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БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Інвестиційна сфера економіки України нині перебуває у досить непростому
становищі. Для досягнення стабільного економічного розвитку необхідно нарощувати
інвестиційні ресурси, послідовно збільшувати частку капітальних вкладень у ВВП,
поліпшувати структуру інвестиційних джерел та активізувати напрями їх вкладень.
Важливим джерелом фінансування інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств є
банківські кредити. Тому питання банківського кредитування в Україні має важливе
значення та вимагає детального вивчення. Дослідженню даного питання присвячено
роботи М.Л. Лапішко, М.В. Вербицької, М.І. Іоргачова, Г.М. Карамишева, А.Г.
Новікова, Т.І. Коробчук та ін.

Кредит (від лат. “credit” – “він вірить”) – це позичковий капітал банку у грошовій
формі, що передається в тимчасове користування контрагенту (клієнту або іншому
банку) на засадах (принципах) забезпеченості, повернення, строковості, платності та
цільового характеру використання. Кредитні операції банків також визначаються
економічними відносинами між юридичними і фізичними особами з приводу
перерозподілу вартості. Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку
права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через
неплатоспроможність позичальника. Принцип повернення, строковості та платності
означає, що кредит має бути повернений позичальником банку у визначений у
кредитному договорі термін з відповідною сплатою за його користування. Цільовий
характер використання передбачає вкладення позичкових коштів на конкретні цілі,
передбачені кредитним договором. Кредитний портфель – це сукупність усіх позик,
наданих банком, з метою одержання прибутку. Розмір кредитного портфеля оцінюється
за балансовою вартістю усіх банківських кредитів, у т.ч. прострочених, пролонгованих,
сумнівних.

Відповідно до ст. 2 Закону України “Про банки і банківську діяльність” від
07.12.2000 № 2121-III [1] банківський кредит – будь-яке зобов'язання банку надати
певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги
боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на
зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на
сплату процентів та інших зборів з такої суми.

Основними функціями кредиту є: перерозподільча, контрольна, стимулююча,
емісійна, капіталізації вільних грошових коштів [2, с. 236]. Суть перерозподільчої
функції полягає у перерозподілі вільних коштів між економічними суб'єктами шляхом
передачі їх у тимчасове користування без зміни прав власності. Сутність контрольної
функції зводиться до того, що у процесі дії кредитної угоди кредитор здійснює
контроль за фінансовим станом позичальника, що, в свою чергу, є стимулюванням
діяльності позичальника. Таким чином кредит виконує і стимулюючу функцію. В
літературі зустрічається й контрольно-стимулююча функція. Емісійна функція кредиту
полягає в тому, що завдяки кредитуванню комерційними банками створюються гроші
через дію грошово-кредитного мультиплікатора. Функція капіталізації вільних
грошових коштів полягає в тому, що гроші завдяки кредиту перетворюються на
вартість, яка дає дохід. Будь-яка маса грошей, що надається в позику, дає її власникові
дохід.
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Отже, дослідивши значну кількість функцій, можна стверджувати, що значення
кредиту є суттєвим. Саме з метою регулювання кредитних відносин НБУ виступає
ініціатором розбудови економіки України на ринкових засадах, застосовуючи у
практичній діяльності інструменти регулювання кредитних відносин які
використовуються у світовій банківській практиці. Динаміку кредитування юридичних
та фізичних осіб за останні два роки показано у табл. 1.

Таблиця 1
Обсяги кредитів, наданих юридичним та фізичним особам

№
з/п

Назва показника
Дата

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.02.2014

1. Кредити надані, млн.
грн.
в т.ч.:

755 557 770 977 866 550 859 487

1.1
.

Кредити, що надані
суб`єктам
господарювання

580 907 609 202 698 777 692 189

1.2
.

Кредити, надані фізичним
особам 174 650 161 775 167 773 167 298

За даним табл. 1 можна стверджувати, що якщо станом на 01 січня 2014 р. обсяги
наданих кредитів зростали, то вже станом на 01 лютого 2014 р. вони почали
зменшуватись, проте незначною мірою. Однак, у структурі наданих кредитів частка
кредитів, спрямованих на інвестиційну діяльність, є досить несуттєвою. Разом з цим
складова довгострокових інвестиційних кредитів є ще меншою.

Головними ланками кредитних відносин в Україні є банки та кредитні установи,
що мають ліцензію Національного банку України, які одночасно є покупцями і
продавцями тимчасово вільних коштів. Кредити надаються тільки в межах наявних у
розпорядженні банку ресурсів, лише на комерційних засадах з дотриманням таких
умов: оцінки установою банку кредитоспроможності позичальника, фінансової
стабільності, рентабельності, ліквідності. Кредитуванню підлягають тільки ті види
діяльності позичальника, які передбачені його статутом. Крім того, позичальник
повинен мати власне майно і брати участь у фінансуванні об'єкта, що кредитується,
певною сумою власного капіталу.

Кредит відіграє значну роль у формуванні ринкової економіки України:
1) він сприяє розвитку підприємств, тим самим здійснює значний вплив на

розвиток ринкової структури на конкурентних засадах;
2) кредит спрямовується майже в усі види економічної діяльності нашої

економіки, а тому відіграє стимулюючу роль в їх розвитку;
3) кредит через систему грошово-кредитної політики впливає на стабілізацію та

ефективне функціонування кредитного та грошового ринків, а, отже, допомагає
подолати кризові явища в економіці України.

Серед основних проблем сучасного банківського кредитування відмітимо
наступні: висока вартість кредиту для більшості господарюючих суб’єктів та
відсутність ліквідного майна, яке можна запропонувати у якості застави. Нині реальний
сектор продовжує вимагати кредитування, але нездатність українських банків
забезпечити існуючі потреби суб’єктів господарювання в довгострокових фінансових
ресурсах на сприятливих умовах, перетворила вітчизняну банківську систему на
стримуючий чинник розвитку економіки і посилила потребу підприємств у пошуку
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альтернативних механізмів фінансування своєї діяльності, до яких можна віднести
залучення коштів шляхом емісії цінних паперів.
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