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АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено теоретичні засади інвестиційного кре-

дитування в Україні. Розглянуто зміст основних напрямів роз-
витку банківського інвестиційного кредитування. Визначено 
фактори впливу на перспективність розвитку інвестиційних 
процесів в країні. Досліджено стадії процесу інвестування та 
класифікаційні ознаки інвестиційних ресурсів. Зазначено стра-
тегічну спрямованість розподілу банківських інвестиційних ре-
сурсів.
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АННОТАЦИЯ
В статье освещены теоретические основы инвестицион-

ного кредитования в Украине. Рассмотрено содержание ос-
новных направлений развития банковского инвестиционного 
кредитования. Определены факторы влияния на перспектив-
ность развития инвестиционных процессов в стране. Исследо-
ваны стадии процесса инвестирования и классификационные 
признаки инвестиционных ресурсов. Указана стратегическая 
направленность распределения банковских инвестиционных 
ресурсов.

Ключевые слова: инвестиционное кредитование, банков-
ская система, инвестиционная деятельность банков, инвести-
ционные ресурсы, процесс инвестирования, риски инвестиро-
вания.

ANNOTATION
The theoretical principles of investment lending in Ukraine are 

highlighted in the article. The content of the main directions of de-
velopment of bank investment lending is considered. The factors 
influencing the prospects of development of investment processes 
in the country are determined. The stages of the investment pro-
cess and the classification features of investment resources are 
investigated. The strategic direction of distribution of banking in-
vestment resources is indicated.

Keywords: investment lending, banking system, investment 
activity of banks, investment resources, investment process, in-
vestment risks.

Постановка проблеми. В умовах трансфор-
маційного стану економіки, постійної соціаль-
ної та політичної нестабільності необхідним є 
поглиблене впровадження банківського важеля 
в розвиток інвестиційних процесів в країні. 
Тому актуальним питанням сучасного етапу 
розвитку банківського сектору є поєднання 
кредитних продуктів з новими умовами інвес-
тиційної діяльності. Перспективним кроком в 
цьому напрямі є розвиток банківського інвести-
ційного кредитування разом з відтворенням та 
розвитком реального сектору економіки. Необ-
хідними передумовами цих процесів є підви-
щення ролі інвестицій, зростання надходження 

не тільки вітчизняного, але й іноземного інвес-
тиційного капіталу до провідних промислових 
галузей української економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Необхідно підкреслити вагомий внесок в дослі-
дження теоретичних засад і практичних питань 
інвестиційного кредитування в банківській 
сфері таких науковців, як, зокрема, О. Вовчак, 
А. Пересада, Т. Майорова, В. Міщенко, В. Поно-
маренко, Б. Пшик, О. Раєвнєва, О. Ястремська 
[1–8].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте за сучасних швидко 
мінливих умов економіки потребують додатко-
вого дослідження питання регулювання ринку 
інвестицій та управління ним, інвестиційної 
діяльності, власне, механізму банківського 
інвестиційного кредитування, гарантування 
повернення інвестиційних кредитних ресурсів.

Мета статті полягає в дослідженні базових 
теоретичних засад банківського інвестиційного 
кредитування та поєднанні наукових і практич-
них рекомендацій у контексті вдосконалення 
сучасних перспективних стратегій, спрямова-
них на грамотний розподіл банківських інвес-
тиційних ресурсів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сучасному етапі розвитку вітчизняної еко-
номіки все актуальнішими стають питання 
банківського кредитування реального сектору 
економіки. Вирішальна роль в банківському 
кредитуванні належить саме застосуванню 
інвестиційного та інноваційного напрямів роз-
витку економіки з метою забезпечення сталого 
економічного зростання, створення передумов 
і запровадження високотехнологічного облад-
нання в галузях промислового виробництва, 
розробки новітніх методів управління та пере-
дових технологій.

До факторів, що підкреслюють необхідність 
активізації інвестиційного кредитування бан-
ками, належать такі [2, с. 174]: застарілість 
матеріально-технічної бази на великих підпри-
ємствах, що приводить до підвищеної матері-
ало- та енергоємності, як наслідок, зниження 
конкурентоспроможності вітчизняної продук-
ції; нестача власних фінансових ресурсів для 
початку та розширення підприємницької діяль-
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ності для малих підприємств, що з урахуван-
ням складності кредитування малого бізнесу за 
традиційними програмами призводить до нероз-
виненості малого бізнесу, що може привести до 
«виродження» середнього класу в країні; част-
ковий розвиток вітчизняного фондового ринку, 
що концентрує коло пошуків інвестиційного 
капіталу з боку підприємств саме на банків-
ській системі.

Інвестиційний кредит загалом є еконо-
мічними відносинами, що характеризуються 
рухом вартості (позичкового капіталу) від кре-
дитора до позичальника та в протилежному 
напрямку, між кредитором і позичальником 
щодо фінансування інвестиційних заходів на 
засадах повернення і, як правило, з виплатою 
відсотка [2, с. 26].

З огляду на те, що інвестиційний кредит 
функціонує в різних сферах і є економічними 
відносинами між кредитором і позичальником, 
він може функціонувати і в різноманітних фор-
мах, що дає змогу кожному позичальнику зро-
бити вибір найбільш зручного для нього варіанта 
залежно від потреб, що нині існують [4, с. 102]. 
Виокремлюють такі загальні форми: саме бан-
ківський інвестиційний кредит, до якого вхо-
дять термінові кредити, револьверні кредити, 
довгострокові проектні кредити, андерайтинг; 
державний інвестиційний кредит; споживчий 
інвестиційний кредит; іпотечний інвестиційний 
кредит; товарний інвестиційний кредит; емісія 
облігацій; міжнародний інвестиційний кредит.

Банківська система покликана забезпечу-
вати недостачу інвестиційних коштів шляхом 
мобілізації або залучення вільних грошових 
ресурсів як у суб’єктів господарської діяль-
ності, так і в населення. Інвестиційну діяль-
ність банків в мікроекономічному аспекті роз-
глядають як діяльність, у процесі якої банк 
виступає в ролі інвестора, вкладаючи інвести-
ційні ресурси на певний термін у створення або 
придбання реальних активів та купівлю фінан-
сових інструментів з метою отримання прямих 
і непрямих доходів [4, с. 241]. В макроеконо-
мічному аспекті інвестиційна діяльність спря-
мована на задоволення інвестиційних потреб 
суб’єктів підприємництва зокрема та еконо-
міки загалом.

Прикладом існування інвестиційного кре-
дитування є подія, оприлюднена рейтинговим 
агентством «Кредит-Рейтинг», яка підтвердила 
кредитний рейтинг “International investment 
bank”. Згідно з рішенням рейтингового агент-
ства довгостроковий кредитний рейтинг за 
Національною рейтинговою шкалою підтвер-
джено на рівні uaBBВ+, прогноз є стабільним 
[9]. Вищезазначений рейтинг відповідає інвес-
тиційному рівню згідно з Національною рей-
тинговою шкалою. Позичальник з рейтингом 
uaBBВ+ характеризується достатньою креди-
тоспроможністю порівняно з іншими україн-
ськими позичальниками. Рівень кредитоспро-
можності залежить від впливу несприятливих 

комерційних, фінансових та економічних умов. 
Стабільний прогноз вказує на відсутність на 
поточний момент передумов для зміни рейтингу 
протягом року.

Інвестиційне кредитування – це коротко-, 
середнє- та довгостроковий кредитний процес, 
що включає сукупність механізмів реалізації 
кредитних відносин та цілей позичальника в 
інвестиційній сфері. Об’єктом кредитних відно-
син є вартість, яка надається в позичку з метою 
отримання прибутку.

В процесі інвестиційного кредитування 
використовуються організаційно-економічні 
елементи видачі, отримання та погашення 
позичкового капіталу, які об’єднують банк (кре-
дитора), позичальника (боржника), поручителів 
(майнових та фінансових), учасників (поста-
чальники, підрядники, страхові та аудиторські 
компанії, гарантійні фонди); фундаментальні 
елементи, серед яких слід виокремити об’єкти, 
суб’єктів, принципи, цілі та завдання інвести-
ційного кредитування; процесуальні елементи, 
а саме вимоги, що висуваються до інвестицій-
ного проекту, вимоги до позичальника (ініціа-
тора), вимоги до фінансових та майнових інвес-
торів (учасників, поручителів), можливості 
здійснення кредитної операції, умови кредиту-
вання, укладання договірної бази, прийняття 
рішення щодо можливості кредитування від-
повідним відділом банківської установи, супро-
водження та моніторинг кредитних операцій. 
Сукупність цих прийомів утворює механізм 
банківського інвестиційного кредитування.

Іноді термін «механізм кредитування» порів-
нюють з поняттям «система або процес креди-
тування», але він є ширшим від них за рахунок 
методів, форм процедури та контролю (моніто-
рингу) кредитування.

Інвестиційний процес обов’язково повинен 
мати правове та методичне забезпечення бан-
ківського кредитування інвестиційних ресур-
сів, заснованих на законодавчих та нормативно-
правових засадах.

Об’єднаний механізм фінансового забезпе-
чення інновацій, тобто володіння фінансовими 
ресурсами й потреба в їх використанні через 
відповідні фінансові інститути загалом та бан-
ківські установи зокрема, створює інвестицій-
ний процес.

Особливістю інвестиційних кредитів є їх 
спрямованість не на задоволення поточних 
потреб або придбання створеної вартості, а на 
забезпечення подальшого збільшення вартості 
за рахунок створення нової потужності вироб-
ництва, будівництва, реконструкції, модерніза-
ції, а також те, що право на об’єкт інвестування 
закріплене за позичальником, а після реалізації 
інвестиційного проекту та розрахунку з банком-
кредитором банк не має права на цей об’єкт як 
на свою власність.

Особливістю організації процесу банків-
ського інвестиційного кредитування є його 
базування на загальних принципах кредиту-
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вання (строковість, цільовий характер, плат-
ність, забезпеченість) і застосуванні особливих 
принципів (організація стадій кредитного про-
цесу) (рис. 1) [7, с. 23].

Згідно з підходом внутрішніх рейтингів 
у кредитному процесі кожний позичальник 
банку оцінюється за відповідними параметрами 
і належить до однієї з категорій (рейтингу), 
які заздалегідь визначені банком. Отже, банк 
визначає портфель своїх позичальників за рів-
нем ризикованості операцій з ними [10]. Управ-
ління ризиками – це процес, за допомогою 
якого банк виявляє (ідентифікує) ризики, про-
водить оцінку їх величини, здійснює їх моніто-
ринг і контролює свої ризикові позиції, а також 
враховує взаємозв’язки між різними категорі-
ями (видами) ризиків.

В процесі прийняття рішення щодо здій-
снення інвестиційного кредитування необ-
хідним є встановлення остаточної мети кре-
дитування, терміну окупності та ступеня 
ризикованості конкретного проекту [3, с. 116]. 
Враховуючи основні принципи кредитного про-
цесу, до особливостей інвестиційного кредиту-

вання можемо віднести такі: визначення доціль-
ності та ефективності кредитування банком 
інвестиційного проекту (проводиться оцінка 
повернення інвестованого капіталу на основі 
показника грошового потоку, сформованого на 
основі сум чистого прибутку та амортизаційних 
відрахувань у процесі експлуатації інвестицій-
ного проекту; обов’язкове приведення до тепе-
рішньої вартості інвестованого капіталу та сум 
грошового потоку; вибір дисконтної/диферен-
ційованої ставки відсотка в процесі дисконту-
вання грошового потоку для різних інвестицій-
них проектів); дотримання чітко розробленої 
кредитної політики, внутрішніх документів, 
координуючих дій персоналу банку щодо роботи 
з кредитними заявками та портфелем чинних 
кредитних угод; наявність спеціально підготов-
леного персоналу банку достатньої кваліфіка-
ції; наявність механізму виявлення, оцінки та 
управління ризиками інвестиційного кредиту-
вання; наявність механізму сегментації потен-
ційних позичальників залежно від розміру 
активів, галузі, досвіду співпраці з банком або 
ж з іншими суб’єктами, які мають кредитну 

Рис. 1. Стадії кредитного процесу під час банківського інвестиційного кредитування
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оцінка макроекономічної ситуації; 
розробка внутрішньобанківських нормативних 
документів стосовно інвестиційного кредитування; 
підготовка персоналу банку для роботи з 
інвестиційними позичками; 
розробка стратегії управління кредитними ризиками 
під час кредитування інвестиційних проектів 

розгляд заявки на одержання інвестиційного кредиту 
позичальником; 
аналіз техніко-економічного обґрунтування об’єкта 
кредитування; 
вивчення кредитоспроможності клієнта, оцінка 
ризиків за позичкою; 
визначення умов забезпечення кредиту; 
підготовка та укладання кредитної угоди 

перевірка цільового використання позичкових коштів 
на фінансування інвестиційного проекту протягом 
усього строку дії кредитної угоди; 
аналіз бухгалтерського балансу та фінансового стану 
позичальника протягом усього строку кредитування; 
контроль за своєчасним погашенням позики та 
відсотків; 
перевірка збереження застави; 
перевірка виконання умов кредитної угоди 
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заборгованість, а також визначення лімітів, 
обмежень, спеціальних умов кредитування для 
кожного сегменту [11, с. 100].

Спостерігається тісний зв’язок між обсягами 
банківського інвестиційного кредитування та 
фінансуванням інновацій, що свідчить про наяв-
ність паритету між джерелами фінансування 
інновацій, а саме власними ресурсами підпри-
ємств та банківськими кредитами. При цьому 
дуже малою залишається частка інвестицій 
підприємств (спрямування якої за останні роки 
зменшилась у 1,5 рази з 6,5% до 4,3%), спря-
мованих на інноваційний розвиток [12, с. 99].

Досвід іноземних держав свідчить про те, 
що найбільш ефективно державна підтримка 
розвитку банківського інвестиційного креди-
тування здійснюється на основі спеціалізова-
ного урядового органу з достатніми ресурсними 
можливостями та повноваженнями [1, с. 367]. 
Інвестиційні кредити підприємствам нада-
ються на підставі подання заявником про-
гнозу фінансових показників та відповідного 
бізнес-плану, що повинен містити інформацію 
про менеджмент (відомості про керівників, їх 
досвід, знання галузі, вік, освіту, професійну 
підготовку); продукти або послуги (докладний 
опис етапів розвитку); розмір ринків спожива-
чів, конкурентів, оцінювання обсягу продажів, 
шляхів входження на ринок, прогнози реаліза-
ції продуктів; бізнес (дати початку діяльності, 
поточні результати, боргова історія, наявні 
зобов’язання); цілі та стратегії бізнесу, гра-
фіки їх досягнення, фактори ризику, довго-
строкові цілі; фінансовий прогноз результатів 
бізнесу щонайменше на рік, включаючи дані 
про кошторис доходів і витрат, баланс і бюджет 
капітальних видатків; розмір необхідного 
фінансування. Але специфіка українського бан-
ківського інвестиційного кредитування поля-
гає в тому, що банки оцінюють процес кре-
дитування як високо ризиковану діяльність. 
Розвиток процесу кредитування залежить від 
взаєморозуміння інтересів між банківськими 
установами та підприємствами, що потребують 
додаткових інвестиційних ресурсів.

З метою розширення банківського інвес-
тиційного кредитування доцільними стають 
застосування системного підходу до управління 
ризиками за активними операціями, впрова-
дження в банківську сферу теорії портфельного 
інвестування та розробка загальної інвестицій-
ної стратегії розподілу інвестиційних ресурсів. 
Тому необхідно дотримуватися постійного, зба-
лансованого та достатнього рівня інвестицій-
ного кредитування підприємництва та галузей 
реального сектору економіки. Вищезазначене 
підкреслює правильність твердження про те, 
що цільовий характер інвестиційного кредиту-
вання сприяє економічному розвитку підпри-
ємств зокрема і країни загалом.

Висновки. Вирішити зазначені фінансово-
економічні питання перспективності розви-
тку банківського інвестиційного кредитування 
можна шляхом поєднання науково-технічного 
державного та приватного потенціалів в банків-
ській системі; вдосконалення цілої низки пра-
вових, законодавчих і нормативних докумен-
тів стосовно інвестиційної діяльності банків; 
фінансування інноваційно-інвестиційних про-
ектів банківськими установами; появи та впро-
вадження сучасних маркетингових досліджень 
з обов’язковим розрахунком майбутнього інвес-
тиційного ризику; застосування міжнародного 
досвіду розвитку ринку технологій разом з ціле-
спрямованими капіталовкладеннями інвести-
ційних ресурсів; вироблення стратегічно спря-
мованого розподілу банківських інвестиційних 
ресурсів.
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