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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
БАНКІВ УКРАЇНИ

У статті здійснено оцінку стану кредитної діяльності на рівні ок*
ремого регіону. Визначено основні особливості кредитної діяльності
в регіоні. На основі показників регіональної банківської мережі дове*
дено, що особливості регіону суттєво впливають на результати кре*
дитної діяльності банків.
In the article the estimation of the state of credit activity is carried out
at the level of separate region. Certainly basic features of credit activity in
a region. It is well*proven on the basis of indexes of regional bank network,
that the features of region substantially influence on the results of credit
activity of banks.

ВСТУП
Кредитна діяльність банків Ук
раїни залежить не тільки від ресур
сної бази, рівня ліквідності й ефек
тивності управління цим процесом
з боку банківського персоналу, а й
від регіональних особливостей, по
в'язаних з розташуванням банківсь
кого інституту чи його філій, рівня
розвитку економіки регіону, наявн
істю великих, середніх чи малих
підприємств промисловості, буді
вельного комплексу, аграрної сфе
ри тощо.
Кожен регіон України має сут
тєві економічні, соціальні, природні,
транспортні, географічні та інші
особливості, які необхідно врахову
вати при організації банків, їх філій
та відділень, здійсненні кредитної
діяльності.
Регіональні особливості функ
ціонування ринку банківських ко
роткострокових кредитів та довгос
трокових інвестиційних позик впли
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вають як на сам процес кредитної
діяльності, так і на фінансові резуль
тати від її здійснення. Ці особливості
необхідно враховувати при розробці
стратегії кредитної діяльності як
усього банку, так і окремих його
підрозділів, а також в процесі поточ
ної реалізації кредитної політики
банків у кожному конкретному ре
гіоні країни.
Отже, дослідження регіональ
них особливостей здійснення кре
дитноінвестиційної діяльності банків
має суттєве значення для будьяко
го банківського інституту і банківсь
кої системи в цілому.
Проблеми кредитної діяльності
банків в Україні та її регіонах дос
ліджували багато українських уче
них, зокрема Аванесова І.А. [1],
Андронова К.А. [2, 3, 4], Вахненко
Т. [5], Владичин У.В. [6], Воробйов
Ю.М. [7], Гуцал І.С. [8], Лагутін
В.Д. [9], Матвієнко І.В. [10], Ше
лудько Н.М. [11] тощо. В названих

працях українські науковці дослі
дили сутність та значення банківсь
кого кредитування для економіки
країни, регіону та окремих су
б'єктів підприємництва. Вони об
грунтували основні наукові поло
ження щодо здійснення та розвит
ку банківського кредитування соц
іальноекономічної системи країни
на етапі її переходу від занепаду до
поступового зростання. Однак
постійні зміни в українській еко
номіці, погіршення її стану, світо
ва фінансовоекономічна криза, яка
негативно позначилась на вітчизня
них банках, довели, що потрібні
нові дослідження щодо кредитної
діяльності банків, зокрема на рівні
окремих регіонів України.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідження щодо регіональних
особливостей банківської кредитної
діяльності базуються на необхідності
теоретикометодичного та практично
го осмислення впливу регіональних
чинників на розташування банківсь
ких установ та здійснення ними кре
дитної діяльності, особливо в умовах
фінансовоекономічної кризи, яка
негативно позначилась на самих бан
ках, фізичних та юридичних особах,
як позичальниках, так і індивідуаль
них інвесторах.
Мета статті полягає в обгрунту
ванні теоретикометодичних поло
жень та практичних рекомендацій
щодо врахування регіональних особ
ливостей в кредитній діяльності ук
раїнських банків.
Реалізація поставленої мети по
в'язана з необхідністю всебічного
аналізу основних регіональних чин
ників впливу на кредитну діяльність
банків України.
РЕЗУЛЬТАТИ
Кредитна діяльність банків Ук
раїни істотно відрізняється за рег
іонами країни через наявність спе
цифічних особливостей, які прита
манні кожній території. Як зазна
чає Гриценко Р., починаючи з 1996
р., практично у всіх регіонах Украї
ни була помітна тенденція: чим
б ільше банкі в у рег іо ні , тим
більший розмір кредитних вкла
день у цьому регіоні, оскільки бан
ки направляють акумульовані з
даної території фінансові ресурси,
як правило, на розвиток цієї тери
торії . Терито рі аль на нерівно 
мірність розміщення банків може
істотно впливати на економічний
розвиток регіону [12, с. 7—8]. З цим
положенням абсолютно можливо
було погодитись в період до жовт
ня 2008 року. Адже після цього пе
ріоду, коли в Україні почалась
фінансовоекономічна криза, кіль
кість банківських установ у регіоні
не мала значення через проблеми,
що виникли практично у всі х
банків, незважаючи на їх розміри,
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Основні особливості регіонів, які впливають на кредитну діяльність
банків
Ƚɪɭɩɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ȼɢɞɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
1. ɉɪɢɪɨɞɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ 1. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 2. ɉɪɢɪɨɞɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɞɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 3. Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ
ɩɭɧɤɬɿɜ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɽɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 4. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɬɚ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
2. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ
1. Ɋɿɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 2. ɋɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɩɨɡɢɤɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. 3. Ɋɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ. 4. Ɋɿɜɟɧɶ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ
ɬɪɭɞɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. 5. Ɋɿɜɟɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ. 6. Ɋɿɜɟɧɶ
ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.
3. Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ
1. ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɪɟɝɿɨɧɭ. 2. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɚ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɦɭ ɜɿɰɿ. 3. ɋɬɚɬɟɜɨ-ɜɿɤɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.
4. ɉɨɥɿɬɢɱɧɿ
1. ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ. 2. Ɋɿɜɟɧɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɞɢ
ɡ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹɦɢ.
5. ɉɪɚɜɨɜɿ
1. Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ. 2. Ɋɿɜɟɧɶ ɤɪɢɦɿɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ
ɪɟɝɿɨɧɿ. 3. Ɋɿɜɟɧɶ ɬɿɧɶɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ.
6.Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ1. Ⱦɨɜɿɪɚ ɡ ɛɨɤɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɬɚ ɩɨɡɢɱɚɥɶɧɢɤɿɜ.
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ
2. Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ. 3. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɟɥɢɤɢɯ,
ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɚ ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ. 4. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ
ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɛɚɧɤɿɜ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ
7. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 1. Ɋɟɫɭɪɫɧɚ ɛɚɡɚ ɛɚɧɤɿɜ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ. 2. ȼɢɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ
ɩɪɟɜɚɥɸɸɬɶ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ. 3. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ ɪɟɚɥɶɧɨʀ
ɡɚɫɬɚɜɢ. 4. Ɋɿɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɦɿɠ ɛɚɧɤɚɦɢ ɡɚ ɪɟɫɭɪɫɧɭ ɛɚɡɭ ɬɚ
ɩɨɡɢɱɚɥɶɧɢɤɿɜ. 5. Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ. 6. ȼɚɪɬɿɫɬɶ
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɩɨɡɢɤ ɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ. 7. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ
ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ.

наявність регіональної розгалуже
ної філійної мережі тощо.
У до кризовий період ряд вчених
[13; 14] вважали, що серйозною пе
решкодою для збільшення обсягів
банківського кредитування є високі
ризики та проблеми матеріального
забезпечення. У класичному варі
анті матеріальне забезпечення по
винно покривати як основну суму
кредиту, так і відсотки за увесь
термін кредитування. При цьому
банківські установи виходили із
рівня ліквідності застави не більше,
аніж 70% його ринкової (оціненої)
вартості. Але кризова практика по
казала, що, коли кількість позичаль
ників, які не мають можливості ви
конувати свої зобов'язання суттєво
зростає (це стосується як фізичних,
так і юридичних осіб), то якість і
вартість застави не є основою для
забезпечення щодо виконання кре
дитної угоди. Зростання кількості
неплатоспроможних позичальників
поступово переходить в нову якість
— неспроможність будьякої заста
ви забезпечити фінансовомайнові
інтереси банку при взаємодії з су
купністю позичальників. Отже, бан
ки вже меншою мірою зацікавлені в
заставі. Вони, навпаки, бажають,
щоб позичальник якнайдовше міг би
хоч потрохи виконувати свої зобо
в'язання перед банківським інститу
том в грошовій формі.
На думку Воробйова Ю.М. та
Срібної К.А., для банківських уста
нов на кредитному ринку регіону
проблемами, які ускладнюють на
дання кредитів суб'єктам підприєм
ництва в регіоні, є: а) непрозорість
діяльності суб'єктів підприємницт
ва; б) недостатня економічна і юри
дична документаці я більшості
підприємців; в) ві дсутність у
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підприємств ліквідних застав; г)
складнощі рефінансування й управ
ління кредитним портфелем, що
включає велику кількість різноман
ітних кредитів; д) висока частка і аб
солютна величина операційних (не
відсоткових) витрат в процесі кре
дитування, що пов'язане з незнач
ним розміром і терміном самого
кредиту, що не дає змогу забезпе
чити достатню рентабельність опе
рацій за рахунок відсоткових до
ходів банку; е) високий ризик непо
вернення банківських кредитів та
обмеженість або відсутність право
вих (і економічно виправданих) ме
ханізмів зниження кредитного ри
зику на всіх етапах кредитування; є)
небанківські джерела залучення ка
піталу стають більш доступними для
крупного бізнесу, що також нега
тивно позначається на становищі
банківських установ регіону (зни
жається маржа від банківських опе
рацій) [7, с. 32].
Однак, необхідно зазначити, що
автори при аналізі проблем банківсь
кого кредитування в регіоні зосере
дились на суб'єктах підприємництва
і фактично не розглядають питання
щодо кредитування фізичних осіб.
Крім того, з моменту дослідження
названих авторів пройшов деякий
час та настала фінансовоекономіч
на криза, яка суттєво змінила орієн
тири щодо проблем та особливостей
кредитної діяльності банків у окре
мих регіонах України.
Кожен регіон України має свої,
лише йому притаманні особли
вості, які тією чи іншою мірі впли
ваю ть на кредитну ді яль ні сть
банків. Серед безлічі особливостей
характерних для регіонів, необхі
дно виділити ті, що, в першу чер
гу, можуть справити найбільший
вплив на обсяги, структуру та на

прями кредитної діяльності банк
івських інститутів.
На нашу думку, до особливос
тей, які характерні для усіх регіонів
України і впливають на обсяги та
результативність кредитної діяль
ності банків, можливо віднести
(табл. 1).
Природногеографічні особли
вості, що впливають позитивно чи
негативно на кредитну діяльність
банків, пов'язані з різними видами
ризиків щодо природних явищ та
катаклізмів; обмеженнями щодо
здійснення різних видів економіч
ної діяльності, виробництва про
дукції, надання послуг; з розташу
ванням населених пунктів з висо
кою концентрацією населення; на
явністю або відсутністю природних
ресурсів та можливостей їх вико
ристання з боку фізичних чи юри
дичних осіб.
Соціальні особливості регіону
мають велике значення для органі
зації кредитної діяльності. Серед
соціальних особливостей в регіонах,
що впливають на кредитну діяль
ність, можна виділити: рівень доходів
населення; схильність населення до
використання позикових коштів;
рівень безробіття; рівень попиту на
трудові ресурси; рівень соціальних
конфліктів; рівень платоспромож
ності населення. Соціальні особли
вості регіонів можуть вплинути на
кредитну діяльність банків як пози
тивно, так і негативно через збіль
шення або зменшення попиту на по
зикові грошові кошти. В тих регіо
нах, де рівень соціального добробу
ту підвищується, помітно зростає і
рівень банківського кредитування, і
навпаки.
Демографічні особливості регі
ону пов'язані з соціальними особли
востями і впливають на кредитну
діяльність банків комплексно. Серед
демографічних особливостей регіо
ну можна виділити: щільність насе
лення в регіоні; кількість та питома
вага населення в працездатному
віці; статевовікова структура насе
лення. В сукупності соціальні й
демографічні особливості найбіль
ше впливають на кредитування на
селення та частково відбиваються
на кредитуванні суб'єктів підприє
мництва.
Політичні особливості регіону
впливають на кредитну діяльність
банків через прояви політичної не
стабільності в регіоні; відсутності
взаєморозуміння між владою та
населенням, між владою та під
приємцями, що перш за все скоро
чує ресурсну базу банків, а також
є гальмом для підприємництва і
підвищення рівня добробуту насе
лення.
Правові особливості регіону, що
позитивно впливають на кредитну
діяльність банків, пов'язані зі зрос
танням дисципліни щодо виконання
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вітчизняного законодавства у фінан
совогосподарській сфері, зменшен
ня криміногенної ситуації та рівня
тіньової економіки.
Організаційноуправлінські особ
ливості регіону, що стимулюють кре
дитну діяльність банків, зумовлені:
підвищенням довіри до банків з боку
індивідуальних інвесторів та пози
чальників; привабливим розташуван
ням банківських установ на території
регіону; наявністю великих, середніх
та малих підприємств, що забезпечує
зростання потреб у позикових гро
шових коштах; наявністю професій
них здібностей кредитних менед
жерів банку.
Фінансовоекономічні особли
вості регіону, що впливають на стан
та результативність кредитної діяль
ності, пов'язані: з можливостями
формування ресурсної бази банків
за рахунок коштів індивідуальних
інвесторів (фізичних чи юридичних
осіб); з наявністю тих видів економі
чної діяльності, що потребують ве
ликих обсягів позикових коштів; з
наявністю у економічних суб'єктів
реального заставного майна чи інших
надійних гарантій; з рівнем конку
ренції між банками за банківські ре
сурси та позичальників; з рівнем рен
табельності підприємств та їх фінан
совим станом; з вартістю банківських
кредитів у регіоні; фінансовим ста
ном регіону та можливостями місце
вих бюджетів.
У сукупності виявлені особли
вості регіонів суттєво відбиваються
на кредитній діяльності будьяких
банків, але для одних банків ці особ
ливості мають невеликий вплив, для
других — потребують своєчасного
урахування в процесі кредитної ді
яльності, для третіх — вони стають
суттєвою перешкодою для нормаль
ної праці. Отже, коли банк приймає
рішення про розміщення своїх філій
чи відділень, він повинен оцінити ті
особливості, які будуть впливати на
його кредитну діяльність, та виріши
ти питання про можливі заходи щодо
зменшення їх негативного прояву.
Досліджуючи регіональні особ
ливості кредитної діяльності банків,
необхідно зупинитися на більш де
тальному розгляді одного з регіонів
України — Автономної Республіки
Крим.
АР Крим як один з найбільш спе
цифічних регіонів України має при
родногеографічні, соціальні, демо
графічні, політичні, правові, органі
заційноуправлінські та фінансовоеко
номічні особливості. Навіть в умовах
фінансовоекономічної кризи, яка
дуже боляче зачепила більшість ре
гіонів країни, в АР Крим її негативні
наслідки відчували значно менше,
хоча і тут внаслідок зменшення чи
сельності рекреантів у 2009 році до
ходи підприємств, організацій, при
ватних підприємців, місцевих бю
джетів помітно скоротилися.
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Щодо діяльності банків в АР
Крим, то вона деякою мірою відоб
ражала загальноукраїнські тенден
ції. Так, за даними на 01.10.2009 року,
ситуація на грошовокредитному
ринку країни характеризувалась під
вищенням напруження внаслідок
посилення девальваційних очікувань.
В умовах загострення політико
економічної ситуації в країні і по
дальшого знижування доходів у еко
номіці значна частина коштів виво
дилась із банківської системи після
закінчення строків депозитних угод.
Депозитні зобов'язання банків краї
ни за період з 01.01 2009 по 01.10.
2009 р. скоротилися на 11,1% і скла
ли 318,2 млрд грн., з яких частка, що
припадає на фізичних осіб станови
ла 63,6% (202,3 млрд грн.), а частка
юридичних осіб становила 36,4%
(115,9 млрд грн.). У вересні найбіль
ший відтік депозитів спостерігався у
іноземній валюті — на 0,5%, а в на
ціональній — на 0,3%. Сума депо
зитів фізичних осіб у складі депозит
них зобов'язань банків за вересень
2009 року скоротилась на 0,8% [15].
У АР Крим депозитні зобов'язан
ня банків за вересень скоротилися на
1,9%, що практично в 5 разів більше,
аніж по всій банківській системі краї
ни. Проте, на відміну від всієї банкі
вської системи країни, банки в АР
Крим за період з 01.01. 2009 р. по
01.10. 2009 р. скоротили суму депо
зитних зобов'язань лише на 0,3% і на
01.10. 2009 р. загальна сума депозитів
склала по банківські мережі регіону
7151,4 млн грн., що по відношенню до
всієї суми депозитів банків України
складає 2,25% [15].
Коливання припливу депозитів у
банківську мережу АР Крим серед
інших обставин було зумовлене і со
ціальноекономічним станом регіону.
За період з січенявересня 2009 р. до
січнявересня 2008 р. індекс промис
лового виробництва регіону склав
76,8%, тобто скоротився на 23,2%.
Обсяги будівельномонтажних робіт
склали 55,7%, або скоротились на
44,3%. Вантажообіг за період, що
аналізується, склав 74,7%, або змен
шився на 25,3%. Роздрібний товаро
оборот склав 85%, або скоротився на
15%. Експорт товарів з регіону за
період, що досліджується, становив
68,2%, або зменшився на 31,8%, а
імпорт товарів досяг усього 41%,тоб
то зменшився на 59%. У 2009 році
лише сільське господарство показа
ло деяке зростання — індекс сільсь
когосподарського виробництва
склав 105,9%, тобто було досягнуто
збільшення по відношенню до 2008
року на 5,9% [15].
За вісім місяців 2009 року фінан
совий результат суб'єктів підприєм
ництва АР Крим від звичайної діяль
ності до оподаткування становив
205,7 млн грн., що фактично в 3,2
рази менше, аніж було на той час в
2008 році. При цьому в 2009 р. при

бутково працювали лише 56,1% під
приємств. Чисельність збиткових
підприємств збільшилась на 10,3% у
порівнянні з 2008 роком. Сума збит
ків, які одержали збиткові підприє
мства регіону, склала 824,3 млн грн.,
що на 68,3% більше, ніж у минулому
році. Найбільші суми збитків мали
підприємства промисловості і будів
ництва [15].
Доходи населення АР Крим за
вказаний період 2009 року практич
но не збільшилися, а враховуючи
індекс споживчих цін, який склав
112,5%, значно зменшились, що аб
солютно негативно позначилося на
загальному добробуті населення.
Внаслідок такої економічної
ситуації в регіоні кредитна діяль
ність банківської мережі АР Крим
не мала позитивної тенденції до
зростання. Більше того, обсяги
кредитів, наданих фізичним і юри
дичним особам в регіоні, поступо
во скорочуються. Загальні зобов'
язання населення та юридичних
осіб за усіма кредитами на 01.10.
2009 року складають 10290,075 млн
грн., з яких найбільшу суму скла
дають довгострокові кредити у іно
земній валюті (табл. 2).
За вересень кредитні зобов'я
зання фізичних і юридичних осіб
перед банками скоротилися на 2,5%,
а з початку 2009 року зменшилися
на 9,7%. Отже, банки в АР Крим не
тільки не збільшили обсяги кредит
ної діяльності, але й продовжували
скорочувати обсяги кредитування.
З наведених показників бачимо, що
кредитний портфель банків у АР
Крим перевищує їх депозитний пор
тфель на 3138,675 млн грн., або на
69,5%. Враховуючи, що в регіоні до
кризи активно діяли банки, які в
умовах фінансової кризи фактично
припинили свою діяльність внаслі
док руйнування ("Укрпромбанк",
"Надра"), то це негативно вплинуло
на довіру до банківської системи в
цілому, суттєво зменшило можли
вості банківської мережі АР Крим
акумулювати вільні грошові кошти
та перетворювати їх на кредитні ре
сурси.
За рахунок кредитної діяльності
банківські мережі в АР Крим за 9
місяців 2009 р. вдалось одержати до
ходів на суму 417,596 млн грн., з яких
175,726 млн грн. (42,08%) одержано
від кредитів у національній валюті та
241,870 млн грн. (57,92%) від кредитів
у іноземній валюті. Основну суму
відсоткових доходів за наданими
кредитами забезпечили довгостро
кові кредитні вкладання — 348,155
млн грн. (83,34%), з яких кредити в
іноземній валюті забезпечили дохо
ди на суму 215,557 млн грн. (51,62%)
[15].
На результати кредитної діяль
ності банків у АР Крим суттєво по
значились практично усі особли
вості, що були визначені в нашому
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Таблиця 2. Зобов'язання за кредитами наданими, економічним суб'єктам АР
Крим за строками кредитування та видами валюти (на 01.10. 2009 р.) (млн. грн.) *
ɍɫɶɨɝɨ
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ

Ɂɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɡɚ
ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ –
ɭɫɶɨɝɨ
ɭ ɬ.ɱ.
Ɂɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ
ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ
ɡ ɧɢɯ:
1. ɉɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
2. Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ
3. Ʉɨɨɩɟɪɚɬɢɜɢ
4. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɢ
5. Ɉɛ'ɽɞɧɚɧɧɹ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
6. ȱɧɲɿ ɫɭɛ'ɽɤɬɢ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ
Ɂɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ
ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɿ
ɞɨɯɨɞɢ ɡɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ
ɫɭɦɨɸ ɤɪɟɞɢɬɿɜ,
ɧɚɞɚɧɢɯ
ɫɭɛ'ɽɤɬɚɦ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ
ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɦ
ɨɫɨɛɚɦ

ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ
ɭɫɶɨɝɨ
ɧɚɰ.
ɿɧɨɡ.
ɭɫɶɨɝɨ
ɧɚɰ.
ɿɧɨɡ.
ɜɚɥɸɬɚ
ɜɚɥɸɬɚ
ɜɚɥɸɬɚ
ɜɚɥɸɬɚ

ɭɫɶɨɝɨ

ɧɚɰ.
ɜɚɥɸɬɚ

ɿɧɨɡ.
ɜɚɥɸɬɚ

10290,075

4360,171

5929,904

1759,644

1446,718

312,926

8530,431

2913,453

5616,978

4644,487

2661,961

1982,526

1300,425

1087,598

212,827

3344,063

1574,364

1769,699

1650,388
2714,339

1005,760
1468,532

644,627
1245,806

504,665
724,340

448,853
573,064

55,812
151,276

1145,723
1989,999

556,908
895,468

588,815
1094,531

4,239
6,779

4,074
4,681

0,165
2,098

0,933
2,098

0,933
0

0
2,098

3,306
4,681

3,141
4,681

0,165
0

9,422

9,422

0

9,422

9,422

0

0

0

0

259,320

169,492

89,083

58,967

55,326

3,641

200,354

114,166

86,188

5645,588

1698,210

3947,378

459,220

359,120

100,099

5186,368

1339,089

3847,279

417,596

175,726

241,870

69,441

43,129

26,312

348,155

132,598

215,557

* Складено за даними ГУ НБУ в АР Крим [15]

дослідженні. В першу чергу, на кре
дитній діяльності банків відбилися
соціальні особливості регіону, зок
рема: а) суттєво знизився рівень до
ходів населення через погіршення
стану в економіці регіону, зменшен
ня обсягів платежів з державного та
місцевого бюджетів, зменшення до
ходів від рекреаційній сфери регіо
ну; б) помітно знизилась схильність
населення до використання позико
вих коштів у зв'язку з неможливістю
забезпечити сплату процентів та ос
новної суми кредитів, а також із не
визначеністю фінансовоекономіч
ної ситуації на короткостроковий та
середньостроковий період; в) в регі
оні зростає рівень безробіття; г) зни
жується попит на трудові ресурси
через визначеність бізнесу щодо
майбутніх політичних і економічних
перспектив; д) зростає рівень соц
іальних конфліктів та поступово
знижується рівень платоспромож
ності населення, особливо тих, що
одержують доходи з державного та
місцевих бюджетів.
Політичні особливості регіону
також відбиваються на показниках
кредитної діяльності. Політична
нестабільність в регіоні, погіршен
ня взаємодії між різними політич
ними силами впливають на зацікав
леність підприємців і населення
щодо одержання коштів від банків
у регіоні.
Правові особливості також по
гіршують ситуацію із банківським
кредитуванням. Погіршилась в регі
оні ситуація щодо виконання госпо
дарського законодавства, зростає
рівень криміналізації та тіньової еко
номіки. Все це не сприяє стабільності
в кредитній діяльності.
Орг анізаційноуправлінські
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особливості регіону, перш за все,
впливають через зниження довіри з
боку індивідуальних інвесторів і по
зичальників до банківської мережі
регіону. Банки в регіоні показали,
що вони фактично не зацікавлені в
налагодженні взаємодії як з пози
чальниками, так і з інвесторами. В
багатьох випадках банки довели
взаємостосунки із своїми клієнтами
до судових позивів, що підтвердило
думку про непрофесіоналізм біль
шості працівників банківських уста
нов.
Фінансовоекономічні особли
вості регіону проявилися у найбіль
шою мірою внаслідок фінансовое
кономічної кризи. Поперше, ре
сурсна база банків у регіоні суттє
во зменшуєть ся, що пі дтверд
жується вище згаданими показни
ками. Подруге, за рахунок змен
шення рекреантів та туристів у ре
гіоні суттєво знижуються доходи,
а також потреби в кредитних ре
сурсах, що впливає на обсяги кре
дитування. Потретє, знижуються
можливості економічних суб'єктів
надавати реальні застави або га
рантії за кредитами, погіршується
фінансовий стан суб'єктів господа
рювання та більшості населення,
знижується рентабельність та при
бутковість суб'єктів підприємниц
тва в регіоні. Почетверте, посту
пово зростає вартість банківських
депозитів та кредитів.
Внаслідок нестачі фінансових ре
сурсів банківська мережа регіону
значно активізує свої зусилля щодо
акумулювання вільних коштів фізич
них і юридичних осіб. Це особливо
помітно при аналізі вартості депо
зитів і кредитів у банках АР Крим
(табл. 3 і табл. 4).

За рік вартість депозитів і кре
дитів значно зросла, що зумовлено
дією особливостей регіону та чин
ників, що виникли внаслідок фінан
совоекономічної кризи та посилен
ня політичної нестабільності як в
країні, так і в регіоні. При цьому не
обхідно відзначити, що вартість де
позитів і кредитів у банківській ме
режі регіону вища, аніж в цілому по
банківській системі країни. Так,
вартість депозитів на депозитному
ринку регіону перевищує загально
українські показники на 1,3%, а
щодо вартості кредитів, то вони пе
ревищують загальноукраїнські на
8,5%. Все це додатково підтверджує
дію регіональних особливостей
щодо банківській мережі АР Крим.
Крім того, слід мати на увазі, що в
регіоні діють не самостійні банків
ські інститути, а філії та відділення
всеукраїнських банків.
Отже, банківські установи в ре
гіоні не мають можливості здійсню
вати самостійну фінансовогоспо
дарську політику, у тому числі в де
позитній та кредитній діяльності.
Головне управління банку, яке роз
ташо вано, наприклад, в Києві,
Дніпропетровську чи Харкові, До
нецьку не завжди враховує регіо
нальні особливості, керуючись за
гальними підходами до всієї мережі
банку. Внаслідок такого підходу
банки в регіонах не можуть своєчас
но скоректувати ані депозитну, ані
кредитну, ані валютну чи процент
ну політику, що при досить швидких
змінах фінансовоекономічної си
туації також негативно позначаєть
ся на регіональних банківських ме
режах. Помилки в кредитній діяль
ності, що були допущені практично
усіма банківськими мережами в ре
гіоні, пов'язані з бажанням керів
ництва головних банків мати за ра
хунок кредитної діяльності як
найбільші суми процентних доходів.
У зв'язку з цим регіональні
банківські мережі видавали креди
ти без грунтовної оцінки позичаль
ника, його можливостей своєчасно
розрахуватися з банком. Практич
но не були враховані ризики, що
пов'язані з коливаннями курсів іно
земних валют, можливостями втра
ти позичальниками місць роботи та
своїх доходів, виникнення масово
го безробіття, падіння попиту на об
'єкти іпотеки (автомобілі, будинки,
квартири, комерційну та виробничу
нерухомість). Фактично як головні
банки, так і їх регіональні мережі не
прогнозували масштабних провалів
у фінансовоекономічній діяльності
суб'єктів господарювання, фінансо
вої паніки серед населення, можли
вості швидкої втрати ліквідності че
рез виведення із банківської систе
ми значних обсягів фінансових ре
сурсів. Досвід 2004 року, коли пані
ка населення ледве не зруйнувала
банківську систему країни, не був
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врахований в діяльності банків краї
ни, не було здійснено необхідних
законодавчих змін, які забезпечили
б більшу стабільність та прогнозо
ваність вітчизняних банків. Внаслі
док значних помилок, що були до
пущені НБУ та головними управлі
ннями всеукраїнських банків, тільки
за один рік регіональна мережа
банків у АР Крим скоротилась на
12%.
Таким чином, регіональні особ
ливості, що підсилені фінансово
економічною кризою, негативно по
значились на банках, зокрема їх
кредитній діяльності в регіоні. Не
достатнє врахування банками особ
ливостей кожного регіону призво
дять до втрати як реальних можли
востей щодо здійснення різних
видів банківської діяльності, так і
при формуванні фінансових резуль
татів. Кожен всеукраїнський банк
при організації регіональних філій
та відділень повинен провести все
бічний аналіз специфіки регіону та,
приймаючи управлінські рішення
відносно стратегії та тактики роз
витку банку, обов'язково урахову
вати особливості регіону в своїй
діяльності.
ВИСНОВКИ
Виходячи з проведеного дослі
дження, необхідно сформулювати
наступні висновки.
Поперше, всеукраїнські універ
сальні банки, що утворюють регіо
нальну банківську мережу, повинні
враховувати специфіку кожного ре
гіону, що дуже важливо при прий
нятті рішень стратегічного та тактич
ного характеру, беручи до уваги, що
від правильно вибраної тактики за
лежать фінансові результати регіо
нальних підрозділів та загальна
діяльність всього банку.
Подруге, встановлено, що для
будьякого регіону можливо виділи
ти сім найважливіших груп особли
востей: природногеографічні, соці
альні, демографічні, політичні, пра
вові, організаційноуправлінські,
фінансовоекономічні. Кожна група
має свої види особливостей, які тією
чи іншою мірою притаманні будь
якому регіону України.
Потретє, на матеріалах конк
ретного регіону України — АР Крим,
доведено, що регіональні особли
вості кредитної діяльності банків
суттєво підсилені фінансовоеконо
мічною кризою, яка значно вплину
ла на обсяги депозитної та кредитної
діяльності, скоротила чисельність
філій всеукраїнських банків, що пра
цювали в регіоні.
Почетверте, на фактичних мате
ріалах банківської мережі АР Крим
доведено, що недостатнє врахуван
ня в кредитній діяльності банків спе
цифіки розвитку регіону, слабке
прогнозування наслідків тих чи ін
ших подій може в кінцевому підсум
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Таблиця 3. Вартість строкових депозитів за суб'єктами депозитного
ринку і видами валюти (у %)
ɋɭɛ'ɽɤɬɢ
ɍ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ
ɍ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ
ɞɟɩɨɡɢɬɧɨɝɨ
ɜɟɪɟɫɟɧɶ
ɜɟɪɟɫɟɧɶ
ɜɟɪɟɫɟɧɶ
ɜɟɪɟɫɟɧɶ
ɪɢɧɤɭ
2009
2008 ɪ
2009
2008 ɪ
Ɏɿɡɢɱɧɿ
16,2
20,5
9,8
11,5
ɨɫɨɛɢ
ɘɪɢɞɢɱɧɿ
7,6
13,1
10,7
8,3
ɨɫɨɛɢ
* Складено за даними ГУ НБУ в АР Крим [15]
Таблиця 4. Вартість кредитів за суб'єктами кредитного ринку, видами
економічної діяльності, видами валюти та строками кредитування (у %)
ɋɭɛ'ɽɤɬɢ
ɍ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ
ɍ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ
ɜɟɪɟɫɟɧɶ
ɜɟɪɟɫɟɧɶ
ɜɟɪɟɫɟɧɶ
ɜɟɪɟɫɟɧɶ
2008 ɪ
2009
2008 ɪ
2009
Ɏɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ
24,0
25,4
14,2
17,1
ɘɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ
18,8
23,8
13,6
15,4
ɭ ɬ.ɱ. ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ:
– ɬɨɪɝɿɜɥɹ
18,9
23,3
13,6
14,7
– ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ
18,9
22,6
13,6
15,0
– ɫɿɥɶɫɶɤɟ
20,6
21,7
12,5
–
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ
– ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ
19,7
22,5
13,1
–
Ɂɚ ɫɬɪɨɤɚɦɢ
ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ:
Ʉɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ
19,3
24,1
13,6
15,9
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ
17,2
22,9
11,2
13,8
* Складено за даними ГРУ НБУ в АР Крим [15]

ку призвести до значних втрат і руй
нування самого банку.
Поп'яте, перспективи подаль
ших досліджень щодо врахування
регіональних особливостей кредит
ної діяльності банків пов'язані з виз
наченням потенціалу щодо кредиту
вання банками фізичних і юридичних
осіб після завершення фінансово
економічної кризи.
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