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СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО 

КРЕДИТУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 

У сучасних умовах банківський кредит – провідна форма кредиту, а вітчизняні 

банки є основними фінансовими посередниками в умовах ринкової трансформації 

економіки, оскільки, по-перше, питома вага активів комерційних банків у сукупних 

активах фінансових посередників перевищує 80%, по-друге, ринок банківських 

кредитів переважає ринок боргових цінних паперів, що пояснюється наступним: 

ринок банківських кредитів більш розвинений, ніж ринок цінних паперів в Україні; 

ринок банківських кредитів представляє найбільш просту й швидку форму 

запозичення капіталу порівняно з ринком боргових цінних паперів; ринок 

банківських кредитів має більш гнучкий підхід до суб’єкта кредитування; цей ринок 

має більш доступний і масовий характер. 

Дослідження стану і динаміки сучасного кредитного ринку України дозволило 

виявити такі тенденції: нерівномірність пропозиції та використання різних форм 

кредитування; домінування комерційного кредитування, з великою часткою товарної 

кредиторської заборгованості, яка значною мірою є простроченою; підвищення 

конкуренції на ринку банківських кредитів, що призвело до зниження кількості 

банків, поліпшило якість кредитних послуг і знизило вартість кредитів; домінування 

в структурі кредитного портфеля банків частки  короткострокових кредитів суб'єктів 

господарювання; підвищення темпів зростання довгострокового банківського 

кредитування; активізація діяльності кредитних спілок; недостатній розвиток ринку 

лізингових послуг і корпоративних облігацій у загальному обсязі кредитного ринку 

України, що обумовлено недосконалою законодавчою базою. У цілому загальна 

тенденція розвитку складових кредитного ринку України характеризується 

нерівномірністю можливостей одержання, надання та використання кредитних 



 

 

коштів за регіонами, що негативно впливає на якість та інтенсивність розвиток 

суб’єктів господарювання. 

Оцінка умов залучення кредитних ресурсів у реальний сектор дозволяє 

визначити низький рівень ефективності прийняття рішень щодо вибору умов 

кредитування підприємствами, який негативно впливає на вартість позикового 

капіталу, що перевищує рівень економічної рентабельності. Незбалансованість 

процесу кредитування підприємств відбивається на відсутності залежності середньої 

розрахункової ставки відсотка по банківському кредиту від частки позикового 

капіталу, що оцінено на основі кореляційного аналізу.  

Найбільше всього кредитів в національній валюті було надано на торгівлю, 

ремонт автомобілів, що склало 41 %. В іноземній валюті найбільш кредитів було 

видано переробні промисловості (34%)[1], через великий інтерес іноземних банків до 

потужного гірничопромислового комплексу України. Українські банки неохоче 

фінансують інноваційні проекти. Причиною цього є високі ризики, низька 

ефективність кредитного інвестування і тривалий термін окупності проектів. 

Проблема високої ціни на банківські кредити є найголовнішою у реалізації завдання 

активізації взаємодії банківської системи й виробничого сектору національної 

економіки, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробника. Різниця у 

ставках за кредитами, які можуть отримати вітчизняні й іноземні інноватори-

виробники, вже з самого початку робить продукцію українських підприємств 

неконкурентоспроможною в ціновому плані. Необхідна цільова переорієнтація 

банківського кредитування на фінансування формування механізму технологічної 

конкурентоспроможності української продукції замість фінансування поточної та 

торговельно-спекулятивної діяльності. Посилення регулятивної функції НБУ шляхом 

здійснення ефективного контролю за діяльністю комерційних банків та надання 

преференцій інвестиційним банкам. 
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