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У статті досліджено роль банківського кредиту і значення амортизації в процесі відтворення основних засобів та в забез-
печенні відтворювального процесу. Автором надано дефініцію «інвестиційний кредит», окреслено його об’єкт і суб’єкт. Показано 
основні відмінності інвестиційного кредитування від інших форм фінансування інвестиційних заходів. Визначено ключові про-
блеми інвестиційного кредитування відтворення основного капіталу.
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ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье исследованы роль банковского кредита и значение амортизации в процессе воспроизводства основных средств и 
в обеспечении воспроизводственного процесса. Автором предоставлена дефиниция «инвестиционный кредит», определен его 
объект и субъект. Показаны основные отличия инвестиционного кредитования от других форм финансирования инвестиционных 
мероприятий. Определены ключевые проблемы инвестиционного кредитования воспроизводства основного капитала.
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Vasyunyk T.I. BANK INVESTMENT CREDIT IN THE SYSTEM OF COMPANY’S REPRODUCTION OF FIXED CAPITAL
It is investigated in the article the role of bank credit and the value of depreciation in the process of reproduction of fixed capital and 

in ensuring reproduction process. It is defined by the author the definition of “investment credit”, its object and subjects are outlined.  
The main differences of investment credit from other forms of financing of investment measures are shown. The key problems of invest-
ment crediting of capital reproduction are determined.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах від-
творення основного капіталу відбувається надзви-
чайно повільними темпами, що призвело до того, що 
вітчизняна економіка є однією з технологічно відста-
лих економік світу. Важливу роль в цьому відіграє 
інвестиційний кредит. Незважаючи на значний від-
творювальний потенціал, банківський інвестиційний 
кредит як джерело фінансування відтворення осно-
вного капіталу поки не набув популярності в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний внесок у дослідження теоретичних і практич-
них аспектів впливу амортизаційної політики на від-
творення основного капіталу зробили такі вчені, як, 
зокрема, О. Вовчак [1], Т. Грицай [2], А. Пересада 
[3], Т. Майорова [3], Н. Перзеке [4], С. Урванцева [5].

Мета статті полягає у визначенні переваг і недолі-
ків банківського інвестиційного кредитування в про-
цесі відтворення основного капіталу. Для досягнення 
мети необхідно проаналізувати категорію «інвести-
ційний кредит».

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед 
інструментів грошово-кредитної політики особливе 
місце в забезпеченні відтворювального процесу посі-
дає банківський кредит. Банки виступають головною 
ланкою грошово-кредитної системи і є реальними 
посередниками на інвестиційному ринку, мають 
можливість залучати необхідні фінансові ресурси і 
вкладати капітал у найбільш привабливі проекти, 
вони виконують важливу функцію із стимулювання 
та забезпечення процесу відтворення основного капі-
талу. Головним інструментом реалізації цієї функції 
виступає банківський інвестиційний кредит, який є 

важливою категорією ринкової економіки, що від-
дзеркалює реальні зв’язки та відносини економіч-
ного життя, а необхідність його активізації обумов-
лена низкою факторів, ключовими серед яких є такі:

1) застарілість матеріально-технічної бази на ве- 
ликих підприємствах, що призводить до підвищеної 
матеріало- та енергоємності, як наслідок, до зниження 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

2) нестача власних фінансових ресурсів для 
початку та розширення підприємницької діяльності 
для малих підприємств, що з урахуванням склад-
ності кредитування малого бізнесу за традиційними 
програмами призводить до нерозвиненості малого 
бізнесу та виродження середнього класу в країні;

3) нерозвиненість вітчизняного фондового ринку, 
яка концентрує коло пошуків інвестиційного капіталу 
з боку підприємств саме на банківській системі [3].

Щодо теоретичного визначення цієї категорії, то 
узагальнення автором визначення терміна «інвес-
тиційний кредит» дає змогу стверджувати, що най-
більш правильне вираження його сутності подається 
О. Вовчак, яка стверджує, що «інвестиційний кре-
дит – це кредит в основний капітал з метою його 
збільшення й на цій базі розширення виробни-
цтва, що надається позичальникам для здійснення 
ними інвестиційних вкладень, наприклад кредити 
на будівництво, освоєння землі, купівлю будівель, 
обладнання» [1, с. 136]. Це твердження, як і біль-
шість проаналізованих нами, виокремлює дві най-
більш характерні ознаки для цього поняття, а саме:

1) об’єктом розміщення кредитних ресурсів є 
основний капітал;
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Рис. 1. Правове та методичне забезпечення інвестиційного 
кредитування [2]

Закон України «Про інвестиційну 
діяльність» 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КРЕДИТНорми НБУ Внутрішні банківські 
положення

Правове і методичне забезпечення об’єкта
інвестиційного кредитування

Таблиця 1
Сутнісні характеристики інвестиційного кредиту [4, c. 78]

Ознака Характеристика

1. Кредитор Кредитором виступає комерційний банк або консорціум банків.

2. Цільове призначення Фінансування заходів з придбання, створення та модернізації основного капіталу.

3. Термін Як правило, кредит є довгостроковим і залежить від терміну окупності інвестицій.

4. Сума Кредит, як правило, є великою сумою.

5. Забезпечення Кредит повинен мати надійне забезпечення.

6. Ризик
Тривалий термін користування кредитом збільшує сукупний ризик через можливість неспри-
ятливих змін відсоткової ставки, стану економіки загалом тощо. Однак надійне забезпечення 
кредиту може істотно зменшити ризик.

7. Форма Крім звичайної форми кредитування, можуть застосовуватися лізинг, іпотека, проектне 
фінансування.

8. Процентна ставка Може використовуватися як фіксована, так і плаваюча процентна ставка.

Таблиця 2
Порівняльна характеристика форм фінансування інвестиційних заходів [5, c. 25]

Позиції, що 
порівнюються

Інвестиційне 
кредитування (ІК) Проектне кредитування (ПК) Проектне фінансування (ПФ)

Специфіка 
процесу

Кредитна операція; 
моноінструментальна 

схема.

Кредитна операція; моноінструмен-
тальна схема.

Синтетична операція, що поєднує 
кредитування та інші інструменти 

фінансування.

Об’єкт  
процесу

Розміщення позиченої 
вартості в необоротні 
активи, як правило, 
пов’язане з реаліза-
цією інвестиційного 

проекту.

Інвестиційний проект.

Інвестиційний проект (як правило, 
складний, соціально значимий та з 

високим обсягом інвестиційних ресур-
сів, а саме від 200 млн. дол.).

Суб’єкти  
процесу

Банк (кредитні уста-
нови), держава (за 
умов державного 

інвестиційного кре-
дитування). Підпри-
ємство є ініціатором 

проекту.

Банк (кредитні установи); страхові 
компанії, держава; підрядчики, поста-
чальники, покупці тощо. Підприєм-

ство є ініціатором проекту. Спеціальна 
проектна компанія створюється спон-
сорами (ініціаторами) реалізації про-
екту; залучає ресурси для реалізації 
проекту та розраховується з кредито-
рами та інвесторами проекту за раху-

нок грошових потоків, що генеруються 
проектом.

Банк, лізингові, інвестиційні, страхові 
компанії, НПФ, держава (внесення 
частки капіталу в проект, надання 

кредиту або гарантій, створення спри-
ятливих умов для інвестицій, надання 
різних пільг, включаючи пільги в опо-
даткуванні); підрядчики, постачаль-
ники, покупці тощо. Підприємство є 
ініціатором проекту. Спеціальна про-

ектна компанія.

Джерела 
погашення 

боргу

Грошові потоки від 
проекту та поточна 

діяльність позичаль-
ника. Відповідно, 

оцінюються ефектив-
ність ІП, інвестиційна 
кредитоспроможність 
ініціатора та вплив на 
неї результатів реалі-

зації ІП.

Виключно грошові потоки, що генеру-
ються ІП.

Виключно грошові потоки, що генеру-
ються ІП.

Забезпечення 
повернення 
позикових 

коштів

Реальні активи.

Практично відсутні активи для забез-
печення повернення позикових коштів 

на початковому етапі інвестиційної 
стадії проекту. За ступенем освоєння 
коштів створені (придбані) активи 
можуть оформлятись як заставне 

забезпечення. Проте банк може вима-
гати забезпечення за проектом у формі 

гарантій, порук, страхування.

Практично відсутні активи для забез-
печення повернення позикових коштів 

на початковому етапі інвестиційної 
стадії проекту. За ступенем освоєння 
коштів створені (придбані) активи 
можуть оформлятись як заставне 

забезпечення. Проте банк може вима-
гати забезпечення за проектом у формі 

гарантій, порук, страхування.
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Боргове 
навантаження 

та вартість 
капіталу про-

екту

Як правило, питома 
вага боргових ресурсів 

не перевищує 70%. 
Вартість фінансування 
враховує ризики ІП, 
кредитоспроможність 
ініціатора та якість 

забезпечення.

Можливість залучати значні обсяги 
капіталу з високим фінансовим важе-
лем. Як правило, кредитори покри-

вають до 90% необхідних витрат про-
екту. Вартість капіталу залежить від 

типу проектного кредитування.

Високе боргове навантаження, а саме 
до 90% вартості проекту. Вартість 

фінансування враховує вид проектного 
фінансування, ризики проекту (підви-
щена процентна маржа для компен-

сації кредитного ризику) та загалом є 
дорожчою з урахуванням відсутності 

застави.

Розподіл 
ризику щодо 
проекту між 
його учасни-

ками

Традиційно пози-
чальник приймає на 
себе всі ризики щодо 
реалізації проекту 
(повний регрес на 

позичальника). Банк 
зберігає право компен-
сації усіх зобов’язань 
позичальника перед 

ним.

Розподіл ризиків між ініціатором та 
інвесторами (кредиторами). Підпри-

ємство є ініціатором проекту та може 
перенести частину своїх ризиків на 
інших учасників проекту. Залежить 

від типу проектного кредитування: без 
регресу на позичальника (найбільш 
ризиковано для банку); з частко-

вим регресом (паритетний розподіл 
ризику); з повним регресом на пози-
чальника (прирівнюється до звичай-

ного кредитування).

Розподіл ризиків між ініціатором та 
інвесторами (кредиторами). Зале-

жить від виду проектного фінансу-
вання: банківське (залежить від права 
регресу); корпоративне; за участі дер-
жави (здійснюється розподіл ризиків 
між приватним бізнесом та держав-

ними органами влади).

Рис. 2. Схема взаємозалежності потреб підприємств, банків та економіки 
загалом в процесі інвестиційного кредитування

Підприємство Банк

Залучення фінансових 
ресурсів

- значення розміру необхідних 
фінансових ресурсів;
- дослідження фінансового 
ринку;
- оцінювання ризику;
- можливість передачі права 
участі в управлінні;
- наявність заставного майна;
- наявність гарантій;
- вибір кредитора. 

Мінімізувати вартість 
залучених коштів та 

забезпечити ефективність 
залучених фінансових 

ресурсів

Розвиток економіки

Мінімізувати ризик та 
ефективність розміщених 

фінансових ресурсів

Інвестиційний кредит

- відтворення основного 
капіталу;
- забезпечення 
конкурентоспроможності;
- позитивна кредитна історія;
- створення позитивного 
іміджу галузі;
- збільшення конкуренції 
серед кредиторів;
- зменшення вартості 
залучених коштів.

- визначення розміру вільних 
фінансових ресурсів;
- дослідження економіки галузі,
експертиза сектору;
- оцінювання ризику;
- необхідність страхування 
заставного майна, гарантій;
- вибір позичальника;
- індивідуальний підхід 
спеціальних умов.

- повернення вкладених 
коштів та отримання 
прибутку;
- забезпечення 
конкурентоспроможності;
- розуміння специфіки 
роботи галузі;
- зростання довіри до 
кредитора;
- формування 
альтернативних напрямів 
розміщення коштів;
- зменшення ризику 
розміщення коштів.

Ефект

Результат

Забезпечення

Потреба

Продовження таблиці 2
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2) забезпечення розширеного відтворення осно-

вного капіталу позичальника.
До об’єктів інвестиційного кредитування у вітчиз-

няній економічній літературі відносять нове будів-
ництво, розширення, реконструкцію, устаткування, 
будівель, землі; модернізацію діючих підприємств; 
науково-технічні розробки, що мають фундамен-
тальне і прикладне значення, фінансуються держа-
вою та корпораціями, а також забезпечують пово-
ротний потік доходів у визначені договором строки; 
інші об’єкти основного капіталу.

Суб’єктами інвестиційного кредитування можуть 
виступати кредитори, інвестори, позичальники, 
гарантійні фонди, замовники, страхові компанії, 
забудовники, інжинирінго-консалтингові фірми, а 
також державні органи управління [2, с. 7].

Крім того, на основі чіткого усвідомлення об’єкта 
і суб’єкта інвестиційного кредитування можна ска-
зати, що особливістю інвестиційного кредитування 
є те, що воно має відповідати вимогам Закону Укра-
їни «Про інвестиційну діяльність», який регламен-
тує здійснення інвестиційної діяльності загалом на 
території України, та вимогам законодавчих і норма-
тивних актів, які регулюють банківську діяльність 
стосовно кредитування [2, с. 9] що відображене на 
рис. 1.

Під час розгляду банківського кредиту як інвес-
тиційного ресурсу слід мати на увазі той факт, що 
таким він може стати лише за умови забезпечення 
розширеного відтворення основного капіталу пози-
чальника, а в разі невиконання зазначеної умови 
його слід розглядати як звичайне кредитування.

Таким чином, інвестиційне кредитування харак-
теризується як специфікою сутнісного змісту, так і 
особливостями забезпечення.

Важливі сутнісні характеристики інвестиційного 
кредиту, які розкривають його специфіку, наведені 
в табл. 1.

Основні відмінності інвестиційного кредитування 
від інших форм фінансування інвестиційних заходів 
наведено в табл. 2.

Незважаючи на значний відтворювальний потен-
ціал, банківський інвестиційний кредит як джерело 
фінансування відтворення основного капіталу поки 
не набув популярності в Україні. Це дещо незвична 
ситуація, якщо врахувати той факт, що інвестицій-
ний кредит сприяє розвитку підприємства-борж-
ника, приносить вигоду самому кредитору та еконо-
міці загалом (рис. 2).

Вищенаведений рисунок засвідчує взаємозалеж-
ність між банками і підприємствами в процесі інвес-
тиційного кредитування та впливу цього процесу на 
розвиток економіки загалом. Цей факт підтверджує, 
що проблема підвищення ресурсної ролі банківського 
кредиту як джерела відтворення основного капіталу 
потребує комплексного наукового вивчення і виро-
блення конкретних рекомендацій з метою виправ-
лення ситуації, що склалася. Проте першочерговим 
завданням в цій ситуації є окреслення кола проблем, 
які стримують його розвиток в сучасних умовах.

Висновки. Отже, серед ключових проблем інвес-
тиційного кредитування відтворення основного капі-
талу ми виділяємо такі:

– низький інвестиційний потенціал банківської 
системи України, рівень якого не відповідає потре-
бам розвитку економіки; 

– високий ризик інвестиційних проектів, обумов-
лений тривалими термінами їх реалізації, низькою 
конкурентоспроможністю продукції більшості під-
приємств на ринку, відсутністю досвіду діяльності 
у сфері реалізації інвестиційних проектів, а також 
недостатнім рівнем менеджменту значної кількості 
підприємств; 

– низький рівень реального попиту на інвестиційні 
кредити, зумовлений високими процентними став-
ками за них, що не дає змогу підприємствам забез-
печувати випуск конкурентоспроможної продукції;

– недосконалість нормативно-правового забезпе-
чення інвестиційного кредитування.

Вирішення зазначених проблем потребує вжиття 
дієвих заходів з боку держави з метою підвищення 
дієвості інвестиційного кредитування в процесі від-
творення основного капіталу.
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