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labor market, lower salaries in the agricultural sector and, consequently, the falling living standards of the rural
population.
According to sample survey of households, conducted by the State Statistics Service of Ukraine, while in
2010 the share of the rural population classifying themselves as “poor ones” had been 65.1%, in 2014 it grew
up to 75.5%.
The measures of natural growth and employment are used as social indicators for assessment of living
standards of th e rural population in Ukraine. The analysis shows the falling numbers of the rural population in
Ukraine, caused, first and foremost, by depopulation (w ith numbers of deaths exceeding births). The employ
m ent rate in 2014 was 9.3% Ukrainian average and 9.5% in the rural area.
The analysis leads to the conclusion on the low living standards of the rural population in Ukraine. A way
to enhance them is to intensify the governm ent support to small rural businesses, which would enable to reduce
the employment rate and increase the household incomes.
Keyw ords: rural population, living standards, incomes, resources, wages, employment, living wage, poverty.
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Статистичний аналіз диф еренціації' банківського кредитування в Україні
Проведено статистичний аналіз диференціації банківського кредитування в Україні. Процес
регіонального кредитування охарактеризовано як асиметричний. Зроблено висновок, що рівень
концентрації кредитних ресурсів у великих промислових центрах досягається за рахунок вилучення
та перерозподілу кредитних ресурсів із інших регіонів. Вказано на необхідність протидії централізації
банківського кредитування на державному рівні.
Ключові слова: кредити, депозити, диференціація банківського кредитування, регіональна асиме
трія, регіональний розвиток, концентрація кредитних ресурсів, перерозподіл кредитних ресурсів, ресурс
на база банків.
Поглиблення міжрегіональних відмінностей,
що відбувається в Україні з початку 1990-х ро
ків, значною мірою було викликано посиленням
територіальної диференціації банківського кре
дитування. Економічні результати впливу нерів
номірності розвитку банківського кредитування
окремих територій різноманітні, і в останні роки
вони стають все більш серйозними. Особливу ак
туальність для України набуває вирішення цієї
проблеми в сучасних умовах, оскільки кризові
явищ а в банківській сфері ведуть до посиленої
диференціації банківського кредитування, що по
роджує ряд проблем для держави, а саме: уповіль
нення загальнонаціональних темпів економічного
зростання, пов’язане з необхідністю виділення ко
штів на зменшення регіональної асиметрії, а не на
стимулювання розвитку; вилучення та перерозпо© А. В. Непран, 2016

діл фінансових ресурсів; виникнення депресивних
територій; підвищення соціальної напруженості в
країні; посилення дезінтеграційних процесів і т. д.
Вивчення типу регіонального розвитку в зістав
ленні з динамікою банківського кредитування дає
ключ до управління процесами регіональної асиме
трії. Поглиблений аналіз цих процесів дозволить
оцінити міру перерозподілу кредитних ресурсів з
погляду досягнення регіональної збалансованості.
Вивченням та аналізом різних проблем нерів
номірності банківського кредитування та її про
явів у вигляді диспропорцій присвячені роботи та
ких учених, як В. Геєць, З. Герасимчук, Г. Карчева,
В. Кудряшов, А. Мороз, М. Савлук, Т. Смовженко,
М. Хмелярчук та ін. Досліджуючи обсяги і струк
туру кредитування за регіонами, М. Хмелярчук
робить висновок: “Банківське кредитування регіо
нів України є дуже нерівномірним: кредитні вкла
дення вітчизняної банківської системи переважно
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зосереджуються в п’яти регіонах України - м. К и
єві та Київській області, Дніпропетровській, Доне
цькій, Одеській та Харківській областях. Саме на
ці п’ять областей станом на листопад 2013 р. при
падає 88,1% всіх кредитних вкладень” [1, c. 231].
Кластерний аналіз кредитної діяльності банків в
розрізі регіонів дав можливість Г. Миськів визна
чити, що серед регіонів провідні позиції за обсяга
ми кредитвання і кредитної активності належить
Центральному регіону [2, c. 201]. До аналогічних
висновків дійшли у своїх дослідженнях Г. Карчева
[3], О. Барановський [4] та ін.
Однак, незважаючи на значний внесок вищеперелічених вчених у вирішення проблем,
пов’язаних зі зменшенням міжрегіональних від
мінностей у банківському кредитуванні, методо
логічні та практичні завдання вимагають подаль
шого дослідження. Науковці, аналізуючи фактичні
диспропорції розподілу кредитних ресурсів, не да
ють їм оцінку з позиції впливу на результативність
виробництва. Слід зазначити, що багато авторів,
досліджуючи регіональні особливості кредитуван
ня, обмежуються розрахунком структури виданих
кредитів, а це не дозволяє повною мірою оцінити
диференціацію банківського кредитування, інтен
сивність і спрямованість цього процесу.
Мета статті - виявлення та статистична оцінка
регіональної асиметрії банківського кредитуван
ня в Україні, а також розробка основних напрямів
удосконалення регіональної політики з погляду
перерозподілу кредитних ресурсів у напрямі зни
ження диференціації банківського кредитування.
Однією з умов забезпечення стійкості еконо
мічного розвитку є формування оптимальної про
порційності в економіці, збалансованості всіх еле
ментів процесу відтворення в натурально-речовій
формі та за вартістю. Важливу роль у розподілі
й перерозподілі вартості суспільного продукту, а
отже, в підтримці стійкості територіального роз
витку економіки відіграє кредит у всіх своїх функ
ціях і насамперед - у розподільній.
З а останнє десятиліття закономірністю роз
витку економіки України стало посилення нерів
номірності розвитку регіонів, у тому числі щодо
банківського кредитування. Територіальна не
рівномірність є найважливішим фактором, що
суттєво впливає на всі сфери економічного роз
витку. Розглядаючи нерівномірність розвитку як
основу регіональної диспропорційності, на думку
О. Тищенка, не слід забувати про двоїстий харак
тер впливу на економічний розвиток [5, c. 57].
З одного боку, це позитивний процес, оскільки
він сприяє формуванню умов для економічного
зростання окремих регіонів, створенню “полюсів
розвитку”. З іншого боку, за певною межею регі
ональне розшарування неминуче призводить до
негативних наслідків: уповільнення економічного
розвитку, виникнення депресивних регіонів, поси
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лення соціальної напруженості тощо. Аналіз, про
ведений у кінці ХХ ст., засвідчив, що суспільства
з вельми нерівномірним розподілом доходів полі
тично і соціально менш стабільні, в них спостеріга
ються нижчі темпи інвестування та зростання [6].
У сучасній економічній науці сформовано ба
гато концепцій, підходів до оцінки диференціації
соціально-економічного розвитку регіонів. Однією
з найбільш поширених є концепція асиметричного
(конвенгерція) і симетричного (дивергенція) типу
регіонального розвитку. Концепцію регіональної
асиметрії розвивають і доповнюють зарубіжні та ві
тчизняні вчені, такі як: З. Герасимчук [7], А. Гранберг
[8], Ф. Перру [9], О. Раєвнева [10], І. Сторонянська
[11], В. Чужиков [12]. При вивченні тенденцій регі
онального розшарування ми будемо дотримуватися
підходу, запропонованого Б. Лавровським. Згідно з
ним, асиметричним, або дисгармонійним, називати
мемо такий тип регіонального розвитку за певний
період, за якого регіони, що характеризуються від
носною перевагою за конкретним показником на
початку періоду, надалі його нарощують, а регіони
з відносним відставанням - його посилюють; від
повідно, гармонійним (симетричним) - такий тип
регіонального розвитку, за якого розрив у рівні регі
ональних показників скорочується [13, c. 42].
Оцінка типу регіонального розвитку перед
бачає застосування різних показників математич
ної статистики для оцінки розкиду (розсію ван
ня) компонент вектора від середнього значення
- розмах варіації, дисперсію, середньоквадратичне
відхилення та ін. Зазначимо, що індикатори з ар
сеналу математичної статистики, які використо
вуються для визначення типу регіонального роз
витку, дають різні кількісні характеристики його
інтенсивності, це необхідно мати на увазі при їх
економічній інтерпретації.
Як було зазначено вище, економіка України
має істотні регіональні відмінності, що все більше
поглиблюються. Водночас наприкінці 1990-х ро
ків мала місце відносна близькість регіонів Укра
їни за економічними і соціальними параметрами.
Домінуючою тенденцією в територіальному (н а
самперед економічному) розвитку в останні роки
стало збільшення диференціації соціальних і еко
номічних показників, посилення міжрегіональ
них диспропорцій. Важливу роль у їх посиленні
в регіональному розвитку зіграв банківський кре
дит. Загальний обсяг кредитних вкладень в еко
номіку країни зріс з 143,4 млрд грн у 2005 р. до
1020,7 млрд грн в 2014 р., або в 7,1 раза. Однак
зростання ринку банківського кредиту відбува
лося в Україні нерівномірно. Банківська криза,
що загострилася в кінці 2008 р., надзвичайно не
сприятливо вплинула на економіку регіонів Укра
їни. Розмах варіації темпів зростання банківського
кредитування за 2010-2014 рр. характеризується
такими даними (табл. 1, за даними [15]).
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Таблиця 1
Мінімальні та максимальні значення регіональних показників
' ------ Роки
Показники
" ' -----Загальний обсяг виданих
кредитів, усього

2010

2011

2012

2013

2014

65,3-144,3

62,2-165,1

64,1-117,2

66,8-162,6

69,1-159,6

77,7-91,9

82,8-103,8

83,2-99,0

87,9-114,3

98,3-155,4

65,3-144,2

62,2-165,2

64,1-117,2

66,8-162,6

69,1-159,6

54,8-226,1

59,8-292,2

34,7-148,4

49,2-145,3

53,3-191,1

- у будівництві

48,7-245,3

40,2-244,2

34,1-229,6

24,4-725,0

20,3-122,9

- у сільському господарстві

35,3-136,8

67,4-234,1

41,9-138,8

61,3-331,4

70,8-182,3

- у торгівлі

56,9-260,3

37,4-156,3

73,4-158,9

47,4-309,2

38,6-258,5

Кредити, видані населенню
Кредити, видані
нефінансовим корпораціям,
у тому числі:
- у переробній
промисловості

Для кредитів, виданих підприємствам пере
робної промисловості, розмах темпів зростання
склав у 2010 р. 171,3%, у 2012 р. - 113,7%, у 2013 р.
- 96,1% і в 2014 р. - 137,8%. Особливо високий
розкид кредитів, виданих підприємствам торгів
лі. Так, у 2010 р. різниця між максимальним і мі
німальним темпом зростання кредитів складала
203,4%, у 2014 р - 219,9 %, а в 2013 р сягала 261,8%.
Кредитування інших видом економічної діяльнос
ті також характеризується високими значеннями
розмаху темпів зростання. Н а відміну від еконо
мічної діяльності, кредитуванню населення при
таманний відносно менший розкид значень темпів
зростання заборгованості за кредитами.
Розмах варіації показує, в яких межах відбу
вається коливання ознаки, що утворює ряд роз
поділу, і є мірою його варіації. Але цей показник,
як відомо, не дає уявлення про ступень коливання

всередині сукупності, оскільки обчислюється на
основі тільки двох крайніх значень ознаки сукуп
ності. З цією метою нами були розраховані коефі
цієнти варіації за формулою [14]:
K=

y

'ю о% ’

( 1)

де <Гх - середньоквадратичне відхилення регіо
нальних показників банківського кредитування;
х - середні темпи зростання кредитних вкладень
за всіма регіонами країни.
Д ля ринку банківських кредитів характерна
глибока регіональна диференціація за показника
ми обсягу виданих кредитів для різних суб’єктів.
У табл. 2 (за даними [15]) представлені резуль
тати розрахунку коефіцієнта варіації щодо ряду
об’єктів кредитування в динаміці.
Таблиця 2

Коефіцієнт варіації за напрямами кредитування по України
(%)
"
——
Роки
Показники
——
Загальний обсяг виданих
кредитів, усього

2010

2011

2012

2013

2014

16,9

23,0

12,4

17,9

26,8

Кредити, видані населенню

4,4

7,0

5,6

8,9

24,3

Кредити, видані
нефінансовим корпораціям,
у тому числі:

16,9

23,0

12,4

17,9

26,8

- у переробній
промисловості

30,6

46,2

23,2

21,1

33,2

- у будівництві

40,1

36,7

43,7

94,6

43,2

- у сільському господарстві

26,7

32,8

19,2

53,9

32,2

- у торгівлі

41,5

34,9

18,2

42,1

45,9
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У таблиці чітко видна регіональна асиметрія,
що призводить до поглиблення міжрегіональних
відмінностей банківського кредитування. Кое
фіцієнт варіації, розрахований по країні, виявив
стійку тенденцію до зростання. Особливо швидко
збільшується розрив за регіонами у забезпеченні
кредитними ресурсами підприємств нефінансових
корпорацій, для яких варіація темпів зростання
обсягів кредитування коливально збільшувалася
від 16,9% у 2010 р. до 26,8% в 2014 р. Найбільша
диференціація регіонів спостерігалася щодо креди
тування будівництва та торгівлі. Відхилення темпів
зростання обсягів кредитів, виданих торговельним
підприємствам, від середньої величини по країні у
2010 р. склало 41,5%, у 2012 р. - 18,2%, а в 2014 р.
- 45,9%. Зростання кредитування промисловості та
сільського господарства також відбувалось одно
часно з процесами регіональної диференціації. Ана
логічний показник по домашнім господарствам теж
збільшився - від 4,4% у 2010 р. до 24,3% у 2014 р.
Зростання масштабів концентрації кредитних
ресурсів підтверджується такими даними. Зазна

чені вище регіони (м Київ, Київська, Донецька,
Дніпропетровська, Харківська й Одеська області)
“поглинали” у 2009 р. 76,7% кредитів, виданих депо
зитними корпораціями, наступного року - близько
85% і в 2014 р. - 85,6% (табл. 3, за даними [15]). Ще
більше вражає концентрація довгострокового бан
ківського кредиту (понад 5 років). На частку трьох
регіонів (м. Києва та Київської області, Донецької
та Дніпропетровської областей) у 2014 р. припада
ло 82,9% усього їх невеликого обсягу. За даними
таблиці, ця група регіонів зберігає домінування і як
споживачі банківських кредитів. Особливо поси
люється централізація банківського кредитування
торгівлі, будівництва і транспорту. При цьому ви
діляється м. Київ та Київська область, на які при
падає більше половини всіх кредитних ресурсів.
На частку всіх інших регіонів України припадало
від 3,9% до 27,4% банківських кредитів. Поява по
рівняно невеликої групи центрів, у кожному з яких
накопичуються виключно великі кредитні ресурси
банків, - наслідок асиметричності сучасного регіо
нального розвитку країни.
Таблиця 3
Питома вага регіонів України за кредитами, виданими депозитними
корпораціями, 2014 р.
(%)
У тому числі

N.. Частка кредитів
Усього
Регіони
Усі регіони країни,
у тому числі:
- м. Київ і Київська
область
- Донецька область
- Дніпропетровська
область
- Харківська область
- Одеська область
Усього в зазначених
регіонах
У решті регіонів
України

сільське
переробна
господарство промисловість

100

100

100

100

100

100

56,9

55,7

63,3

75,0

43,7

71,5

4,0

2,8

5,4

3,9

2,2

3,7

16,6

8,8

6,7

9,0

39,6

10,2

5,2
2,9

1,6
3,7

2,2
3,7

6,8
1,9

4,8
1,2

7,6
3,1

85,6

72,6

81,3

96,6

91,5

96,1

14,4

27,4

18,7

3,4

8,5

3,9

Отже, для сучасного ринку банківського кре
дитування України характерна глибока регіональ
на диференціація за показниками обсягу виданих
кредитів. Особливого значення набувають явищ а
надмірної концентрації банківського кредиту у
високорозвинених промислових районах і агломе
раціях з усіма негативними соціальними та еконо
мічними наслідками.
Економічна криза спровокувала масштабні
ефекти перерозподілу позичкового капіталу між
різними регіонами, і в результаті диференціація
банківського кредитування посилилася. Однак
важливим завданням регіонального аналізу є не
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будівництво

транспорт,
складське
торгівля
господарство,
почтова та кур’єрська
діяльність

тільки характеристика диференціації банківсько
го кредитування, але і порівняння відповідних
показників для кожної області з середнім рівнем
по країні. Д ля оцінки самодостатності галузей,
їх ролі в економіці регіону у світовій практиці
використовується метод регіональних коефіці
єнтів [16]. Галузеві коефіцієнти локалізації за
кредитами ( K ) розраховуються за формулою:
(2)
Q,. Q
де q^ - обсяг кредитів, виданих в i-й галузі у ре
гіоні r; q - обсяг кредитів, виданих в i-й галузі у
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к р а ї н і ; ^ - обсяг кредитів, виданих у регіоні r,
Q - загальний обсяг кредитів, виданих у країні.
Коефіцієнт локалізації показує, у скільки разів
концентрація галузі за аналізованим показником
у певному регіоні більше (або менше), ніж в ціло
му по країні та дозволяє оцінити результативність
перерозподілу кредитних ресурсів. З а величиною
K r галузі розподіляють на три групи. Першу гру
пу становлять галузі з коефіцієнтом локалізації

0,75-1,25, для галузей другої групи Kr > 1,25, тре
тьої - K.r < 0,75. Високе значення коефіцієнта свід
чить про те, що аналізована галузь визначає спе
ціалізацію регіону. Розраховані за формулою (2)
коефіцієнти локалізації банківського кредиту за
основними видами економічної діяльності подано
в табл. 4 (представлено ті регіони, які мають розви
нутий промисловий та / або аграрний потенціал).
Таблиця 4

Коефіцієнти локалізації кредитних вкладень за основними видами
економічної діяльності, листопад 2015 р.
\ \ В и д и економічної
діяльності

транспорт,
складське
господарство,
операції з
почтова та
нерухомістю
кур’єрська
діяльність

сільське
господарство

переробна
промисловість

будівництво

торгівля

Вінницька

2,55

0,91

0,19

1,49

0,04

1,13

Житомирська

1,91

0,49

1,51

2,13

0,16

0,08

Кіровоградська

1,50

0,11

0,77

2,87

0,41

0,01

Сумська

0,20

2,22

0,12

0,20

-

-

Регіони (області)

Запорізька

0,68

2,00

0,24

0,39

0,30

0,01

Дніпропетровська

1,22

0,56

0,51

1,61

2,97

0,23

Київська та м. Київ

1,09

1,05

0,71

0,99

0,63

1,12

При розгляді табл. 4 слід зазначити, що особ
ливістю кредитування у м. Києві та Київській об
ласті є більш високі значення коефіцієнта локалі
зації для підприємств, що займаються операціями
з нерухомістю. Саме в цій галузі рівень концентра
ції кредитів значно перевищує середній по країні.
Значно нижче, ніж в середньому по Україні, рівень
концентрації банківських кредитів в будівництві
та на підприємствах транспорту. Відмінною осо
бливістю Дніпропетровської області (другої за
обсягами кредитування) є відносно високий рі
вень концентрації банківських кредитів у торгівлі
(K = 1,61). При цьому частка кредитів, виданих
промисловим підприємствам області, була значно
нижчою від середнього по країні рівня.
Д ля промислово розвинених регіонів (С ум 
ська та Запорізька області) характерними є високі
рівні концентрації кредитних ресурсів у перероб
ній промисловості. Якщо в середньому по країні
частка переробної промисловості у загальному об
сязі кредитів становила у листопаді 2015 р. 41,6%,
то у Сумській і Запорізькій областях - відповідно
92,6% і 83,4%. В інших регіонах (Кіровоградська,
Ж итомирська, Вінницька області) високий рівень
концентрації кредитних ресурсів у сільському гос
подарстві. Так, у Вінницькій області рівень кон
центрації кредитів, наданих сільському господар
ству, перевищував середній рівень по країні майже
у 2,6 раза, у Ж итомирській - в 1,9 раза.
Із наведеного можна зробити висновок, що

банківські кредити у великих промислових цен
трах значною мірою сконцентровані у фінансовопосередницькому секторі - у торгівлі та операціях
з нерухомістю. Однак це різко знижує результа
тивність банківського кредитування, оскільки
приріст продукції в цих сферах не може компенсу
вати втрати виробництва, що виникли в результаті
“кредитного голоду” решти регіонів. Як доказ на
ведемо кілька прикладів (за даними [15; 17]). Так,
питома вага кредитів, виданих у 2014 р. промисло
вим підприємствам Київської області, в загально
му обсязі кредитів у промисловості дорівнювала
68,0%, водночас частка галузі в загальному обсязі
виробленої промислової продукції склала лише
11,4%. Ще більш показовою є ситуація в сільсько
му господарстві. Підприємствами Київської об
ласті було вироблено лише 6,3% валової продукції
галузі, тоді як на неї припадало 55,7% кредитів.
Підприємства же Вінницької області в 2014 р. ви
робили промислової продукції (робіт, послуг) на
28881,1 млн грн, що становить 2,4 % від загаль
ного обсягу продукції промисловості, а їх частка
в загальному обсязі кредитів склала лише 0,37%.
Аналогічна ситуація спостерігається і за іншими
видами економічної діяльності.
Високий рівень кредитування м. Києва, К и
ївської області та деяких інших областей країни
досягається шляхом вилучення (перерозподілу)
кредитних ресурсів із інших областей, підтверджу
ється такими даними (табл. 5, за даними [15]).
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Таблиця 5
Обсяги залучення (+ ) / вилучення ( - ) фінансових ресурсів в регіон (із регіону)
через банківську систему України в 2013-2015* рр.
'
Регіони

Роки
----------

2013

2014

2015*

Вінницька

-3851,2

-3974,9

-4429,8

Дніпропетровська

+98625,9

+111052,7

+129539,7

Донецька

-6588,9

-12700,5

-10714,3

Житомирська

-2458,0

-2032,1

-2560,1

Івано-Франківська

-2534,3

-3193,8

-3567,4

Київська та м. Київ

+205796,2

+239782,4

+227716,6

Полтавська

-8552,3

-10103,3

-9438,4

Рівненська

-2577,6

-2111,7

-2270,5

Сумська

-2394,5

2213,8

-2921,6

Хмельницька

-3041,1

-3018,9

-3322,0

Черкаська

-3489,1

-2983,2

-3018,6

Чернівецька

-1335,1

-1209,9

-1566,2

Чернігівська

-2409,2

-1953,5

-3950,3

"

* Д ані за листопад.
Як видно з даних табл. 5, фінансові ресурси
більшості областей України через банківську сис
тему вилучаються і перерозподіляються на ко
ристь деяких із них, особливо м. Києва та Київської
області. Так, у 2015 р. банківська система вилучила
і перерозподілила на користь Київської області та
м. Києва близько 228 млрд грн фінансових ресур
сів, і це незважаючи на величезний обсяг залуче
них депозитів. Дещо менші, але також величезні
фінансові ресурси (близько 130 млрд грн) були
залучені банківською системою в інший регіон - у
Дніпропетровську область. Водночас більшість ре
гіонів країни є “донорами”, тобто обсяг депозитів,
залучених банківською системою (депозитними
корпораціями), перевищував обсяг виданих кре
дитів. Так, у 2015 р. із Полтавської області банків
ською системою було вилучено і перерозподілено
близько 10 млрд грн, із Вінницької - 4,4 млрд грн,
з Чернігівської - близько 4 млрд грн. Це зменшу
вало і без того невелику ресурсну базу вказаних
областей.
Слід зазначити, що така ситуація триває вже
протягом останніх двадцяти років і є дестабілізу
ючим фактором, що призводить до виникнення
депресивних регіонів, підвищення соціальної на
пруженості в країні. Внаслідок посилення диф е
ренціації банківського кредитування більшість
регіонів відчувають гостру потребу в кредитних
ресурсах, тоді як кілька з них мають високі рівні
кредитування. Такий перерозподіл кредитних ре
сурсів негативно позначається на темпах еконо
мічного розвитку, оскільки приріст виробництва
в регіонах з високим рівнем кредитування значно
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менше за відповідний показник у регіонах, що ха
рактеризуються низькими обсягами отриманих
кредитів.
Отже, посилення регіональної диференціації
банківського кредитування, незважаючи на спро
би його регулювання, через відмінності природ
но-економічних умов є об’єктивним процесом,
що веде до великих економічних втрат, зниження
ефективності розвитку національної економіки.
Наведені дані переконливо показують, що у сфері
кредитних відносин потрібні кардинальні струк
турні зміни, спрямовані на перерозподіл кредит
них ресурсів між областями. Змінити ситуацію
можливо лише шляхом активного втручання Н а
ціонального банку України (далі - Н Б У ) у процес
регіонального кредитування. Йдеться про розроб
ку системи заходів та інструментів, що протидія
тимуть централізації банківського кредитування.
Насамперед це стосується введення обмежень для
м. Києва та Київської області щодо обсягів креди
тування підприємств, які займаються фінансовопосередницькою діяльністю (торгівля, операції з
нерухомістю).
Тип регіонального розвитку банківського кре
дитування в Україні за розглянутими вище еко
номічними параметрами може однозначно бути
охарактеризований як асиметричний. Найбільші
коливання регіональних показників характерні
для кредитування торгівлі та будівництва. Головна
проблема міжрегіональних диспропорцій креди
тування в Україні полягає у великих обсягах кре
дитування м. Києва та кількох інших промислових
центрів за повільного розвитку решти регіонів.
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Високий рівень кредитування столиці та області
досягається шляхом вилучення і перерозподілу
через банківську систему кредитних ресурсів із
інших областей. Д ля подолання негативних тен
денцій необхідно забезпечити приплив кредитних
ресурсів у регіони з ослабленою ресурсною базою,
що сприятиме прискоренню їх соціально-еконо
мічного розвитку.
Д ля подолання негативних тенденцій необхід
но забезпечити надходження кредитних ресурсів
в регіони з ослабленою ресурсною базою, що буде
сприяти прискоренню їх соціально-економічно
го розвитку. У сучасних умовах це можливо здій
снити лише шляхом введення Н БУ обмежень на

кредитування банками в найбільших регіонах,
насамперед у м. Києві. Встановлення обмежень
кредитування є складним завданням, що потре
бує значних зусиль науковців та НБУ. Як напрям
подальших досліджень зазначимо розробку ме
тодичних рекомендацій з визначення обмежень
щодо кредитування окремих галузей у регіонах та
гранично допустимі обсяги кредитування з ура
хуванням перспектив подолання структурних та
енергетичних диспропорцій, підвищення ефектив
ності та конкурентоспроможності економіки кра
їни. Якщо цю проблему не вирішити, вона з кож
ним роком буде загострюватися ще сильніше.
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С татистический анализ диф ф еренциации банковского
кредитования в У краине
Проведен статистический анализ дифференциации банковского кредитования в Украине. Процесс
регионального кредитования охарактеризован как асимметричный. Сделан вывод, что уровень
концентрации кредитных ресурсов в крупных промышленных центрах достигается за счет изъятия
и перераспределения ресурсов из других регионов. Указано на необходимость противодействия
централизации банковского кредитования на государственном уровне.
К лю чевые слова: кредиты, депозиты, дифференциация банковского кредитования, региональная
асимметрия, региональное развитие, концентрация кредитных ресурсов, перераспределение кредитных
ресурсов, ресурсная база банков.
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Statistical Analysis of D ifferentiation in Bank Lending in Ukraine
The article contains a statistical analysis of the differentiation in bank lending in Ukraine. As-sessment
of Regional Development and its intensity using a system of statistical indicators leads to the conclusion th at
the regional development bank lending could definitely be described as uneven: the constitutive feature of
asymmetric development is the dynamics of spread in favor of regional indicators. The gap has been increas
ing too rapidly between lending to regional economic activities like trade and construction and to the others.
The economic crisis has provoked large-scale credit redistribution effects between regions, resulting in the
increased differentiation of bank lending. This is especially true for long-term bank lending (over 5 years),
where the share of the three regions accounted for over 80% of the total lending. Asymmetric development
leads to the increasing centrifugal trends, the increasing gap between regional indicators of bank lending, and
the deepening regional differences. It is found th a t the cause for strengthening of regional asymmetry in bank
lending is redistribution of financial resources through the bank system in favor of certain regions. Calculation
of localization ratios for individual regions w ith high levels of bank lending leads to the conclusion th a t the
credit grow th in these regions is not accompanied by the increasing production effectiveness.
This means th a t the bank lending policy has created an obstacle to economic recovery in Ukraine. It is
obvious th a t w ithout taking measures to narrow regional differentiation in bank lending, individual territo 
ries are unlikely to be able to achieve significant economic grow th in the near future. To narrow the regional
differentiation, the National Bank of Ukraine needs to introduce restrictions on lending to selected types of
economic activities th a t are engaged in financial interm ediation in the city of Kyiv.
Keyw ords: credits, deposits, bank lending differentiation, regional asymmetries, regional development, the
concentration o f credit resources, the redistribution o f credit resources, the resource base o f banks.
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