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LENDING CONSUMER NEEDS IN UKRAINE

Статтю присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів споживчого кредиту�
вання в Україні. Визначено соціальну роль споживчого кредиту та економічний зміст кредиту�
вання домогосподарств. Проаналізовано зміну частки простроченої заборгованості за креди�
тами в Україні та з'ясовано причини її виникнення. Встановлено, що в структурі кредитування
вітчизняної економіки банки з іноземним капіталом мають домінуючу частку. Розглянуто струк�
туру наданих банківських кредитів населенню за строками надання та цільовим призначенням.
Встановлено, що на відміну від кредитів корпоративному сектору, кредити домогосподарствам
України мали тенденцію до зменшення протягом 2008—2018 рр. на 26,1%. Найбільші суми кре�
дитів домогосподарств отримано на споживчі потреби. В структурі наданих банками спожив�
чих кредитів довгострокові кредити поступилися короткостроковим. Визначено чинники, що
стримують розвиток кредитування населення в Україні. Запропоновано застосування портфель�
ного підходу до кредитних операцій та визначено їх переваги.

The article is devoted to the study of theoretical and practical bases of consumer lending in Ukraine.
The importance and social role of consumer credit as well as the economic content of household
lending have been determined. It is emphasized that the increase in the portion of banks' loan
portfolios of the share of bad debts led to a loss of financial result and a decrease in the level of
capitalization of banking institutions. The change in the overdue debt ratio in Ukraine is analyzed and
the causes of its occurrence are determined. The changes of financial results of activity of the banking
sector of Ukraine over the last ten years are investigated. It is established that in the structure of
lending to the domestic economy, banks with foreign capital have a dominant share. The structure of
bank loans to the population by terms of granting and purpose is considered. The leading banks in
Ukraine in the field of consumer lending have been identified. It was found that, unlike loans to the
corporate sector, loans to households in Ukraine tended to decrease by 26.1% during 2008�2018.
The largest sums of household loans were received for consumer needs. In the structure of consumer
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Банківська система України, як відомо, протягом

останніх років знаходилася під впливом значних шоків,

що перманентно діяли з трьох джерел: зовнішнього воєн�

но�політичного; внутрішнього структурно�економічно�

го; а також шоків з боку макрорегулювання [1]. На жаль,

більшість вітчизняних домогосподарств сьогодні не

спроможні купувати товари тривалого використання за

рахунок власних доходів, а вітчизняні банки опинилися

в умовах жорсткої конкуренції як з боку іноземних, так

і вітчизняних банків. Тому у сучасних умовах актуаль�

ною є проблема дослідження ролі, стану кредитування

населення в Україні та перспектив його розвитку, адже

саме від стану й достатності фінансових ресурсів насе�

лення залежить не тільки їх життєдіяльність, а й соціаль�

на стабільність суспільства, оскільки вони є одним з важ�

ливих джерел поповнення державних цільових фондів

та бюджетів, а також інвестицій у розвиток національ�

ної економіки, які забезпечують можливості економіч�

ного зростання країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Банківському кредитуванню в цілому та кредитуван�

ню населення зокрема присвячено праці багатьох вітчиз�

няних авторів, зокрема: М. Савлука, С. Ілляшенка, В. Ла�

гутіна, О. Стойко, В. Ходаківської, О. Лаврушина, В. Ши�

ло, А. Гальчинського, О. Васюренко, С. Юдіної та інших.

У наукових працях вище згаданих вчених представлена

сучасна організація кредитування населення в еко�

номіці, а також проблеми в його здійсненні. Віддаючи

належне науковим напрацюванням вчених з цієї пробле�

матики слід зауважити, що існує потреба в її подальшо�

loans provided by banks, long�term loans gave way to short�term ones. The factors that impede the
development of retail lending in Ukraine are identified, including: a decrease in confidence in banks,
a decrease in solvent demand of the population, a high interest rate, an increase in inflation and
devaluation expectations, etc. The application of the portfolio approach to credit operations is
proposed and their main directions are defined. The revival in the market of domestic lending to
consumers for consumer needs gradually leads to an increase in the confidence of the population in
its capacity as consumers and the confidence in financial companies and banks. It is suggested that
banks apply the principle of "responsible lending" — not the desire to earn at any cost, but, above all,
careful attention to the client's goal, finding the best solution and even a warning if there is a high
probability of timely repayment of the loan.

Ключові слова: споживчий кредит, банківське кредитування, кредитування домогосподарств, проблемні

кредити, споживчі потреби, кредитний портфель.

Key words: consumer credit, bank lending, household lending, bad loans, consumer needs, loan portfolio.

му опрацюванні. Це обумовлено рядом окремих питань,

оскільки стан банківського кредитування населення з

кожним роком змінюється і постають нові проблеми, які

потребують вирішення та дослідження.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Завданням дослідження є визначення ролі, стану та

проблем розвитку кредитування споживчих потреб в

Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кредитування домогосподарств є найпоширенішим

видом сучасних банківських операцій у розвинених краї�

нах світу. Воно, як вже зазначалося, задовольняє по�

треби населення, підвищує життєвий рівень домогоспо�

дарств, а також частково згладжує соціальну нерівно�

вагу суспільства. Кредитування населення впливає і на

розвиток національної економіки, а саме сприяє фор�

муванню платоспроможного попиту, що полегшує про�

цес реалізації продукції, прискорює отримання прибут�

ку і надходження доходів до Державного бюджету.

Саме цей вид кредиту є визначальним стимулюючим

чинником інтенсифікації розвитку економіки [2, с. 148].

 В умовах ринкової економіки роль кредиту прояв�

ляється у багатьох сферах. Кредит бере участь у регу�

люванні суспільного відтворення, впливає на структу�

ризацію та формування співвідношень економічної си�

стеми, забезпечує науково�технічний прогрес та обслу�

говування інноваційного процесу, а також виступає дже�

релом фінансування капіталовкладень [3]. Представни�

ки різних течій економічної думки, користуючись влас�

ною системою уявлень і прийомами дослідження, трак�

тують по�різному одні ідентичні за своєю сутністю еко�

номічні явища, вкладаючи в одні і ті ж поняття різний
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зміст. Під банківським кредитуванням населення розу�

міємо форму економічних відносин між банками і до�

могосподарствами з приводу отримання додаткових

коштів для задоволення особистих споживчих чи колек�

тивних потреб домогосподарств на засадах зворотності,

платності, добровільності. Кредитування домогоспо�

дарств — це вагома складова частина економіки та

фінансового сектору України. Протягом останніх деся�

ти років кредитування домогосподарств набуло знач�

ного поширення. На сьогодні до банків — лідерів у

сфері кредитування домогосподарств за останні роки

належать "ПриватБанк", "Ощадбанк", "УниКредит банк",

"Райффайзен Банк Аваль" [4].

Внаслідок кризових явищ в економіці країни в остан�

ні роки змінилися умови надання кредитів. Це стосуєть�

ся всіх видів кредитування домогосподарств. Умови

надання кредитів стали значно жорсткішими. Банки

підняли початкові внески, підвищили строк розгляду

заявок, а суми наданих кредитів були знижені. На цьо�

му етапі розвитку банківського законодавства в Україні

не прийнято як універсальний комплексний норматив�

ний правовий акт у сфері кредитування, так і спеціаль�

ний — у сфері кредитування фізичних осіб. І це при тому,

що положення, передбачені нормами чинних норматив�

них правових актів, не здатні врегулювати відносини між

кредиторами та позичальниками — фізичними особа�

ми чітко та вичерпно [5]. Необхідність та важливість

споживчого кредиту зумовлена тим, що в процесі кру�

гообігу індивідуальних капіталів одні суб'єкти господа�

рювання нагромаджують тимчасово вільні кошти, а інші

потребують їх. Кінцевим призначенням споживчого кре�

диту є задоволення споживчих потреб широких верств

населення.

Починаючи з 3 січня 2017 року банки в обов'язко�

вому порядку здійснюють розрахунок розміру кредит�

ного ризику згідно з вимогами Положення, затвердже�

ного постановою №351 [6]. Нове положення сумісне із

стандартом МСФЗ 9 (Фінансові інструменти), який та�

кож вимагає оцінки очікуваних збитків за фінансовими

інструментами та впроваджений на міжнародному рівні

із 01.01.2018.

Для розрахунку величини очікуваних збитків поло�

женням передбачено застосування рекомендованої Ба�

зельським комітетом з банківського нагляду формули,

яка використовує три компоненти:

1) ймовірність дефолту боржника (PD — probability

of default);

2) рівень втрат у разі дефолту (LGD — loss given

default);

3) борг за активом (EAD — exposure at default) [6].

Кредитоспроможність є основним критерієм, який

забезпечує ефективність кредитних відносин. Процеду�

ра визначення кредитоспроможності позичальника є

обов'язковою, її результати впливають як на окремі
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Рис. 1. Фінансові результати діяльності банків України за період
2007—2018 рр., млн грн

Джерело: складено на основі [4].

Назва показника 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 Зміна,% 
Кредити надані,  
млн грн 815 327 911 402 1 006 358 965 093 1 016 697 1 090 914 1 193 558 + 31,6% 

Частка 
простроченої 
заборгованості за 
кредитами у 
загальній сумі  
(непрацюючі 
кредити), % 

 
8,9 
 

 
7,7 
 

 
13,5 
 

 
22,1 
 

53,7 54,54 52,85 + 43,95% 

Таблиця 1. Зміна обсягу наданих кредитів в Україні та частки простроченої заборгованості
за кредитами впродовж 2012—2018 рр.

Джерело:  [4].
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кредитні угоди, так й на ефективність кредитної діяль�

ності банку.

В умовах негативного впливу на діяльність вітчизня�

них банків, наслідків подій, спричинених військовими дія�

ми на Сході країни та анексією АР Крим, особливу увагу

привертає тенденція погіршення структури та якості їх

кредитних портфелів. Збільшення в структурі кредитних

портфелів банків частки проблемної заборгованості при�

зводить до збиткового фінансового результату та зни�

ження рівня капіталізації банківських установ. Кредиту�

вання домогосподарств та юридичних осіб є пріоритет�

ною економічною функцією банків. Від того, наскільки

ефективно банки реалізують свої кредитні функції, ба�

гато в чому залежить економічна ситуація в країні, рівень

розвитку всіх сфер економічної діяльності [7].

Розглянемо зміну за останні сім років частку про�

строченої заборгованості за кредитами (табл. 1).

Виходячи з даних таблиці 1, можна зробити висно�

вок, що частка простроченої заборгованості за креди�

тами у загальній сумі постійно зростала з 2013 року до

початку 2018 р.: з 7,7% до 54,54% у 2018 році — най�

більшого показника за остання сім років. Загалом на

фоні зростання на 31,6% загального обсягу наданих

кредитів, частка непрацюючих збільшилася за 2012—

2018 рр. на 43,95%.

Станом на 01.01.2019 р. кількість діючих банків ста�

новила 77 од., з яких 37 — з іноземним капіталом

(48,0%), у тому числі 23 (або 29,8%) зі 100% інозем�

ним капіталом [4]. У структурі кредитування економіки

банки з іноземним капіталом мають домінуючу частку

67% (включаючи частку 19% банків з російським капі�

талом); державні банки — 19%; банки з приватним ук�

раїнським капіталом — 14% [8].

Незважаючи на призупинення багатьма банками

операцій кредитування впродовж 2014—2017 рр., пи�

тома вага проблемної заборгованості в кредитному пор�

тфелі банківської системи продовжувала зростати до

01.01.2018 р. Така ситуація негативно позначається на

результатах фінансової діяльності банків. Зростання

проблемної заборгованості передусім спричинює збіль�

шення обсягу втрат, пов'язаних із неповерненням суми

основного боргу та процентів за кредитом. По�друге,

призводить до появи додаткових операційних витрат,

пов'язаних із поверненням проблемного кредиту, замо�

роженням коштів у неприбуткових активах, що зумов�

лює зменшення прибутковості банку, погіршення стану

ліквідності та зниження якості його активів [9].

Загальний фінансовий результат (прибуток/збиток)

діяльності банків України за останні дев'ять років пред�

ставлено на рисунку 1.
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Джерело: складено на основі [4].

Рис. 2. Структура банківських кредитів домогосподарствам за 2008—2018 рр.,
млрд грн

В тому числі споживчі кредити 
В тому числі Роки Усього кредитів 

домогосподарствам Усього до 1 року від 1 до 5 років більше 5 років 
2008 273,8 186,1 25,1 61,9 99,1 
2009 235,3 137,1 19,2 40,6 77,3 
2010 204,4 123,0 23,1 32,3 67,5 
2011 196,2 126,2 32,3 37,3 56,5 
2012 183,1 125,0 35,9 41,7 47,5 
2013 188,5 137,4 50,9 47,6 39,0 
2014 206,7 135,1 51,8 40,9 42,4 
2015 170,8 104,9 33,3 29,5 42,1 
2016 160,0 101,5 34,3 27,9 39,4 
2017 170,2 122,1 42,6 45,3 34,2 
2018 202,2 136,8 61,2 40,5 35,1 

Таблиця 2. Структура кредитів домогосподарствам  за 2008—2018 рр.
в розрізі строків надання, млрд. грн

Джерело: [10].
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Так, за 2014—2016 рр. банківський сектор України

зазнав збитків на суму маже 281,8 млрд грн. Три роки

поспіль банківська система зазнавала значних збитків

через, насамперед, необхідність формувати резерви під

різко погіршений кредитний портфель. Станом на

01.01.2017 р. загальний збиток банків був критичним —

159,38 млрд грн.

На рисунку 2 продемонстровано структуру кредитів

наданих банками України корпоративному сектору та

домогосподарствам.

Дані рисунку 2 показують, що кредити корпораці�

ям в Україні за 2005—2018 роки складали в середньо�

му 62% — 83%.

Найвищий рівень кредитування корпорацій припа�

дав на 2018 р. — 959,6 млн грн або 83,1 % від загаль�

ної суми кредитів. Впродовж одинадцяти років (2008—

2018 рр.) питома вага кредитів корпоративному секто�

ру постійно зростала, незважаючи на кризові роки фун�

кціонування економіки країни.

На відміну від кредитів корпоративному сектору,

кредити домогосподарствам України мали явну тенден�

цію до зменшення протягом всього періоду аналізу. Так,

у 2008 році обсяг кредитів населенню становив 273,8 млн

грн або 37,3% від загальної суми кредитів, а станом

на 01.01.2019 р. 202,2 млн грн або 16,9%. Найбільший

обсяг кредитів населенню було надано у 2008 р. —

273,8 млрд грн, що склало 37,3% загальних кредитів.

Протягом 2008—2018 рр. обсяг кредитів населенню

зменшився на 26,1%. Домогосподарства одержують

кредити від банків на різні потреби. За даними НБУ

найбільші суми кредитів домогосподарства отримали на

споживчі потреби [10].

У таблиці 2 наведено динаміку та структуру спожив�

чих кредитів населенню за строками в динаміці за

2005—2018 рр.

Як видно із показників, представлених у таблиці 2,

виникнення несприятливої економічної ситуації зумови�

ло зниження кредитної активності вітчизняних домогос�

подарств та зміну в структурі наданих споживчих кре�

дитів. Так, у структурі наданих банками споживчих кре�

дитів домогосподарствам поступово довгострокові кре�

дити (більше 5 років) поступилися короткостроковим

(до 1 року): у 2008 році частка довгострокових кредитів

становила 53,2% (99,1 млн грн), а короткострокових

13,4% (25,1 млн грн), то у 2018 році на долю довгост�

рокових припадало 25,6% (35,1 млн грн), кредитів до

одного року — 44,7% (61,2 млн грн). На середньостро�

кові споживчі кредити припадає в середньому 30—35%

від загального обсягу споживчих кредитів домогоспо�

дарствам. Це підтверджує те, що у зв'язку із нестабіль�

ною політичною та економічною ситуацією в країні, і

банки обережні і домогосподарства побоюються на три�

валий термін залучати кошти на свої потреби [10]. У про�

цесі дослідження встановлено, що населення переваж�

но отримує споживчі кредити для придбання товарів (по�

бутової чи комп'ютерної техніки, меблів, тощо). Спо�

живчі кредити протягом останніх 10 років, складали

56,8% — 71% (табл. 2). Їх переважання можна поясни�

ти процедурою оформлення, яка є доступною, простою

та зрозумілою для клієнтів.

На рисунку 3 наведено структуру кредитів, наданих

населенню за цільовим спрямуванням за останні роки.

Так, у 2018 році із загальної суми кредитів, наданих

банками домогосподарствам, 74,3% припадало на спо�

живчі кредити. Водночас частка кредитів на придбан�

ня, будівництво та реконструкцію нерухомості домогос�

подарств зменшилася до 25,7 %, також зменшилася

частка іпотечних кредитів до 24% [10].

За даними фінансових аналітиків, українці беруть

кредити з таких причин: ремонт квартири або будинку —

42 % кредитів; оплати послуг — 12 %; для покупки тех�

ніки — 10%; для покриття кредитів в іншому банку та

для повернення інших боргів — 7 %; на розвиток бізне�

су — 5 %; оформляється 4 % кредитів, коли не виста�

чає грошей до зарплати; решта 20% відносяться до

інших витрат (сюди часто входять витрати на важливі

події в житті: весілля, народження дитини, похорони, по�

дорож за кордон та ін.) [10]. На ці дані сильно вплива�

ють і інші фактори, а саме сезонність, вік та стать пози�

чальників, кваліфікація та галузь, де працюють пози�

чальники тощо.

До чинників, які сьогодні стримують розвиток кре�

дитування населення в Україні, можна віднести: змен�

шення довіри до банків, зниження платоспроможного

попиту населення, високу відсоткову ставку, що збіль�

шує вартість кредиту для позичальника, зростання

інфляційних та девальваційних очікувань, відсутність

дієвих правових механізмів захисту прав позичальника.

Надзвичайно важливим стає питання щодо застосу�

вання дієвої системи управління процесом формування

кредитного портфеля вітчизняних банків, що дозволить

передбачити і мінімізувати кредитні ризики і, відповід�
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но, збільшити прибутковість позичкових операцій. Порт�

фельний підхід до кредитних операцій дозволить:

— по�перше, на підставі розроблених параметрів

кредитної політики встановити межі кредитного порт�

феля, визначаючи при цьому долю ресурсів банку, яку

можна використовувати для надання кредиту, типи кре�

дитів, які можна надавати і яку частину кредитного пор�

тфеля вони повинні займати, допустиму концентрацію

кредитів окремим позичальникам, галузям тощо;

— по�друге, надавати позики тільки тим клієнтам,

що підпадають під допустимі параметри ризику, які заз�

начені кредитною політикою;

— по�третє, формувати портфель позик, класифі�

кувати їх на групи, в залежності від фінансового стану

клієнтів та параметрів їх розвитку, оцінки погашення

боргу, що дає можливість для кожної групи встановлю�

вати і розробляти конкретні заходи щодо мінімізації та

запобігання кредитних ризиків.

ВИСНОВКИ
Незначне пожвавлення на ринку вітчизняного кре�

дитування населення на споживчі потреби — це, насам�

перед, зростання впевненості населення у своїх мож�

ливостях як споживачів та зміцнення довіри до фінан�

сових компаній і банків. Банки, в свою чергу, повинні

застосовувати принцип "відповідального кредитування" —

не прагнення заробити за будь�яку ціну, а передусім

пильна увага до мети клієнта, пошук оптимального

рішення і навіть застереження, якщо існує висока

ймовірність вчасного непогашення кредиту. Банки, які

прагнуть до довгострокових кредитних відносин зі свої�

ми клієнтами, повинні пропонувати найкращий сервіс,

ціни та ефективність роботи зі скаргами, приймаючи їх

до уваги в розвитку своїх продуктів та процесів.
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