувачем. 

Щодо удосконалення процесу одержання позики, а саме покращення таких 

якісних характеристик, як терміни, легкість оформлення споживчого кредиту та 

спрощеність надання застави, вважаємо, що в процесі удосконалення державного 

регулювання ринку банківського споживчого кредитування доцільно використати 

досвід провідних країн-кредиторів. Завдяки спрощенню процесу одержання 

позики збільшиться обсяг виданих споживчих позик, так як на даному етапі 

розвитку кредитних відносин в Україні одержання кредиту у фінансово-кредитній 

установі є довгим та затратним процесом. Досягти позитивного ефекту можливо 

завдяки збільшенню кадрового потенціалу працівників аналітичних відділів, 

використанню сучасних технологій інтернет-банкінгу та запровадженню 

максимально швидких термінів розгляду кредитних заяв  працівниками кредитних 

відділів. 

Активний розвиток кредитної діяльності в Україні та глобалізаційні процеси 

зумовили потребу введення в дію сучасних технологій споживчого кредитування. 

До переліку зазначених технологій відносимо мережевий еквайрінг, що дозволить 

в повній мірі використовувати інтернет-інновації, створення принципово нових 
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рішень для заохочення здійснення подальших кредитних операцій постійним 

клієнтам, через систему Private-Banking, а також використання оновлених програм 

страхування ризику нестачі кредитних засобів у позичальників кредитних установ. 

Завдяки функціонуванню яких стане можливим гарантування збільшення попиту 

населення на кредитні продукти, зменшення ризиковості здійснення кредитної 

діяльності, забезпечення  якісного обслуговування позичальників, захист 

можливих фінансових втрат фінансово-кредитних організацій та їх позичальників. 

Потреба розробки та введення в дію нових кредитних продуктів виявлена у 

зв’язку з зменшенням попиту населення на поточні пропозиції продуктів 

споживчого кредитування. Державне регулювання банківського споживчого 

кредитування в Україні повинне зводитись до створення спеціальних пільгових 

програм іпотечного та інших видів банківського споживчого кредитування, 

доступних для різних верств населення.  

В період трансформації економіки та загострення фінансово-економічної 

кризи, в умовах спаду виробництва, зростання безробіття, економічної та 

політичної невизначеності лише ефективно функціонуюча фінансово-кредитна 

система здатна забезпечити стабільність фінансової системи держави і тому кожна 

її сфера включаючи відносини банківського споживчого кредитування, потребує 

нових методів та підходів державного регулювання.  

Отже, ми вважаємо, що до пріоритетних напрямів державного регулювання 

банківської кредитної діяльності на споживчому ринку України необхідно 

віднести збільшення обсягів наданих банками споживчих кредитів, удосконалення 

банківського нагляду в особі Національного банку України, підвищення рівня 

охоплення споживчим кредитуванням населення, підвищення рівня охоплення 

споживчим кредитуванням роздрібного товарообороту, поступове нарощення 

рівня капіталізації банківської системи України, покращення якісних 

характеристик споживчого кредитування (табл. 3.1.). 

Досягнення цих пріоритетів дозволить забезпечити якісні показники 
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кредитного портфеля комерційних банків, удосконалити взаємовідносини між 

кредиторами та позичальниками, збільшити обсяги споживчого кредитування, у 

тому числі унаслідок підвищення купівельної спроможності громадян України та 

покращення довіри до банківської системи держави.       

Зауважимо, що реалізація визначених пріоритетів має здійснюватися 

системно і стратегічно вивірено шляхом проходження семи послідовних етапів 

(рис. 3.1) з дотриманням принципів: 

- адаптативності (стратегія розвитку державного регулювання є 

довготерміновим економічним явищем, а економіко-політична ситуація в країні 

мінливою, тому політика повинна бути гнучкою із можливість застосування при 

будь-яких умовах); 

- комплексності (врахування соціальних, економічних, політичних, 

організаційних та методологічних аспектів відносин споживчого кредитування 

при розробці стратегії державного регулювання); 

-   цільового призначення (встановлює вимогу визначення стратегічних 

цілей, які достовірно та чітко забезпечать вирішення завдань поставлених перед 

організаційно-економічним механізмом державного регулювання споживчого 

кредитування України); 

- поступовості (передбачає неухильне збільшення рівня розвитку та 

прогресу державного регулювання досліджуваних відносин); 

- пріоритету права над економікою (розробка стратегії удосконалення 

організаційно-економічного механізму державного регулювання споживчого 

кредитування України повинна підтверджувати верховенство права та 

законодавства України над нерегульованими та непередбачуваними економічними 

процесами в державі); 

- науковості (вимагає об’єктивного трактування причинно-наслідкових 

зв’язків, законів, термінів, теорем та правил, що повністю відповідають сучасному 

рівню розвитку економічної науки). 
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Таблиця 3.1. 

Стратегічні пріоритети, умови та очікувані результати реалізації 
стратегічних пріоритетів державного регулювання 

розвитку банківської кредитної діяльності на споживчому ринку України 
Стратегічні 
пріоритети 

Умови (середовище) реалізації 
пріоритетів 

Очікувані результати 
державного регулювання 

Збільшення обсягів 
наданих банківських 
споживчих кредитів  

 формування ефективної системи 
гарантування вкладів населення; 

 стимулювання надання споживчих 
кредитів на довготривалій основі; 

 захист прав населення, як основного 
споживача послуги. 

 збільшення рівня довіри населення 
до банківської системи держави; 

 збільшення попиту на споживче 
кредитування; 

 встановлення обґрунтованих 
процентних ставок за кредитними 
операціями. 

Удосконалення 
банківського нагляду 
в особі 
Національного банку 
України 

 встановлення пруденційних обмежень 
ризиків банківської діяльності; 

 здійснення ефективної політики 
рефінансування; 

 підвищення якості аналізу 
фінансового стану позичальника 
банківськими працівниками. 

 стабілізація фінансової системи 
держави загалом та ринку 
банківського споживчого 
кредитування зокрема; 

 підвищення ефективності 
функціонування банківської 
системи України; 
 зменшення процентних ставок за 

споживчими позичками. 
Підвищення рівня 
охоплення 
банківським 
споживчим 
кредитуванням 
населення 

 розширення законодавчого захисту 
прав споживачів, із зазначенням 
кримінальної відповідальності у 
законодавчому порядку 
кредитодавцям у разі порушення умов 
договору банківського споживчого 
кредитування. 

 збільшення рівня купівельної 
спроможності громадян України; 

 кардинальна зміна свідомості 
українців у бік збільшення довіри 
до банківського сектору країни. 

Підвищення рівня 
охоплення 
банківським 
споживчим 
кредитуванням 
роздрібного 
товарообороту 
України 

 надання державних дотацій, субсидій 
та безповоротних фінансових та 
кадрових інвестицій вітчизняним 
підприємствам-виробникам 
споживчої продукції; 

 здійснення пільгового банківського 
споживчого кредитування. 

 зростання  пропозиції вітчизняних 
товарів споживчого призначення; 

 збільшення якості українських 
споживчих товарів та послуг та 
зниження ціни на них. 

Поступове 
нарощення рівня 
капіталізації 
банківської системи 
України 

 створення системи формування 
власного капіталу банків, яка 
забезпечувала б сталий розвиток 
банківської діяльності; 

 зменшення частки іноземного 
капіталу у сукупному статутному 
капіталі банківської системи України. 

 збільшення потоку інвестицій у 
банківський сектор; 

 зміцнення позицій банківських  
установ на ринку споживчого 
кредитування. 

Покращення якісних 
характеристик 
банківського 
споживчого 
кредитування 

 введення в дію сучасних технологій 
споживчого кредитування; 

 удосконалення процесу одержання 
позики; 

 зменшення відсоткової плати за 
банківськими споживчими кредитами. 

 створення єдиного державного 
бюро кредитних історій; 

 збільшення ефективності 
використання інтернет-інновацій. 
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          Першим етапом, що слугує передумовою розробки стратегії удосконалення 

організаційно-економічного механізму державного регулювання розвитку 

банківського споживчого кредитування України, є законодавче врегулювання 

шляхом удосконалення Закону України «Про споживче кредитування». 

          Ми переконані в тому що, основний нормативно-правовий акт, покликаний 

регулювати відносини споживчого кредитування, потребує доповнень та змін. 

Найважливішими з них є збільшення захисту прав споживачів послуги 

банківського споживчого кредитування та їх кредиторів.  

Законом України «Про споживче кредитування» не визначено кримінальної 

відповідальності працівників кредитних відділів за надання недостовірної чи 

неповної інформації щодо умов кредитування, а також відповідальності 

керівництва фінансово-кредитних установ за порушення умов договору 

споживчого кредитування.  

Необхідним вважаємо також посилення захисту майнових прав кредиторів 

органами державної влади шляхом законодавчо-визначеної адресної фінансової 

допомоги установам, що здійснюють банківське споживче кредитування 

населення, бо даний вид позикових відносин є соціально вагомим для 

економічного розвитку України.  

Основними споживчими кредиторами населення держави є банківські 

установи, рівень покриття якими зобов’язань власним капіталом залишається 

незадовільним.  

Оскільки для розробки стратегії удосконалення організаційно-економічного 

механізму державного регулювання споживчого кредитування України 

необхідним є стабілізація основних економічних показників діяльності 

банківського сектору країни, шляхом визначення оптимального показника 

достатності капіталу банківських установ для проведення операцій споживчого 

кредитування населення. Другим етапом визначаємо збільшення капіталізації 

банківської системи України.     
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Рис. 3.1.  Стратегічна послідовність реалізації  державної політики регулювання 

розвитку банківської кредитної діяльності на споживчому ринку України 

Формування стратегії державного 
регулювання розвитку банківської кредитної 

діяльності на споживчому ринку  

Економічна складова Організаційна складова 

адаптативності комплексності поступовості науковості цільового 
призначення 

пріоритетності 

Законодавче 
врегулювання 

банківської кредитної 
діяльності 

Збільшення капіталізаці 
банківської системи України. 

Стимулювання платоспроможного попиту 
населення України. 

Створення та реалізація державних пільгових програм 
банківського споживчого кредитування, умови участі в яких 
будуть оптимальними для різних верств населення Ураїни. 

Захист прав та інтересів споживачів послуги банківського 
кредитування ринку споживчих товарів та послуг, контроль за 

ціновою політикою фінансових установ, що виступають кредиторами 
означених відносин. 

Реалізація стратегічних цілей органів державної влади у формуванні конкурентного 
середовища для здійснення кредитної діяльності вітчизняними банками. 

Проведення контролю якості надання послуги банківського споживчого кредитування фінансовими 
установами населенню держави. Упровадження належного нагляду та контролю НБУ. 
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Встановлені законодавчими органами терміни зміни розміру власного 

капіталу є безсумнівно можливими для накопичення не усіма банківськими 

установами країни, проте ми вважаємо що реорганізація чи ліквідація 

фінансово-нестійких кредитних організацій є обґрунтованою прагненням 

захисту інтересів державної соціально-економічної політики, спрямованої на 

побудову продуктивно-діючого фінансово-кредитного сектору країни. 

Третім етапом створення умов для розробки стратегії удосконалення 

організаційно-економічного механізму державного регулювання банківського 

споживчого кредитування є стимулювання платоспроможного попиту 

населення України, шляхом реформації фіскальної, валютної та соціальної 

політики держави. Основною передумовою зростання обсягу споживчого 

кредитування та обсягу охоплення ним товарообороту України є наявність 

стабільних доходів громадян країни, тобто їх кредитоздатність. Ефективне 

проведення фіскальної політики країни здатне зменшити податкове 

навантаження на населення та вивільнити частину власних коштів для 

можливості використання послуги споживчого кредитування. Щодо 

удосконалення валютної політики держави, пропонуємо органам державної 

влади стабілізувати темпи зростання курсу обміну іноземних валют до 

української гривні з метою зменшення процентних ставок за кредитами для 

населення, шляхом зниження відсоткових ставок за операціями рефінансування 

НБУ, тобто збалансувати функціонування міжбанківського валютного та 

кредитного ринків. 

Четвертим етапом визначено створення та реалізацію спеціальних 

державних пільгових програм споживчого кредитування, умови участі в яких 

будуть оптимальними для різних верств населення. Особливо актуальним даний 

процес є для соціально незахищених верств населення, бо одержання кредиту 

на довготривалій основі студентами чи пенсіонерами є практично неможливим 

в Україні. Відсутність пільгових, застрахованих державними органами влади 
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програм іпотечного кредитування абсолютно нівелює змогу українця із 

середнім рівнем доходу одержати кредит на житло, а рівень відсоткових ставок 

за подібними кредитами – його сплатити. Отже, оскільки до переліку найбільш 

популярних у сфері споживчого кредитування товарів віднесено нерухомість, 

автотранспорт та мобільні телефони, вважаємо за необхідне створення ряду 

пільгових програм кредитування означеними товарами населення. 

Наступним етапом є створення умов для формування стратегії  

удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання 

банківського споживчого кредитування України, що стосується покращення 

захисту прав та інтересів споживачів послуги кредитування ринку споживчих 

товарів та послуг, контролю за ціновою політикою фінансових установ, що 

виступають кредиторами означених відносин. На заваді нарощенню обсягів 

охоплення споживчими кредитами населення стоїть незахищеність 

українського споживача послуги кредитування. Вирішити дану проблему 

можливо встановленням чітких правил ведення кредитної діяльності 

фінансовими установами із нормативно-правовим зазначення відповідальності 

за порушення означених правил. Цінова політика фінансово-кредитних установ, 

на наше переконання, повинна бути прив’язаною до державної політики 

облікової ставки, досягнувши чого органи державної влади зможуть в повній 

мірі регулювати відсоткову політику кредиторів ринку споживчого 

кредитування населення, з метою здійснення ефективної соціально-економічної 

поведінки держави. 

Шостим етапом визначаємо реалізацію стратегічних цілей органів 

державної влади у формуванні конкурентного середовища для здійснення 

кредитної діяльності вітчизняними фінансовими установами. Даний етап є 

передостаннім бо можливим ведення чесної конкуренції між кредитними 

установами України є лише після реалізації усіх попередніх етапів. 

Конкурентне середовище можливо створити завдяки наданій фінансово-
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кредитним установам можливості змагатись за вибір їх кредитоодержувачів на 

основі якісних кредитних продуктів, обґрунтованій ціні за користування 

кредитною позикою, перевагами обслуговування конкретної установи чи 

новітніми технологіями. Недопустимим при цьому є використання рекламної 

діяльності із зазначенням неповної чи недостовірної інформації про умови 

кредитування, монополізація кредитного ринку, дезінформація населення про 

товари споживчого ринку та тиск на потенційних чи наявних позичальників з 

метою укладання чи продовження договору споживчого кредитування. 

Заключним етапом-передумовою здійснення ефективної розробки 

стратегії удосконалення державного регулювання банківського споживчого 

кредитування України є проведення контролю якості надання послуги 

споживчого кредитування фінансовими установами населенню держави. Нагляд 

та контроль повинні здійснюватись Національним банком України. Даний 

процес є необхідним для підтримки держаної політики стабілізації фінансово-

кредитного ринку України, основним завданням якої є забезпечення населення 

країни необхідними споживчими товарами та послугами, для якісного 

покращення умов їх життя за допомогою послуги споживчого кредитування, що 

повинно супроводжуватись повномасштабним розвитком кредитного 

середовища із вітчизняних фінансових інституцій.  

Виявлені нами проблеми ефективного функціонування організаційно-

економічного механізму державного регулювання споживчого кредитування 

України призвели до необхідності введення в дію концептуально-

модернізованої стратегії регулювання досліджуваних відносин, повний перелік 

питань, що охоплює стратегія представлений у табл. 3.2.  

Стратегія розвитку державного регулювання споживчого кредитування 

визначає основні завдання політики державного регулювання, напрями її 

реалізації та механізм захисту прав споживачів досліджуваної послуги і 

створення умов піднесення конкурентного середовища із вітчизняних 
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фінансово-кредитних установ до загальноєвропейських стандартів для втілення 

матеріальних прагнень населення України, у сфері споживчого кредитування. 

Описана стратегія повинна стати основою здійснення діяльності органів 

державної влади у сфері державного  регулювання споживчого кредитування в 

Україні. До переліку питань, що охоплює стратегія розвитку державного 

регулювання споживчого кредитування в Україні входить підвищення 

конкурентоздатності фінансово-кредитних установ країни, стабілізація цінової 

політики вітчизняних кредитних організацій, захист прав споживачів та 

кредиторів ринку споживчого кредитування, стимуляція розвитку ринку 

споживчого кредитування і соціальна орієнтація кредитних відносин. 

Основними цілями органів державної влади під час вирішення означених 

питань є стимулювання розвитку українського кредитного сектору, здатного 

забезпечити кредитними ресурсами та доступними продуктами споживчого 

кредитування населення держави, встановлення оптимальної ціни за 

користування послугою споживчого кредитування, надання державних гарантій 

захисту майнових інтересів усім учасникам кредитних відносин, введення в дію 

інструментів державного регулювання збільшення платоспроможного попиту 

громадян, шляхом збільшення доходів населення та ведення ефективної 

монетарної, валютної та фіскальної політики України.  

Ми переконані в тому, що вирішення усіх зазначених цілей здатне 

збільшити: обсяги наданих споживчих кредитів; обсяги охоплення споживчими 

кредитами товарообороту та населення України; ефективність діяльності 

вітчизняних кредитних інституцій, у тому числі банківських організацій країни; 

темпи зростання капіталізації банківського сектору держави; якісні 

характеристики продуктів споживчого кредитування. Тобто реалізація описаних 

вище цілей досліджуваних відносин сприятиме втіленню стратегічно-значимих 

пріоритетних напрямів державного регулювання споживчого кредитування 

України. 
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 Таблиця 3.2 
 

Напрями та завдання державного регулювання розвитку банківської 

кредитної діяльності на споживчому ринку в Україні 

 

Стратегічні 
завдання Напрями реалізації 

Операційні завдання політики 
державного регулювання розвитку 

банківської кредитної діяльності на 
споживчому ринку 

підвищення 
конкурентоздатності
банківського 
споживчого 
кредитування; 

Формування конкурентного 
середовища із  вітчизняних 
фінансово-кредитних 
установ 

 надання доступу до кредитних державних 
коштів якомога більшій кількості українських 
фінансових установ, 

 встановлення законодавчо визначених 
обмежень цінової політики банківської 
кредитної діяльності на споживчому ринку 
натомість стимулювання використання ними 
різноманітних інструментів для підвищення 
конкурентоздатності банків; 

стабілізація цінової 
політики банківських 
кредитних послуг на 
споживчому ринку; 

Забезпечення стабільності 
вартості користування 
послугами банківського 
споживчого кредитування. 

 підвищення ефективності функціонування 
вітчизняного ринку споживчих товарів та 
послуг, шляхом збільшення попиту на товари 
українських виробників через зменшення ціни 
за користування послугою їх банківського 
кредитування; 

 ведення політики цінової стабілізації; 
захист прав 
споживачів та 
кредиторів на ринку 
банківського 
споживчого 
кредитування; 

Гарантування безпеки та 
захисту прав кредитодавців 
та кредитоодержувачів на 
ринку банківського 
споживчого кредитування. 

 удосконалення інституційного базису 
державного регулювання банківського 
споживчого кредитування  України, із 
детальним описом прав та обов’язків усіх 
учасників відносин споживчого кредитування 
що гарантуватиме законодавчий захист та 
економічну безпеку банківським установам і 
населенню держави; 

 
стимулювання 
розвитку ринку 
банківського 
споживчого 
кредитування; 

 

Створення регуляторів, 
здатних спрямовувати 
соціально-економічні 
процеси на ринку 
банківського споживчого 
кредитування. 

 стимулювання платоспроможного попиту 
населення України; 

 ведення ефективної фіскальної політики; 
 створення та реалізація спеціальних програм 

банківського споживчого кредитування для 
різних верств населення держави; 

 ведення ефективної валютної політики; 

соціальна орієнтація 
кредитних відносин 

Державне регулювання 
соціально-економічних 
відносин, що виникають 
між учасниками ринку 
банківського споживчого 
кредитування. 

 збільшення доходів громадян України, 
зростання обсягів споживчого кредитування та 
відкриття доступу до одержання суспільних 
благ з відстрочкою платежу за ними. 

Примітка: Авторська розробка. 
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        3.2. Реалізація організаційно-економічного механізму державного 

регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку України 

         

Основною метою удосконалення в Україні механізму державного 

регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку має стати 

створення сприятливих умов для стабільного розвитку  банківського споживчого 

кредитування населення, підвищення конкурентоздатності українських 

банківських установ та впровадження постійного моніторингу їх функціонування 

та розвитку. Цільовими орієнтирами ведення ефективного державного 

регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку при цьому 

виступають: 

- інституційно-правове та нормативне регулювання банківського 

споживчого кредитування в Україні, оскільки здійснення правового регулювання 

досліджуваних відносин, основною метою якого є захист прав споживачів та 

створення конкурентоздатного внутрішнього ринку споживчого кредитування, 

сприятиме одноосібному встановленню державою правил та норм здійснення 

суб’єктами означених вище відносин їх діяльності; 

- стабільний розвиток та зростання масштабів банківського споживчого 

кредитування в Україні, що дозволить відновити довіру до фінансового сектору 

країни загалом. Передумовою означеного процесу виступає збільшення доходів 

громадян України, що призведе до зростання платоспроможного попиту та 

популяризації послуги споживчого кредитування; 

- захист прав та безпеки споживачів послуги банківського споживчого 

кредитування, що гарантуватиме державний нагляд та контроль за дотриманням 

законодавчих та нормативних актів під час консультування, надання та 

обслуговування фінансово-кредитними установами населення; 

- забезпечення фінансової, соціальної та політичної стабільності як цільової 

основи ефективного регулювання досліджуваних відносин.      
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Вважаємо, що захист прав та фінансових інтересів громадян, державними              

органами влади та виконання ними, зазначених нами завдань, здатні покращити 

якість споживчого кредитування в Україні (рис. 3.2). 

 

 

 

         
 Завдання: 1. Удосконалення законодавчого забезпечення відносин банківської кредитної 
                         діяльності на споживчому ринку. 

 2. Стимулювання напрямування потенціалу споживчого кредитування банків. 
 3. Розвиток науково-дослідних програм покращення якості банківської  

                         кредитної діяльності на споживчому ринку.  
         
 
 
 

Завдання: 1. Захист прав споживачів послуги банківського споживчого кредитування. 
                            2. Створення конкурентного середовища на ринку споживчого кредитування. 
                            3. Пошук джерел фінансування процесу державного регулювання. 
                            4. Створення системи ефективного інформаційного забезпечення         

 
            
 
 
 

Завдання: 1. Забезпечення кадровим персоналом в сфері законодавчого  регулювання. 
                        2. Підвищення конкурентоспроможності українських банківськимиустанов. 
                        3. Сприяння збільшенню капіталізації банків. 
                        4.  Вдосконалення системи попередження внутрішніх кризових явищ.                         

 

Примітка: Авторська розробка. 
 

Рис. 3.2. Рівні та завдання державного регулювання банківської кредитної 

діяльності на споживчому ринку в Україні 

         

Враховуючи, те що механізм державного регулювання споживчого 

кредитування, з нашої точки зору, включає в себе такі елементи як: суб’єкти, 

об’єкти, методи, форми, функції, шляхи оптимізації та цільові орієнтири, 

побудуємо систему означеного вище механізму (рис. 3.3). 

Глобаліний рівень: приведення якості послуги споживчого кредитування 
до міжнародних стандартів. 

Макрорівень: нагляд та контроль за економічною діяльністю пов’язаною із 
відносинами банківського споживчого кредитування на теренах України. 

Мікрорівень: нагляд та контроль за економічною діяльністю банківських 
установ України 
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Суб’єктами державного регулювання споживчого кредитування виступають 

законодавчий орган державної влади – Верховна Рада України, та центральний 

банк країни – Національний банк України. Окрім основної функції НБУ, що 

регламентує гарантування сталості грошової одиниці держави, під час процесу 

регулювання банківського споживчого кредитування центральний банк також 

виконує такі функції як: підтримка цінової стабільності позикових операцій, 

забезпечення сприятливих економічних умов кредитування населення фінансово-

кредитними установами та сприяння розвитку банківського сектору країни.  

До повноважень Верховної Ради України на досліджуваному ринку входять 

законодавче регулювання кредитних відносин на споживчому ринку, призначення 

та звільнення з посади голови НБУ, за поданням Президента України, розробка 

бюджетної політики, здійснення інвестиційної політики держави та реалізація 

політики соціального захисту населення. 

До переліку об’єктів державного регулювання досліджуваних відносин 

входять: вітчизняні та міжнародні фінансово-кредитні установи, населення 

України та споживчий ринок держави. Діяльність усіх вище перерахованих 

учасників відносин споживчого кредитування вимагає забезпечення бажаних 

результатів власної соціально-економічної діяльності, із законодавчим 

гарантуванням їх прав та свобод у рамках функціонування означеного ринку. 

Державне регулювання діяльності фінансово-кредитних установ зводиться до 

створення конкурентного середовища функціонування кредитних інституцій, 

контролю та нагляду за їх економічною діяльністю на ринку споживчого 

кредитування та надання державних дотацій для проведення пільгових програм 

кредитування населення. Населення України, є основним споживачем послуги  

споживчого кредитування і потребує кредитування, насамперед законодавчого 

захисту власних прав, необхідним також є збільшення платоспроможного попиту 

громадян України у наслідок чого стане можливим зростання обсягів охоплення 

споживчим кредитуванням населення країни.        
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             Методи державного регулювання 
 
 
                  
 

              Форми впливу державного регулювання 
 
          
         Очікувані результати реалізації оновленого механізму державного регулювання 
 

 
 

Примітка: Авторська розробка. 
Рис. 3.3. Елементний склад  організаційно-економічного механізму державного  

регулювання  кредитування банківського споживчого ринку України 

Мета: створення сприятливих умов для стабільного розвитку споживчого кредитування 
в Україні, підвищення конкурентоздатності українських фінансово-кредитних установ та 
здійснення постійного моніторингу за їх діяльністю на ринку товарів та послуг, для 
задоволення матеріальних інтересів населення у досліджуваній сфері. 

Верховна 
Рада 

України 

Національний 
банк України 

Українські кредитні 
установи 

Міжнародні 
кредитні установи 

Населення України Ринок товарів та 
послуг 

Стимулююча Наглядова Соціальна Управлінська Цільова Пріоритетності  

Адміністративний Організаційний Економічний           Соціальний 

Бюджетно-фіскальна Грошово-кредитна Адміністративно-правова 

Складові механізму організаційна економічна 

Цільові вектори державного регулювання 
 

1.Інституційний розвиток процесу 
удосконалення законодавчого та 
нормативного регулювання. 
2.Захист прав та безпеки споживачів. 
3.Стабільний розвиток та економічне 
зростання обсягів споживчого 
кредитування в Україні. 
4. Забезпечення фінансової, соціальної та 
політичної стабільності. 

Шляхи удосконалення державного 
регулювання: 

1.Організаційно-адміністративний 
блок. 
2.Економічний блок. 
3.Коригувальний блок. 
4.Нормативно-регулятивний блок. 
 

 

Соціальна стабілізація Фінансова стабілізація Макроекономічна 
стабілізація 
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Зростання обсягів товарообороту непродовольчих товарів є можливим 

шляхом збільшення ефективності державного регулювання споживчого 

кредитування. Оскільки ринок товарів і послуг України потребує збільшення 

попиту на вітчизняні товари споживчої групи, а населення країни є зацікавленим у 

можливості придбання якісних споживчих товарів за оптимальною ціною, то 

шляхом надання адресних фінансових допомог, органами влади у кредитний 

сектор країни, держава стимулюватиме розвиток українського споживчого ринку 

та сприятиме збільшенню обсягів виданих споживчих кредитів. 

Пряме державне регулювання в межах функціонування оновленого 

фінансово-економічного механізму регулювання відносин споживчого 

кредитування здійснюється завдяки введенню в дію адміністративних, соціальних, 

фінансових та організаційних методів. Ефективність застосування 

адміністративного методу державного регулювання можлива лише за умови 

дієвості принципу законності державного управління. У рамках відносин 

споживчого кредитування даний метод використовується під час видачі ліцензій 

на здійснення кредитних операцій фінансовими інституціями, встановлення квот 

із метою стабілізації цін та створення конкурентного середовища із вітчизняних 

фінансово-кредитних організацій, а також нормування, стандартизація та 

санкціонування кредитної діяльності на споживчому ринку. 

Організаційний метод державного регулювання споживчого кредитування є 

необхідним до застосування, бо завдяки введенню його у дію відбувається примус 

та переконання учасників кредитних відносин до здійснення нормативно-правових 

відносин споживчого кредитування. До переліку інструментів примусу входять 

дисциплінарні, процесуальні, матеріальні та кримінальні заходи, а до переліку 

переконання входять законодавче виховання, заохочення та демонстрація 

позитивного досвіду здійснення споживчого кредитування. Усі перелічені 

інструменти впливу організаційного методу державного регулювання є дієвими у 

застосуванні до кожного окремого об’єкта досліджуваних відносин, із необхідним 
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врахуванням специфіки їх діяльності. 

Наступним методом регулювання ринку споживчого кредитування органами 

державної влади є  економічний, введення в дію якого дозволить створити 

соціально-економічні передумови здійснення ефективної діяльності фінансово-

кредитних установ, розвиток споживчого ринку України та збільшення 

платоспроможного попиту населення держави. Основними інструментами впливу 

означеного методу виступають дотації, адресні фінансові допомоги кредитному 

сектору, створення пільгових програм кредитування населення, збільшення 

доходів громадян країни, регулювання ціни послуги споживчого кредитування та 

регулювання прибутків фінансово-кредитних установ, одержаних внаслідок 

проведення операцій кредитування населення. Дієвість застосування описаних 

інструментів визначається економічним розвитком ринку споживчого 

кредитування в Україні. 

Застосування соціального методу державного регулювання ринку 

споживчого кредитування є надзвичайно важливими, оскільки гарантує етичне 

здійснення досліджуваних відносин органами держаної влади України. До 

основних завдань суб’єктів державного регулювання у межах діяльності даного 

методу входять сумлінне виконання власних обов’язків, етичне ставлення до 

об’єктів відносин споживчого кредитування, протидія ненормативній чи 

протиправній діяльності державних службовців з метою збереження позитивного 

іміджу органів державного управління та контролю. 

Важливими є також усунення проявів корупції, зловживання державної 

влади, захист учасників відносин споживчого кредитування від протизаконної 

діяльності державних службовців, застосування методів здійснення контролю за 

професійною роботою органів державного нагляду, для збільшення довіри 

населення, кредитного сектору та споживчого ринку країни до державної влади 

України. 

До переліку функцій державного регулювання споживчого кредитування 
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України в межах діяльності оновленого організаційно-правового механізму 

входять: стимулююча, наглядова, соціальна, управлінська, цільова і 

пріоритетності права. Стимулююча функція реалізується шляхом формування 

державними органами влади регуляторів, метою діяльності яких є ефективний 

вплив на фінансово-кредитний сектор країни із спрямуванням захисту 

матеріальних прав населення України на ринку споживчого кредитування. 

Означеними регуляторами можуть виступати дотації чи інші види фінансової 

допомоги із державного бюджету на проведення пільгових програм споживчого 

кредитування з повним чи частковим покриттям тіла або відсотків за позиками. 

Дієвим стимулюючим інструментом державного регулювання створення 

конкурентного середовища із вітчизняних фінансово-кредитних установ є 

покриття безнадійної заборгованості за споживчими кредитами населення із 

державної казни.  

Зміст наглядової функції державного регулювання споживчого 

кредитування полягає у державному контролі здійснення процесу кредитування 

фінансовими установами, гарантуванні захисту прав споживачів означеної 

послуги та перевірці виконання встановлених законодавством країни вимог до 

функціонування кожної окремої кредитної організації. Необхідність застосування 

даної функції викликана неспроможністю ринкового саморегулювання самостійно 

захистити вільну конкуренцію фінансово-кредитних установ на споживчому 

ринку та забезпечити населення суспільно значимими товарами за оптимальними 

цінами. 

Соціальна функція покликана захищати майнові інтереси населення країни, 

сприяти збільшенню їх доходів для зростанню платоспроможного попиту на 

послугу споживчого кредитування.  

Основною метою органів державної влади під час здійснення державного 

регулювання досліджуваних відносин є здійснення соціально спрямованого 

розвитку кредитних відносин в Україні, шляхом уможливлення одержання 
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громадянами країни споживчих товарів та послуг із відстрочкою платежу, на 

умовах оптимальних для усіх учасників позикових відносин. 

Зміст управлінської функції державного регулювання відкривається у 

забезпеченні створення дієвого механізму, що передбачає кінцевий економічний 

ефект здійснення споживчого кредитування населення. Безпосереднє регулювання 

досліджуваних відносин здійснюється на різних рівнях державного управління 

України з метою нейтралізації монополій у фінансово-кредитному секторі, 

захисту вільної конкуренції кредитних організацій, ефективного розподілу 

державних інвестицій, для підтримки соціально-економічного зростання у 

довготерміновому періоді обсягів виданих позик населенню, обсягів охоплення 

споживчим кредитуванням населення країни та вітчизняного товарообороту. 

Функція пріоритету права над економікою передбачає додержання органами 

державної влади законодавства України під час здійснення державного 

регулювання споживчого кредитування. Необхідність першочергового врахування 

нормативно-правового регулювання перед економічними інтересами держави 

пояснюється завданням створення конкурентоздатного на міжнародній арені 

кредитного сектору України із відповідним базисом законотворчих відносин. 

Цільова функція державного регулювання споживчого кредитування 

відкривається у визначенні цілей, завдань та пріоритетів розвитку кредитної 

діяльності. Дана функція слугує вектором змін від сучасного стану державного 

управління до оновленого організаційно-економічного механізму його 

функціонування в Україні. 

Реалізуються вище перелічені функції державного регулювання споживчого 

кредитування шляхом застосування бюджетно-фіскальної, грошово-кредитної та 

адміністративно-правової форм. 

Бюджетно-фіскальна форма державного регулювання забезпечує ефективне 

функціонування державних фінансів спрямованих на матеріальне збагачення 

населення України споживчими товарами та послугами, шляхом здійснення 
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пільгового, частково чи повністю покритого із національної казни споживчого 

кредитування. Великого значення має також послаблення податкового тиску з 

метою підвищення платоспроможного попиту громадян України на послугу 

споживчого кредитування. 

Грошово-кредитна форма державного регулювання передбачає забезпечення 

ринку споживчого кредитування стабільною грошовою одиницею, встановленням 

оптимальної цінової політики на визначену послугу та підтримку балансу курсів 

грошових одиниць на валютному ринку України. 

До основних заходів адміністративно-правової форми державного 

регулювання  віднесено адміністративне та правове створення умов реалізації 

модернізованого організаційно-економічного механізму управління споживчим 

кредитуванням в Україні.  

Перша складова означеної форми відповідає за встановлення нормативно-

правових, законодавчо-визначених засад здійснення процесу регулювання, а друга 

за формування правового середовища функціонування кредитного сектору країни 

з ціллю збільшення темпів соціально-економічного розвитку населення України. 

Аналіз сучасного стану організаційно-економічного забезпечення розвитку 

державного регулювання споживчого кредитування вказує на необхідність 

впровадження додаткових шляхів удосконалення політичних, організаційних, 

економічних і соціальних напрямків функціонування механізму регулювання 

процесу кредитування населення України.  

Проблеми споживчого кредитування досліджуваного механізму знаходимо у 

економічній, організаційно-адміністративній та нормативно-регулятивній частинах.  

На, нашу думку, напрямами застосування удосконаленого механізму є 

розвиток повноцінного, конкурентоздатного ринку споживчого кредитування; 

стимулювання розширення вітчизняного виробництва споживчих товарів та 

надання послуг, через програми пільгового кредитування населення; 

стимулювання платоспроможного попиту населення; збільшення 



164 

 

кредитоспроможності громадян України; підтримка українських фінансово-

кредитних установ на ринку споживчого кредитування населення України. 

Візуалізація, запропонованих нами, шляхів удосконалення організаційно-

економічного механізму регулювання кредитної діяльності на споживчому ринку 

України, представлена рис 3.4. 

Аналіз попередньо здійснених нами досліджень, дає можливість визначити 

концептуальні засади державного регулювання кредитних відносин. Ми до їх 

переліку відносимо доопрацювання існуючого нормативно-правового 

забезпечення державного регулювання та нагляду, в частині захисту прав 

споживача послуги споживчого кредитування. Важливим є також стимулювання 

розвитку вітчизняного, конкурентоздатного ринку споживчого кредитування, 

через здійснення ефективної політики рефінансування та пільгового кредитування.  

До концептуальних засад здійснення державного регулювання споживчого 

кредитування нами також віднесено формування спеціально створених фондів, 

для підтримки споживчого кредитування. Інвестування у кредитний сектор країни 

із державного бюджету, шляхом надання адресної безповоротної фінансової 

допомоги є необхідним для створення та реалізації  програм пільгового 

кредитування населення країни. Здійснення описаного інвестування є можливим 

лише завдяки формуванню Національним банком України фонду, кошти в який 

перераховуватимуться із державної казни. Впровадження дієвої системи раннього 

реагування та попередження кризових явищ на ринку споживчого кредитування є 

одним із необхідних оптимізаційних кроків удосконалення державного регулювання 

споживчого кредитування.  

Нажаль, українському фінансовому сектору властиве накопичення ризиків 

зменшення власної ліквідності та рентабельності, при відсутності системи 

загальноприйнятих правил діяльності органів державної влади з прямим 

завданням знешкодження загрози виникнення кризових явищ у фінансовому 

регулюванні банківської кредитної діяльності в Україні.   
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Рис. 3.4. Шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму 

регулювання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку України 

1. Субсидіювання науково-технологічних досліджень у сфері покращення якості 
кредитних відносин. 

2. Стимулювання збільшення попиту на послугу споживчого кредитування, через 
зменшення плати за користування нею. 

3. Зменшення ризиковості здійснення кредитування, шляхом збільшення капіталу 
фінансово-кредитних установ. 
 

1. Розробка методологічних основ кредитної політики фінансових установ на 
споживчому ринку, яка оможливить втілення економічних інтересів фінансово-
кредитних установ та позичальників грошових коштів. 

2. Підготовка економічно-грамотних кадрів. 
3. Надання науково-технічного забезпечення. 
4. Розробка прогнозів, моделей та програм розвитку ринку споживчого кредитування. 

1. Правове регулювання процесу споживчого кредитування населення, органами 
державної влади. 

2. Прийняття та доповнення законодавчих актів, покликаних здійснювати контроль за 
якістю споживчого кредитування та встановлювати покарання кредитним установам 
за неправдиве, неповне чи недостовірне інформування позичальників, стосовно умов 
кредитування. 

3. Адаптація законодавства України з питань регулювання кредитних відносин до 
законодавства провідних країн світу. 

1. Розвиток повноцінного, конкурентоздатного ринку споживчого кредитування. 
2. Стимулювання розширення вітчизняного виробництва споживчих товарів та надання 

послуг, через програми пільгового кредитування населення. 
3. Стимулювання платоспроможного попиту населення. 
4. Збільшення кредитоспроможності громадян України. 
5. Підтримка розвитку українських фінансово-кредитних установ. 

1. Контроль за реалізацією нововведень модернізованого організаційно-економічного 
механізму споживчого кредитування. 

2. Подальше удосконалення процесу державного регулювання кредитування населення 
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Вважаємо що першочерговим елементом даної системи повинен стати 

відкритий моніторинг основних показників діяльності кожної кредитної 

організації України. Наступним елементом служить постійний нагляд за 

результатами діяльності фінансово-кредитних інституцій. А на заключному етапі 

відбувається попередження процесу ліквідації чи реорганізації, через реалізацію 

програм державної підтримки організацій, що здійснюють споживче кредитування 

населення.  

Однозначно потрібною до введення в дію є й система такого ж зразку для 

попередження кризових явищ підприємств, що виготовляють товари суспільного 

значення, особливо актуальним є державне регулювання функціонування установ, 

що займаються будівництвом доступного житла, яке слугує найбільш 

затребуваним товаром споживчого кредитування. 

Проведення ефективної монетарної, фіскальної та валютної політики 

держави, з метою підвищення рівня життя населення та відповідно, збільшення 

платоспроможного попиту на продукти ринку споживчого кредитування є 

заключною концептуальною засадою державного регулювання кредитних 

відносин в Україні.  

Опосередкований вплив на процес споживчого кредитування мають 

вищеперераховані політики держави, оскільки здійснення ефективної грошово-

кредитної та валютної  політики веде за собою збільшення обсягу споживчого 

кредитування, шляхом зменшення ціни за користування послугою, продуктивне 

здійснення фіскальної політики сприятиме збільшенню кредитоздатності 

потенційних споживачів і відповідно нарощенню обсягів охоплення споживчими 

позиками населення країни. 

Варто зазначити, що розробка, та подальше впровадження ряду 

антикризових заходів державного регулювання процесу кредитування населення 

дозволить зменшити негативні наслідки світових та внутрішньодержавних 

економічних криз. 
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До переліку антикризових заходів державного регулювання досліджуваних 

відносин, на нашу думку, необхідно віднести збільшення вимог кредиторів до 

позичальників, під час визначення кредитоспроможності потенційних споживачів 

послуги кредитування. На даному етапі розвитку кредитних відносин в Україні 

відсутній єдиний законодавчо-затверджений спосіб визначення 

кредитоспроможності потенційного споживача кредитної послуги. І, як наслідок, 

велика кількість вітчизняних кредитних організацій використовує давно застарілі 

способи визначення платоспроможності позичальників. Оскільки стратегічно 

значимим завданням державного регулювання діяльності фінансово-кредитних 

інституцій є зменшення обсягу безнадійної заборгованості у їх портфелях, даний 

антикризовий захід органів державного управління є першочерговим до 

запровадження в Україні. 

Неабияке значення має і передбачення можливості пролонгації терміну 

повернення кредитної заборгованості громадянами та можливості зменшення 

основної суми боргу і відсоткової плати за користування позикою, через 

збільшення резервів за кредитними операціями населення. Зменшення обсягів 

виданих споживчих позик населенню та збільшення обсягів простроченої 

заборгованості є причиною негуманних дій кредитних установ, а оскільки 

законодавством України не передбачене зменшення навантаження чи звільнення 

від боргових зобов’язань у наслідок форс-мажорних обставин – споживачі 

досліджуваної послуги є беззахисними. Для реалізації даного антикризового 

заходу у сфері споживчого кредитування пропонуємо розширити права 

позичальників та надати їм можливість пролонгації виплати власного боргового 

зобов’язання, збільшивши при цьому капітал кредитних установ. 

Перелік антикризових заходів органів державної влади на ринку споживчого 

кредитування доповнює спрощення процесу банківського рефінансування, 

шляхом розширення видів застав, дозволивши при цьому доступ до державних 

коштів більшій кількості банків. Гостра потреба застосування означеного заходу 
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пояснюється необхідністю захисту фінансово-кредитних установ від втрати 

платоспроможності та як наслідок власної ліквідності, а оскільки процес 

рефінансування є фактично кредитуванням кредитних установ центральним 

банком, рівність умов допущення банківських інституцій до даної послуги є 

надважливою.  

А також процес рефінансування, будучи одним із основних інструментів 

грошово-кредитної політики НБУ, впливає на рівень відсоткових ставок за 

кредитами в Україні, і завданням органів державної влади під час визначення 

рівня процентної плати за кредити рефінансування є стимуляція кредитних 

установ держави підтримувати відповідний розмір відсотків за споживчими 

кредитами. 

Заключними заходами антикризового управління споживчим кредитуванням 

органами державної влади є здійснення акценту на кредитуванні товарів 

українського виробництва, завдяки створенню і введенню в дію спеціальних 

державних програм кредитування ринку товарів та послуг доступних для різних 

верств населення.  

Ми переконані в тому що підвищення якості кредитних послуг та 

збільшення обсягу їх видачі в умовах економічної кризи частково покладається на 

апарат державної влади, яка інструментами монетарного впливу здатна 

стимулювати розвиток споживчого кредитування в Україні. 

Ми вважаємо, що здійснення ефективного державного регулювання 

споживчого кредитування із реалізацією зазначених концептуальних засад 

можливе лише при дотримані збалансованого алгоритму досліджуваних відносин 

в Україні, візуалізація якого наведена на рис. 3.5. Державні органи влади, 

врахувавши у власній практиці  зазначені нами антикризові заходи державного 

регулювання споживчого кредитування, та дотримуючись чіткого алгоритму його 

здійснення зможуть уникнути впливу несприятливих умов розвитку економічних 

та соціальних кризових явищ на досліджувані відносини.    
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    Примітка: Авторська розробка. 

 

Рис. 3.5. Алгоритм реалізації механізму державного регулювання банківської 

кредитної діяльності на споживчому ринку України 

Етап 1: Аналіз передумов 
введення механізму 

1. Аналіз макроекономічної ситуації в державі. 
2. Аналіз законодавчої бази споживчого кредитування. 
3. Аналіз якості кредитного портфеля фінансово-кредитних установ. 
4. Аналіз адаптативності споживчого кредитування України. 
5. Аналіз контролю за якістю здійснення споживчого кредитування. 

 

Етап 2: Постановка цілей  

1. Забезпечення реалізації мети соціально-економічного захисту населення, 
через послугу доступного споживчого кредитування. 

2. Покращення рівня ризико-захищеності споживчого кредитування. 
3. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних кредитних установ. 
4. Техніко-методологічна модернізація процесу кредитування населення. 

 

Етап 3: Організація  

1. Оцінка відповідності рівня надання послуги споживчого кредитування, 
встановленим органами державної влади критеріям. 

2.  Розробка стратегії покращення процесу державного регулювання 
споживчого кредитування. 

Етап 4: Реалізація  

Ведення в дію модернізованого організаційно-економічного механізму 

Етап 5: Контроль  

Експертиза результатів змін на ринку споживчого кредитування внаслідок 
введення модернізованого організаційно-економічного механізму державного 

регулювання 
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Сприятиме цьому також оптимізація розвитку споживчого кредитування в 

Україні, тому пропонуємо:  

           1. Верховній Раді України: вдосконалювати державне законодавство з 

питань регулювання та контролю діяльності фінансових посередників;  

           2. Уряду України: здійснювати політику стабілізування економічної та 

політичної ситуації у державі, реалізовувати заходи щодо забезпечення 

сприятливих умов для підвищення рівня доходів населення;       

           3. Національному банку України: вдосконалити регулювання кредитних 

взаємовідносин між кредиторами і позичальниками з приводу обслуговування 

споживчих кредитів та розробити механізми, які унеможливлять кредитування 

фізичних осіб без інформації про їхні реальні, а не номінальні, доходи; 

           4. Комерційним банкам: забезпечити збереження якісних показників 

кредитного портфеля при інтенсивному збільшенні його обсягів [124]. 

Ми вважаємо, що основною метою реалізації ефективного організаційно-

економічного механізму державного регулювання споживчого кредитування є 

створення системи розвитку та регулювання ринку споживчого кредитування 

державними органами влади, результатом комплексної діяльності якої стане 

покращення соціально-економічного життя населення.  

Адже збалансована система споживчого кредитування населення 

забезпечить збільшення прибутковості діяльності фінансово-кредитних установ, 

підвищення доходів населення, і відповідно збільшення платоспроможного 

попиту на продукти товарного та кредитних ринків України, а також вихід 

економіки держави із затяжної кризи та ряд інших позитивних змін. 

У загальному наслідками впровадження оновленого механізму здійснення 

державного регулювання споживчого кредитування стане соціальна, фінансова та 

макроекономічна стабілізація України. 

До переліку позитивних змін на ринку споживчого кредитування внаслідок 

встановлення соціальної стабілізації входять: забезпечення продовольчої безпеки 
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позичальників послуги споживчого кредитування; гарантування на законодавчому 

рівні захисту прав та інтересів населення України; встановлення обмеженого 

росту цін на споживчі товари та послуги в державі;  сприяння задоволенню 

громадян України пропозицією дешевих та доступних споживчих кредитів. 

Перевагами мекроекономічного значення від реалізації організаційно-

економічного механізму державного регулювання кредитних відносин на 

споживчому ринку слугують: збільшення прибутковості діяльності фінансово-

кредитних установ України; зменшення витратності споживчого кредитування, 

через зниження відсоткових ставок за позиками для населення країни; сприяння  

збільшенню капіталізації банківських установ; збільшення кількості банківських 

установ, що мають доступ до державних коштів, внаслідок удосконалення 

ефективності здійснення послуги рефінансування банківського сектору НБУ, 

збільшення грошових надходжень до бюджету держави та вихід економіки 

держави із затяжної кризи. 

Макроекономічної стабілізації завдяки здійсненню ефективного споживчого 

кредитування населення буде досягнуто шляхом збільшення обсягів товарообороту 

України; розширення якісної пропозиції конкурентоспроможних вітчизняних 

кредитних організацій держави, що допомагатимуть реалізації споживчих товарів та 

послуг національного виробництва; зменшенню сукупних витрат населення, та 

відповідно збільшенню платоспроможного попиту на послугу споживчого 

кредитування в Україні. Здійснений моніторинг сучасного стану державного 

регулювання споживчого кредитування, а також аналіз науково-дослідної літератури 

із зазначеної теми дозволив, нам зробити висновок, про те, що існує два 

альтернативні напрями розвитку ринку споживчого кредитування в Україні. Першим 

з нашої точки зору є здійснення акценту на короткотерміновому кредитуванні 

товарів споживчої цінності за оптимальною для різних верств населення ціною.  

Оскільки даний вид позикових відносин носить невисокий ступінь ризику 

для фінансово-кредитних установ та орієнтований на громадян із середнім рівнем 
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доходів, тому завдяки збільшенню якості кредитних товарів вказаної групи можна 

буде досягти зростання накопичень обсягів охоплення споживчими кредитами 

населення України. Другим напрямом розвитку споживчих відносин в Україні є 

акцентування уваги кредитного сектору країни на покращення умов здійснення 

довготермінового кредитування населення. Перевагами даного виду споживчого 

кредитування є збільшення суми доходу від здійснення такого кредитування та 

стрімкий розвиток будівництва житла в Україні, що сприяє зростанню кількості 

потенційних позичальників фінансових установ.  

Основною перепоною проведення довгострокового іпотечного кредитування 

є ризиковість надання послуги кредитними інституціями, без державного 

гарантування покриття повної суми боргу чи її частини в випадку неспроможності 

здійснити оплату громадянами країни. Даний вид кредитування вважаємо 

найперспективнішим та найбільш затребуваним в Україні, тому державна 

підтримка його розвитку повинна стати одним із основних завдань державного 

регулювання споживчого кредитування в Україні. 

На нашу думку саме ефективна реалізація організаційно-економічного 

механізму державного регулювання кредитної діяльності на споживчому ринку 

сприятиме вирішенню проблем, з якими протягом останніх років спіткнулись  

фінансово-кредитні установи, а також сприятиме забезпеченню населенню 

України доступ до якісних та  необхідних суспільно значимих продуктів ринку 

споживчого кредитування і призведе до розширення пропозиції 

конкурентоспроможних кредитних організацій та накопичення обсягів наданих 

споживчих позик ними.  
          

3.3. Удосконалення правового базису державного регулювання банківської 

кредитної діяльності на споживчому ринку 

 

Законодавчим актом, що регулює відносини, пов’язані із процесом 

споживчого кредитування населення є Закон України «Про споживче 
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кредитування», який набрав чинності 10 червня 2017 року. Саме означений закон 

визначає загальні правові та організаційні аспекти здійснення споживчого 

кредитування в Україні, складених відповідно до міжнародних стандартів 

кредитування фізичних осіб.  

Основоположним завданням введення в дію даного законодавчого акту, на 

нашу думку, є оптимізація функціонування ринку споживчого кредитування, через 

збільшення довіри населення до фінансового сектору країни [139, с. 25]. 

Попередньо розглянуті нами законодавчі акти, що регулюють споживче 

кредитування у провідних країнах світу дозволили якісно порівняти вітчизняне 

законодавство із закордонним. 

Ми вважаємо, що прийняття Закону України «Про споживче кредитування», 

є великим кроком національних законодавців наблизити нормативно-правове 

регулювання кредитних відносин на споживчому ринку до загальноєвропейського 

рівня, проте існує ряд недоліків та неврахувань вітчизняних особливостей 

здійснення послуги споживчого кредитування в Україні органами державної 

влади, виправлення яких ми вважаємо гостро необхідними.  

Виходячи із вищезазначеного пропонуємо кроки удосконалення 

інституційного базису державного регулювання кредитної діяльності на 

споживчому ринку України, що проілюстровані на рис. 3.6. 

Ефективність здійснення та регулювання споживчого кредитування 

підвищиться після зміни базового визначення поняття «споживчий кредит», так як 

сьогодні Законом України «Про споживче кредитування»,  передбачене 

обмеження, що дозволяє не вважати споживчим кредитом придбання товарів 

(робіт, послуг), пов’язаних із незалежною професійною діяльністю. Тобто, особам 

з професіями оцінювача чи нотаріуса під час купівлі споживчих товарів у кредит, 

потрібно буде доводити що цей кредит  є споживчим, і на нього поширюється 

сфера дії даного законодавчого акту.  
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Примітка: Авторська розробка. 

Рис 3.6. Напрями покращення Закону України «Про споживче кредитування» 

Удосконалення інституційного базису 
державного регулювання споживчого 

кредитування  України 

1. Введення Законом України «Про споживче кредитування», норм що забороняють 
встановлювати в договорі про надання споживчого кредиту будь-які збори, відсотки, 
комісії, платежі тощо за дії, які не є частиною затребуваної послуги. 

2. Заборонити фінансово-кредитним установам вимагати винагороду за дострокове 
повернення кредиту; вилучати продукцію у позичальника без відповідного судового 
рішення; вимагання будь-яких сум, не зазначених у договорі. 

1. Варто детальніше описувати вимоги до банківських організацій, 
щодо надання послуги споживчого кредитування, із якомога 
меншою кількістю винятків із законодавства. 

2. Обмежити право фінансової установи отримувати у позичальника 
будь-яку інформацію, для оцінки його кредитоспроможності. 

3. Створення єдиного бюро кредитних історій. 

Удосконалення організаційного характеру 

1. Доповнення законодавства  положеннями, що стосуються захисту прав та інтересів 
кредиторів. 

2. Потрібно поширити дію згадуваного вище закону на кредити з нульовим відсотком сплати 
за користування ним. 

3. Необхідно повернути повну відповідальність за надання неправдивої, недостовірної чи 
неповної інформації, щодо умов кредитування, працівниками кредитних організацій. 

Удосконалення правового характеру 

Удосконалення економічного характеру 

1. Зміна базового визначення поняття «споживчий кредит». 
2. Подати визначення суті поняття «овердрафту». 
3. Законодавчо закріпити вимоги до діяльності колекторських 

компаній. 
4. Закріплення основного методу визначення кредитоспроможності 

потенційних позичальників кредитних організацій. 

Удосконалення методологічного характеру 
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Тому кардинально інший підхід до визначення поняття споживчого 

кредитування запропоноване нами у одному з попередніх розділів дисертаційної 

роботи, що констатує означене економічне явище як грошові засоби, що виділені 

фінансово-кредитними організаціями або споживчі товари, надані торгівельними 

установами з відстроченням платежу населенню для одержання предметів 

суспільного значення, є більш вдалим. 

Так, як у ньому немає жодних обмежень професійного чи іншого виду 

особистісних особливостей потенційних позичальників кредитних установ, що 

слугують мінус-факторами під  час аналізу можливості одержання споживчої 

позики в Україні. 

Наступним кроком удосконалення інституційного базису здійснення 

споживчого кредитування в країні є доповнення новоствореного законодавчого 

акту положеннями, що стосуються захисту прав та інтересів кредиторів, так як 

діяльність значної кількості з них є збитковою, через велику частку простроченої 

та проблемної заборгованості у кредитному портфелі фінансово-кредитних 

установ. Що як наслідок викликає підвищення реальних відсоткових ставок, і 

відповідно, зменшення попиту на кредитні продукти. Для реалізації основних 

пріоритетів здійснення державного регулювання споживчого кредитування в 

Україні означена зміна у досліджуваному нормативно-правовому акті є 

надзвичайно важливою. Досягти її можливо шляхом створення Національним 

банком України спеціальних фондів фінансової підтримки кредитних установ, що 

сприятимуть соціально-економічному збагаченню населення шляхом надання 

пільгового споживчого кредитування, або ж затвердженням на законодавчому 

рівні програми розвитку фінансово-кредитного сектору країни із щорічним 

виділенням дотаційних коштів із бюджету країни для її реалізації. 

У Законі України «Про споживче кредитування», зафіксована можливість 

регулювання кредитних договорів з умовою про овердрафт, проте немає 

визначення суті поняття «овердрафту». Тому, ми хочемо запропонувати наступне 
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визначення: «овердрафт – це  форма короткострокового кредиту в межах 

встановленого банком ліміту, що дозволяє здійснювати розрахунки, коли у клієнта 

на поточному рахунку недостатньо коштів. За умов овердрафтного кредитування 

банком з розрахункового рахунку клієнта здійснюються оплати розрахункових 

документів при нестачі або відсутності на розрахунковому рахунку клієнта-

позичальника коштів. Банк списує кошти з рахунку клієнта в повному обсязі, 

тобто автоматично надає клієнту кредит на суму, що перевищує залишок коштів. 

Овердрафтне кредитування відрізняється від звичайного кредиту тим, що для 

погашення заборгованості спрямовуються всі кошти, що надходять на рахунок 

клієнта» [16, с. 162-163].   

Удосконалити Закон України «Про споживче кредитування», необхідно 

також чіткішим та детальнішим описом вимог до фінансового-кредитних 

організацій, щодо надання послуги споживчого кредитування, із якомога меншою 

кількістю винятків із законодавства, оскільки зазначений вище законодавчий акт 

містить ряд неточностей, які дозволяють уникнути його застосування (Додаток Н).  

Необхідним є також введення в  Закон України «Про споживче 

кредитування», положення, що забороняє встановлювати в договорі про надання 

споживчого кредиту будь-які збори, відсотки, комісії, платежі тощо, за дії, які не є 

послугою, безпосередньо пов’язаною із процесом здійснення споживчого 

кредитування. Шахрайські дії працівників банківських та небанківських 

фінансово-кредитних установ, пов’язані із нав’язуванням споживачам послуги 

кредитування населення використання сторонніх, платних послуг кредитних 

організацій є негуманними та потребують втручання законодавчого регулятора.  

Інституційний базис здійснення споживчого кредитування потребує 

покращення державного регулювання рекламної діяльності кредитних організацій. 

Потрібно поширити дію згадуваного вище закону на кредити з нульовим 

відсотком сплати за користування ним, оскільки сьогодні формально 

законодавством дозволена його реклама.  
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Незважаючи на те що досліджуваним нормативно-правовим актом 

заборонено рекламувати видачу споживчих кредитів без жодного 

документального підтвердження особи-позичальника та безвідсоткові кредити, бо 

дана інформація є неправдивою, кредитори споживчого ринку уникають 

застосування даного законодавчого положення. А, так як, нульові кредити ведуть 

за собою сплату комісій, оплату страхових послуг, підвищеної вартості штрафів та 

інших додаткових платежів – їх надання не є безкоштовним для споживачів 

позикових відносин. Тому пропонуємо кредити із нулем відсотків сплати за тілом 

позики, але із великою витратністю позичальників протягом всього періоду 

використання споживчого кредиту, віднести до категорії кредитів реклама яких є 

забороненою. 

Вважаємо, що необхідно повернути повну відповідальність за надання 

неправдивої, недостовірної чи неповної інформації кредиторами, користувачам 

послуги споживчого кредитування. Сумнівним, також з нашої точки зору є 

положення про право кредитора вимагати повернення споживчого кредиту, строк 

виплати якого ще не настав, в повному обсязі, у випадку затримки  споживачем 

сплати частини споживчого кредиту та  процентів щонайменше на один 

календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за 

споживчим кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці, 

якщо таке право передбачене договором про споживчий кредит. Пропонуємо 

зменшити права кредитонадавача послуги споживчого кредитування з метою 

захисту фінансових інтересів населення.  

Взявши за приклад законодавство Сполучених Штатів Америки, 

пропонуємо,  обмежити право фінансової установи отримувати у позичальника 

сторонню інформацію, для оцінки його кредитоспроможності, достатнім вважаємо 

перевірку можливості повернення грошових коштів та репутації споживача 

кредитних послуг, заборонивши при цьому вимагати дані про сімейний стан,  

джерело доходів та перевірку телефонних контактів. Оскільки подібна інформація 
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є особистою та повинна розголошуватись лише за відкритого бажання 

фізичних осіб, а також її розголошення може завдати шкоди професійній чи 

сімейній життєдіяльності позичальника.  

Необхідно також, в законодавчому порядку заборонити банкам та іншим 

фінансово-кредитним установам вимагати винагороду за дострокове 

повернення кредиту, вилучати матеріальні цінності у позичальника без 

відповідного судового рішення і вимагати сплати будь-яких платежів, не 

зазначених у договорі споживчого кредитування. Законом України «Про 

споживче кредитування» встановлено те, що споживач має право в будь-який 

час повністю або частково, достроково повернути споживчий кредит, одним із 

варіантів такого погашення є збільшення суми періодичних платежів. Проте 

існує також пункт про необхідність передбачення у договорі про споживчий 

кредит можливості повідомлення позичальника про бажання дострокового 

повернення споживчого кредиту. Вважаємо за обов’язкове зміну даного 

пункту закону оскільки у разі дострокового повернення споживчого кредиту 

позичальник повинен сплатити проценти, лише за період фактичного 

користування кредитом і це могло б слугувати одним із стимулів збільшення 

обсягів охоплення споживчим кредитуванням населення України.     

Також недостатньо зрозумілими є вимоги до діяльності колекторських 

компаній, оскільки у Законі України «Про споживче кредитування», не 

прописано жодних норм до здійснюваної ними діяльності, їм фактично надано 

необмежені права на ринку кредитування споживчих товарів та послуг. 

Незважаючи за зареєстрований законопроект у Верховній раді України про 

визнання діяльності колекторських фірм незаконною в державі, його так і не 

прийняли до втілення, і тому кількість подібних установ збільшується, а 

методи їх роботи стають жорсткішими.  

Незважаючи на законодавчі обмеження, щодо прив’язання боргового 

зобов’язання лише до зазначеного у договорі споживчого кредитування 
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кредитонадавача, колекторськими компаніями, яким кредитні організації 

продають кредитні історії проблемних боржників, часто застосовуються 

позазаконні методи стягнення простроченої споживчої позики.  

На основі всього вищесказаного вважаємо за важливе здійснення 

державного регулювання колекторської діяльності на споживчому ринку з 

метою запобігання незаконної та неправомірної поведінки у рамках 

функціонування досліджуваного ринку.  

Результатом здійсненого в другому розділі аналізу став висновок про 

глобальну проблему в сфері споживчого кредитування, яка потребує негайного 

державного втручання – велика частка проблемної та простроченої 

заборгованості в кредитному портфелі українських фінансово-кредитних 

установ. Тому одним із пріоритетних напрямків здійснення державного 

регулювання досліджуваних відносин є зменшення обсягу неповернених 

позик, виданих фінансовим сектором країни. 

Найбільш дієвим способом уникнення ризику неповернення боргового 

зобов’язання клієнтами кредитних установ є якісна перевірка кредитоздатності 

потенційних позичальників. Законом України «Про споживче кредитування» 

та іншими нормативно-правовими актами країни не визначено поняття 

кредитоспроможності. Вважаємо це серйозним опущенням і для подальшого 

вдосконалення інституційного базису здійснення споживчого кредитування в 

Україні пропонуємо внести у законодавчий акт наступне визначення 

досліджуваного поняття.  

Отже, кредитоспроможність позичальника – це його комплексна правова 

та фінансова характеристика, представлена фінансовими і нефінансовими 

показниками, що дозволяє оцінити його можливість в майбутньому повністю і 

в строк, передбачений у кредитному договорі, розрахуватися за своїми 

борговими зобов’язаннями перед кредитором, а також визначає ступінь ризику 

банку при кредитуванні конкретного позичальника [17].  
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Окрім цього, більшість діючих у кредитному секторі методів визначення 

кредитоздатності потенційних позичальників потребує якісного оновлення із 

врахуванням національних особливостей відносин споживчого кредитування в 

державі.  

Для покращення достовірності визначення платоспроможності населення 

України, фінансово-кредитним установам необхідно якісно оновити 

інструментарій вибору методології відстеження кредитоспроможності 

потенційних клієнтів та здійснити набір нових чи навчання діючих 

працівників кредитних організацій з метою розробки та впровадження ними 

нових або ж уже існуючих методів визначення кредитоспроможності 

позичальників. 

До шляхів вдосконалення державного регулювання споживчого 

кредитування, через стандартизацію визначення кредитоспроможності 

потенційного позичальника відносимо визначення єдиного підходу до вибору 

системи показників для всезагальної оцінки кредитоспроможності клієнтів 

фінансово-кредитних установ, вибір однієї із використовуваних за кордоном у 

міжнародній фінансовій практиці комплексних моделей оцінки 

кредитоспроможності можливих позичальників (Додаток М). 

Ми вважаємо, що для розв’язання проблеми нарощення безнадійної 

заборгованості державним законотворчим органам, необхідно, зупинити свій 

вибір на дієвій та прогресивній моделі оцінки кредитоспроможності клієнтів 

фінансових установ. Оскільки, нажаль, більшість вітчизняних банківських та 

небанківських кредитних установ використовують давно застарілі методи 

визначення кредитоспроможності можливих позикоодержувачів, серед яких  

трендовий та порівняльний аналізи, а також горизонтальний та вертикальний 

аналізи оцінки фінансового стану потенційних позичальників. До списку 

найбільш популярних у світовій практиці моделей віднесено: «правила шести 

С», КАМПАРІ (CAMPARI), ПАРТС (PARTS), ПАРЗЕР (PARSER).  
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На нашу думку, кожен метод визначення ризиковості надання споживчої 

позики заслуговує на увагу, проте основною метою нашого дослідження є не 

остаточний вибір  моделі оцінки кредитного ризику, а бажання введення в дію 

єдиної системи показників визначення кредитоспроможності для усіх 

фінансових установ України, та закріплення даної постанови на 

законодавчому рівні. 

Вважаємо що, для реалізації ефективного державного регулювання 

ринку споживчого кредитування необхідно законодавчо визначити та вправно 

поєднати інструменти та способи його здійснення.  

До можливих способів регулювання досліджуваних відносин можемо 

віднести ті, які здійснюються із прямим втручанням органів державної влади у 

процес споживчого кредитування та ті, що опосередковано впливають на 

кредитування населення України.  

Повний список способів здійснення законодавчого регулювання 

споживчого кредитування населення поданий на рис. 3.7. Удосконалити 

процес здійснення споживчого кредитування, завдяки прямому впливу 

законодавчих органів влади можливо шляхом зміни цілої системи дій 

українського державного управління, через встановлення стратегічної цілі 

державного регулювання активно розвивати ринок товарів і послуг в країні та 

позикові відносини у рамках його функціонування, в межах реалізації 

політики стабілізації соціально-економічного піднесення України.  

Тактичними цілями при цьому повинні слугувати: збільшення довіри 

населення України до кредитного сектору та платоспроможного попиту 

громадян держави на досліджувану послугу, збільшення обсягів пільгового 

споживчого кредитування, створення конкурентного середовища для відкритої 

та прибуткової діяльності фінансово-кредитних установ держави. 
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        Примітка: Авторська розробка. 
Рис 3.7. Способи здійснення законодавчого регулювання банківського споживчого 

кредитування населення України 

Державне 
регулювання 
споживчого 

кредитування 

Безпосереднє: 

Здійснюється із прямим 
втручанням державних 
органів влади, у роботу 
фінансово-кредитних 

установ, із метою визначення 
стратегічних, соціально-

економічних цілей держави у 
секторі споживчого 

кредитування України. 

Опосередковане: 

Здійснюється із непрямим 
впливом державних органів влади 

у роботу фінансово кредитних 
установ на споживчому ринку, 

через зміну відсотків за 
кредитами рефінансування, зміну 
облікової ставки Національного 
банку України чи регулюванні 

валютного курсу. 

Із застосуванням законодавчого 
тиску: 

Встановлення на законодавчому рівні 
правил та норм процесу здійснення 
кредитування населення. Основним 
документом, що регулює досліджувані 
відносини є Закон України «Про 
споживче кредитування». 

Із застосуванням адміністративних 
важелів: 

Із застосуванням економічних 
важелів: 

Фіскально-бюджетне регулювання 

Інструменти: податкові ставки, система 
державного кредитування населення. 

Монетарне регулювання 

Інструменти: валютний курс, облікова 
ставка Національного банку України, норми 
обов’язкового резервування 

Цінове регулювання 
Інструменти: формування обмежень величини відсоткових ставок за споживчими кредитами. 
 

Валютне регулювання 
Інструменти: дисконтна політика Національного банку України, валютний курс, валютні 
інтервенції, обмеження чи заборони видачі споживчих кредитів в іноземній валюті. 
 

Квотування 

Встановлення на 
державному 
рівні 
задекларованої 
частки 
іноземного 
капіталу у 
загальному 
статутному 
капіталі 
фінансово-
кредитних 
установ, з 
метою захисту 
вітчизняного 
кредитного 
ринку. 

 

Застосування 
штрафів 

 Це система 
заходів і дій  
держави, 
спрямованих  
проти 
порушення  
фінансово–
кредитними 
установами  
законодавства, 
стосовно 
правил ведення 
кредитної 
діяльності на 
споживчому 
ринку України.  
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Процес збільшення продуктивності державного регулювання споживчого 

кредитування в Україні через опосередковане законодавче втручання можливо 

реалізувати вдосконаливши політику облікової ставки НБУ. Органи державної 

влади, з нашої точки зору, повинні у одному із пунктів Закону України «Про 

споживче кредитування» зазначити пряму залежність зміни відсоткових ставок за 

споживчими позиками від зміни розміру облікової ставки НБУ, із визначенням 

максимально високої різниці між ними. Завдяки цьому центральний банк України 

матиме безпосередній вплив на кредитний сектор держави та зможе регулювати 

розмір плати населення за можливість використання послуги споживчого 

кредитування, що сприятиме захисту інтересів споживачів досліджуваної послуги 

та збільшенню ефективності здійснення державного регулювання споживчого 

кредитування в країні. 

Необхідним є й врегулювання ув’язки рівня зміни відсоткових ставок за 

кредитами рефінансування і споживчими позиками, оскільки на даному етапі 

розвитку кредитних відносин в Україні основні інструменти впливу НБУ на ринок 

кредитних послуг є недієвими та нездатними впливати на фінансову політику 

банківських установ держави. Державне регулювання відсоткової політики 

кредитного сектору України збільшить власну ефективність, шляхом 

законодавчого збалансування діяльності міжбанківського валютного ринку та 

банківського ринку споживчого кредитування. 

Також виокремлюємо регулювання споживчого кредитування, що 

здійснюється із застосуванням законодавчого тиску, де інструментами реалізації 

виступають законодавчі нормативно-правові акти, зокрема Конституція України, 

Закон України «Про споживче кредитування» та Закон України «Про захист прав 

споживачів»  із застосуванням економічних та адміністративних важелів, де до 

списку інструментів відносимо заходи квотування частки споживчого ринку 

держави та окремих фінансово-кредитних установ, із метою недопущення 

створення монополій у секторі кредитування ринку товарів та послуг і систему 
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штрафів для кредитних організацій, внаслідок зменшення продуктивності їх 

основної діяльності.  

Ми вважаємо, що для ефективного здійснення державного нагляду та 

контролю ринку споживчого кредитування необхідне створення єдиного 

державного бюро кредитних історій, основні засади діяльності та завдання 

функціонування якого будуть закладені законодавством України. 

В Україні на сьогоднішній день існує чотири бюро кредитних історій, які 

отримали відповідні ліценції: 1) Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»; 2) Закрите акціонерне товариство 

«Міжнародне бюро кредитних історій»; 3) Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Українське бюро кредитних історій»; 4) Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Бюро кредитних історій «Русский стандарт» [209].  

Основними недоліками роботи яких є: відсутність акумуляції загальної 

інформації про попередніх  користувачів послуги споживчого кредитування і 

відповідно унеможливлення процесу достовірної оцінки ризику надання позики 

потенційному позичальнику; вартість послуги кожного окремого бюро є 

фіксованою та частково перекладеною в ціну за користування позикою, а в зв’язку 

з політикою конфіденційності кожної установи зазначеного типу, фінансовим 

установам часто потрібно звертатись в усі чотири бюро, так і не одержавши 

інформацію про потрібного їм клієнта та неспроможність здійснення постійного 

нагляду за концентрацією кредитних ризиків банківського сектору з сторони 

Національного банку України. Зазначимо, також те, що для відкриття приватних 

бюро кредитних історій в Україні необхідно одержати ліцензію, ліцензування 

діяльності зазначених фінансових компаній має відбуватись у відповідності до 

вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» 

[201], Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» 

[200]. 

Однозначно держава, в особі Національного банку України, буде найбільш 



185 

 

некорумпованим та прозорим наглядачем за об’єктивним та своєчасним 

висвітленням кредитних історій, тому, незрозумілим є зволікання державних 

законотворців, які переносять створення Єдиного бюро кредитних історій до 

«кращих часів».  

           В свою чергу створення єдиного державного бюро кредитних історій 

дозволить систематизувати інформацію, надану банками та небанківськими 

фінансово-кредитними установи, що стосується процесу одержання, користування 

та погашення боргових зобов’язань громадянами України, уможливити 

безперебійний та прозорий контроль та нагляд за скупченням кредитних ризиків у 

банківському секторі країни, відповідно завдяки цьому фінансово-кредитні 

установи формуватимуть резерви покриття зазначених ризиків, збільшуючи 

власну надійність та кредитоспроможність. Стане можливим збільшення 

конкуренції та розширення спектру послуг на ринку функціонування приватних 

бюро кредитних історій, зменшення вартості плати за користування кредитними 

позиками, шляхом підвищення рівня визначення ризиковості кожного окремо 

взятого договору.  

А також створення державного реєстру кредитних історій дозволить 

привести українське законодавство у відповідність до загальноєвропейських 

стандартів, шляхом створення законодавчого акту, покликаного регламентувати 

процес створення, ліцензування та діяльності єдиного державного бюро кредитних 

історій в Україні.       

Неправомірним, на нашу думку, є те що лише деякі користувачі виявляють 

бажання передавати інформацію на договірних засадах, або в добровільному 

порядку [186]. Ми переконані в тому що на законодавчому рівні повинно бути 

закріпленим положення про обов’язкове надання інформації про процес 

споживчого кредитування кожного окремого позичальника, для збільшення 

достовірності оцінювання кредитоздатності позичальників, фінансово-кредитними 

установами.  
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Перевагами від удосконалення державного регулювання споживчого 

кредитування шляхом створення єдиного державного бюро кредитних історій 

зможуть скористатись, насамперед фінансово-кредитні установи України. Оскільки 

відкритий доступ до інформації про потенційного позичальника дозволить швидко та 

якісно аналізувати фінансову спроможність можливого позичальника. Сьогодні в 

Україні діють декілька приватних бюро подібного типу, і для одержання необхідної 

інформації фінансово-кредитним установам потрібно надсилати запити одразу в 

декілька, поза як списки кредитних історій у них різняться.  

Позитивною зміною слугуватиме і підвищення прогнозованості визначення 

рівня ризиковості споживчого кредитування, бо на наше переконання державне 

бюро кредитних історій повинне стати основним фільтром визначення 

потенційних ризиків, а також індикатором попередження високої концентрацїї 

кредитних ризиків фінансово-кредитними установами. Актуальною є й вирішення 

проблеми збільшення обсягу проблемної заборгованості та, відповідно, 

зменшення якості кредитних портфелів банківських та небанківських кредитних 

установ, що стоїть особливо гостро. Вважаємо, що можливість адекватної оцінки 

кредитоспроможності та платоздатності позичальників дозволить уникнути 

накопичення значних обсягів безнадійної заборгованості.  

А ще створення державного реєстру кредитних історій дозволить знизити 

вартість ризик-премії, яка закладається у ціну кожного окремо взятого споживчого 

кредиту, оскільки ступінь ризику можливо буде визначити з більшою 

достовірністю. До основних позитивних змін, що прогнозуються, від створення 

єдиного бюро кредитних історій для населення України віднесено зменшення 

вартості користування послугою споживчого кредитування. Бо у зв’язку з змогою 

ефективно оцінити фактор ризику кредитного договору, уникнути шахрайських 

дій позичальників, відсоткова плата за споживчими позиками буде нижчою. 

Також стане можливим збільшення кредитного ліміту та зменшення відсоткової 

плати, під час кожного наступного кредитування. Так, як європейські фінансово-
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кредитні установи давно використовують програму «лояльності для постійних 

клієнтів», основними перевагами для позичальників в якій є підвищення довіри до 

відповідальних клієнтів, що разове збільшення суми можливого боргу, зменшення 

застави та зниження процентної плати за споживчими позиками. 

Перевагою від законодавчого розпорядження створення єдиного бюро 

кредитних історій для діючих приватних бюро подібного типу стане розширення 

спектру послуг. Оскільки єдиний державний реєстр стане централізованим 

інформатором кредитних історій, для сьогодні діючих приватних бюро це стане 

поштовхом для розвитку та збільшення списку можливих послуг, до яких 

відносяться: кредитні скоринги, оцінка фінансового стану позичальників, та інша 

необхідна аналітика. 

Щодо реалізації державних інтересів шляхом створення єдиного бюро 

кредитних історій, то це стане ознакою дотримання умов меморандуму з МВФ, 

який вступив в дію 2 березня 2017 року і дозволить, одержати черговий грошовий 

трансферт, для розвитку економіки країни загалом та ринку споживчого 

кредитування зокрема.  

А також дотримання умов  меморандуму між Україною та Європейським 

Союзом, бо державне регулювання проблемної заборгованості, та посилення 

банківського нагляду дозволить здійснювати моніторинг густоти кредитного 

ризику української банківської системи, закордонним спостерігачам, а також 

відкриття зазначеного реєстру гарантуватиме отримання Києвом фінансової 

допомоги, зазначеної у меморандумі.  

Неабиякого значення має і наближення вітчизняного законодавства до 

загальноєвропейських стандартів регулювання кредитних відносин. Так як у 

більшості країн Європи, серед яких Польща, Португалія, Австрія, Румунія, 

Болгарія та інші, існують законодавчі акти, що регламентують діяльність єдиного 

бюро кредитних історій. Загальна кількість країн Європейського Союзу, в яких 

діють загальнодержавні бюро зазначеного типу складає шістнадцять вже діючих 
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та шість на стадії відкриття, а тому державне регулювання споживчого 

кредитування в Україні повинно у законодавчому порядку вирішити проблему 

створення означеного бюро. 

Створення єдиного державного бюро кредитних історій забезпечить 

можливість повсякчасного контролю та нагляду за якістю кредитного портфеля 

банківської системи України з сторони НБУ. Бо у кредитній історії 

зазначатиметься загальна інформація про позичальника, фінансові показники його 

професійної діяльності, наявність та опис застави, гарантії та перелік поручителів, 

а також повні параметри кредиту та витяги судових рішень, при наявності. Вказані 

дані дозволять повноцінно та повсякчасно аналізувати обсяги проблемної та 

безнадійної заборгованості загалом у банківському секторі країни та зокрема у 

кредитному портфелі будь-якого окремо взятого банку. 

Означимо, те що економічна політика України зорієнтована на ринкові 

перетворення в контексті євроінтеграції. Тому, сьогодні важливого значення 

набуває регулювання розвитку ринку споживчих товарів та процесу надання 

кредитних послуг в його межах. 

Основне значення проведеного дослідження полягає в можливості 

використання його результатів у ході вдосконалення законодавства у сфері 

споживчого кредитування на державному рівні. 

Як висновок із дослідження законодавчого базису державного регулювання 

відносин кредитування на ринку споживчих товарів та послуг України, хочемо 

зазначити, те, що Закон України «Про споживче кредитування», від 10 червня 

2017 року є великим кроком до покращення регулювання досліджуваних відносин 

та захисту прав позичальників нашої держави.  

Зрозумілим є прагнення українських законодавців наблизити нормативно-

правове регулювання кредитних відносин до рівня провідних країн світу, проте, 

нажаль, новостворений закон містить ряд неточностей та прогалин, які ми 

детально описали у даному дослідженні. Вважаємо, що запропоновані нами кроки 
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удосконалення національного законодавства у сфері споживчого кредитування 

дозволять якісно змінити інституційний базис державного регулювання 

споживчого кредитування  України, представленого Законом України «Про 

споживче кредитування» у відповідності до потреб національної економіки та 

вимог Європейського Союзу. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Стратегічними пріоритетами державного регулювання розвитку кредитної 

діяльності на споживчому ринку України визначені: збільшення обсягів наданих 

споживчих кредитів фінансово-кредитними установами України, підвищення 

ефективності функціонування банківського кредитування ринку споживчих 

товарів та послуг, шляхом удосконалення банківського нагляду в особі 

Національного банку України, підвищення рівня охоплення споживчим 

кредитуванням населення, підвищення рівня охоплення споживчим 

кредитуванням роздрібного товарообороту України, поступове нарощення рівня 

капіталізації банківської системи України, покращення якісних характеристик 

споживчого кредитування. Їх реалізація забезпечить підвищення 

конкурентоздатності фінансово-кредитних установ країни, стабілізацію цінової 

політики вітчизняних кредитних організацій, захист прав споживачів та 

кредиторів ринку споживчого кредитування та стимуляцію розвитку ринку 

споживчого кредитування із соціальної орієнтацією кредитних відносин. 

Організаційно-економічний механізм державного регулювання споживчого 

кредитування складається з суб’єктів, об’єктів, методів, форм, функцій, шляхів 

оптимізації та цільових орієнтирів здійснення процесу регулювання ринку 

споживчого кредитування. Основною метою оновлення діючого механізму є 

створення сприятливих умов для стабільного розвитку споживчого кредитування в 

Україні, підвищення конкурентоздатності українських фінансово-кредитних установ 
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та здійснення постійного моніторингу за їх діяльністю на ринку товарів та послуг. 

Він передбачає послідовну реалізацію таких  заходів організаційного характеру як: 

інституційний розвиток процесу удосконалення законодавчого та нормативного 

регулювання, захист прав та безпеки споживачів, стабільний розвиток та економічне 

зростання обсягів споживчого кредитування в Україні, а також забезпечення 

фінансової, соціальної та політичної стабільності, і ще таких блоків удосконалення 

державного регулювання споживчого кредитування економічного характеру як: 

організаційно-адміністративний, економічний, коригувальний та нормативно-

регулятивний блок. В підсумку його реалізації настане фінансова, соціальна та 

макроекономічна стабілізація розвитку ринку споживчого кредитування в Україні. 

Основними напрямами удосконалення інституційного базису здійснення 

споживчого кредитування в Україні є: зміна базового визначення поняття 

«споживчий кредит», доповнення новоствореного законодавчого акту 

положеннями, що стосуються захисту прав та інтересів кредиторів, вимога чіткіше 

та детальніше описувати вимоги до фінансового-кредитних організацій, щодо 

надання послуги споживчого кредитування, із якомога меншою кількістю винятків 

із законодавства, введення в  Закон України «Про споживче кредитування» 

положення, що забороняє встановлювати в договорі про надання споживчого 

кредиту будь-які збори, відсотки, комісії, платежі тощо за дії, які не є послугою, 

безпосередньо пов’язаною із процесом здійснення споживчого кредитування, 

поширити дію згадуваного вище закону на кредити з нульовим відсотком сплати 

за користування ними, повернути повну відповідальність за надання неправдивої, 

недостовірної чи неповної інформації кредиторами, користувачам послуги 

споживчого кредитування. Врахування запропонованих нами нововведень 

сприятимуть удосконаленню здійснення державного регулювання кредитних 

відносин на ринку товарів та послуг в Україні. 

Повний перелік основних результатів даного розділу опубліковано у працях 

[88, 134, 139]. 
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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’єкту державного 

регулювання є віддзеркаленням основних соціально-економічних та політичних 

відносин в 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 виводиться 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 



192 

 

довіри 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 з 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 і опосередкованого державного управління процесами 

розвитку банківського споживчого кредитування.  Поєднання елементів 

організаційно-економічного механізму дозволяє реалізувати потенціал банківської 

системи в напрямі фінансового забезпечення і активізації розвитку внутрішнього 

споживчого ринку держави.  

4. Дослідження стану споживчого ринку як передумови реалізації державної 

політики регулювання розвитку банківської кредитної діяльності дало 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 

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 17,6 %), зниження рівня частки кредитів, наданих домашнім 
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господарствам, у  ВВП (на 36,5 %) та обсягів споживчого кредитування, що 

припадає одного працюючого громадянина України (на 23,1 %), збільшення 

відсоткових ставок за споживчими позиками у продовж всього періоду 2008-2016 

рр. (у національній валюті на 7,2 %, у 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 недостатності удосконалення організаційно-економічного 

механізму державного регулювання банківської кредитної діяльності на 

споживчому ринку. 

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 

інституційно-правовий  базис досліджуваних відносин, неефективний контроль і 

захист прав споживачів аналізованої банківської послуги, недосконала політика НБУ 

у 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. Обгрунтовані стратегічні пріоритетні напрямки реалізації організаційно-

економічного механізму державного регулювання банківської кредитної 
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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, яка 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 
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банківської кредитної діяльності на споживчому ринку в Україні, впровадження 

яких орієнтоване на вищий рівень регламентованості та керованості процесів і 

відносин в аналізованій сфері. Це рахунок уточнення поняття “споживчий 

кредит”; удосконалення системи захисту прав та інтересів кредиторів; чіткіша 

формалізація вимог до фінансового-кредитних організацій; інституціалізація 

договірних обмежень відносно зборів, відсотків, комісій, платежі за дії, які не є 

послугою, безпосередньо пов’язаною із процесом здійснення споживчого 

кредитування. Важливими тактичними завданнями органів державної влади під 

час покращення інституційно-правового базису досліджуваних відносин повинні 

стати: нормативно-правове регламентування надання кредитів з нульовим 

відсотком; упровадження повної відповідальності за надання неправдивої, 

недостовірної чи неповної інформації  кредиторами користувачам послуги 

споживчого кредитування. 



196 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Абалкин Л. И. Экономическая энциклопедия. Москва: Экономика, 1999. 

1055 с.  

2. Азарян Е. М. Потребительский рынок: становление и развитие: 

монографія. Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002. 19 с.  

3. Азрилиян А. Н. Большой экономический словарь.  Изд. 2-е, испр. и доп 

Москва: Институт новой экономики, 2002. 1472 с.  

4. Андрійчук В. Г. Ринок товарів народного споживання: основні напрями і 

пріоритети формування (внутрішній та зовнішні аспекти). Київ: Укр. академія 

зовнішньої торгівлі, 1995. 249 с.  

5.  Базилевич В. Д.  Економічна теорія. Політекономія. Київ: "Знання–Прес", 

2014. 710 с.  

6. Базилевич В. Д.  Економічна теорія. Політекономія. Київ: "Знання–Прес", 

2001. 

7. Блайт Дж. Основы маркетинга. Київ: Знання-Прес, 2003. 258 с.  

8. Блэк Дж. Экономика: толковый словарь: англо-русский. Москва: Весь 

Мир, 2000. 840с.  

9. Брегель Э. Я. Денежное обращение и кредит капиталистических стран. 

Москва: ГОСФИНИЗДАТ, 1955. 423 с.  

10. Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ: 

ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.  

11.  Витанович І. Історія українського кооперативного руху. Із праць 

історико-фінансової секції НТШ. Нью-Йорк : Товариство української кооперації, 

1964. 624 с.  

12. Вишневский А. А. Банковское право Англии. Москва: Статут, 2000.           

300 c.  

13. Вовчак О. Д. Кредит і банківська справа : підручник. Київ: Знання, 2008. 

564 с.  



197 

 

14. Гальчинський А. С. Теорія грошей: навч. посіб. Київ: Основи,1996.           

413 с.  

15. Грязновой А. Г. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. 

Москва: Финансы и статистика, 2002.  673с.  

16. Дзюблюка О. В. Банківські операції: підручник. Тернопіль: Економічна 

думка, 2009. 696 с.  

17. Дзюблюка О. В. монографія.Тернопіль: «Карт-Бланш», 2007. 308 с. 

18. Жуков Е. Ф. Банки и банковские операции: ученик.  Москва: Юнити, 

2002. 491 с.   

19. Коробова Г.  Г. Банковское дело : учеб. пособие. Москва: Экономист, 

2005. 751 с.  

20. Крупнов Ю. С. Проблемы планирования долгосрочного кредита в 

России: учеб. пособие. Москва: МФИ, 2010. 211 с.  

21. Крюков Р. В. Банковское кредитование : пособие. Москва: А-Приор, 2009. 

239 с.  

22. Лаврушин О. И. Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс : учебное пособие. 

Изд. 4-е, испр. и доп. Москва: Кнорус, 2010. 320 с.  

23. Лаврушин О. И. Управление деятельностью коммерческого банка : 

учебник. Москва: Юрист, 2002. 688 с.  

24. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: навч. посіб. Київ: Знання, 

2004. 215 с.  

25. Лобозинська С. М. Державне регулювання банківської системи України: 

монографія. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 416 с.  

26. Малиновский В. Я. Державне управління: навч. посіб. Вид. 2-е, доп. і 

випр. Київ: Атіка, 2003. 576 с.  

27. Мочерний С. В. Економічна теорія: посібник для студентів вищих 

закладів освіти. Київ: Вид. центр «Академія», 1999. 592 с.  

28. Пашковский В. С. Кредитно-расчетный механизм в системе управления 



198 

 

отраслью. Москва: Финансы, 1980. 144 с.  

29. Предборський В. А. Основи економічної теорії: підручник. Київ: Кондо, 

2002. 621 с.  

30. Рибалкін В. О. Політична економія. Київ: Академвидав, 2007. 672 с.  

31. Савлук М. І. Гроші та кредит:  підручник. Київ: КНЕУ, 2001. 602 с.  

32. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. Київ, 

1998. 262 с.  

33. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки: навч. посіб. Київ: 

Вікар, 2003. 262 с.  

34. Туган-Барановский М. И. Основы политической экономии. Изд. 5-е, 

испр. и доп. Петроград: Издание юридического книжного склада «Право», 1918.  

35. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки: навч. посіб. Київ: 

Знання, 2006. 435 с.  

36. Антонов Н. Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки.  

Москва: Финстатинформ, 2005. 272 с.  

37. Белоглазова  Г. Н., Кроливецка Л.П. Банковское дело: розничный бизнес 

: учеб. пособие. Москва: Кнорус, 2010.  416 с. 

38. Вовк В. Я.,  Хмеленко О. В. Кредитування і контроль: Навч. посіб. Київ: 

Знання, 2008. 463 с.  

39. Дідьківська Л. І., Головко Л. С.  Державне регулювання економіки: навч. 

посіб. Київ: Знання- Прес, 2000. 428с.  

40. Загородній  А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. Київ: 

Знання, 2007. 1072 с.  

41. Иванов. В. В., Соколов Б. И. Деньги. Кредит. Банки: ученик. Изд. 2-е, 

испр. и доп. Москва: Велби. Проспект, 2009. 275 с.  

42. Карпов В. А., Кучеренко В. Р. Маркетинг: прогнозування кон’юнктури 

ринку : навч. посібник. Київ: Знання, 2001. 215 с.  

43. Круш П. В., Алексєєв В. Б. Гроші та кредит: навч. посіб. Київ: Центр 



199 

 

учбової літератури, 2010. 216 с.  

44. Коноплицкий В. А., Филина А. И. Маркетинг, рынок, финансы: термино-

логический словарь-справочник. Київ: Имекс, 2002. 184 с.  

45. Лобанова А. А., Чугунова А. В. Енциклопедия финансового риск-

менеджмента. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005. 878 с.  

46. Михасюк І. Р., Швайка Л. А. Державне регулювання економіки: 

підручник. Львів: «Магнолія плюс», 2006. 220 с.  

47. Мочерний С. В., Тришак Л. С. Банківська система України. Львів: Тріада 

плюс, 2004. 304 с.  

48. Романовский М. В., Белоглазова Г. Н. Финансы и кредит: учебник. 

Москва: Высшее образование, 2006. 355 с.  

49. Сенчагов В. К., Архипов А. И. Финансы, денежное обращение и кредит. 

Москва: Проспект, 1999. 496 с.  

50. Бесєдін В. Ф., Чугунок І. Я., Циганюк А. В. Ринкова трансформація 

економіки України: проблеми регулювання. Київ, 2005. 551 с.  

51. Бибик С. П., Сюта Г. М. Словник іншомовних слів: тлумачення, 

словотворення та слововживання. За ред. С. Я. Єрмоленко. Харків: Фоліо, 2006. 

623 с.  

52. Климко Г. Н., Нестеренко В. П.,  Колісник Л. О. Основи економічної 

теорії: політекономічний аспект : підручник. За ред. Г. Н. Климко. Изд. 2-е, испр. и 

доп. Київ: Вища школа, Знання, 1997. 743 с.  

53. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и 

туризм: учебник для вузов. Москва: ЮНИТИ, 1998. 185 с.  

54. Коцовська Р., Ричаківська  В.,  Табачук Г. Операції комерційних банків. 

За ред. Коцовської Р. Вид. 2-е , перероб. і доп.  Львів: ЛБІ НБУ, 2002. 516 с.  

55. Лазепко І. М., Алексеєнко М. Д., Сивульський М. І. Банківські операції : 

навч. посіб. За ред. Мороза А. М.  Київ: Університет «Україна», 2007. 328 с.  

56. Міщенко В. І., Слав’янська Н. Г., Коренєва О. Г. Банківські операції: 



200 

 

підручник. Вид. 2-е , перероб. і доп. Київ: Знання, 2007. 796 с.  

57. Мороз А. М., Савлук М. І., Пуховкіна М. Ф. Банківські операції : 

підручник. За ред. А. М. Мороза. Вид 3-тє., перероб. і доп. Київ: КНЕУ, 2008.        

608 с.  

58. Мороз А. М., Шевченко Р. І., Дубик І. В. Кредитний менеджмент: навч. 

посібн. за ред. А. М. Мороз. Київ: КНЕУ.  

59. Реверчук С. К., Ковалюк А. О., Яворська Т.В. Управління 

реструктуризацією фінансових посередників в економіці України. За ред.                

д.е.н., проф. С. К. Реверчука. Львів: Растр-7, 2011. 280 с.  

60. Савлук  М. І, Мороз  А. М., Пуховкіна М. Ф.  Гроші та кредит : 

підручник. За заг. ред. М. І. Савлука. Вид 3-тє., перероб. і доп. Київ: КНЕУ, 2002. 

598 с.  

61. Синки Дж. Ф., Левиты Р. Я., Пинскер Б. С. Управление финансами в 

коммерческих банках. Москва: Catallaxy, 1994. 820 с.  

62. Чистов С. М.,  Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф. Державне регулювання 

економіки. Київ : КНЕУ, 2005. 440 с.  

63. Антонюк Я. М., Андрійчук В. Г., Мокій А. І., Коломійчук В. С., Німко В. 

Р. Основні засади реформування внутрішньої торгівлі. Львів, 1996. 37с.  

64. Арбузов С. Г., Колобов Ю. В., Міщенко В. І., Науменкова  С. В. 

Банківська енциклопедія. Київ: Центр наук. дослідж. Нац. банку України: Знання, 

2011. 504 с.  

65. Бутенко А. І., Кучеренко В. Р., Рак Є. В., Ягорлицький В. А. 

Кон’юнктурний аналіз товарного ринку. Одеса: Інститут проблем ринку і 

економіко-екологічних досліджень НАН України, 1999. 155 с.  

66. Єпіфанов А. О., Дехтяр Н. А., Мельник Т. М., Школьник І. О. Оцінка 

кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання: 

монографія. Суми: УАБС НБУ, 2007.  286 с.  

67. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання 



201 

 

економіки. Київ : Атіка, Ельга-Н, 2000. 592 с.  

68. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э. и др. Коммерческие банки. Под ред.                  

В. М. Усоскина. Москва: Прогресс, 1983.  

69. Економічна енциклопедія: у 3-х т. / за ред. С. В. Мочерний та ін. Київ: 

Видавничий центр «Академія», 2001. Т.2. 848 с.  

70. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: у 2 т. / за ред.                     

К. Р. Макконел, С. Л. Брю. Москва: Республика, 1992. Т.1. 34 с.  

71. Бондарь О. П. Кредитування населення на споживчі потреби: автореф. 

дис. …канд. екон. Наук: 08.00.08. Київ, 2007. 19 с.  

72. Гродецька Т. М. Трансформація споживчого ринку та його регулювання 

в перехідній економіці: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01. Харків, 2002.            

20 с.  

73. Попович Т. М. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку 

споживчих товарів: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03/ Тернопільський 

національний економічний університет. Тернопіль, 2008. 20 с.         

74. Воротін В. Є. Формування системи державного регулювання 

національної економіки в умовах глобальних ринкових трансформацій: дис. ...     

д-ра наук з держ. управ.: 25.00.02. Київ, 2003. 459 с.  

75. Калашникова З. В. Механизм кредитования торговых организаций в 

российских коммерческих банках и пути его совершенствования: дис. …         

канд. экон. наук: 08.00.10. Москва: РГБ, 2003. 259 с.  

76. Коваленко И. В. Экономический механизм кредитования 

сельскохозяйственных предприятий: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05, 08.00.10. 

Москва: РГБ, 2007.  200 с.  

77. Шаповал О. А. Управління ризиками банківського споживчого 

кредитування. дис. … канд. экон. наук: 08.00.08. Київ, 2017. 255 с. 

78. Афанасьєва О. П. Особливості та місце товарного ринку в системі 

ринків. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 3. С. 3-8.  



202 

 

79. Алексеева Д. Г., Пыхтин С. В.  Правовые проблемы потребительского 

кредитования на современном этапе. Закон. 2005. № 12. С. 55-65.  

80. Антонюк О. І., Особливості формування капіталу комерційними банками 

в Україні. Інноваційна економіка. 2014. № 1 (50). С. 160-164.   

81. Бауэр В., Дубков С.,  Кузнецова Ю., Дадалко В. Методические основы 

управления операционным риском коммерческого банка. Банкавский веснiк. 2011. 

№ 34. C.39-46.  

82. Бачо Р. Й. Державне регулювання ринків небанківських фінансових 

послуг  України: ретроспективний аналіз. Теорія та практика державного 

управління. 2014. № 4 (7). С. 1-11.  

83. Біломістний О. М. Особливості структури механізму кредитування 

малого бізнесу. Вісник Університету банківської справи Національного банку 

України. 2013. № 1(16). С. 61-65.  

84. Бублик Л. Я., Мицак О. В. Розвиток споживчого ринку як об’єкту 

державного регулювання. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 18. С. 44-47. 

85. Бублик Л. Я., Мицак О. В. Теоретико-методологічні аспекти формування 

та розвитку споживчого ринку. Агросвіт. 2017. № 18. С. 59-63. 

86. Бублик Л. Я., Мицак О. В. Організаційно-економічний механізм 

кредитування споживчого ринку. Менеджер. 2017. № 4 (77). С. 127-134. 

87. Бублик Л. Я., Мицак О. В. Етапи розвитку споживчого кредитування в 

Україні. Економічний форум. 2017. № 4. С. 222-229. 

88. Бублик Л. Я. Ефективність реалізації організаційно-економічного 

механізму регулювання кредитної діяльності на споживчому ринку України. 

Агросвіт. 2017. № 22. С. 53-60. 

89. Бублик Л. Я. Тенденції розвитку процесу рефінансування банківської 

системи як ключового інструменту державного регулювання кредитних послуг в 

Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 23. С. 76-82. 

90. Бублик Л. Я. Сучасний стан споживчого ринку як передумова реалізації 



203 

 

державної політики регулювання споживчого кредитування. Економіка і держава. 

2017. № 12. С. 120-124. 

91. Бондар О. П. Банківське споживче кредитування населення. Науковий 

вісник: Фінанси банки, інвестиції. 2009. №4. С. 68-83  

92. Вінниченко О. В. Аналіз ринку споживчого кредитування в Україні. 

Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 2015. №4. С. 245-252. 

93. Вовчак О., Меда Н. Модернізація підходів до оцінки 

кредитоспроможності позичальників банків. Вісник НБУ. 2013. С. 11-15. 

94. Волкова Н. И., Волкова В. В. Комплекс механизмов кредитования 

предприятий малого и среднего бизнеса в Украине. Науковий вісник НЛТУ 

України. 2013. № 16. С. 196-207.  

95. Воробйова О. І. Функціонування механізму короткострокового 

кредитування в сільському господарстві. Экономика и управление. 2012.  № 4.       

С. 67-72.  

96. Гарагонич Н. Л. Теоретичні питання державного регулювання 

господарської діяльності.  Юридична освіта практика та освіта. 2010. № 1.           

С. 141-147.  

97. Гнатовська Н. О. Проблеми споживчого кредитування в Україні. Вісник 

студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького торгівельно-

економічного інституту Київського національного торгівельно-економічного 

університету. 2015. № 23. С. 137-143.  

98. Гриньков Д. Просимулировали. Бизнес. 2010. № 34. С. 23-24.  

99. Даниленко А., Шелудько Н. Тенденції та наслідки активізації 

споживчого кредитування в Україні . Вісник Нац. банку України. 2006. № 5.                   

С. 36-38.  

100. Дрогомирецька М. І. Проблеми формування кон’юнктури споживчого 

ринку України. Економіка АПК. 2008. № 10. С. 113.  

101. Дубницький В., Лісна Р., Кузьміна К. Споживче кредитування та 



204 

 

перспективи його розвитку в Україні. Коммерсант. 2015. № 10. С. 8-13.  

102. Дубчак О. Проблеми правового регулювання споживчого кредитування 

в Україні. Світ фінансів. 2013. № 2. С.152-158.  

103. Івасів І.Б. Банківська система України: криза, катастрофа чи нові 

можливості? Асоціація українських банків: Університет банківської справи НБУ. 

2015. С. 122-125. 

104. Казимагомедов А. Анализ кредитоспособности индивидуальных 

заемщиков. Бизнес и банки. 1995. № 23. С. 6-8.  

105. Колісник М., Кобилецька О. Проблеми та перспективи функціонування 

бюро кредитних історій України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. № 19.         

С. 208-219.  

106. Крупка М. І. Оцінка обсягів та якості кредитного портфеля банків 

України. БІЗНЕС ІНФОРМ. 2015. № 11. С.1-6.  

107. Кучер. Н. О.  Основні напрямки розвитку споживчого кредитування в 

Україні. Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 

торгівельно-економічного інституту Київського національного торгівельно-

економічного університету. 2015. № 23. С. 451-358.  

108. Лігоненко Л. О. Теоретико-методологічні засади управління 

споживчого ринку. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 6. С. 103-112.  

109. Лошенюк І. Р. Концептуальні підходи до становлення і розвитку 

споживчого ринку України. Формування ринкових відносин в Україні. 2007.  № 11. 

С. 103.  

110. Москвічова О. С. Концептуальні засади державного регулювання 

кредитних послуг України в умовах банківської кризи. Інвестиції: практика та 

досвід. 2014. №15. С. 113-117.  

111. Москвічова О. С. Рефінансування як одна з форм державного 

регулювання ринку кредитних послуг. Економіка. 2013. № 23. С. 310-314.  

112. Москвічова О. С. Стан та оцінка споживчого кредитування в Україні в 



205 

 

умовах банківської кризи.  Економіка та держава. 2013. № 11. С. 75-78.  

113. Мостовенко Н. А. Особливості розвитку банківського споживчого 

кредитування. Регіональний бізнес-економіка та управління. 2012. № 6. С. 12-19.  

114. Орленко О. Споживчий ринок України в умовах інфляції. Вісник 

КНТЕУ. 2009. № 3. С. 5-25.  

115. Павлюк С. М. Кредитні ризики та управління ними. Фінанси України. – 

2003. № 11. С. 105-111.  

116. Партин Г. О., Грудка Я. Р. Стан споживчого кредитування в Україні та 

перспективи його розвитку з врахуванням умов сучасної фінансово-економічної та 

політичної ситуації. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. № 6.  С. 257-262.  

117. Пернарівський О. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських 

ризиків. Вісник НБУ. 2004. № 4. С. 44-48.  

118. Подсыпанин С. С. Правовые основы потребительского кредита в 

Германии. Иностранное право. 2000. № 1. С. 5-19.  

119. Распопова В. А. Споживчий ринок – відправний момент у дослідженні 

розвитку торгівлі. Торгівля і ринок України. 2004. № 16. С. 283.  

120. Романченко О. В. До питання теорії економічного ризику. Фінанси 

України. 1997. № 7. С. 113-117. ( 

121. Руденко М. В. Комбінування інструментів фіскальної і монетарної 

політики. Вісник К ДПУ імені Михайла Остроградського. 2008. № 1(48). С.157-

162.  

122. Саблук П. Т. Економічний механізм АПК у ринковій системі 

господарювання. Економіка АПК. 2007. № 2. С. 3-10.  

123. Сарнаков И. В. Правовое регулирование потребительского 

кредитования в зарубежных правопорядках. Право: теорія и практика. 2009.  № 8 

(121).  С. 42-49.  

124. Сидоренко В. А. Проблеми організації кредитного процесу у 

комерційних банках України. Вісник УБС НБУ. 2013. № 3(6). С. 142-147.  



206 

 

125. Скалецька О. В. Теоретико-методологічне обґрунтування механізму 

кредитування сільськогосподарських підприємств комерційними банками. 

Економіка і управління. 2012. № 4. С. 87–92.  

126. Сороківська З. Розвиток кредитування населення комерційними 

банками в Україні. Банківська справа. 2002. № 5. С. 78-79.  

127. Тахумова О. В. Особенности формирования и развития регионального 

потребительского рынка. Вестник Северо-Кавказского государственного 

технического университета. 2006.  № 4 (8).   

128. Шаповалов А. Національний банк діяв і діятиме адекватно 

загальноекономічній ситуації. Вісник НБУ. 2009. № 3. С. 3-7.  

129. Шевчук О. Споживче кредитування, сучасний стан та перспективи 

розвитку. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

2008. № 101. С. 58- 59  

130. Шиндель В. С. Іпотечне кредитування в Україні: сучасний стан та 

перспективи розвитку. Молодий вчений. 2015. № 1. С.97-100.  

131. Яхно Т. П. Ефективний ланцюг розвитку споживчого ринку «споживач-

виробник-держава». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

2015. С. 99-102.  

132. Bachovska  L. Analysis of the largest banks in Ukraine in the deposit market 

state. Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development: 8-th 

International Scientific conference (Stuttgart, Germany, October 18-th 2014). Stuttgart, 

2014. P. 66-71. 

133. Баховська Л. Я. Особливості функціонування ринку банківських 

депозитних послуг в сучасних умовах розвитку економіки України. Нормативні, 

управлінські та міжнародні аспекти розвитку та права: Праці 1 міжнар. наук.-

практ. конф. (Одеса, 2 вересня 2014). Одеса, 2014. С. 68-72. 

134. Bachovska L. Analysis of indicators of dynamics user market of Ukraine for 

1992-2014. European Applied Sciences: challenges and solutions: 1-st International 



207 

 

Scientific conference (Stuttgart, Germany, March 10-th 2015). Stuttgart, 2015.          

P. 166-170. 

135. Баховська Л. Я. Порівняння депозитної діяльності банків на 

фінансовому ринку України. Сильна економіка України: пріоритетні напрямки 

розвитку: Праці  міжнар. наук.- практ. інтернет - конф. (Тернопіль, 2 жовтня 

2014). Тернопіль, 2014. С. 67-69. 

136. Bachovska L.Consumer - Markt von Waren und Dienstleistungen in den 

modernen Bedingungen. Theoretical and Applied Sciences in the USA: 4-th 

International Scientific conference (New York, USA, June 25, 2015). New York, 2015. 

P. 64-68. 

137. Баховська Л. Я. Сучасні теоретико - методологічні підходи до 

визначення поняття споживчий ринок. Сучасні напрямки теоретичних та 

практичних досліджень в економічній науці: Праці  міжнар. наук.- практ. інтернет- 

конф. (Тернопіль, 27 лютого 2015). Тернопіль, 2015. С. 95-98. 

138. Баховська Л. Я. Аналіз основних стимулів поведінки споживачів на 

ринку товарів і послуг. Дев’яті економіко-правові дискусії: Праці  міжнар. наук.- 

практ. інтернет-конф. (Львів,1 грудня 2015). Львів, 2015. С. 6-10. 

139. Бублик Л. Я. Переваги та недоліки закону України «Про споживче 

кредитування». Механізми реалізації політики модернізації економіки країн. Праці  

міжнар. наук.- практ. конф. (Дніпро, 20-21 жовтня 2017). Дніпро, 2017. С. 25-28. 

140. Бублик Л. Я. Необхідність створення системи ефективного банківського 

нагляду за кредитними відносинами на ринку споживчих товарів та послуг 

України. Naukowa i praktyczna nauka światowа: problemy i innowacje economy.  

Zbiór artykułów naukowych. ( Sopot, Polska, 31 Październik 2017). Sopot, 2017.           

S. 41-45. 

141. Бублик Л. Я., Мицак О. В. Організаційно-економічний механізм 

споживчого кредитування. Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої 

торгівлі України на інноваційних засадах. Праці  міжнар. наук.-практ. конф. 



208 

 

(Львів, 2-3 листопада 2017). Львів, 2017. С. 207-209. 

142. Бублик Л. Я. Інституційний базис державного регулювання кредитної 

діяльності на споживчому ринку провідних країн світу. Новий погляд на розвиток 

економіки країни: Праці II міжнар. наук.- практ. конф. (Харків, 10-11 листопада 

2017). Харків, 2017.  С. 49-53. 

143. Бублик Л. Я. Державна підтримка іпотечного кредитування. Соціальна 

роль. Лабіринти  реальності: Праці IV міжнар. наук.-практ. конф. (Канада – 

Сербія – Азейрбарджан – Польща – Україна, 30-31 жовтня 2017). Канада – Сербія 

– Азейрбарджан – Польща – Україна, 2017. С. 236-240. 

144. Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of 

Capital Measurement and Capital Standards. URL:  

http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf. (дата звернення: 11.07.2015)  

145. Адамик Б. П. Інституційна організація державного регулювання 

діяльності банків в Україні та проблеми її координації. МАНВО. URL: 

http://gisap.eu/ru/node/460 (дата звернення: 19.11.2017)  

146. Банки в Україні погано скорочують проблемні кредити. Економічна 

правда. URL: http://www. epravda.com.ua/news  (дата звернення: 12.12.2016)  

147. Бублик Л. Я. Розвиток державного регулювання іпотечного 

кредитування в Україні. Ефективна економіка. 2017. № 11. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 16.12.2017) 

148. Бюлетень Національного банку України: щомісячне аналітично- 

статистичне видання НБУ. 2016. URL: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id 

(дата звернення: 09.09.2017)  

149. Висока частка проблемних кредитів в активах банків збережеться ще 

кілька років – експерти. finance.ua. 2013. URL: 

http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2013/07/19/305649. (дата звернення: 30.05.2017)  

150. Выговская Л. Проблемные активы украинских банков. 

URL: http://tristar.com.ua/2/art/problemnye. (дата звернення: 18.11.2017)  



209 

 

151. Галасюк В. В., Галасюк В. В. Проблеми оцінки кредитоспроможності 

позичальників. Вісник НБУ. 2001. № 9. С. 54-57. URL:  

http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/credit2.pdf (дата звернення: 

29.08.2016)  

152. Гейвандов Я. А. Принцип государственного регулирования банковской 

системы и его социально-правовые предпосылки. РФБС. 2009. URL: 

http://rfbs.ru/content/view/39/65/. (дата звернення: 13.03.2015)  

153. Єпіфанов А. О., Маслак Н. Г., Сало І. В. Операції комерційних банків: 

Навчальний посібник. Суми: Університетська книга. 2007. 523 с. URL: 

http://banking.uabs.sumdu.edu.ua/index.php/ua/navchannya/navchalni-posibniki-i-

pidruchniki (дата звернення: 19.12.2014)  

154. Значення економічних нормативів по системі банків України за 2008 

рік. URL: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53823&cat_id=84901(дата 

звернення: 08.04.2015)  

155. Канель П., Олейников А. Обзор украинского рынка проленых активов в 

контексте развития профессиональных участников. URL: 

http://www.inventure.com.ua. (дата звернення: 14.07.2015)  

156. Козубович Л. Моделі оцінки кредитоспроможності позичальника. 2017. 

URL: 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21828/2/X_VSNTK_2017v2_Kozubovych_L-

Credit_scoring_models_66-67.pdf (дата звернення: 09.12.2017)  

157. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Київ: Істина. 2008.   

500 с.  URL:  http://radnuk.info/pidrychnuku/admin-pravo/41-kolomoets/524--4-.html. 

(дата звернення: 09.06.2015)  

158. Корнєєв В. Бюро кредитних історій: послуги, функції та організація 

діяльності. Україна фінансова. 2006. URL: 

http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/036.htm (дата звернення: 13.12.2017)  



210 

 

159. Короткий курс лекцій з дисципліни «Гроші. Кредит. Банки». URL: 

https://studme.com.ua/1584072012869/bankovskoe_delo/dengi_kredit_banki_.htm  

(дата звернення: 23.01.2015)  

160. Кравець Р. Пастка для позичальника: що не так із законом про 

споживче кредитування. Forbes Україна. 2017. URL: 

http://forbes.net.ua/ua/opinions/1426575-pastka-dlya-pozichalnika-shcho-ne-tak-iz-

zakonom-pro-spozhivche-kredituvannya (дата звернення: 20.05.2017)  

161. Лазебна І. В. Фінансово-економічні методи державного регулювання 

ринку споживчих товарів в Україні. URL:  

http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/4875/%D1%81.%2068.pdf?sequence=1. 

(дата звернення: 24.11.2016)  

162. Муляр М.  Валютная ипотека: мат или пат? Економічна правда. 2015. 

URL: http://www.epravda.com.ua/rus/columns/2015/02/16/528364/view_print/ (дата 

звернення: 29.05.2017)  

163. Мустафаева Д. Тенденции и перспективы развития рынка проблемных 

активов банков Украины. URL:  http://www. credit-rating.ua/ги/events/press-

releases/13120. (дата звернення: 09.08.2017)  

164. НБУ збільшує рефінансування банків через дефляцію. Економічна 

правда. 2012. URL: http://www.epravda.com.ua/news/2012/07/15/329410. (дата 

звернення: 06.02.2016)  

165. Облікова ставка Національного банку України. URL:  

http://www.bank.gov.ua/  control/uk/publish/article?art_id=26683745&cat_id=55838 

(дата звернення: 01.06.2017)  

166. Основні тенденції грошово-кредитного ринку за 2008 рік URL: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=40863(дата звернення: 

09.02.2017)  

167. Офіційний сайт Асоціації комерційних банків України. URL: http:// 

www. aub.org.ua (дата звернення: 03.05.2017)  



211 

 

168. Офіційний сайт Державного фонду сприяння молодіжному 

будівництву. URL:   http://www.molod-kredit.gov.ua. (дата звернення: 29.05.2017)  

169. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг України. URL:  http://www.nfp.gov.ua/ (дата звернення: 23.04.2017)  

170. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.11.2017)  

171.  Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. URL: 

http://www.imf.org. (дата звернення: 18.01.2017)  

172. Офіційний сайт Національного банку України. URL: 

http://http://www.bank.gov.ua/  (дата звернення: 03.01.2017)  

173. Річний звіт НБУ за 2011 рік. URL:  http://www.bank.gov.ua. (дата 

звернення: 04.09.2017)  

174. Річний звіт НБУ за 2012 рік. URL: http://www.bank.gov.ua. (дата 

звернення: 03.09.2017)  

175. Річний звіт НБУ за 2013 рік. URL: http://www.bank.gov.ua. (дата 

звернення: 03.09.2017)  

176. Селезньов В. В. Основи ринкової економіки України: посібник. Київ: 

А.С.К. 2006. 688с. URL:  http://pidruchniki.ws/12720220/ekonomika/kreditna_politika. 

(дата звернення: 03.05.2016)  

177. Сердюк Л. В. Ефективність процентної політики. URL: http://www.inter-

nauka. com/uploads/public/14198724399943. (дата звернення: 23.09.2017)  

178. Скибенко Я. П. Створення єдиного бюро кредитних історій. URL: 

http://vuzlib.com.ua/articles/book/14095-

Stvorennja_%D1%94dinogo_bjuro_kred/1.html  (дата звернення: 13.12.2017)  

179. Скоропад І. С., Герасимчук О. В. Фіскальна політика як спосіб 

наповнення державного бюджету. Молодий вчений. 2017. № 3. С. 613-617. URL: 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12884/1/080 (дата звернення: 02.05.2016)  

180. Тиркало Р. І.  Банківська справа: навч. посібн. Тернопіль: Карт-бланш 



212 

 

2001. URL: http://www.ebk.net.ua/Book/Bank/B008/4802.htm (дата звернення: 

01.07.2017)  

181. Трускова Т. М., Трускова  Л. В. Финансы и кредит. Москва: Маркетинг, 

2001. 348 с. URL: http://library.cibs.ubs.edu.ua  (дата звернення: 18.06.2017)  

182. Филюк Г., Шевчук О. Тенденції розвитку споживчого ринку України. 

Товари і ринки. 2011. № 1. URL: http://tr.knteu.kiev.ua/files/2011/11/5.pdf (дата 

звернення: 26.10.2014)  

183. Директивы Европейского Союза о предоставлении финансовых услуг: 

Право Европейского Союза 2010. URL: http:// eur-lex.europa.eu/ (дата звернення: 

13.09.2017)  

184. Меморандум щодо врегулювання питання реструктуризації споживчих 

кредитів в іноземній валюті: Постанова Правління НБУ від 07.05.2015. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0160500-15 (дата звернення: 03.07.2017)  

185. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»: 

схвалено Постановою Правління НБУ від 15.03.2004 р. № 104. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04 (дата звернення: 19.11.2017)  

186. Питання уповноваженого органу з державного регулювання діяльності 

бюро кредитних історій: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 р. 

за № 1174. Офіційний вісник України.  2005.  № 49. 59 с.  

187. Показники, на підставі яких Національний банк України приймає 

рішення щодо надання кредитної підтримки банкам у разі реальної загрози 

стабільності їх роботи: Постанова Правління НБУ від 30.04.2009 р. № 262. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0409-09 (дата звернення: 03.05.2017)  

188. Положення про порядок формування та використання резерву для 

відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: затверджено 

Постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0474-00 (дата звернення: 19.11.2017)  

189. Принципи управління кредитним ризиком: документ Базельського 



213 

 

комітету з питань банківського нагляду. URL:  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996_035 (дата звернення: 13.09.2017)  

190. Про деякі питання застосування Національним банком України 

стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи: 

Постанова Правління НБУ від 28.02.2017 р. № 16. URL: 

https://bank.gov.ua/document/download?docId=44753345 (дата звернення: 

19.08.2017)  

191. Про додаткові заходи щодо діяльності банків:  Постанова Правління 

НБУ від 11.10.2008 р. № 319. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0319500-

08. (дата звернення: 03.07.2017)  

192. Про затвердження Положення про надання НБУ стабілізаційних 

кредитів банкам України: Постанова Правління НБУ від 13.07.2010 р. № 327. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0540-10 (дата звернення: 19.08.2017)  

193. Про затвердження Положення про регулювання НБУ ліквідності банків 

України: Постанова Правління НБУ від 30.04.2009 р. № 259 URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0410-09 (дата звернення: 03.05.2017)  

194. Про затвердження Положення про рефінансування та надання НБУ 

кредитів банкам України з метою стимулювання кредитування економіки України 

на період її виходу на докризові параметри: Постанова Правління НБУ від 

04.02.2010 р.  № 47. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0146-10 (дата 

звернення: 03.05.2017)  

195. Про затвердження Технічного порядку проведення НБУ операцій з 

банками: Постанова Правління НБУ від 30.04.2009 р. № 260. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0260500-09. (дата звернення: 03.05.2017)  

196. Про затвердження Тимчасового положення про надання НБУ кредитів 

для підтримки ліквідності банків у разі реальної загрози стабільності банківської 

системи: Постанова Правління НБУ від 25.12.2008 р. № 459. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0459500-08. (дата звернення: 29.05.2017)  



214 

 

197. Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 (дата звернення: 07.11.2016)   

198. Про захист прав споживачів: Закон України  від 10.06.2017р. № 1023-

XІІ. URL: http://zakon.nau.ua/ doc/?uid=1085.24.24&nobreak=1. (дата звернення: 

09.09.2017)  

199. Про іпотеку: Закон України від 14.06.2016 р. № 1414-VIII. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/898-15. (дата звернення: 23.09.2017)  

200. Про організацію формування та обігу кредитних історій :Закон України  

від 23.06.2005 р. № 32. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2704-15 (дата 

звернення: 13.12.2017)  

201. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України 

від 01.06.2000 р. № 27. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19 (дата 

звернення: 13.12.2017)  

202. Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як 

забезпечення кредитів в іноземній валюті: Закон України від 16.07.2015 р. № 629-

VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1304-18 (дата звернення: 23.05.2017)  

203. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р.         

№ 679-ХІV. URL: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/679-14 (дата звернення: 13.09.2017)  

204. Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 

національній та іноземних валютах: Постанова Національного банку України від 

12.11.2003 р. № 492. URL: http: // zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 19.11.2017)  

205. Про порядок формування та використання банками України резервів 

для відшкодування можливих втрат за активними операціями банків: Положення 

НБУ від 25.01.2012 р. № 23. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-

12/paran221#n221 (дата звернення: 14.01.2017)  

206.  Про процентну політику Національного банку України: Положення 

затверджене постановою Правління НБУ від 18.08.2004 р. № 389. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1092-04 (дата звернення: 09.07.2017)  



215 

 

207. Про реструктуризацію зобов’язань громадян України за кредитами в 

іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла: Проект Закону 

України від 17.06.2016 р. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59453 (дата звернення: 

19.10.2017)  

208. Про розміщення Пам’ятки позичальника банку за споживчим кредитом: 

Лист НБУ від 10.11.2008 р. № 40-511/4640-15577. URL: http:// 

zakon.nau.ua/doc/?code=v5577500-08. (дата звернення: 26.09.2017)   

209. Про схвалення Концепції створення національної системи іпотечного 

кредитування: Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 10.08.2004 р. за    

№ 559. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/559-2004-%D1%80 (дата 

звернення: 16.12.2017)    

210. Про споживче кредитування : Проект  Закону України від 15.11.2016 р.  

№ 1734-VIII 4640. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1734-19 (дата 

звернення: 07.11.2016)  

211. Про споживче кредитування:  Закон України від 10.06.2017 р.  № 174-

VII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1734-19. (дата звернення: 03.05.2017)  



216 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДОДАТКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



217 

 

Додаток А 
Таблиця А.1 

Динаміка номінальної заробітної плати, Валового внутрішнього продукту та 
обсягу кредитів, наданих фізичним особам на споживчі потреби у період  

2007-2016 років 
 

Показники 
Період (роки) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сукупні ресурси в 
середньому за 
місяць у 
розрахунку на 
одне 
домогосподарство, 
грн. 

2012,1 2892,8 3015,3 3469,1 3841,7 4134,2 4454,2 4563,3 5231,7 5870,49 

Середньомісячна 
номінальна 
заробітна плата 
грн. 

1351 1806 1906 2239 2633 3026 3265 3480 4195 5183 

Темпи зростання 
середньомісячної 
номінальної 
заробітної 
плати,% 

- 119,5 111,6 120,1 116,1 110,5 107,2 110,4 130,4 123,8 

Кредити надані 
домашнім 
господарствам, 
млрд. грн. 
 

160,4 280,5 241,2 209,5 201,2 187,6 193,5 211,2 174,9 163,3 

Темпи зростання 
кредиті наданих 
домашнім 
господарствам,% 

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

Номінальний 
ВВП, млрд. грн. 

720,7 948,1 913,3 1082,6 1316,6 1408,9 1454,9 1566,7 1979,5 2383,2 

Темпи зростання 
ВВП, % 

- 131,6 96,3 118,5 121,6 107 103,3 107,7 126,3 120,4 

Частка кредитів, 
наданих домашнім 
господарствам, у  
ВВП, % 

22,3 29.6 26.4 19,4 15,3 13,3 13,5 13,5 8,8 6,9 

Джерело:  розраховано автором на основі [97]. 
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Додаток Б 

Таблиця Б1 

Динаміка зміни процентних ставок за новими кредитами домашніх 

господарств за цільовим спрямуванням у розрізі валют у період 2007-2016 р. 

С
по

ж
ив

чі
 к

ре
ди

ти
 

 
Назва 

валюти 

Період ( роки ) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Гривня 19,6 23,4 24,0 27,4 28,8 29,0 28,5 27,8 29,8 31,6 

Долар США 13,5 15,0 16,3 13,5 13,2 12,6 12,7 19,2 18,0 26,3 

Євро 12,8 14,7 18,1 19,0 14,7 11,0 19,5 25,1 32,6 40,0 

Російський 
рубль 

12,2 17,7 0,3 _ 15,8 26,4 32,0 30,8 49,8 33,3 

Інші валюти 9,4 10,4 9,9 7,1 6,6 8,0 7,0 8,0 11,1 15,5 

П
ри

дб
ан

ня
 і

 р
ек

он
ст

ру
кц

ія
  

не
ру

хо
мо

ст
і 

не
ру

хо
мо

ст
і 

Гривня 15,5 16,8 20,6 19,3 16,4 17,1 18,5 16,9 11,8 12,4 

Долар США 12,7 13,5 13,3 11,9 9,3 11,1 13,0 8,5 9,3 7,3 

Євро 11,5 13,0 12,4 13,2 12,4 11,0 12,7 11,8 12,6 9,7 

Російський 
рубль 

_ _ _ _ 16,3 _ _ _ _ _ 

Інші валюти 9,3 9,6 9,0 7,6 6,2 6,6 7,0 7,7 6,3 6,3 

Джерело:  розраховано автором на основі [97]. 
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Додаток  В 
Таблиця В1 

Кредити, надані домашнім господарствам, за цільовим спрямуванням у 

розрізі валют у період 2006-2016 р. 

С
по

ж
ив

чі
 к

ре
ди

ти
 

Назва 
валюти 

Період ( роки ) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Гривня 26 
093 49 083 66 693 52 190 52 478 71 091 85 384 108224 95 763 66 662 64 859 

Питома 
вага,% 

44,6 42,7 35,8 38,1 42,7 56,3 68,3 78.8 70,9 63,6 63,9 

Долар 
США 

3044
8 62 361 113773 80 906 67 033 52 602 37 751 27 657 37 357 36 268 34 901 

Питома 
вага,% 

52 54,3 61,1 59 50,4 41,7 30,2 20.2 27.7 34,6 34,4 

Євро 1 276 2 130 3 708 2 549 1 873 1 573 1 181 939 1 168 1 140 1 034 

Питома 
вага,% 

2,2 1,8 2 1,8 1,5 1,3 1 0,7 0,8 1 1 

Російськ
ий рубль 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 

Питома 
вага,% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 
валюти 635 1 458 1 915 1 468 1 557 924 694 525 807 809 734 

Питома 
вага,% 

1 1,3 1 1,1 1,3 0,7 0,5 0,3 0,6 0,8 0,7 

П
ри

дб
ан

ня
 і 

ре
ко

нс
тр

ук
ці

я 
 н

ер
ух

ом
ос

ті
 н

ер
ух

ом
ос

ті
 

Гривня 2 417 6 079 8 847 11 632 9 841 12 503 14 243 13 685 11 310 11 001 9 718 

Питома 
вага,% 

11,8 15 10 11,7 12 17,8 24,3 26.7 15,7 16,6 16,6 

Долар 
США 

17 
107 32 752 76 034 83 086 69 054 55 694 42 318 36 040 57 873 52 203 46 516 

Питома 
вага,% 

83,7 80,4 86 84 84,1 79,1 72,4 70 80,6 78,9 79,5 

Євро 463 693 1 298 1 548 1 090 881 778 736 1 102 917 808 

Питома 
вага,% 

2,5 1,7 1,5 1,5 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 

Російськ
ий рубль 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 

Питома 
вага,% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 
валюти 425 1 254 2 173 2 526 1 967 1 368 1 087 984 1 518 2 049 1 506 

Питома 
вага,% 

2 3,2 2,5 2,5 2,3 2 1,9 1,9 2 3 2,6 
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Ін
ш

і к
ре

ди
ти

 

Гривня 
 

2 183 
 

3 241 3 282 2 847 2 439 3 081 3 063 3 772 3 003 2 389 2 132 

Питома 
вага,% 

71 69,7 54,1 52,8 52,2 67,4 73,8 80,8 69,8 63,2 63,6 

Долар 
США 736 1 119 2 443 2 159 2 051 1 402 1 016 852 1 179 1 324 1 050 

Питома 
вага,% 

22,6 24 39,3 41,5 45,7 30,4 23,8 19 27,9 34,2 33,3 

Євро 202 188 297 311 125 90 101 104 117 93 64 

Питома 
вага,% 

6,5 4,3 4,9 5,7 2,2 2 2,4 0,2 0,3 2,6 2 

Російськ
ий рубль 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Питома 
вага,% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 
валюти 23 28 27 26 28 12 9 8 18 15 8 

Питома 
вага,% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Джерело:  розраховано автором на основі [97]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Продовження Додатку В 
Продовження Таблиці В1 
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Додаток Д  
Таблиця Д1 

Динаміка зміни облікової і відсоткової ставок за операціями банків 
України у період 2007 – 2016 років, % 

 
Період 
(роки) 

Облікова 
ставка НБУ 

Середньозва-жена 
проц. ставка за 

всіма 
інструментами 

рефінансуван-ня 

Середньозважені ставки банків за: 

депозитами кредитами 

в нац. валюті в іноз. валюті в нац. валюті в іноз. валюті 

2007 8,0 10,1 8,2 6,4 19,2 13,0 

2008 12,0 15,3 9,8 7,2 23,0 14,3 

2009 10,25 16,7 14,7 10,0 24,3 16,2 

2010 7,75 11,6 14,6 8,7 26,4 13,0 

2011 7,75 12,4 12.3 6,2 27,3 12,3 

2012 7,5 8,1 16,7 7,1 27,7 11,8 

2013 6,5 6,8 16,9 6,8 27,5 12,2 

2014 14 18 18,3 7,7 26,9 12,7 

2015 22 22,1 17,7 7,5 27,5 11,2 

2016 14 17,4 18,5 8,8 30,2 14,7 

Джерело: складено автором на основі [97, 99]. 
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Додаток Е 
 

 
Джерело:  офіційний сайт НБУ 
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Додаток  Є 

Таблиця Є1 

Динаміка зміни кредитів рефінансування наданих НБУ банкам України 

протягом 2007-2016 років 

Механізм 
рефінансування 

Період (роки) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Облікова ставка 
НБУ,% 8,0 12,0 10,25 7,75 7,75 7,5 6,5 14 22 

Середньозважена 
ставка за всіма  
інструментами,% 

10,1 15,3 16,7 11,6 12,4 8,13 6,84 18 22,1 

Загальний обсяг 
кредитів 
рефінансування у 
т.ч. 

2,5 169,5 64,4 5,2 28,9 97,6 71,5 115,6 17,3 

1. кредити надані 
шляхом проведення 
тендера, млрд. грн 

2,0 91,8 1,2 0,5 3,2 11,7 13,8 45,1 3,2 

2. кредити 
овернайт, млрд. грн 0,4 15,2 12,7 0,2 2,1 28,7 19,8 23,04 - 

3. операції РЕПО, 
млрд. грн _ 23,1 0,5 0,1 23,6 56,7 36,0 19,28 2,3 

4. довгострокові 
кредити, млрд. грн _ _ 1,7 1,0 _ _ _ _ _ 

5. стабілізаційні 
кредити, млрд. грн _ 36,8 46,9 _ _    0,5   2,0 28,17 11,7 

6. через операції 
СВОП, млрд. грн _ 2,6 1,4 3,4 _ _ _ _ _ 

7. під заставу 
майнових прав на 
кошти банківського 
вкладу (депозиту), 
розміщеного в 
НБУ, млрд. грн. 

0,1 _ _ _ _ _ _ _ _ 

Повернено кредитів 2,1 110,4 39,8 18,5 29,5 93,6 70,5 111,7 50,8 

Джерело:  розраховано автором на основі [97]. 
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Додаток К 

Таблиця К1 

Динаміка зміни відсоткових ставок за кредити рефінансування наданих НБУ 

банкам України протягом 2007-2016 років 

Механізм 
рефінансування 

Період (роки) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Облікова ставка 
НБУ 8,0 12,0 10,25 7,75 7,75 7,5 6,5 14 22 14 

Середньозважена 
ставка за всіма  
ін.-струментами 

10,1 15,3 16,7 11,6 12,4 8,13 6,84 18 22,1 17,4 

 Кредити надані 
шляхом 
проведення 
тендера 

10.0 16.6 20.6 11.1 12.5 7.7 6.8 19.1 22.1 17,7 

 Кредити овернайт 11.1 16.0 18.1 11.3 9.4 8.8 7.6 17.5 24.0 18,6 

 Операції РЕПО _ 13.8 21.6 9.4 12.6 7.9 6.9 19.2 _ – 

Довгострокові 
кредити _ _ _ _ _ _ _ _ _ – 

Стабілізаційні 
кредити _ _ _ _ _ 9.5 8.9 _ _ – 

Кредити надані 
через операції 
СВОП,  

_ 15.1 23.1 _ _ _ _ _ _ – 

Кредити надані під 
заставу майнових 
прав на кошти 
банківського 
вкладу (депозиту), 
розміщеного в 
НБУ 

8.3 _ _ _ _ _ _ _ _ – 

Інші кредити _ 14.1 16.0 11.9 _ _ _ _ _ – 

  Джерело:  розраховано автором на основі [97]. 
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Додаток Л 

 

Перший етап  
(1990 - 1996рр.)  

    Перехід від адміністративної до ринкової форми 
господарювання, супроводжується практично повним 
припинення кредитування населення. 

        

Другий етап 
(1996 - 2000рр.)   

    Відзначається  глобальними змінами в усіх сферах 
економіки та виходом на міжнародний ринок. 

 

Третій етап 
(2000 - 2004рр.)   

    Початок розвитку конкурентної боротьби серед 
кредитних установ.  

 

Четвертий етап 
(2004–
поч.2007рр.) 

 

 

     Поступово активізують свою діяльність такі фінансово-
кредитні установи: кредитні спілки, ломбарди, лізингові 
компанії.  

 

П’ятий етап 
(кін.2007-
поч.2008рр.) 

  
    Кредитні установи, з метою отримання надприбутків 
почали масово надавати кредити, без перевірки 
кредитоспроможності позичальників. 

 

Шостий етап 
(кін. 2008 – 
2010рр.) 

  
     Через девальвацію гривні більшість позичальників не 
змогла виконати свої зобов’язання перед кредиторами. 

 

Сьомий етап 
(2010 - 2014рр.)   

   Ринок споживчого кредитування поступово відновив 
довіру населення та суб’єктів господарювання України. 

 

Восьмий етап 
(2014 – 
поч.2015р.) 

  
    Характеризується агресивною кредитною політикою, 
для  максимізація прибутку, без врахування ризику. 

 

Дев’ятий етап 
(кін.2015 -2017)  

     Відбувається поступове зростання обсягів 
кредитування, збільшення продуктового ряду. 

 

Рис. 1. Процес становлення споживчого кредитування незалежної України  
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Додаток М 

Таблиця М1 

Комплексні моделі оцінки кредитоспроможності позичальників 
ПАРЗЕР 

(PARSER) 

КАМПАРІ 

(CAMPAR) 

МЕМО PІСК 

(MEMO RISK) 

4 ЕФ СІ 

(4 FC) 

ПАРТС 

(PARТS) 

Правило 6 С 

(6С) 

Значення елемента 

Особа (Person) Репутація 

(Character) 

Управління 

(Management) 

Якість 

управління 

(Manageme

nt quality) 

 Репутація 

(Character) 

Характеристика або репутація 

позичальника (його особисті якості) 

  Досвід 

(Experience) 

   Досвід позичальника у бізнесі 

  Ринок (Market) Динаміка 

послуг 

(Industry 

dynamics 

 Умови 

(Conditions) 

Економічна кон’юнктура для бізнесу 

позичальника та її перспективи 

безпечення 

(Security) 

Страхування 

(Insurance) 

Забезпечення 

(Security) 

Втілення 

забезпе-

чення 

(Security 

realization) 

Забезпече-

ння 

(Security) 

Додаткове 

забезпечення 

(Collateral) 

Забезпечення, можливість реалізації 

застави, спосіб страхування 

кредитного ризику 

  Контроль 

(Control) 

  Контроль 

(Control)  

Контроль за виконанням умов 

кредитного договору 

  Операції 

(Operations) 

Фінансо-

вий стан 

(Financial 

condition) 

 Капітал (Capital) Капітал позичальника, майно, 

величина акціонерного капіталу 

 Платоспро-

можність 

(Ability) 

   Спроможність 

(грошовий потік) 

(Capacity (Cash 

flow) 

Спроможність клієнта повернути 

кредит 

Виплата 

(Repayment) 

Виплата 

(Repayment) 

Виплата 

(Repayment) 

 Виплата 

(Repay-

ment) 

 Повернення позичальником 

заборгованості (основного боргу та 

відсотків) 

Доцільність 

(Expediency) 

Маржа 

(Мargin) 

Відсоток (Interest)    Очікувана банком дохідність 

(маржа) кредитної операції, 

винагорода банку (відсоткова 

ставка) за ризик надання кредиту 

Обсяг (Amount) Обсяг 

(Amount) 

  Обсяг 

(Amount) 

 Обґрунтування суми кредиту 

Оплата/заро-

бітна плата 

(Remuneration) 

Мета 

(Purpose) 

  Мета 

(Purpose) 

 Доцільність надання кредиту 

    Термін   Термін надання кредиту 

 Примітка: джерело [66].  
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Додаток Н 

Таблиця Н1 

Приклади положень Закону України «Про споживче 

кредитування», які дозволяють уникнути його застосування 
Норма Закону України «Про 

споживче кредитування» 

Застосування «Легалізоване» 

порушення норм закону 
Договори, що містять умову про 

споживчий кредит в формі кредитування 

рахунку з терміном погашення кредиту до 

одного місяця. 

Споживачі карткових продуктів 

банків. 

Позичальники кредитних спілок та 

інших фінансових компаній. 

 

- Можливе валютне 

кредитування; 

 

Договори позики, які не передбачають 

сплати відсотків чи будь-яких інших 

платежів за користування наданими за 

такими договорами коштами 

Усі позичальники банків, кредитних 

спілок і фінансових компаній, де 

буде відсутня плата за кредит, але 

насправді вона може бути 

присутньою в іншому вигляді 

- Збільшення відсоткової 

ставки в односторонньому 

порядку; 

Кредитні договори, мета яких ─ надання 

споживачеві права здійснювати операції з 

фінансовими інструментами, якщо такі 

операції здійснюються за участю або за 

посередництва кредитодавця або іншого 

професійного учасника ринку цінних 

паперів 

Користувачі різних форекс-клубів і 

компаній з надання різних 

інвестиційних інструментів. 

Покупці нерухомості через фонди та 

інші фінансові інститути із 

застосуванням фінансових 

інструментів 

- Нав’язування сторонніх 

послуг і плати за них; 

 

Несанкціонований овердрафт, що є 

перевищенням суми операції, проведеної 

за рахунком, над сумою встановленого 

кредитного ліміту, який не є 

прогнозованим за розміром і часом 

виникнення. 

Всі користувачі банківських послуг 

і послуг фінансових компаній в разі 

несанкціонованого овердрафту 

- Нав’язування сторонніх 

послуг і плати за них; 

 

Кредити, надані виключно в рамках 

відповідних державних програм або 

програм органів місцевого 

самоврядування певного кола фізичних 

осіб, і що передбачають окремі, визначені 

такими програмами умови кредитування. 

Позичальники за держпрограмами 

кредитування 
- Збільшення відсоткової 

ставки в односторонньому 

порядку; 

- Надання неповної 

інформації про кредит. 

Примітка: джерело [160]. 
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Додаток П 
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РІК НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДОКУМЕНТУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   КОРОТКИЙ ОПИС ЗМІСТУ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.10. Інституційний базис державного регулювання кредитної діяльності на 

споживчому ринку  Європейського Союзу та провідних країн світу 

Європейський 
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