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Статтю присвячено аналізу показників діяльності кредитних спілок України та їх впливу на
фінанси домогосподарств. У роботі досліджено основні показники, що характеризують стан
фінансів домогосподарств та активність користування фінансовими послугами кредитних спілок
України. У роботі проведено порівняльний аналіз кредитної та депозитної діяльності банків та
кредитних спілок України. Встановлено, що рівень волатильності сукупних витрат домогоспо
дарств до змін обсягів внесків (вкладів) на депозитних рахунках у кредитних спілках та сукуп
них ресурсів домогосподарств до змін обсягів кредитування в кредитних спілках вищий порівня
но рівня волатильності зазначених показників до банківських депозитів та кредитування насе
лення відповідно. За допомогою регресійного аналізу визначено взаємозв'язок між сукупни
ми витратами домогосподарств та депозитними внесками (вкладами) кредитних спілок, а та
кож сукупними ресурсами домогосподарств та активами останніх.
The article is devoted to the analysis of indicators of activity of credit unions of Ukraine and their
impact on household finances. It is determined that the peculiarity of the activity of credit unions of
Ukraine is the provision of financial services exclusively to its members — individuals, which
determines the important role of credit unions in the financial provision of households. In this paper
the main indicators characterizing the state of household finances and the activity of using the latest
financial services of credit unions of Ukraine are investigated. It is established that the share of passive
income, including percentage of deposits, remains low in household incomes, and the main source
of financial resources of households is wages and social transfers, which is caused by low level of
population's inclination to savings, limited list of investment instruments and lack of investment
instruments. financial intermediaries, weak effect of investor protection mechanisms and other
factors. Indicators of the most popular financial services population are analyzed: deposits and loans
from households in banks and credit unions of Ukraine. The comparative analysis of credit and deposit
activity of banks and credit unions of Ukraine is conducted in the paper. It is proved that, although
the deposits in banks are much higher compared to the deposit accounts in the unions, over the last
two years the attraction of funds into the deposit accounts in the credit unions has been increasing
at a faster rate than the deposits of banks. The opposite tendency is observed in the sphere of lending:
retail bank loans are growing at a higher rate than lending in the unions. It is established that the
level of volatility of total expenditures of households to changes in the volume of deposits (deposits)
in credit unions and aggregate resources of households to changes in lending in credit unions is
higher compared to the level of volatility of these indicators to bank deposits and lending to
households. The growth rates of household savings and contributions (deposits) to deposit accounts
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in unions of Ukraine are analyzed. The regression analysis identifies the relationship between total
household spending and the credit unions' deposits (deposits), as well as the total household
resources and assets of the latter.
Ключові слова: фінанси домогосподарств, кредитні спілки, депозитні внески, фінансові ресурси насе
лення, доходи населення, заощадження.
Key words: household finances, credit unions, deposits, household financial resources, household income, savings.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
Особливістю діяльності кредитних спілок України
є надання фінансових послуг виключно своїм членам —
фізичним особам на умовах взаємного кредитування:
залучення коштів (вкладів) на депозитні рахунки одних
членів спілок та кредитування інших членів. За таких
умов, кредитні спілки мають відігравати важливу роль у
фінансовому забезпеченні національних домогоспо
дарств, особливо в умовах нестабільного економічно
го середовища, що може супроводжуватися для остан
ніх ризиком втрати основного джерела доходу, неста
чею коштів, ризиком знецінення заощаджень. У цьому
аспекті кредитні спілки можуть розглядатися як один із
інструментів нівелювання вищевказаних ризиків та
підтримки фінансового стану домогосподарств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ ОСТАННІХ РОКІВ
Дослідження ролі і місця кредитних спілок на фінан
совому ринку постійно знаходиться в полі зору нау
ковців та експертів: Бублик Є.О., Єлісєєвої О.Г., Малі
новської О.Я., Катан Л. І., Косюги В. В., Добровольсь
кої О.В., Гончаренко В.В. [1—5] та інш. У наукових дос
лідженнях акцентується увага на дослідженні ролі і
місця кредитних спілок на фінансовому ринку, органі
заційним питанням та аналізу показникам їх діяльності,
проблематики їх функціонування та інш. Загалом не
знайшло свого достатнього висвітлення питання впли
ву кредитних спілок на фінанси домогосподарств, що і
визначило обрану тему цього дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є моніторинг впливу кредитних спілок
України на фінанси домогосподарств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стан фінансів домогосподарств ілюструють такі
показники, як загальний обсяг та структура доходів та
витрат населення, їх заощаджень, динаміка цих показ
ників. Не менш важливим є рівень залучення фінансо
вих ресурсів населення в економіку держави. Аналіз цих
показників дає змогу оцінити вплив різних інституцій
них учасників економічної системи на формування та
використання фінансових ресурсів домогосподарств,
зокрема, кредитних спілок, фінансовою основою діяль
ності яких є кошти населення. Як вбачається з даних
таблиці 1 схильність населення України до заощаджень
істотно зменшилася за останні шість років, що можна
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пояснити економічною кризою в аналізований період
(2014—2015 рр.), зростанням витрат випереджаючими
темпами порівняно із зростанням доходів, недовірою
до фінансових установ, нестабільністю та девальвацією
національної валюти (табл. 1).
Зазначимо, що для населення України операції на
фінансовому ринку знаходяться на первинній стадії їх ос
воєння, що зумовлено низкою факторів: низьким рівнем
життя більшою частини населення країни та схильності
населення до заощаджень, низьким ступенем розвитку
фінансового ринку та обмеженістю переліку інвестицій
них фінансових інструментів, недовірою до фінансових
посередників, слабкою дією механізмів захисту прав інве
сторів та інш. За таких умов є цілком логічним, що пито
ма вага пасивних доходів, зокрема відсотків від вкладів,
у доходах населення є не значною, а основним джере
лом фінансових ресурсів домогосподарств є заробітна
плата та соціальні трансферти (табл. 2).
Враховуючи, що найбільш популярними фінансови
ми послугами для населення залишаються депозитні
вклади та кредити, проаналізуємо показники кредитно
го портфеля населення та їх депозитів у банках та кре
дитних спілах України (табл. 3).
Як вбачається з даних таблиці 3 фінансова система
України є банкоорієнтованою: банки відіграють про
відну роль у наданні фінансових послуг населення по
рівняно з кредитними спілками.
Загалом, незважаючи, що обсяги депозитних
внесків в банках є значно більшими порівняно із депо
зитними рахунками в спілках, за останні два роки залу
чення коштів на депозитні рахунки в кредитних спілках
зростає більшими темпами порівняно з депозитами
банків. Протилежні тенденції простежуються в сфері
кредитування: банківські кредити населення зростають
більшими темпами порівняно з кредитуванням у спілках.
Проаналізуємо вплив зміни обсягів кредитів та де
позитів населення в банках та кредитних спілках на стан
фінансів домогосподарств (табл. 4).
Розрахунок коефіцієнтів еластичності сукупних ви
трат та сукупних ресурсів домогосподарства України до
кредитів та депозитів фізичних осіб в банках та кредит
них спілках (відношення темпів приросту сукупних ре
сурсів домогосподарства до темпів приросту кредитів,
відношення темпів приросту сукупних витрат до темпів
приросту депозитів) за останні п'ять років свідчить про
різний ступень впливу цих факторів на фінанси домо
господарств (табл. 4).
Середній показник коефіцієнту еластичності сукуп
них ресурсів домогосподарства до кредитів кредитних
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Таблиця 1. Динаміка доходів, витрат, заощаджень населення України у період 2013—2018 рр.
Показник
Доходи, млрд грн
Темпи росту, %
Витрати, млрд грн
Темпи росту, %
Заощадження, млрд грн
Темпи росту, %
Питома вага заощаджень у ВВП, %

2013 р.
1548,7
111,1
1432,4
109,3
116,3
-21,0
8,0

2014 р.
1516,8
97,9
1486
103,8
30,8
26,5
2,0

2015 р.
1772,0
116,8
1759,0
118,4
13,0
42,2
0,7

2016 р.
2051,3
115,8
2020,8
114,9
30,5
234,6
1,3

2017 р.
2652,1
129,3
2621,4
129,7
30,7
100,7
1,0

2018 р.
3219,5
121,4
3202,7
122,2
16,8
54,7
0,5

Джерело: складено за даними [6].

Таблиця 2. Структура доходів населення України у період 2013—2018 рр., %
Показник
Доходи, всього, у тому числі
Зарплата
прибуток та змішаний дохід
Доходи від власності
Соціальна допомога та інші
поточні трансферти

2013 р.
100
40,7
15,7
5,7
37,9

2014 р.
100
40,5
16,8
5,6
37,1

2015 р.
100
39
18,6
4,6
37,8

2016 р.
100
42,0
18,4
3,7
35,9

2017 р.
100
45,6
18
3
33,4

2018 р.
100
47,4
17,6
2,6
32,4

Джерело: складено за даними [6].

Таблиця 3. Динаміка активності банків та кредитних спілок з коштами населення України
в період 2013—2018 рр.
Показник
1
Депозити в банках, млн грн
Темпи приросту, %
Питома вага в доходах населення, %
Депозити в КС, млн грн
Темпи приросту, %
Питома вага в доходах населення, %
Кредити банків, млн грн
Темпи приросту, %
Питома вага в витратах, %
Кредити в КС, млн грн
Темпи приросту, %
Питома вага в витратах, %
Темпи приросту, %

2013 р.
2014 р.
2015 р.
2
3
4
Депозитна діяльність
441951
418135
410895
21,2
-5,4
-1,7
28,5
27,6
23,2
1 330,1
989,8
855,2
3,3
-25,6
-13,6
0,08
0,07
0,05
Кредитна діяльність
193529
211215
174869
3,1
9,1
-17,2
13,5
14,2
9,9
2349,1
1 994,4
1792,7
-7,2
-15.1
-10,1
0.2
0,1
0.1
7,7
2,4
14,6

2016 р.
5

2017 р.
6

2018 р.
7

444676
8,2
21,7
831,8
-2,7
0,04

495313
11,4
18,7
937,0
12,6
0,03

530250
7,1
16,5
1045,7
11,6
0,03

163333
-6,6
8,1
1799,5
0,4
0.09
19,3

174182
6,6
6.6
1902,3
5,7
0.07
30,9

201102
15,5
6,3
2018,0
6,1
0.06
21,3

Джерело: складено за даними [7; 8].

спілок в аналізований період має позитивне значення,
що свідчить про позитивний вплив наданих кредитними
спілками кредитів на формування сукупних ресурсів
домогосподарств. Так, із середнім значенням коефі
цієнту у розглянутий період 9,1, зі зростанням кредитів
спілок на 1%, зростають сукупні ресурси домогоспо
дарства на 9,1%.
Для банківського кредитування середній показник
коефіцієнту еластичності сукупних ресурсів домогоспо
дарства в аналізований період дорівнює 0,9, що свідчить
про зростання сукупних ресурсів домогосподарства на
0,9% у разі зростання кредитів банків на 1%. Отже,
відзначається більша волатильність сукупних ресурсів
домогосподарств до змін обсягів кредитування спілок
порівняно з банківським кредитуванням.
Щодо впливу зміни обсягів депозитної діяльності на
сукупні витрати домогосподарств зазначимо, що при
середньому показнику коефіцієнту еластичності сукуп
них витрат домогосподарства до зміни обсягів банківсь
ких депозитів 1,3 проти значення цього показника для
кредитних спілок 2,5, можемо зробити загальний вис
новок про скорочення обсягів сукупних витрат домогос
подарств у разі зміни обсягів депозитних вкладів. Крім
того, сукупні витрати домогосподарств також більш чут

ливі до змін обсягів внесків (вкладів) на депозитні ра
хунки в кредитних спілках порівняно зі зміною обсягів
банківських депозитів. Висока волатильність фінансів
домогосподарств до змін в обсягах надання фінансо
вих послуг кредитними спілками є цілком логічною та
зумовлена високою залежністю самих кредитних спілок
від коштів населення: більше 90% фінансових ресурсів
кредитних спілок формується за рахунок коштів насе
лення.
Використовуючи інформацію Державного коміте
ту статистики України щодо сукупних ресурсів та сукуп
них витрат у середньому на домогосподарство, розра
хуємо загальний розмір заощаджень домогосподарства
та порівняємо темпи їх зростання зі зростанням внесків
(вкладів) на депозитні рахунки в спілках України (табл.
5).
Як вбачається з даних таблиці 5— заощадження
домогосподарств зростають більшими темпами порівня
но з внесками (вкладами) кредитних спілок на депозитні
рахунки, що є логічним з огляду на зменшення обсягів
основних показників діяльності спілок у розглянутий
період: зменшення кредитів та залучених внесків
(вкладів) на депозитні рахунки. Аналогічні тенденції
простежуються й щодо показників сукупних витрат до
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Таблиця 4. Вплив депозитів та кредитів банків та кредитних спілок на сукупні витрати
та ресурси домогосподарства України в період 2014—2018 рр.
Показник
1

2013 р.
2014 р.
2015 р.
2016 р.
2
3
4
5
І. ВПЛИВ НА СУКУПНІ РЕСУРСИ ДОМОГОСПОДАРСТВА
Сукупні ресурси середньому на одне
4454,24
4563,32
5231,71
6238,82
господарство, грн
Темпи приросту,%
7,7
2,4
14,6
19,3
I. I. КРЕДИТНІ СПІЛКИ
Темпи приросту кредитів кредитних
-7,2
-15.1
-10,1
0,4
спілок,%
Коефіціент еластичності сукупних
-1,1
-0,2
-1,4
48,3
ресурсів домогосподарства,%
І. II. БАНКИ
Темпи приросту банківських кредитів
3,1
9,1
-17,2
-6,6
фізичним особам,%
Коефіціент еластичності сукупних
2,48
0,26
-0,84
-2,92
ресурсів домогосподарства,%
ІІ. ВПЛИВ НА СУКУПНІ ВИТРАТИ ДОМОГОСПОДАРСТВА
Сукупні витрати у середньому на одне
3813,96
4048,89
4951,99
5720,37
домогосподарство, грн
Темпи приросту,%
6,2
6,2
22,3
15,5
ІІ. І. КРЕДИТНІ СПІЛКИ
Темпи приросту внесків (вкладів) членів
3,3
-25,6
-13,4
-2,7
кредитних спілок на депозитні
рахунки,%
Коефіцієнт еластичності сукупних
1,9
-0,2
-1,7
-5,7
витрат домогосподарства,%
II.II. БАНКИ
Темпи приросту депозитів фізичних осіб
21,2
-5,4
-1,7
8,2
в банках,%
Коефіцієнт еластичності сукупних
0,29
-1,15
-13,1
1,89
витрат домогосподарства,%

2017 р.
6

2018 р.
7

8165,2

9904

30,9

21,3

5,7

6,1

5,4

3,5

6,6

15,5

4,68

1,37

7139,41

8153,6

24,8

14,2

12,6

11,6

2,0

1,2

11,4

7,1

2,18

2

Джерело: складено за даними [7—9].

могосподарства та залучених внесків (вкладів) на де
позитні рахунки.
Здійснимо оцінювання взаємозв'язку між динамі
кою заощаджень населення та внесками (вкладами) на
депозитні рахунки кредитних спілок за допомогою рег
ресійного аналізу, використовуючи показники таблиць
4 та 5 (рис. 1).
Регресійний аналіз показав, що приріст внесків
(вкладів) на депозитні рахунки кредитних спілок в Ук
раїні позитивно впливає на заощадження домогоспо
дарств: при збільшенні депозитних внесків (вкладів) на
депозитні рахунки на 1%, заощадження домогоспо

дарств зростуть на 3,3%. Коефіцієнт детермінації до
рівнює 0,67 свідчить, що зростання ВВП залежить на
67% від обсягів наданих з бюджету соціальних транс
фертів, відповідно 33% залежить від інших факторів
(рис. 1).
Регресійний аналіз залежності сукупних ресурсів
домогосподарств від активів кредитних спілок показав,
що приріст активів спілок позитивно впливає на сукупні
ресурси домогосподарств: при збільшенні активів на
1%, сукупні ресурси домогосподарств зростуть на
1,12%. Коефіцієнт детермінації дорівнює 0,60 свідчить,
що зростання сукупних ресурсів домогосподарств за

Таблиця 5. Динаміка сукупних ресурсів та витрат домогосподарств України
у період 2013—2018 рр.
Показник
1
Сукупні ресурси усіх
домогосподарств, млн грн
Сукупні витрати усіх
домогосподарств, млн грн
Заощадження усіх
домогосподарств (сукупні
ресурси – сукупні витрати),
млн грн
Темпи приросту заощаджень
усіх домогосподарств,%
Темпи приросту внесків
(вкладів) на депозитні
рахунки в кредитних
спілках, %
Використання заощаджень,
позики, млн грн

2013 р.
2
75538,1

2014 р.
3
65965,1

2015 р.
4
78861,2

2016 р.
5
93790.1

2017 р.
6
122361,0

2018 р.
7
147915,2

64679,8

58528,7

74644,8

85996,6

106988,3

121773,2

10858,3

7436,4

4216,4

7793,5

15372,7

26142

17,9

-31,5

-43,3

84,8

97,2

70,1

3,3

-25,6

-13,4

-2,7

12,6

11,6

1989,9

1275,4

1562,7

1655,6

2149,2

Джерело: розраховано за даними [7—9].
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Рис. 1. Графік моделі парної регресії залежності темпів зростання заощаджень
домогосподарств від темпу зростання внесків (вкладів) на депозитні рахунки кредитних спілок

спілок. Враховуючи, що голов
ним джерелом формування
фінансових ресурсів кредитних
спілок України є кошти населен
ня, їх незаплановане масове ви
лучення зумовлює більше нега
тивні наслідки для фінансового
стану спілок та формує ризики їх
неплатоспроможності порівняно
з іншими фінансовими посеред
-15
-10
-5
10
никами. Проте кредитні спілки
Рис. 2. Графік моделі парної регресії залежності темпів зростання надають фінансові послуги вик
лючно своїм членам, які одночас
заощаджень домогосподарств від темпу зростання депозитів
но виступають не просто спожи
кредитних спілок
вачами послуг спілок, а й їх влас
лежить на 60% від зростання активів кредитних спілок, никами. Можливість впливати, формувати та контролю
відповідно 40% залежить від інших факторів (рис. 2). вати фінансову політику кредитних спілок, де зберіга
Світовий досвід діяльності кредитних спілок ють свої заощадження домогосподарства є принципо
свідчить про їх важливу роль для життєдіяльності насе вим для останніх, оскільки може нівелювати ризики їх
лення: коефіцієнт проникнення кредитних спілок у світі втрати, на відміну від інших фінансових установ. У цьо
становить 9,09%, для України — 1,85% [10]. Щодо за му аспекті кредитні спілки мають конкурентні переваги
цікавленості населення в національних кредитних перед іншими фінансовими установами. На жаль, до сьо
спілках, наведені у таблиці 6 окремі показники ілюст годні відсутні будь які державні механізми підтримки
рують зниження активності населення в користуванні кредитних спілок в період фінансової кризи. Залиша
послугами спілок України, за виключенням кредитуван ються актуальними запропоновані нами такі заходи, як
ня.
створення державної системи гарантування депозитних
Безперечною перевагою банківських установ, які вкладів, залучення їх до централізованих фондів підтри
залучують депозити населення, є державна система га мання ліквідності, у т.ч. до державних програм рефінан
рантування вкладів, яка не розповсюджується на вне сування під заставу якісних кредитів [11—13].
ски (вклади) на депозитні рахунки в кредитних спілках.
Проте кредитні спілки залежні від стану банківської си ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
стеми: банківська криза спричиняє хвилю недовіри на ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Враховуючи позитивний вплив кредитів кредитних
селення до всіх фінансових посередників та провокує
масове дострокове вилучення коштів членів кредитних спілок на сукупні ресурси населення в Україні, подальші
35 y = 1,1158x + 19,083
30
R2 = 0,6029
25
20
15
10
5
0
0
5

Таблиця 6. Динаміка окремих показників активності домогосподарств у кредитних спілках
України в період 2013—2018 рр.
Показник
1
Питома вага членів кредитних
спілок, які мають діючі кредити
у загальній кількості членів
спілок, %
Питома вага членів кредитних
спілок, які мають депозити у
загальній кількості членів
спілок, %
Темпи приросту активів
Питома вага активів кредитних
спілок у сукупних ресурсах
домогосподарств України, %

2013 р.
2
23,6

2014 р.
3
22,7

2015 р.
4
21,2

2016 р.
5
23,1

2017 р.
6
23,8

2018 р.
7
24,7

4,1

3,8

4,5

6,4

3,8

3,7

-2,2
3,7

-10
3,5

-11,7
2,6

-1,5
2,2

6,8
1,8

2,2
1,5

Джерело: складено за даними [7—9].
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дослідження з обраної проблематики доцільно прова
дити в напрямі забезпечення схильності домогоспо
дарств до заощаджень та розміщення їх у вигляді
внесків (вкладів) на депозитних рахунках у кредитних
спілках, зростання у структурі доходів населення част
ки від пасивних доходів, а також створення державних
механізм гарантування внесків (вкладів) кредитних
спілок на депозитні рахунки, залучення до централізо
ваних фондів підтримки ліквідності.
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