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Метою статті є дослідження сучасного стану кредитно-інвестиційної діяльності банків України, виявлення недоліків її функціонування та пер-
спектив подальшого розвитку. У результаті проведеного аналізу було з’ясовано, що на сьогоднішній день масштаби інвестиційного банківського 
кредитування не відповідають потребам у фінансових ресурсах виробничого сектору економіки, незважаючи на досить значний кредитний по-
тенціал банківської системи України. Було виділено основні причини, що стримують розвиток кредитно-інвестиційної діяльності банків України, 
до яких належать макроекономічні та індивідуальні фактори. Запропоновано ряд напрямків, реалізація яких дозволить підвищити рівень участі 
банків у інвестиційних процесах. Перспективами подальших досліджень з даної тематики можуть виступити удосконалення механізму інвести-
ційного кредитування та розробка нових моделей оцінки інвестиційних ризиків у розрізі різних суб’єктів економіки.
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деятельность банков Украины: современное состояние  
и перспективы развития

Целью статьи является исследование современного состояния кредитно-
инвестиционной деятельности банков Украины, выявление недостатков 
ее функционирования и перспектив дальнейшего функционирования. В ре-
зультате проведенного анализа было выяснено, что на сегодняшний день 
масштабы инвестиционного банковского кредитования не соответству-
ют потребностям производственного сектора экономики в финансовых 
ресурсах, несмотря на достаточно значимый кредитный потенциал бан-
ковской системы Украины. В результате исследования было обозначено 
основные причины, сдерживающие развитие кредитно-инвестиционной 
деятельности банков Украины, к которым относятся макроэкономиче-
ские и индивидуальные факторы. Было предложено ряд направлений раз-
вития, реализация которых позволит увеличить уровень участия банков 
в инвестиционных процессах. Перспективами дальнейших исследований 
по данной тематике могут выступить совершенствование механизма 
инвестиционного кредитования и разработка новых моделей оценки ин-
вестиционных рисков в разрезе различных субъектов экономики.
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further operation. As a result of the analysis, it was found that as of today the 
scale of investment in bank lending does not meet the needs of the productive 
sector of the economy in financial resources, despite the rather significant 
lending capacity of the banking system of Ukraine. The study indicated the 
main reasons hindering the development of credit and investment banks in 
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Активізація інтеграційних процесів у міжнародно-
му економічному середовищі зумовлює необхід-
ність підвищення конкурентоспроможності наці-

ональної економіки, що, передусім, можливо реалізувати 
за рахунок розширення масштабів виробничого секто-
ра. Однак для розвитку підприємств недостатньо лише 
власного фінансування, тому виникає необхідність зо-
внішнього залучення коштів, важливою складовою яких 
можна вважати надходження від банківських установ як 
у формі кредитних, так і інвестиційних ресурсів, що ви-
кликає необхідність дослідження взаємовідносин банків 
і підприємств у розрізі кредитно-інвестиційної діяльнос-
ті, що є особливо актуальним для Україні, враховуючи до-
мінантну роль банків у складі фінансових посередників.

Дослідженням різних аспектів кредитно-інвести-
ційної діяльності банків присвячено праці таких науковців, 
як О. І. Воробйової, В. В. Корнєєва, І. В. Сало, Н. Г. Маслак, 
О. М. Івко, В. Ю. Подчесової, К. В. Карась, О. В. Васюрен-
ко, Н. В. Рогожнікової, О. О. Ляхової, Т. П. Шокало та ін.

Незважаючи на значну кількість досліджень, про-
ведених з даної тематики, існує необхідність подальшо-
го вивчення сутності існуючих проблем, а також пошук 
напрямків підвищення ефективності кредитно-інве-
стиційної діяльності банків.

Метою даної роботи виступає дослідження сучас-
ного стану кредитно-інвестиційної діяльності банків в 
Україні та розробка напрямків удосконалення та розвит-
ку інвестиційного кредитування банків.

Інвестиційна діяльність банківських установ харак-
теризується позитивними результатами як для економіки 
країни, так і власне для банків. На макрорівні кредитно-
інвестиційні операції банків забезпечують стимулювання 
розвитку реального сектора економіки за рахунок над-
ходження фінансових ресурсів, тоді як на рівні банків 
результатом кредитно-інвестиційної діяльності виступає 
одержання додаткових доходів, а також можливості учас-
ті у статутному капіталі підприємств чи інтеграції банків-
ських і виробничих установ у спільні структури.

Розглядаючи безпосередньо інвестиційну діяль-
ність банківських установ, у її складі можна виділити 
такі компоненти – пряме вкладення коштів у інвести-

ційні проекти, купівля цінних паперів, а також інвести-
ційні кредити банків, на дослідженні яких і пропонуємо 
акцентувати увагу в даній роботі.

Важливим показником, що характеризує рівень 
розвитку інвестиційної діяльності країни, виступа-
ють інвестиції в основний капітал підприємств, обсяги 
надходжень яких від різних джерел в Україні протягом 
2007 – 2012 рр. наведено на рис. 1.

Дані рис. 1 свідчать, що в абсолютному вимірі 
інвестиційні надходження в основний капітал підпри-
ємств за рахунок банківських кредитів та інших позик 
знаходяться на другому місці, порівняно з обсягами 
власного фінансування суб’єктів, що, безумовно, пози-
тивно характеризує роль банківських установ у процесі 
фінансового стимулювання розвитку підприємств.

Варто відзначити також той факт, що у посткри-
зовий період спостерігалось зростання обсягів 
кредитів. Однак для більш детального аналізу до-

цільно також розглянути частку фінансування інвести-
цій в основний капітал, здійснювану за рахунок коштів 
банківських установ, у структурі інвестиційних надхо-
джень (рис. 2).

Як бачимо з даних рис. 2, частка інвестиційних 
надходжень до основного капіталу підприємств за ра-
хунок банківських кредитів протягом досліджуваного 
періоду коливається на рівні 12 – 17 %, при цьому варто 
відзначити її зменшення протягом кризового періоду 
2009 – 2010 рр., яке змінюється поступовим нарощен-
ням у останні роки, що підтверджує попередньо вияв-
лені тенденції. Однак станом на сьогоднішній день існує 
необхідність нарощення обсягів інвестиційного креди-
тування економіки, що потребує розкриття наявного 
потенціалу банківських установ у даній сфері. 

Основним показником, який дозволяє більш повно 
охарактеризувати діяльність банків у сфері інвестицій-
ного кредитування, виступає кредитно-інвестиційний 
портфель.

Сутність кредитно-інвестиційного портфеля О. О. Ля - 
хова і Т. П. Шокало визначають як «цілеспрямовано 
сфор мовану сукупність об’єктів фінансового та/або ре-
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Рис. 1. Динаміка обсягів інвестицій в основний капітал підприємств України протягом 2007 – 2012 рр.
Джерело: складено автором на основі даних [4].

http://www.business-inform.net


344

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ф
ін

ан
си

, г
ро

ш
о

ви
й

 о
бі

г 
і к

ре
д

и
т

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2013
www.business-inform.net

ального інвестування, призначену для реалізації попе-
редньо розробленої стратегії, що визначає інвестиційну 
мету банку» [5]. Джерелами формування кредитно-
інве  стиційного портфеля банків виступають як власні, 
так і позикові та залучені фінансові ресурси, що перед-
бачає зміну його обсягів пропорційно масштабам роз-
витку банківської сфери. На рис. 3 представлено обсяги 
кредитно-інвестиційного портфеля банків України.

 значний рівень ризиків інвестування для банків 
(нестабільність стану національної економіки 
не дозволяє прогнозувати результат реаліза-
ції інвестиційних проектів підприємствами та, 
відповідно, рівень рентабельності інвестованих 
ресурсів);

 високі ставки відсотка за кредитами (ризикова-
ність інвестиційних кредитів є однією з причин, 

Рис. 2. Структура інвестицій в основний капітал підприємств України протягом 2007 – 2012 рр.
Джерело: складено автором на основі даних [4].

Рис. 3. Динаміка кредитно-інвестиційного портфеля банків України протягом 2008 – 2013 рр.
Джерело: складено автором на основі даних [7].
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Аналізуючи наведені статистичні дані, варто від-
значити, що найбільшого значення обсяги кре-
дитно-інвестиційного портфеля банків України 

досягають станом на початок 2009 р., після чого відбу-
вається поступове зниження показника, що, відповідно, 
свідчить про спад інвестиційної активності банківських 
установ у зазначений період. Серед основних причин 
стримування інвестиційної діяльності банків можна ви-
ділити такі:

 невідповідність термінів ресурсної бази та ін-
вестиційних проектів (на сьогодні значну част-
ку в структурі пасивів банку становлять корот-
кострокові ресурси, тоді як здійснення інвести-
цій передбачає довгостроковий характер);

 низький рівень платоспроможності позичаль-
ників (суб’єкти господарювання не завжди в 
змозі надати достатні гарантії щодо повернен-
ня отриманих кредитів);

що стимулює банки підвищувати ставки для за-
безпечення дохідності операцій);

 відсутність дієвих стимулів банківського інвес-
тиційного кредитування державою.

Для більш детального аналізу доцільно розгляну-
ти також структуру кредитно-інвестиційного портфеля 
банків України (рис. 4).

Дані рис. 4 свідчать, що основною складовою кре-
дитно-інвестиційного портфеля банків України висту-
пають саме кредити, надані фізичним та юридичним 
особам (у тому числі й інвестиційного характеру). Од-
нак при цьому протягом аналізованого періоду відбули-
ся досить значні зміни у співвідношенні двох інших ком-
понентів. Так, частка міжбанківських кредитів станом 
на 01.01.2013 р. досягла мінімального рівня протягом 
досліджуваного періоду, що в даному контексті є пози-
тивним фактором, оскільки даний вид кредитування не 
передбачає прямого впливу на забезпечення реального 

http://www.business-inform.net
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сектора економіки інвестиційними ресурсами, маючи 
лише опосередковане значення у процесах перерозподі-
лу коштів між банківськими установами.

Натомість, питома вага інвестицій у цінні папери 
характеризувалась поступовим зростанням протягом 
аналізованого періоду, що, однак, може свідчити як про 
збільшення обсягів інвестицій у цінні папери юридич-
них осіб, так і про політику банків щодо управління ри-
зиками діяльності шляхом купівлі цінних паперів, емі-
тованих державою.

Проте, наведеної інформації недостатньо для пов-
ної характеристики взаємодії банків та реального сек-
тора економіки у процесах інвестиційного кредитуван-
ня, тому пропонуємо детальніше розглянути структуру 
суб’єктів, яків кредитуються банками України (рис. 5).

Дані рис. 5 свідчать, що превалююче місце у струк-
турі позичальників банківських установ станом на 
01.01.2013 р. займають саме нефінансові корпорації (ча-
стка виданих кредитів становить близько 72 %), які й 
представляють інтерес у розрізі даної тематики. Оскіль-
ки до складу даної групи входять не тільки суб’єкти гос-
подарювання, а й домогосподарства, то зазначений по-
казник відображає як інвестиційну складову кредитних 
ресурсів, так і споживчі кредити, що викликає необхід-
ність структурування кредитів за критерієм їх цільового 
спрямування, що відображено на рис. 6.

Наведені на рис. 6 дані дозволяють виявити, що 
питома вага кредитів інвестиційного характеру в скла-
ді кредитного портфеля банків займає досить незначну 
позицію порівняно з обсягами коштів, які надаються з 

Рис. 4. Структура кредитно-інвестиційного портфеля банків України протягом 2008 – 2013 рр.
Джерело: складено автором на основі даних [7].

Рис. 5. Структура наданих кредитів  
у розрізі секторів економіки України 

станом на 01.01.2013 р. [1]
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метою фінансування поточної діяльності. Так, реальні ін-
вестиції, представлені кредитами на придбання, будівни-
цтво і реконструкцію нерухомості, становлять лише 1,2 % 
загального обсягу наданих позик, тоді як частка інших 
інвестиційних кредитів є дещо вищою, однак її рівень в 
13,5 % недостатній для належного забезпечення розвитку 
реального сектора економіки. Отже, проведений аналіз 
сучасного стану інвестиційного банківського кредиту-
вання свідчить про необхідність розробки системи ді-
євих заходів щодо розширення масштабів співпраці бан-
ківського та виробничого секторів економіки України.

Проблема недостатнього рівня розвитку інвести-
ційного банківського кредитування зумовлена 
причинами різного характеру, які стосуються 

кожного із суб’єктів економіки. Зокрема, ризикованість 
інвестиційних кредитів змушує банки підвищувати від-
соткові ставки та рівень забезпечення позик, а вітчиз-
няні підприємства не завжди в змозі прийняти такі 
умови кредитування. Окрім того, існує необхідність на-
рощення обсягу довгострокових депозитів з метою за-
безпечення належної ресурсної бази для фінансування 
інвестиційних проектів, що складно реалізується при іс-
нуючому рівні довіри населення, заощадження якого ви-
ступають ключовим джерелом довгострокових депози-
тів, до банківської системи України. Важливими макро-
економічними факторами виступають рівень політичної 
стабільності держави та стан нормативно-правового за-
безпечення, які на сучасному етапі не можна назвати за-
довільними для створення сприятливих умов розвитку 
інвестиційного кредитування.

З метою розкриття наявного потенціалу банків у 
сфері інвестиційного кредитування в умовах економіки 
України доцільним є впровадження ряду заходів за та-
кими напрямками:

 розробка моделі оцінки ризиків інвестиційного 
кредитування, яка дозволить оптимізувати спів-
відношення «ціна – ризик» при встановленні 
ставки відсотка банками на даний вид послуг;

 удосконалення законодавчої та нормативно-пра-
вової бази, що забезпечить формування стійкого 
механізму співпраці банків і підприємств реаль-
ного сектора в процесі надання інвестицій;

 обмеження обсягів фінансування дефіциту Зве-
деного бюджету за рахунок коштів від реаліза-
ції операцій з продажу облігацій внутрішньої 
державної позики на первинному ринку, що 
сприятиме реструктуризації портфеля цінних 
паперів банківських установ на користь інвес-
тицій у цінні папери підприємств;

 реалізація державної програми підтримки на-
ціональних інвесторів;

 розробка заходів з стимулювання вкладення за-
ощаджень суб’єктів економіки до інвестиційних 
проектів – для інституційних інвесторів, а та-
кож довгострокових депозитів – для фізичних 
осіб, що дозволить сформувати необхідну ре-
сурсну базу кредитно-інвестиційної діяльності;

 впровадження державної підтримки фінансової 
стійкості підприємств, які реалізують інвести-

ційні проекти, що сприятиме зниженню рівня 
ризиків інвестиційних кредитів банків та, від-
повідно, відсоткової ставки за ними, що забез-
печить зростання їх обсягу.

ВиСНоВки 
Кредитно-інвестиційна діяльність банків є важли-

вим джерелом розвитку реального сектора економіки, 
забезпечуючи тісний зв'язок між секторами юридичних 
осіб, фізичних осіб і банківських установ. Однак про-
ведене дослідження стану банківського інвестиційного 
кредитування в останні роки свідчить про недостатній 
рівень розвитку даної сфери при наявності вагомого 
потенціалу до її розширення, про що свідчать значні об-
сяги споживчого кредитування, реалізовані банками. 
Даний факт пов'язаний з рядом причин об’єктивного та 
суб’єктивного характеру, які стосуються як загального 
рівня стабільності розвитку національної економіки в 
різних її сферах, так і незацікавленістю банків у фінан-
суванні інвестиційних проектів у зв’язку зі значними 
ризиками та невідповідністю термінів ресурсної бази 
строкам реалізації інвестицій. Розглядаючи заходи, які 
дозволять підвищити масштаби кредитно-інвестиційної 
діяльності банків, варто зазначити, що, передусім, сти-
мулювання даної сфери варто розпочати зі створення 
стабільних умов розвитку економіки, що передбачає 
стійку нормативно-правову базу та режим оподатку-
вання, підтримку фінансової стійкості учасників інвес-
тиційних проектів, а також розробку чіткого механізму 
зниження ризикованості банківського інвестиційного 
кредитування. Для перспектив подальших досліджень 
актуальним є вдосконалення механізму інвестиційного 
банківського кредитування та розвиток моделей оцінки 
ризиків інвестиційних проектів для різних учасників. 
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отенко І. П., Чепелюк М. І. Роль корпоративної культури підприємства в концепціях організаційних змін
У статті проводиться аналіз поняття «корпоративна культура», яке є ефективним інструментом у сфері управляння людськими ресурсами, впливає на конку-
рентоздатність підприємства та є фактично правилами якісного та ефективного ведення бізнесу. Корпоративна культура – це «зведення» найбільш важливих 
положень діяльності організації, які визначають її місію та стратегію розвитку, знаходять вираження в сукупності соціальних норм, цінностей, які розділяють 
більшість працівників. Корпоративна культура як індикатор характеризує рівень розвитку та роботи організації, адже позначається в першу чергу на соціально-
психологічному кліматі, який задає емоційний фон для роботи всього колективу. Дослідження ролі корпоративної культури в концепціях організаційних змін дозво-
лить використовувати її як фактор подолання опору з боку персоналу  при реалізації змін і здійсненні соціально-психологічного забезпечення процесів управління.  
У цьому випадку організація функціонує як цілісний організм і злагоджено працює на досягнення поставлених цілей.
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предприятия в концепциях организационных изменений
В статье проводится анализ понятия «корпоративная культура», которое 
является эффективным инструментом в сфере управления человеческими ре-
сурсами, влияет на конкурентоспособность предприятия и фактически явля-
ется правилами качественного и эффективного ведения бизнеса. Корпоратив-
ная культура – это «сведение» наиболее важных положений деятельности 
организации, которые определяют ее миссию и стратегию развития, находят 
выражение в совокупности социальных норм, ценностей, которые разделяют 
большинство работников. Корпоративная культура как индикатор характе-
ризует уровень развития и работы организации, ведь она сказывается в пер-
вую очередь на социально-психологическом климате, который задает эмоцио-
нальный фон для работы всего коллектива. Исследование роли корпоративной 
культуры в концепциях организационных изменений позволит использовать ее 
как фактор преодоления сопротивления со стороны персонала при реализа-
ции изменений и осуществлении социально-психологического обеспечения про-
цессов управления. В этом случае организация функционирует как целостный 
организм и слаженно работает на достижение поставленных целей.
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Otenko I. P., Chepelyuk M. I. Role of the Enterprise Corporate Culture  

in Concepts of Organisational Changes
The article analyses the “corporate culture” notion, which is an efficient instrument 
in the sphere of management of human resources, which influences enterprise com-
petitiveness and factually is a must for high-quality and effective conduct of business. 
Corporate culture is “reduction” of the most important provisions of activity of the or-
ganisation, which identify its mission and development strategy, find their expression 
in a combination of social norms and values shared by majority of the employees. Cor-
porate culture, as an indicator, characterises the level of development and operation of 
the organisation, since it influences, first of all, the socio-psychological climate, which 
sets the emotional background for activity of the whole personnel. Study of the role of 
corporate culture in concepts of organisational changes would allow using it as a fac-
tor of overcoming resistance of the personnel when realising changes and carrying out 
socio-psychological pro vision of managerial processes. In this event the organisation 
functions as an integral body and acts harmoniously to achieve the set goals.
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