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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено влив банківського інвестиційного кре-

дитування на соціальноекономічний розвиток України. Про-
аналізовано сучасний стан банківського кредитування інвести-
ційної діяльності в Україні. Визначено чинники, що впливають 
на банківське кредитування інвестиційної діяльності. Окресле-
но напрями активізації механізму банківського кредитування 
інвестиційної діяльності.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследовано влияние банковского инвестици-

онного кредитования на социальноэкономическое развитие 
Украины. Проанализировано современное состояние банков-
ского кредитования инвестиционной деятельности в Украине. 
Определены факторы, которые влияют на банковское креди-
тование инвестиционной деятельности. Выделены направле-
ния активизации механизма банковского кредитования инвес-
тиционной деятельности.

Ключевые слова: банковское инвестиционное кредитова-
ние, инвестиционный кредит, инновационное развитие, банк.

АNNOTATION
This paper explores the impact of bank investment lending on 

social and economic development of Ukraine. The current state 
of investment bank lending in Ukraine is analysed. Factors and 
directions of investment bank lending development are determined.

Keywords: bank investment crediting, investment credit, 
innovative development, bank.

Постановка проблеми. Банківській системі 
в сучасних економічних умовах належить про-
відна роль у забезпеченні економічного розви-
тку країни. Існує досить щільний кореляцій-
ний зв’язок між рівнем розвитку фінансового, 
у тому числі й банківського, сектора й темпа-
ми зростання економіки, що зумовлено низкою 
причин: поглибленням глобалізації у фінансо-
вій сфері, процесами об’єднання й взаємопро-
никнення банківських, промислових і торго-
вельних капіталів, значною потребою реальної 
економіки у фінансово-кредитних та інвести-
ційних ресурсах, розширенням точок укладан-
ня банківських капіталів тощо [2, с. 302–309]. 
Враховуючи зазначене, на сьогодні особливої 
актуальності набувають питання активізації 
механізму банківського кредитування інвести-

ційної діяльності в Україні як ключового ін-
струмента стимулювання соціально-економіч-
ного зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Необхідність активізації діяльності банків-
ських установ в інвестиційному кредитуванні в 
умовах реформування економіки зумовила по-
яву значної кількості праць як зарубіжних, так 
і вітчизняних авторів, присвячених досліджен-
ню ролі банківської системи та кредитування 
у фінансуванні інвестиційного процесу. Фун-
даментальні засади діяльності банків на інвес-
тиційному ринку закладено в наукових працях 
Г. Александера (Gordon J. Alexander), Е. Де-
міргук-Кунта (A. Demirguc-Kunt), Дж. Лінт-
нера (J. Lintner), П. Роуза (P. Rose), Дж. Сін-
кі (J.F. Sinkey), У. Шарпа (W. Sharpe) й ін. 
Значні наукові напрацювання з досліджуваної 
проблеми мають вітчизняні науковці, зокрема 
О. Барановський, О. Дзюблюк, Т. Васильєва, 
А. Вожжов, І. Гуцал, Б. Івасів, В. Корнєєв, 
А. Кузнєцова, Б. Луців, Т. Майорова, А. Пере-
сада, Б. Пшик та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас, незважаючи 
на численні наукові здобутки й накопичений 
практичний досвід щодо розвитку банківсько-
го інвестиційного кредитування, залишається 
низка недостатньо досліджених питань, які по-
требують додаткового вивчення та аналізу. Зо-
крема, відсутній єдиний теоретико-методологіч-
ний підхід до визначення сутності банківського 
кредитування інвестиційної діяльності й меха-
нізму банківського кредитування інвестиційної 
діяльності; потребують подальшого вивчення 
питання формалізації впливу банківського ін-
вестиційного кредитування на розвиток еконо-
міки та банківської системи; недостатньо розро-
блена й конкретизована законодавча база щодо 
інвестиційного кредитування тощо. Вищенаве-
дене підтверджує актуальність подальших до-
сліджень у цьому напрямі. 
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Таблиця 1
Динаміка обсягів інвестицій в основні фонди  

за джерелами фінансування в Україні у 2010–2013 роки 
 2010 2011 2012 2013

млн грн
Усього 189 060,6 259 932,3 293 691,9 267 728,0

у т.ч. за рахунок 
коштів Державного бюджету 10 952,2 18 394,6 17 141,2 6 497,8
коштів місцевих бюджетів 6 367,7 8 801,3 9 149,2 7 219,2
власних коштів підприємств та органі-
зацій 114 963,6 152 279,1 175 423,9 170 675,6

кредитів банків та інших позик 23 336,2 42 324,4 50 104,9 40 878,3
коштів іноземних інвесторів 4 067,7 7196,1 5 040,6 4 881,2
коштів населення на будівництво влас-
них квартир 4 654,2 4 470,0 3 651,0 6 574,9

коштів населення на індивідуальне жит-
лове будівництво 16 176,0 15 102,9 21 975,1 21 770,1

інших джерел фінансування 8 543,0 11 363,9 11 206,0 9 230,9
у % до загального обсягу

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0
у т.ч. за рахунок     
коштів Державного бюджету 5,8 7,1 5,8 2,4
коштів місцевих бюджетів 3,4 3,4 3,1 2,7
власних коштів підприємств та органі-
зацій 60,8 58,6 59,7 63,8

кредитів банків та інших позик 12,3 16,3 17,1 15,3
коштів іноземних інвесторів 2,1 2,8 1,7 1,8
коштів населення на будівництво влас-
них квартир 2,5 1,7 1,3 2,5

коштів населення на індивідуальне жит-
лове будівництво 8,6 5,8 7,5 8,1

інших джерел фінансування 4,5 4,3 3,8 3,4
Джерело: [9]

Таблиця 2 
Інноваційна активність і впровадження інновацій підприємствами України у 2000-2013 роках 

Рік

Питома вага 
підприємств, 
що займалися 

інноваціями, %

Загальна 
вартість витрат 

на інновації, 
млн грн

Придбання 
машин, 

обладнання та 
програмного 
забезпечення, 

млн грн

Частка 
промислових 
компаній, що 

впроваджували 
різні інновації, 

%

Упроваджено 
протягом 

періоду нових 
технологічних 

процесів, 
кількість 
процесів

Питома вага 
реалізованої 
інноваційної 

продукції 
в сукупній 
вартості 

промислової, %

2000 18,0 1 760,1 1 074,5 14,8 1 403 -
2001 16,5 1 979,4 1 249,4 14,3 1 421 6,8
2002 18,0 3 018,3 1 865,6 14,6 1 142 7,0
2003 15,1 3 059,8 1 873,7 11,5 1 482 5,6
2004 13,7 4 534,6 2 717,5 10,0 1 727 5,8
2005 11,9 5 751,6 3 149,6 8,2 1 808 6,5
2006 11,2 6 160,0 3 489,2 10,0 1 145 6,7
2007 14,2 10 850,9 7 471,1 11,5 1 419 6,7
2008 13,0 11 994,2 7 664,8 10,8 1 647 5,9
2009 12,8 7 949,9 4 974,7 10,7 1 893 4,8
2010 13,8 8 045,5 5 051,7 11,5 2 043 3,8
2011 16,2 14 333,9 10 489,1 12,8 2 510 3,8
2012 17,4 11 480,6 8 051,8 13,6 2 188 3,3
2013 16,8 9 562,6 5 546,3 13,6 1 576 3,3

Джерело: [10]
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Таблиця 3 
Чинники впливу на банківське кредитування інвестиційної діяльності та їх наслідки

Чинники впливу Наслідки впливу чинника
Екзогенні чинники:

фаза економічного циклу, у якій 
перебуває економіка країни

зниження доходів підприємницьких структур, інвестиційної актив-
ності реального сектора економіки, що, у свою чергу, призводить 
до скорочення прибутковості банківської інвестиційної діяльності, 
зниження ліквідності й надійності банку загалом;

рівень соціально-економічної та 
політичної стабільності в країні

поширення негативних, «панічних» настроїв у суспільстві провокує 
соціальну напруженість, невпевненість у стратегічній економічній 
політиці держави, відтік іноземних інвесторів тощо;

рівень корупції та бюрократії

розширення тіньової економіки, яка становить реальну загрозу 
національній безпеці, стримує соціально-економічний розвиток дер-
жави, негативно впливає на всі сфери суспільного життя: економі-
ку, політику, управління, соціальну й гуманітарну сфери, громад-
ську свідомість, міжнародні відносини з іншими країнами тощо; 

структура та стабільність 
банківської системи

стабільність банківської системи значною мірою залежить від рівня 
та якості управління ризиками. Водночас зазначимо, що банків-
ській діяльності притаманна низка ризиків: кредитний, ліквід-
ності, зміни процентної ставки, валютного курсу – недосконала 
практика управління якими може становити суттєву загрозу для 
надійності банківської системи; 

рівень інфляції

за умов високих темпів інфляції банки, що здійснюють кредиту-
вання інвестиційної діяльності, опиняються в нерівних умовах із 
банками, які обслуговують поточні потреби комерційних структур. 
Адже кредитна діяльність за рахунок залучення довгострокових, 
надто дорогих кредитних ресурсів завдає збитків банкам, що, у 
свою чергу, спричиняє високий рівень процентних ставок за корис-
тування кредитами, що робить довгострокові інвестиційні кредити 
невигідними для потенційних інвесторів; 

законодавче й нормативно-правове 
забезпечення

в Україні загалом діє близько ста законодавчих і нормативних 
актів, які регулюють інвестиційну діяльність. Але більшість із них 
характеризується мінливістю, нечітким змістом, розпорошеністю, 
суперечливістю й нестабільністю правових положень, що регулю-
ють кредитну та інвестиційну діяльність. Фактично одні й ті самі 
правові документи містять статті, які припиняють чи скасовують 
дію попереднього документа в повному обсязі, у тому числі й щодо 
гарантій від зміни законодавства; 

політика оподаткування доходів від 
кредитно-інвестиційних операцій

велике податкове навантаження негативно впливає на ефективність 
роботи банків, оскільки змушує їх занижувати прибуток до опо-
даткування. А відсутність будь-яких податкових пільг дестимулює 
банківські установи до інвестиційної діяльності.

Ендогенні чинники:

капіталізація банків

банки з низькою абсолютною капіталізацією є вразливішими у ви-
падку фінансової кризи; низька відносна капіталізація робить їх 
вразливішими до поглинань із боку іноземних банків. Окрім цього, 
висока частка іноземного капіталу підвищує чутливість вітчизняної 
банківської системи до криз;

недостатній обсяг власного 
капіталу банку

низький обсяг власного капіталу банківської системи може обмеж-
ити розширення обсягів банківського кредитування інвестиційної 
діяльності. Однак, як свідчить практика, для успішної роботи 
банки не можуть використовувати лише власний капітал. У різних 
країнах співвідношення між власним і залученим капіталом може 
відповідати таким співвідношенням: від 1:10 до 1:100. В Україні 
воно відповідає межі 1:20, а саме: нормативне значення показника 
залучених і позичених коштів не має перевищувати розмір власно-
го капіталу більше ніж у 12 разів. Зауважимо, що сучасний рівень 
капіталізації вітчизняних банків неспроможний задовольнити 
потреби довгострокового банківського кредитування інвестиційної 
діяльності;

нестабільна, ризикова ресурсна 
база банків

мала частка депозитів у пасивах і висока в залишках на рахунках 
підприємств і організацій, невідповідність структури пасивів та ак-
тивів, перевага в залучених коштах короткострокових зобов’язань, 
тобто загальний фонд акумульованих коштів недостатній для 
забезпечення не тільки інвестиційних, а й виробничих процесів у 
реальному секторі економіки.

Джерело: [4, с. 119–127; 5, с. 40; 6, с. 168; 7, с. 3; 12, с. 168–169; 13, с. 80; 14, с. 102]
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Мета статті. Проблематика, яка досліджу-
ється в роботі, зумовлює постановку такої мети: 
проаналізувати сучасний стан банківського кре-
дитування інвестиційної діяльності в Україні та 
визначити основні проблеми, які перешкоджа-
ють реальному секторові залучити банківські 
кредити.

Виклад основного матеріалу. З метою визна-
чення ролі банківського інвестиційного креди-
тування в забезпеченні відтворювального про-
цесу розглянемо поточний стан вітчизняної 
системи банківського інвестиційного кредиту-
вання.

Об’єктивно оцінити стан вітчизняної систе-
ми банківського інвестиційного кредитування 
неможливо без детального дослідження осно-
вних джерел формування капітальних ресурсів 
вітчизняних суб’єктів господарювання, зокре-
ма в розрізі фінансування останніми відтворен-

ня основних фондів (таблиця 1). Очевидно, що 
домінуючим джерелом капітальних ресурсів, 
розміщених в основні фонди компаній, були 
й залишаються кошти їх власників. Як видно 
з таблиці 1, питома вага такого виду фінансу-
вання в загальному обсязі протягом 2011 року 
дещо скоротилася, порівняно з 2010 роком, 
утім у 2013 році її частка знову збільшилася 
майже до 64%. 

Потенціал зростання обсягів банківського 
інвестиційного кредитування тісно пов’язаний 
із поточним станом реального сектора економі-
ки та провідними тенденціями його розвитку 
протягом останнього періоду. Так, за даними 
НБУ, погіршення економічної ситуації в країні 
в 2014 році зумовлене воєнними діями на Схо-
ді країни. Зокрема, від воєнних дій постраж-
дало видобування вугілля, яке знизилося на 
30,5%. Зниження промислового виробництва в 

Стабілізація політичної 
ситуації в країні та її 
соціально-економічного 
розвитку

Підвищення довіри до 
банківської системи

Удосконалення 
бюджетної, 
інвестиційної, податкової
та грошово-кредитної 
політик

Створення Фонду 
гарантування 
кредитів

– досягнення політичної стабільності; 
– створення дієздатної парламентської більшості; 
– проведення глибоких структурних реформ в економіці країни та 
ефективної державної політики; 
– створення умов для ефективного й динамічного економічного
зростання;
– підвищення добробуту населення

– удосконалення механізму захисту прав вкладників банку шляхом створення 
надійної системи гарантування вкладів; 
– збільшення гарантованої суми відшкодування депозиту; 
– розширення шляхів надходження ресурсів у Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб; 
– тощо.

– прийняття закону України «Про Фонд гарантування кредитів»;
– забезпечення гарантій за кредитами, що надаються на інвестиційні цілі; 
– зменшення або розподіл ризику банку.

– упорядкування системи пільгового оподаткування; 
– зменшення величини податку на прибуток від інвестиційного 
кредитування та запровадження мораторію на зміну цих ставок на найближчі 
5–10 років, або відтермінування їх сплати до завершення інвестиційного
проекту; 
– посилення контролю з боку Нацбанку за цільовим використанням 
кредитів рефінансування; передбачення в державному бюджеті коштів для 
часткового відшкодування відсотків за інвестиційними кредитами.

удосконалення 
банківського 
законодавства й 
нормативно-правового 
забезпечення

– систематизація та кодифікація законів і нормативно-правових актів;
– прийняття банківського кодексу України, законів України щодо 
регулювання сфери кредитування, валютного регулювання й контролю; 
– прийняття Законів України «Про банківський кредит», «Про банкрутство 
фізичної особи»;
– удосконалення законодавства щодо захисту прав кредиторів та вкладників 
банків, зокрема Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про 
забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб», «Про заставу», «Про організацію 
формування та обігу кредитних історій», тощо

Напрями активізації механізму банківського кредитування інвестиційної діяльності в Україні

Рис. 1. Напрями активізації механізму банківського кредитування інвестиційної діяльності в Україні 
Джерело: [2, с. 302–309; 3, с. 58–63; 8, с. 159–243; 12, с. 168–169]



1113Глобальні та національні проблеми економіки

2014 році становить 10,7%, у будівництві об-
сяги виробництва знизилися на 21,7%, обіг 
роздрібної торгівлі зменшився на 8,6%. Єди-
ною галуззю, виробництво якої збільшилося на 
2,8%, є сільське господарство [11].

Готовність компаній залучати інвестиційні 
банківські кредити тісно пов’язана з рівнем їх 
інноваційного розвитку, а також потенціалом 
розширення техніко-технологічного забезпечен-
ня діяльності. Зазначені аспекти можна оціни-
ти за рахунок оцінювання ступеня інноваційної 
активності вітчизняних суб’єктів господарю-
вання, а також обсягів упроваджених інновацій 
на промислових об’єктах (таблиця 2).

Як видно з таблиці 2, частка інноваційно ак-
тивних підприємств за аналізований період від-
чутно скоротилась: для компаній, що займались 
інноваціями, – з 18,0% у 2000 році до 16,8% 
у 2013 році; для компаній, що впроваджували 
інновації, – з 14,8% до 13,6%, відповідно. Пи-
тома вага інноваційної продукції в сукупному 
обсязі реалізованих товарів також зменшилася: 
з 6,8% у 2001 році до 3,3% у 2013 році. Не-
зважаючи на це, обсяги придбання компаніями 
обладнання, машин і програмного забезпечення 
протягом 2010–2011 років мали тенденцію до 
зростання, утім протягом останніх двох років 
за цим показником спостерігається спад. Кіль-
кість нових технологічних процесів, які що-
річно впроваджувалися вітчизняними підпри-
ємствами, починаючи з 2006 року, стабільно 
збільшувалась, але знову ж таки в останні два 
роки почав спостерігатися зменшення. 

Низький рівень інноваційності економіки за-
галом є відображенням екстенсивного характеру 
наявних темпів макроекономічного зростання в 
Україні з домінуванням у структурі ВВП базових 
ресурсомістких галузей – металургії та хімічної 
промисловості. Останні переважають і в струк-
турі експорту вітчизняних промислових компа-
ній поряд «з якісними змінами в інноваційному 
рівні імпорту товарів обробної промисловості». 
Найбільш високотехнологічні імпортні товари з 
огляду на їх високу вартість замінюються більш 
дешевими аналогами, походженням з КНР та ін-
ших країн – «масових» виробників.

Враховуючи здійснений вище аналіз, можна 
зробити висновок, що провідна роль у забезпе-
ченні економічного розвитку країни все ж таки 
належить банкам. Тому вважаємо за доцільне 
далі розглянути чинники, що впливають на 
банківське кредитування інвестиційної діяль-
ності та їх можливі наслідки (таблиця 3).

Виходячи з окресленого кола проблем, наяв-
них на сьогодні в Україні, щодо стимулювання 
банків до інвестиційної діяльності, вважаємо за 
необхідне виокремити низку ключових напря-
мів активізації механізму банківського креди-
тування інвестиційної діяльності (рисунок 1). 
Зазначимо, що на сьогодні вони перебувають у 
площині загальноекономічних процесів у кра-
їні, що потребує активізації спільних зусиль 
усіх учасників кредитного процесу: держави, 

Національного банку України, банків та інших 
фінансово-кредитних установ [1, с. 59]. 

Висновки. Підсумовуючи викладене вище, 
варто зазначити, що, базуючись на дослідженні 
основних джерел формування капітальних ре-
сурсів вітчизняних суб’єктів господарювання, 
зокрема в розрізі фінансування останніми від-
творення основних фондів, авторами обґрун-
товано, що потенціал зростання обсягів бан-
ківського інвестиційного кредитування тісно 
пов’язаний із поточним станом реального секто-
ра економіки та провідними тенденціями його 
розвитку протягом останнього періоду.

У статті також визначено чинники, що впли-
вають на банківське кредитування інвестицій-
ної діяльності. Наголошено, що вирішальна 
роль відводиться макрорівневим чинникам, зу-
мовленим впливом зовнішнього середовища на 
діяльність банків. Доведено, що для успішного 
розвитку механізму банківського кредитування 
інвестиційної діяльності необхідно насамперед 
прискорити формування правового поля роз-
витку банківської системи, що стане гаранті-
єю зростання її ролі як головного акумулятора 
інвестиційних ресурсів. Водночас наголошено, 
що основою комплексного механізму активі-
зації банківського кредитування інвестиційної 
діяльності має бути активна державна кредит-
но-інвестиційна політика, яка спрямована на 
створення сприятливих нормативно-правових 
та економічних умов і є головним стимулом для 
кредитування інвестиційної діяльності.

Окреслено напрями активізації механізму 
банківського кредитування інвестиційної діяль-
ності, зокрема удосконалення та стабілізація 
банківського законодавства й нормативно-пра-
вового забезпечення; стабілізація політичної 
ситуації в країні та її соціально-економічного 
розвитку; підвищення довіри до банківської 
системи; удосконалення бюджетної, інвести-
ційної, податкової та грошово-кредитної полі-
тик; створення Фонду гарантування кредитів; 
реструктуризація Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб тощо.
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