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У статті проаналізовано стан кредитно-інвестиційної діяльності банків. Досліджено чинники, які стримують кредитно-інвести-
ційну активність. Визначено можливості підвищення інвестиційної активності банківських інститутів України. Окреслено заходи, 
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Постановка проблеми. Інтеграція України у сві-
тову економічну спільноту зумовлює необхідність 
підвищення конкурентоспроможності національної 
економіки, що передусім потребує активізації ін-
вестиційних процесів. Однак обмежені фінансові 
можливості держави, недостатність власних коштів 
вітчизняних підприємств та низькі обсяги надхо-
дження іноземних інвестицій змушують вдаватися 
до пошуку додаткових шляхів і методів акумулюван-
ня фінансових ресурсів. Означене потребує залучен-
ня нових учасників інвестиційного процесу, здатних 
забезпечити значні інвестиційні вливання та напо-
внити канали фінансового ринку вільними кредит-
но-інвестиційними ресурсами. Ключову роль в інвес-
тиційному процесі повинні відігравати комерційні 
банки, адже, будучи найвагомішими фінансовими 
посередниками на грошово-кредитному ринку, вони 
володіють значними фінансовими ресурсами, а від-
так, спроможні спрямувати їх у формі інвестицій на 
користь економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням розв’язання кредитно-інвестиційних проблем 
української економіки та ролі комерційних банків у 
цьому процесі присвячена чимала кількість наукових 
праць. Заслуговують на увагу результати досліджень 
у сфері інвестиційної діяльності банків вітчизня-
них науковців Г.І. Башнянина, А.С. Гальчинського,  
О.В. Дзюблюка, А.І. Загороднього, М.І. Крупки,  
І.О. Лютого, І.Р. Михасюка, А.М. Мороза, А.А. Пе-
ресади, Л.О. Примосткої, М.І. Савлука, В.Г. Федо-
ренка, В.Я. Шевчука та інших. У їх працях закла-
дене вагоме теоретичне, методичне та прикладне 
підґрунтя для дослідження проблем здійснення кре-
дитно-інвестиційної діяльності комерційних банків 
України. Проте сучасна ситуація в українській еко-
номіці диктує необхідність активізації кредитно-
інвестиційної діяльності та пошуку нових шляхів 
і способів залучення комерційних банків до цього 
процесу.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження сучасного стану та виявлення особливостей 
функціонування банків на кредитно-інвестиційно-
му ринку, а також визначення шляхів активізації 
банківської діяльності у сфері інвестиційного кре-
дитування.

Результати дослідження. Комерційні банки віді-
грають важливу роль у фінансовій системі країни. 
Володіючи значною частиною акумульованих ко-
штів, вони перерозподіляють їх за термінами, при-
значенням, валютою, клієнтами і спрямовують у ті 
галузі економіки, де є додаткова потреба у грошових 
вливаннях у вигляді кредитів чи інвестицій. Саме це 
і визначає ефективність діяльності банків на макро-
економічному рівні, тоді як на мікрорівні кредитно-
інвестиційні операції слугують джерелом отримання 
додаткових доходів банківською становою, а також 
дозоляють приймати участь у формуванні статутного 
капіталу підприємств чи утворювати міжбанківські 
об’єднання за участю промислового капіталу.

Важливість банківського сектора у кредитно-ін-
вестиційному процесі країни в цілому та формуванні 
ресурсної бази підприємств зокрема зумовлена від-
носною простотою залучення та доступністю фінансо-
вих ресурсів комерційних банків, що підтверджують 
дані рисунка 1.

Аналізуючи наведені на рисунку 1 дані, мож-
на констатувати вагому роль банківських установ 
у процесі фінансового стимулювання розвитку під-
приємств, свідченням чого є переважання банків-
ських кредитів та інших позик, порівняно з ін-
шими формами залучення коштів, у капітальних 
інвестиційних надходженнях підприємств. Так, за 
абсолютною величиною банківські кредити та інші 
позики займають друге місце порівняно з обсягами 
власних коштів підприємств та організацій, а отже, 
у процесі відтворення української економіки бан-
ківська система забезпечує вагомий обсяг кредитно-
інвестиційних ресурсів.
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Динаміка обсягів капітальних інвестицій засвідчує, 
що у посткризовий період спостерігалося відновлення 
та поступове зростання обсягів кредитування з одно-
часним збільшенням частки коштів банківських уста-
нов у структурі інвестиційних надходжень (рис. 2).

Дані рисунка 2 засвідчують коливання частки ін-
вестиційних надходжень до капіталу підприємств за 
рахунок банківських кредитів на рівні 12-17% впро-
довж 2010–2013 рр. зі зменшенням протягом кри-
зового періоду 2009–2010 рр. та поступовим наро-
щенням упродовж наступних років, що підтверджує 
попередньо виявлені тенденції.

Разом з тим обсяги інвестиційного кредитування 
економіки залишаються доволі низькими, що потре-
бує пошуку додаткових джерел фінансування та до-
слідження механізму участі банків у фінансовому за-
безпеченні господарюючих суб’єктів.

Сучасний стан вітчизняного банківського рин-
ку кредитно-інвестиційних ресурсів характери-
зується динамічним розвитком, про що свідчать 
дані Асоціації українських банків. Так, у період  
2007–2013 рр. спостерігалася тенденція до наро-
щення обсягів кредитно-інвестиційного портфеля 
банків України з досягненням найбільших значень 

на початок 2009 р. (рис. 3). Проте світова фінан-
сова криза внесла свої корективи у діяльність ві-
тчизняних банків, що, відповідно, позначилося на 
згортанні кредитно-інвестиційної активності бан-
ківських установ упродовж 2009–2012 рр.
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Рис. 3. Динаміка кредитно-інвестиційного портфеля 
комерційних банків України протягом 2007–2013 рр.
Джерело: побудовано за даними [2]

Як стверджують аналітики Національного рей-
тингового агентства «Рюрік», певною мірою активі-

зації нарощення клієнтського кредитного 
портфеля у 2013 р. сприяло значне залу-
чення строкового ресурсу (переважно від 
населення) та зниження вартості гривне-
вого ресурсу за банківськими вкладами, 
що у свою чергу призвело до зниження 
відсоткових ставок за кредитами [3].

Динаміка показників кредитно-інвес-
тиційної діяльності комерційних банків 
України дає підстави припустити, що ін-
вестиційний потенціал вітчизняної банків-
ської системи здатний задовольнити по-
треби реального сектора економіки. Однак 
значною перешкодою на шляху активізації 
банківської діяльності в інвестиційному 
процесі є низька капіталізація банківської 
системи, а також існування значної кіль-
кості дрібних банків, які неспроможні за-
безпечити потреби вітчизняної економіки 
у інвестиційних ресурсах. Деконцентрація 
кредитних ресурсів банківського сектора 
унеможливлює реалізацію довгострокових 
інвестиційних проектів, що потребують 
значних інвестиційних вливань.

Ще однією перешкодою, яка стримує бан-
ківську інвестиційну активність, є відсут-
ність достатнього обсягу ресурсів, залучених 
на довгостроковій основі. Специфіка банків-
ської інвестиційної діяльності, на відміну 
від корпоративного інвестування, значною 
мірою зумовлюється характером і обсягом 
сформованої ресурсної бази. В якості дже-
рел інвестиційних ресурсів банки можуть 
використовувати власний капітал і грошові 
кошти, залучені на довгостроковій основі. 
Разом з тим нестабільне політичне середови-
ще, низькі темпи розвитку економіки, змен-
шення обсягів виплат на користь населення, 
оподаткування доходів по депозитах, деваль-
ваційні очікування не дають банкам можли-
вості залучити значні обсяги довгострокових 
коштів. Тому більшість банків не мають у 
своєму розпорядженні достатньої власної 
ресурсної бази для великих і надійних по-
зичкових операцій інвестиційного характе-
ру.
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Рис. 1. Динаміка обсягів капітальних інвестицій 
підприємств України протягом 2007–2013 рр.

Джерело: побудовано за даними [1]

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Роки

інші джерела фінансування

кошти населення на
індивідуальне житлове
будівництво
кошти населення на будівництво
власних квартир

кошти іноземних інвесторів

кредити банків та інші позики

власні кошти підприємств та
організацій

кошти місцевих бюджетів

кошти державного бюджету
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Джерело: побудовано за даними [1]
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Специфіка роботи комерційних банків як фінан-

сових посередників полягає в тому, що вони пра-
цюють переважно з «чужими» грошима, тому саме 
залучені банком кошти визначають подальші мож-
ливості їх інвестувати. Такий перерозподіл дає змогу 
зосередити капітал у пріоритетних галузях економі-
ки та спрямувати кошти саме на розвиток найбільш 
значущих галузей, проектів, програм.

Для повноти дослідження взаємодії комерційних 
банків та реального сектора економіки у процесах 
інвестиційного кредитування простежимо за особли-
востями формування кредитно-інвестиційного порт-
феля банків. Дані рисунка 4 свідчать, що у структу-
рі кредитно-інвестиційного портфеля банків України 
переважають саме кредити, надані фізичним та юри-
дичним особам (у тому числі й інвестиційного харак-
теру), що є традиційним для банківської діяльності. 
Разом з тим упродовж аналізованого періоду зросла 
питома вага інвестицій у цінні папери, що може бути 
свідченням як збільшення обсягів інвестицій у цінні 
папери юридичних осіб, так і політики банків щодо 
управління ризиками діяльності шляхом купівлі 
цінних паперів, емітованих державою.

Спостерігається також зниження частки довго-
строкового кредитування, що є свідченням невпевне-

ності вітчизняної банківської системи у ступені своєї 
захищеності від майбутніх ризиків (у т.ч. макроеко-
номічних та політичних) [3]. Разом з тим попит на 
довгострокові інвестиційні кредити знижується че-
рез високі відсоткові ставки, які стримують розвиток 
довгострокового кредитування.

Наведені на рисунку 5 дані дозволяють стверджу-
вати, що питома вага кредитів інвестиційного харак-
теру у структурі кредитного портфеля комерційних 
банків України займає досить незначну позицію по-
рівняно з обсягами коштів, які надаються з метою 
фінансування поточної діяльності. Зокрема, реальні 
інвестиції, представлені кредитами на придбання, 
будівництво і реконструкцію нерухомості, станов-
лять лише 1,2% загального обсягу наданих позик 
Хоча частка інших інвестиційних кредитів і є дещо 
вищою, однак її рівень у 13,5% недостатній для на-
лежного забезпечення розвитку реального сектора 
економіки.

Комерційні банки, як правило, віддають перевагу 
кредитним операціям порівняно з інвестиційними, 
що обумовлено більш стабільними прибутками та 
меншим рівнем ризику, ніж при інвестуванні коштів 
у цінні папери. Так, кредитний портфель представ-
лений в основному коротко- та середньострокови-
ми кредитами на фінансування поточної діяльності. 
При цьому, як прогнозують аналітики Національно-
го рейтингового агентства «Рюрік», зважаючи на по-
вільне зростання економіки, попит на довгострокове 
(у т.ч. інвестиційне) кредитування і надалі буде зни-
жуватися [3]. 

Результати проведеного дослідження свідчать про 
наявність низки проблем, що перешкоджають акти-
візації інвестиційного банківського кредитування. 
Означене зумовлює необхідність розробки системи 
дієвих стимулів щодо розширення масштабів кредит-
но-інвестиційної діяльності банків та їх співпраці з 
виробничим сектором економіки України. Зокрема, з 
метою розкриття наявного потенціалу банків у сфері 
інвестиційного кредитування О.М. Колодізєв та Н.М. 
Власенко вважають за доцільне впровадження низки 
заходів за такими напрямами [4, с. 346]:

- розробка моделі оцінки ризиків інвестиційного 
кредитування, яка дозволить оптимізувати співвід-
ношення «ціна–ризик» при встановленні ставки від-
сотка банками на даний вид послуг;

- удосконалення законодавчої та нормативно-
правової бази, що забезпечить формування стійкого 
механізму співпраці банків і підприємств реального 
сектора у процесі надання інвестицій;

- обмеження обсягів фінансування дефіциту Зведе-
ного бюджету за рахунок коштів від реалізації опера-
цій з продажу облігацій внутрішньої державної позики 
на первинному ринку, що сприятиме реструктуризації 
портфеля цінних паперів банківських установ на ко-
ристь інвестицій у цінні папери підприємств;

- реалізація державної програми підтримки на-
ціональних інвесторів;

- розробка заходів зі стимулювання вкладення 
заощаджень суб’єктів економіки до інвестиційних 
проектів – для інституційних інвесторів, а також 
довгострокових депозитів – для фізичних осіб, що 
дозволить сформувати необхідну ресурсну базу кре-
дитно-інвестиційної діяльності;

- впровадження державної підтримки фінансо-
вої стійкості підприємств, які реалізують інвестицій 
проекти, що сприятиме зниженню рівня ризиків ін-
вестиційних кредитів комерційних банків та, відпо-
відно, відсоткової ставки за ними, що забезпечить 
зростання їх обсягу.

Кредити на 
фінансування 

поточної 
діяльності; 

85,30%

Кредити на 
придбання, 

будівництво та 
реконструкцію 
нерухомості ; 

1,20%

Інші кредити в 
інвестиційну 

діяльність; 
13,50%

Рис. 5. Структура наданих кредитів комерційними 
банками України за цільовим спрямуванням 

станом на 01.01.2014 р.
Джерело: побудовано за даними [3]
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Рис. 4. Структура кредитно-інвестиційного 
портфеля комерційних банків України  

протягом 2008–2013 рр.
Джерело: побудовано за даними [2]
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обложении экспортно-импортных операций в Украине. Рассчитаны потери государственного бюджета от теневых схем в сфере 
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Sidelnykova L.P. FISCAL COMPONENT OF POST-CLEARANCE AUDIT
Categorical essence of the concept of «post-clearance audit» is defined. Existent imbalances in the taxation of export-import 

operations in Ukraine are exposed. The losses of the state budget from shadow schemes in the field of foreign trade and fiscal effects 
of the post-clearance audit are calculated.

Keywords: tax revenues, budgetary resources, budget losses, post-clearance audit, documentary checks.

Погоджуємося з думкою Я.С. Приходька про те, 
що для активізації кредитно-інвестиційної діяльнос-
ті потрібен комплекс заходів на рівні держави, спря-
мованих як на стимулювання платоспроможного по-
питу на кредит, так і пропозиції кредитних ресурсів 
банківськими установами [5].

Висновки. Отже, проведений аналіз сучасного 
стану інвестиційного банківського кредитування дає 
підстави для формулювання узагальнюючих висно-
вків, а саме:

- кредитно-інвестиційна діяльність займає ваго-
му частку у активних операціях комерційних банків, 
які, вирішуючи дилему «прибуток–ризик», можуть 
віддавати перевагу кредитним чи інвестиційним опе-
раціям;

- рівень кредитно-інвестиційної активності бан-
ківського сектора залежить від впливу політичних, 
макро- та мікроекономічних чинників, які постійно 
змінюються в соціально-економічній системі Украї-
ни та впливають на поведінку як комерційних бан-
ків, так і інших економічних суб’єктів;

- обсяги кредитно-інвестиційної діяльності 
банківського сектору зумовлюються характером і 
обсягом сформованої ресурсної бази та залежать 
від можливостей банків забезпечити достатній рі-
вень грошових ресурсів, залучених на довгостроко-
вій основі;

- спостерігається зниження попиту серед еконо-
мічних суб’єктів на довгострокові інвестиційні кре-
дити через нестабільне політичне середовище, низькі 

темпи розвитку економіки, девальваційні очікуван-
ня, високі відсоткові ставки;

- відсутність дієвих стимулів банківського інвес-
тиційного кредитування державою.

Сталий розвиток та ефективне функціонування 
економіки України можливе лише за умови залучення 
достатніх обсягів кредитно-інвестиційних вкладень. 
Тому подальші дослідження потрібно спрямувати на 
пошук дієвих заходів стимулювання кредитно-інвес-
тиційної діяльності комерційних банків.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі еко-
номічних трансформацій одним із найважливіших 
завдань державного управління є забезпечення фі-
нансування суспільних видатків бюджетними ресур-
сами, обмеженість яких є основною причиною дисба-
лансів системи державних фінансів в умовах падіння 

темпів економічного зростання і збільшення обсягів 
споживання. Інституційні перетворення вітчизняної 
соціально-економічної системи вимагають підвищен-
ня ефективності формування ресурсів бюджету без 
істотного зниження рівня оподаткування та необ-
ґрунтованого збільшення позикового забезпечення 


