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ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗБУДОВИ КРЕДИТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 
У статті здійснено ґрунтовний аналіз сутності поняття «кредитний ринок», виділено його структурні скла-

дові, визначено суб’єкти, що взаємодіють на ньому. Авторами наведено аналіз основних показників діяльності кре-
дитного ринку України, а саме надавачів кредитних послуг: банків, кредитних спілок, фінансових компаній, лізинго-
давців та ломбардів. До таких показників відносяться: кількість діючих кредитних установ, їхні сумарні активи, 
кількість наданих та погашених кредитів та позик, частка простроченої заборгованості тощо. Також після аналі-
зу було виділено основні проблеми розвитку кредитного ринку України та окреслені майбутні кроки для розбудови 
міцної, стійкої до різноманітних чинників системи, покращення взаємодії між всіма її елементами. 

Ключові слова: кредитний ринок; кредитна система; стійкість та платоспроможність; кредитування; фі-
нансові установи. 

Рис.: 3. Табл.: 5. Бібл.: 19. 

Постановка проблеми. Сталий розвиток фінансового ринку будь-якої країни за-
лежить від усіх її структурних складових, однією з яких виступає кредитний ринок. Він 
відіграє важливу роль в акумулюванні та розподілі тимчасово вільних ресурсів для не-
перервності розвитку економіки. Ефективний розвиток кредитного ринку уможливлює 
стрімке зростання виробництва, прискорює рух капіталів, є рушійною силою науково-
технічного прогресу та оновлення основного капіталу.  

Стабільний розвиток економічних відносин у державі неможливий без постійної 
мобілізації, розподілу та перерозподілу тимчасово вільних грошових ресурсів різних 
суб’єктів господарювання, між іншими сферами та секторами економіки на принципах 
платності, поверненості та прибутковості. Тому актуальним питанням виступає дослі-
дження основ функціонування кредитного ринку як найбільшого сектору фінансового 
ринку та напрямків подальшого його розвитку в сучасних умовах господарювання.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тематика розбудови та розвитку кре-
дитного ринку досліджувалася багатьма вітчизняними науковцями, зокрема значний 
внесок було зроблено: Я. Белинською [3], О. Дзюблюк [5], О. Заруцькою [8] – у питанні 
формування кредитного ринку України; В. Міщенка [11], Ю. Потійка [18], М. Савлука 
[16] – у питанні організації кредитних відносин між банківськими установами та підп-
риємствами тощо.  

 Садчикова І. В., Хоменко І. О., Онопрієнко А. В., Корицька А. Є., 2021 
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Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проте, незважаючи на чи-

сленні дослідження вчених у сфері основ формування та розбудови кредитного ринку 

та організації кредитних відносин, об’єктивно актуалізується значення вивчення орга-

нізаційно-економічних базисів стабільного розвитку кредитного ринку в Україні для 

формування напрямів його подальшого розвитку. 

Мета статті. Метою цієї статті є визначення сутності поняття «кредитний ринок» та 

його основних складових, аналіз основних показників розвитку цього ринку в Україні, 

виділення основних проблем, що унеможливлюють ефективну розбудову кредитних від-

носин та надання рекомендацій подальшого розвитку українського кредитного ринку. 

Виклад основного матеріалу. Кредитний ринок є базової складовою фінансового 

ринку, необхідною умовою функціонування якого є наявність кредиторів та позичаль-

ників, між якими і здійснюється перерозподіл «вільних» грошових ресурсів. Надаючи 

ресурси в позику, кредитор має на меті отримання доходу, а позичальник має можли-

вість розширити виробництво або здійснити інвестування коштів в інші активи.  

Для з’ясування основних характеристик та сутності кредитного ринку, спочатку не-

обхідно дати визначення цій дефініції. Сутність кредитного ринку розумілася кожним 

дослідником по-своєму. Наведемо декілька визначень «кредитного ринку» (табл. 1). 

Таблиця 1  

Сутність дефініції «кредитний ринок» 

Автор Визначення 

І. В. Алєксєєв 

Кредит розглядають, як універсальний інструмент розподілу й перерозподілу наці-

онального доходу, фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, вирівнювання 

рівнів рентабельності підприємств на основі переливання капіталів, що сприяє про-

гресивним структурним зрушенням у народному господарстві.  

В. П. Ходаковська 

Кредитний ринок – це механізм, за допомогою якого встановлюються взаємозв’язки 

між підприємствами, громадянами, що потребують грошових коштів, і організація-

ми та громадянами, що можуть їх надати (позичити) на певних умовах. 

С. О. Маслова 

Кредитний ринок – це механізм, за допомогою якого встановлюються відносини 

між підприємствами і громадянами, які мають потребу у фінансових ресурсах, та 

організаціями і громадянами, які можуть надати необхідні кошти на певних умовах. 

М. І. Савлук 
… як різновид грошового (фінансового) ринку, на якому формується попит і пропо-

зиція на гроші, що надаються у позичку. 

В. М. Шелудько 

Кредитний ринок характеризують як специфічну складову ринку інструментів по-

зики, які відображають відносини між емітентом та інвестором і, як правило, 

пов’язані з виплатою доходу інвестору за надану емітентові позику. 

Джерело: сформовано авторами на основі [1; 10; 16; 17; 18]. 

Отже, можна зробити висновок, що кредитний ринок – це сукупність взаємо-

пов’язаних факторів, а саме кредитних відносин та самої кредитної системи. Ринок не 

може існувати без суб’єкта та об’єкта, і тому без однієї з частин кредитний ринок не 

існує (рис. 1).  

Як видно з рис. 1, кредитний ринок складається з таких головних елементів, як 

кредитні відносини і кредитна система. При цьому кредитні відносини розглядаються 

як відносини між усіма суб’єктами господарювання (фізичні та юридичні особи, насе-

лення та держава), які виникають, коли одні суб’єкти мають у своїм розродженні вільні 

кошти, а інші суб’єкти їх потребують. У свою чергу, кредитна система складається з 

фінансово-кредитних інститутів та нормативно-правових норм, які діють у державі та 

за її межами. 
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Кредитні відносини
Відносини між юридичними та фізичними 

особами, державами, що виникають при 

наданні один одному цінностей (у грошовій 

чи товарній формах) на певний термін за 

певну плату і на умовах повернення.

Кредитна система
Сукупність фінансово-кредитних інститутів 

та організаційно-правових норм, що діють на 

національному і міжнародному рівнях.

Кредитний ринок
механізм, за допомогою якого встановлюються

взаємозв’язки між підприємствами , громадянами, що

потребують грошових коштів, та організаціями і

громадянами, що можуть їх надати (позичити) на

певних умовах.

 
Рис. 1. Кредитний ринок та його елементи 

Джерело: складено авторами на основі [4]. 

Розглянемо структуру кредитного ринку за основними його суб’єктами (рис. 2). 
Кредитна система складається з центрального банку, ряду комерційних банків та інших 
фінансово-кредитних інститутів. Вона має значний вплив на економічні процеси, тому 
держава регламентує та контролює процеси на кредитному ринку. 

Центральний банк

Населення

Комерційні банки

Інші фінансово-кредитні 

інститути

Фінансові інститути 

позичальники

Іноземні кредитори

Корпорації

Держава

Іноземні позичальники

Кредитна система

Сільськогосподарські 

підприємства

 
Рис. 2. Суб’єкти відносин кредитної системи 

Джерело: складено авторами на основі [18]. 

Як видно з рис. 2, велика кількість суб’єктів вступає у відносини позики на кредит-
ному ринку. Позичальниками на кредитному ринку є юридичні, фізичні особи й держа-
ва. Системно-кредитний ринок включає населення, невеликі підприємства, корпорації, 
фінансові інститути (у тому числі комерційні банки), сільськогосподарські підприємст-
ва, державні установи та громадські організації. Кредиторами виступають комерційні 
банки, інші фінансово-кредитні установи та іноземні кредитори – національні й міжна-
родні фінансові інститути. Також до кредиторів належать нефінансові інститути, які 
дають змогу отримання коштів визначений період.  

За основними показниками діяльності банків в Україні, можна зазначити, що за 
аналізований період кількість діючих банків значно зменшилася та становить 41,7 % 
показника 2011 року. Така тенденція викликана подіями 2014 року, які призвели до 
стрімкої інфляції, вилучення банківських вкладів їхніми власниками та подальшим ба-
нкрутством банків у країні. Так само і кількість банків з іноземним капіталом зменши-
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лася, оскільки знизилася інвестиційна привабливість країни загалом. Тому іноземні ін-
вестори вже менш охоче вкладаються в українські банки. Проте, якщо говорити про ба-
нки зі 100 % іноземного капіталу, то їх кількість змінюється не такими швидкими тем-
пами в порівнянні із загальною кількістю банків. 

Щодо загальних активів банків України, то незважаючи на зменшення кількості 
банків, цей показник зростає. Це означає, що дедалі більша кількість активів зосере-
джується в руках кожного з банків, що є гарною тенденцією. Активи в іноземній валюті 
за аналізований період були більш-менш стабільні, проте їх максимальне значення було 
досягнуто у 2015 році – 800 млрд грн, після чого показник пішов на спад (табл. 2). 

Із табл. 2 видно, що строкові вклади в інших банках та кредити, надані іншим бан-
кам до 2020 року, поступово зростають. Це означає, що банк для коригування своєї фі-
нансової стійкості та платоспроможності дедалі частіше використовують кошти інших 
банківських установ.  

Таблиця 2   
Основні показники діяльності банків в Україні, млрд грн 

Назва показника 
Рік 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
К-сть діючих банків 176 176 180 163 117 96 82 77 75 73 

з них з іноземним капіталом 53 53 49 51 41 38 38 37 35 33 

у т.ч. зі 100 % іноземним 
капіталом 22 22 19 19 17 17 18 23 23 23 

Загальні активи  1212 1264 1409 1477 1571 1737 1840 1911 1982 2206 

активи в іноземній валюті  492 503 513 667 800 519 507 495 492 586 

Строкові вклади в інших 
банках та кредити, надані 
іншим банкам* - - - - 23,5 23,1 28,4 33,7 34,9 50,4 

Кредити надані клієнтам: 825 815 911 1006 1008 1006 1037 1119 1033 961 

органам державної влади* - - - - 3,4 1,4 1,5 2,9 4,7 11,6 

суб’єктам господарювання 580,9 609,2 698,8 802,6 830,6 847,1 864,4 919,1 821,9 749,3 

фізичним особам 174,7 161,8 167,8 179,04 175,7 157,4 170,8 196,9 206,7 199,6 

небанківським фінансовим 
установам* - - - - 0,07 0,02 0,04 0,07 0,03 0,06 

* за 2011-2014 рр. дані показники не обліковувалися у статистичних довідниках та офіційних джерелах. 
Джерело: складено авторами на основі [13; 14]. 

Серед наданих банками кредитів вагому частку мають кредити, що надані 
суб’єктам господарювання та фізичним особам. Так, за період 2011-2020 рр. обсяг кре-
дитів, що надані суб’єктам господарювання, значно перевищує показник кредитування 
населення, що свідчить про послаблення кредитування банками останніх і орієнтацію 
кредитної політики на співпрацю із суб’єктами господарювання. Проте за останні 10 
років показник наданих кредитів органам державної влади значно зріс. 

Частка непрацюючих кредитів за період 2011-2020 рр. значно зросла. Найменшого 
значення цей показник досяг у 2013 році – 7,7 % наданих кредитів, а найбільшого у 
2017 та 2019 рр. – 54,5 %. У 2020 році маємо зниження на 6,1 % (рис. 3). Така ситуація 
відбулась унаслідок кризових та інфляційних процесів, що спричинили банкрутство 
суб’єктів господарювання та неспроможність фізичних осіб виплатити борги. Загалом, 
статистика стану банківського кредитування в Україні свідчить про недостатню увагу 
до управління кредитними ризиками, відсутність нових ефективних методів їх іденти-
фікації та мінімізації. 

Проте кредитний ринок не обмежується банківськими установами. Як бачимо з 
рис. 2, суб’єктами кредитної системи також є інші фінансово-кредитні установи, до яких 
належать: кредитні спілки, фінансові компанії та лізингодавці, ломбарди. Для формуван-
ня повної картини, щодо впливу цих суб’єктів кредитної системи на розвиток та розбу-
дову кредитного ринку нами було проаналізовано відповідні статистичні показники. 
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Рис. 3. Частка простроченої заборгованості за кредитами в загальному обсязі  

кредитів, наданих банками резидентам України, % 
Джерело: складено авторами на основі [13; 14]. 

Створення кредитних спілок (КС) дає змогу сформувати резерв коштів на основі 

власних внесків та використовувати його для надання кредитів учасникам цієї спілки. 

Основні показники діяльності кредитних спілок в Україні за період 2011-2020 рр. наве-

дено в таблиці 3. 

Таблиця 3  

Основні показники системи кредитних спілок в Україні  

за період 2011-2020 рр., млн грн 

Назва показника 
Рік 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
К-сть зареєстрованих  

кредитних спілок 613 617 624 589 588 462 378 358 337 322 

Активи 2386,5 2656,9 2598,8 2338,7 2064,3 2032,5 2169,8 2218,4 2502,5 2317,0 

Продуктивні 2026,1 2354,1 2261,1 1879,0 1607,3 1696,6 1801,0 1870,4 2145,9 2014,2 

Непродуктивні 360,4 302,8 337,7 459,7 457,0 335,9 368,8 351,3 356,6 302,9 

Обсяг кредитів, наданих 

членам КС 2237,4 2665,7 2576,2 2150,6 1929,6 2064,2 2167,7 2326,4 2670,4 2500,0 

Внески членів КС на депо-

зитні рахунки 1185,5 1750,7 1772,4 1500,3 1094,9 1035,2 1123,8 1304,5 1641,5 1921,0 

Заборгованість за непове-

рненими та прострочени-

ми кредитами (залишок на 

кінець періоду) 410,6 407,6 412,9 454,0 451,8 368,7 345,8 352,2 334,0 787,1 

Джерело: складено авторами на основі [2; 12; 14; 15; 19]. 

Як видно із табл. 3, кількість кредитних спілок в Україні до 2020 року зменшилася 

майже вдвічі. Показник обсягу наданих кредитів членам КС за період 2011-2015 рр. 

зменшився на 736,1 млн грн, водночас за період 2016-2020 рр. цей показник зріс з 

2064,2 до 2500,0 млн грн. Причому внески членів КС на депозитні рахунки мають таку 

ж саму тенденцію змін. Заборгованість за неповерненими та простроченими кредитами, 

тобто їх залишки на кінець періоду обернено пропорційні до вищезазначених показни-

ків. Тобто в періоди, коли внески та обсяг наданих кредитів зростають, знижується за-

боргованість за кредитами і навпаки. Проте заборгованість по кредитах у 2020 році різ-

ко зросла та становила 787,1 млн грн. Здебільшого це пов’язано з кризовим станом 

економіки після настання пандемії COVID-19, що негативно позначилось на всіх секто-

рах економіки України та світу.  

Що стосується фінансових компаній та лізингодавців, то їх кількість щороку зрос-

тає, про це свідчать дані табл. 4.  
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Таблиця 4 

Основні показники діяльності фінансових компаній та лізингодавців  

за період 2011-2020 рр., млн грн 

Назва показника 
Рік 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
К-сть зареєстрованих 

фінансових компаній, од. 251 312 377 415 571 650 818 940 986 1020 

Активи фінансових ком-

паній 17578,0 36402,5 39781,2 51264,8 95825,0 97332,0 107533,9 125322,3 162197,0 186501,1 

Надання фінансових кре-

дитів за рахунок власних 

коштів* 830,2 2440,5 4462,4 3540,3 5521,4 3392,2 26940,6 47856,9 - - 

Надання позик 206,6 1152,4 2555,7 3444,2 1849,3 2390,9 27382,6 51909,1 79176,2 28567,3 

Надання порук (поручи-

тельств) 1,0 39,1 211,2 52,0 88,3 523,8 5455,0 9474,9 2433,3 559,0 

Вартість укладених дого-

ворів фінансового лізингу 

фінансовими компаніями 9,7 1,7 16,5 257,4 20,2 67,3 153,4 673,8 1596,8 519,0 

у тому числі юридичними 

особами-лізингодавцями - 9634,4 31536,6 7181,0 6241,4 9754,4 12814,2 21519,3 24647,8 8728,4 

Факторинг 6845,2 11702,9 10039,5 23525,7 16555,9 16887,5 31363,4 48105,0 56469,4 22562,1 

* за 2019-2020 дані показники не обліковувалися у статистичних довідниках та офіційних джерелах. 

Джерело: складено авторами на основі [7; 12; 14; 15]. 
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У 2020 р. кількість зареєстрованих фінансових компаній становила 1020 од., що го-

ворить про створення 769 нових компаній у порівнянні з 2011 р., що своєю чергою при-

вело й до зростання їхніх активів. Це говорить про бурхливий розвиток цих фінансових 

установ, які надають позики, поруки та гарантії своїм клієнтам. Вартість наданих ком-

паніями позик зростала в період з 2011 по 2019 рік і становила 79176,2 млн грн, однак у 

2020 р. цей показник знизився до рівня 2857,3 млн грн, що на 50608,9 млн грн менше за 

показник у 2019 році. Щодо надання поручительств, то їхня вартість також мала тенде-

нцію до зростання і в 2018 році становила 9474,9 млн грн, після чого спостерігається 

різке зниження показника.  

Факторинг є вагомою часткою послуг фінансових компаній, проте тенденції зміни 

цього показника мало відрізняються від попередніх. Також, варто зазначити, що укла-

дати договори з лізингу мають право не тільки юридичні особи – лізингодавці, а й інші 

фінансові компанії, що мають на це ліценцію. Тож, можна зробити підкреслити, що кі-

лькість фінансових компаній зросла, проте ефективність їх знизилася.  

За показниками системи ломбардів в Україні їхню діяльність можна охарактеризу-

вати як більш ефективну, ніж фінансових компаній та лізингодавців. Основні показни-

ки діяльності ломбардів в Україні за період 2011-2020 рр. наведено в табл. 5. 

Таблиця 5 

Основні показники діяльності ломбардів в Україні за період 2011-2020 рр. 

Назва  
показника 

Рік 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

К-сть ломба-

рдів, од. 456 473 479 477 482 456 415 359 324 302 

Активи за 

балансом, 

млн грн 1203,8 1558,4 1518,6 1710,3 2218,6 3317,7 3763,7 3721,3 4264,8 3866,8 

Сума нада-

них фінансо-

вих кредитів 

під заставу, 

млн грн 7325,1 2338,2 8368,2 8410,8 12459,7 16718,0 16389,0 16442,3 18178,5 16571,0 

Сума пога-

шених  
фінансових 

кредитів, 

млн грн 7261,4 2325,5 8347,8 8202,3 12155,3 16414,7 16395,9 16139,7 17840,8 16629,9 

Джерело: складено авторами на основі [7; 12; 14; 15; 19]. 

Згідно з табл. 5 за аналізований період спостерігається тенденція, що характеризується 

зменшення кількості ломбардів, якщо порівняти 2020 р. з 2011-м, то кількість зменшилась 

на 154 од. (або на 33,8 %), проте за аналогічний період активи за балансом збільшились на 

2663 млн грн (або на 2,2 %). Якщо подивитись на показники наданих фінансових кредитів 

під заставу (у 2020 р. він збільшився на 9245,9 млн грн у порівнянні з 2011 р.), то цей пока-

зник має тенденцію до зростання, таке збільшення обсягу ломбардного кредитування під 

заставу зумовленим тим, що підвищується рівень попиту на додаткові ресурси та недосту-

пністю кредитів з інших джерел для людей із низьким рівнем доходів. 

Проаналізувавши основні показники діяльності окремих суб’єктів, що діють на 

кредитному ринку України, можна виділити такі проблеми його функціонування: 

- «банкоцентрованість» кредитної системи та кредитного ринку; 

- недосконала законодавча база у сфері регулювання небанківських фінансових 

установ; 
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- висока частка простроченої заборгованості по кредиту; 

- кризові явища в економіці; 

- низька частка кредитування банками органів державної влади та небанківських 

фінансових установ; 

- висока вартість грошових коштів; 

- відсутність ефективних методів та інструментів управління кредитними ризиками; 

- висока частка резервів за активними операціями банків; 

- регіональні диспропорції розподілу кредитних коштів; 

- значна валютизація кредитного ринку тощо.  
Для вдосконалення функціонування та підвищення темпів розвитку кредитного ри-

нку України, необхідно вжити заходи [6; 9]: 

1. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері регулювання кредитного рин-

ку, посилення державного нагляду за фінансово-кредитними установами.  

2. Стимулювання розвитку інструментів кредитного ринку. 

3. Підвищення державних вимог щодо кваліфікації робітників фінансово-

кредитних установ. 

4. Розбудова ринкової інфраструктури, зокрема допоміжних інституцій, таких як 

кредитні бюро. 

5. Пошук нових методів ідентифікації та управління кредитними ризиками. 

6. Відновлення довіри населення до банківських та небанківських установ, опри-

люднення публічної інформації у легкій та доступній для всього населення формі. 

7. Розроблення загальнонаціональної концепції (стратегії) розбудови кредитного 

ринку в Україні. 

Висновки та пропозиції. У межах цієї статті нами був здійснений аналіз основних 

показників діяльність різних суб’єктів кредитного ринку, а саме: банків, фінансових 
компаній, лізингодавців, кредитних спілок та ломбардів. Визначено та надано характе-

ристику основних тенденцій їхнього розвитку, виділено проблеми, які гальмують фун-

кціонування цих суб’єктів кредитного ринку, що дозволило сформувати основні на-

прями для подальшого розвитку та ефективного їх функціонування. З урахуванням 

вивченого, напрямом подальших досліджень вбачаємо аналіз закордонного досвіду в 

частині розбудови кредитного ринку.  
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DETERMINANTS OF CREDIT MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE 
Rapid economic growth in the country is impossible without the effective development of the credit market. Its key role 

is in attracting deposits and lending to borrowers, which in turn contributes to rapid growth of production, allows rapid re-

newal of fixed capital and is the driving force of the investment and innovation development. 
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The urgency of studying the conditions of the credit market development in Ukraine is due to the fact that the entire fi-

nancial market as a whole is bank-centered, and the stock market infrastructure at this stage of development is almost absent. 

Therefore, the main task of banking and non-banking institutions in this aspect is to find new effective approaches to invest-

ment and innovation support of all sectors of economy. It is important to thoroughly investigate how the credit market in 

Ukraine works in modern conditions, which will allow us to assess the impact of banks and other financial intermediaries on 

the economy development as a whole. 

The purpose of this article is to determine the essence of the concept of “credit market” and its main components, 

analysis of key indicators of the development of institutions providing credit services in Ukraine (banks, credit unions, finan-

cial companies, lessors and pawnshops), highlighting the main problems that prevent effective building credit relations and 

providing recommendations for further development of the Ukrainian credit market. 

In the course of the research, the essence of the concept of "credit market" was analyzed, its structural components were 

identified, and the subjects interacting in it were identified. The characteristics of the main tendencies of their development are 

determined and given, a number of problems that slow down the functioning of these credit market entities are identified, which 

allowed to form the main directions for their further development and effective functioning. Taking into account the studied ma-

terila, the direction of further research, we see the analysis of foreign experience in terms of the credit market development. 

Keywords: credit market; credit system; stability and solvency; crediting; financial institutions. 
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