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УДК 338 
 

О.В. ЗАЯЧКІВСЬКА1 
 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ 
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ  

 

Визначено особливості формування кредитної політики 
комерційних банків. Зроблено аналіз кредитів наданих юридичним 
та фізичним особам.  

 

The features of the formation of the credit policy of commercial banks. 
The analysis of loans to legal entities and individuals. 

 

Ключові слова: кредит, кредитна політика.  
 

На ефективність загальних трансформаційних перетворень в 
сучасній економіці України істотно впливають процеси розбудови 
банківської системи. Розвиток банківської системи України в останні 
роки характеризується поступовим зростанням обсягів діяльності, 
зокрема – обсягів кредитного портфеля, що об’єктивно спричиняє 
зростання рівня ризику банківського кредитування. У сучасних 
умовах банківська система відіграє стратегічну роль у розвитку 
економіки України, а саме організовує й обслуговує рух капіталу як 
головного атрибута ринку, забезпечує його залучення, акумуляцію та 
переливання у ті сфери суспільного виробництва, де спостерігається 
дефіцит фінансових ресурсів. Роль комерційних банків як головних 
суб'єктів грошово-кредитних відносин у суспільстві визначається 
їхніми можливостями залучати тимчасово вільні кошти та 
спроможністю ефективно використовувати акумульовані ресурси 
для задоволення фінансових потреб реального сектору економіки з 
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метою забезпечення безперервності індивідуального обігу 
капіталів підприємств. 

Дослідження стану банківської системи показує, що стрімке 
погіршення фінансового стану багатьох банків за останні роки було 
спричинено проблемами у кредитній діяльності. Значні збитки за 
даним напрямком діяльності зумовлюються невчасною сплатою 
відсотків за надані кредити, неповерненням самих боргів, а часто й 
залученням занадто дорогих кредитних ресурсів та нерентабельним 
їхнім розміщенням.  

Значно зростає ризикованість кредитних операцій, яка 
обумовлена самою природою кредитної угоди й тим, що кредитні 
операції посідають значне місце в загальному обсязі активних 
операцій майже всіх комерційних банків. Надто ризикована 
кредитна політика комерційного банку є однією з основних причин, 
що призводить до його банкрутства. В умовах сучасного періоду 
вітчизняної економіки, комерційні банки змушені постійно 
вдосконалювати стратегію та тактику своєї кредитної діяльності. У 
зв’язку з цим актуальним у сучасних тенденціях розвитку 
банківського сектору є дослідження механізму реалізації та 
вдосконалення кредитної політики банку. 

Проблеми кредитної політики знайшли відображення в 
сучасній економічній теорії фінансів, банківської справи у 
дослідженнях таких вчених, як О.В. Васюренко, О.Д. Вовчак, 
Т.В. Гриценко, А.О. Єпіфанов, Р.Р. Коцовська, В.Д. Лагутін, 
А.Ю. Меньшова, О.М. Олійник, С.М. Подік, С.І. Самець, Р.І. Тиркало, 
А.В. Череп та інших. 

З огляду на існуючі проблеми та ситуацію на грошово-
кредитному ринку, питання щодо шляхів вдосконалення кредитної 
діяльності є досить цікавим. Адже, вивчення джерел і форм 
забезпечення погашення кредитів, розробка методів зниження 
питомої ваги неповернених позичок в загальному обсязі наданих 
кредитів, ефективне використання результатів аналізу наданих 
кредитів, ефективне управління процентним ризиком, формування 
банком резерву на покриття можливих втрат за позиками, 
впровадження якісних форм забезпечення та контролю за цільовим 
використанням позички справляють регулюючий вплив на 
банківську діяльність. 

Об'єктом дослідження є кредитні операції комерційних банків, 
надані юридичним та фізичним особам. 



В Україні кредитна політика банків загалом і кредитна політика 
у сфері кредитування фізичних осіб, зокрема, залежить від двох груп 
чинників (табл. 1) [1]: 

Таблиця 1 
Чинники, які впливають на кредитну політику комерційних 

банків 
Зовнішні чинники Внутрішні чинники 

загальний стан економіки 

країни, темпи інфляції 

кредитний потенціал банку 

грошово-кредитна політика 

Національного банку України 

ступінь ризику та придатності 

окремих видів споживчих 

позик 

рівень доходів населення, 

здатність споживати 

банківські послуги, наявність 

соціальних пільг 

стабільність депозитів 

регіональна та галузева 

специфіка функціонування 

банку 

спектр виконуваних операцій і 

послуг 

рівень цін на банківські 

продукти та послуги 

забезпеченість позик 

соціальна напруженість професійна підготовленість, 

кваліфікація та досвід 

персоналу банку 

політизованість суспільства  клієнтура банку 

попит на кредити банку його 

клієнтів 

цінова політика банку 

 



У кредитній політиці важливим є визначення обсягу ефективних 
(допустимих) ресурсів, що можуть бути спрямовані на 
кредитні вкладення. 

За даними Національного банку України, кредитна активність 
банків відновлювалась недостатньо високими темпами, не дивлячись 
на те, що відбувалося збільшення депозитної бази банків і вжиття 
НБУ комплексу заходів, спрямованих на підтримку процесів 
економічного розвитку (табл. 2). 

Таблиця 2 
Надані кредити за 2012-2015 рр. 

Показники  
 

Роки 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Кредити: 809 339 904 874 1 015 741 1 012 834 

у 
національній 

валюті 

509 777 596 868 543 061 439 353  

в іноземній 
валюті 

299 562 308 006 472 680 573 481 

Кредити, 
надані 

юридичним 
особам: 

626 223 716 341 809 060 829 800 

у 
національній 

валюті 

410 297 475 090 436 079 360 169 

в іноземній 
валюті 

215 926 241 251 372 981 469 632 

Кредити, 
надані 

фізичним 
особам: 

183 117 188 533 206 681 183 033 

у 
національній 

валюті 

99 480 121 778 106 982 79 184 

в іноземній 
валюті 

83 637 66 755 99 700 103 850 

 
Узгоджені заходи Національного банку України та Уряду України 

щодо поліпшення бізнес-клімату, удосконалення правових засад 
кредитної діяльності та насичення банківської системи ліквідністю 
сприяли активізації банківського кредитування. 



Так, загальний обсяг банківських кредитів за 2013 рік збільшився 
на 11,8% – до 904,8 млрд. грн. порівняно з 2,0% у 2012 році. Таке 
збільшення в основному (на 91,2%) забезпечено за рахунок зростання 
обсягів кредитів, наданих у національній валюті. 

Приріст останніх за 2013 рік становив 17,1%, тим часом як 
кредитів в іноземній валюті – 2,8%. Переважну більшість приросту 
кредитів (94,3% від загального обсягу зростання кредитів) було 
спрямовано до реального сектору економіки. Динаміка банківського 
кредитування у 2013 році продовжувала характеризуватися 
нівелюванням валютних диспропорцій, накопичених до фінансово-
економічної кризи 2008 року. Вищі темпи приросту кредитів у 
національній валюті порівняно з іноземною сприяли зниженню рівня 
доларизації кредитного портфеля банків. Так частка кредитів в 
іноземній валюті в їх загальному обсязі за 2013 рік зменшилася до 
34,0% з 37,0%.  

Якщо аналізувати 2014 рік, то можна сказати, що загальний обсяг 
банківських кредитів за 2014 рік збільшився на 12,3% – до 1015,7 
млрд. грн. порівняно з 11,8% у 2012 році. Таке незначне збільшення 
забезпечено за рахунок зростання обсягів кредитів, наданих у 
іноземній валюті. Приріст останніх за 2014 рік становив 53,4%, тим 
часом зменшення кредитів в національній валюті – 10,2%.  

У грудні 2015 року та на початку 2016 року ситуація на 
валютному ринку залишалася волатильною. Зокрема причинами 
тимчасових дисбалансів у попиті і пропозиції іноземної валюти 
протягом цього періоду стали значна кількість вихідних та святкових 
днів, а також традиційно великі бюджетні витрати наприкінці року. 
Серед зовнішніх чинників було подальше зниження світових цін на 
сировинні товари, введення нових торговельних обмежень з боку 
Росії, а також посилення девальваційних процесів у країнах – 
торговельних партнерах України. 

Попит на кредитні ресурси залишався слабким, що було зумовлено 
низькою економічною активністю, високими процентними ставками 
за користування коштами та посиленням вимог банків до 
позичальників. Водночас вагомим фактором, що впливав на 
зниження залишків за кредитами, особливо наприкінці 2015 року, 
був статистичний ефект унаслідок ліквідації низки банків. Як 
наслідок зниження залишків за кредитами в національній валюті у 
грудні становило 4.8 м/м та суттєво прискорилося в річному вимірі 
до 19.1%. У грудні тривала тенденція до скорочення обсягів 
кредитування в іноземних валютах – загалом на 0.6% м/м (за 
підсумками року становило 20.3% р/р). Зростання залишків за 



кредитами фізичним особам в іноземній валюті у доларовому 
еквіваленті (на 4.8% м/м у грудні) насамперед було пов’язане з 
методологічними змінами (відображення простроченої 
заборгованості згідно з МСФО, що набули чинності на початку 
грудня). З огляду на завершення очищення банківської системи, 
значний профіцит ліквідності та збереження припливу депозитів у 
банківську систему в грудні ухвалено рішення не зараховувати, 
починаючи з 10.01.2016 року залишки готівки в касах банків у 
національній валюті на покриття обов’язкових резервів, що дало 
змогу дещо нівелювати вплив коливань соціальних видатків 
наприкінці року. 28 січня 2016 року Правління Національного банку 
вирішило зберегти облікову процентну ставку на рівні 22% річних. 
Стримана грошово-кредитна політика спрямована на пом’якшення 
ризиків для цінової стабільності. Водночас на тлі значного профіциту 
ліквідності тривало поступове зниження ринкових процентних 
ставок. Середньозважені процентні ставки в національній валюті 
знизилися: на міжбанківському кредитному ринку – на 0.3 в. п. (до 
19.2% річних); за кредитами (без овердрафту), наданими фізичним 
та юридичним особам, та депозитами, залученими від фізичних та 
юридичних осіб, – на 0.5 в. п. та 0.9 в. п. (до 20.2% та 
11.4% відповідно). 

Динаміку кредитної активності банків 2016 року продовжували 
визначати високий рівень боргового навантаження, насамперед 
серед позичальників корпоративного сектору, та необхідність 
реструктуризації їх кредитів. Це пояснює стрімкий приріст залишків 
кредитів у національній валюті у листопаді (на 6.3% м/м), зокрема за 
кредитами, наданими бізнесу – на 7.5% м/м. Частково приріст 
кредитного портфелю у гривні міг бути спричинений 
реструктуризацією окремими банками заборгованості за кредитами 
в іноземній валюті, залишки за якими за місяць знизилися на 6.0%. 
Таким чином, кредитний портфель банків за результатами листопада 
майже не змінився. 

Водночас залишки за кредитами банків в національній валюті з 
початку року збільшились на 18.3%, у тому числі кредитів, наданих 
бізнесу – на 23.2%. Зростанню корпоративного кредитного портфелю 
у гривні сприяло зниження ринкових процентних ставок. 

Обсяги кредитування домогосподарств продовжували 
скорочуватися. З початку року портфель кредитів населення у 
національній валюті скоротився на 4.1%, у т. ч. на 0.3% м/м у 
листопаді [2]. 



Завдяки правильній організації забезпечуються контроль за 
кредитною діяльністю, підтримується диверсифікованість 
кредитного портфеля, зменшуються ризики банку тощо. Таким 
чином, кредитна політика є основою процесу управління кредитом 
та визначає пріоритети в розвитку кредитних відносин, з одного 
боку, та функціонування кредитного механізму – з іншого. 
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