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Стаття присвячена проблематичним аспектам банківського інвестиційного кредитування, містить авторську позицію його сутнісної характеристики, надає оцінку сучасному стану фінансування капітальних інвестицій за рахунок
кредитного ресурсу та висвітлює перспективні напрямки покращення ситуації у сфері інвестиційного кредитування.
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ВСТУП
Банківське інвестиційне кредитування займає доволі помітне місце в розвитку банківської установи. Інвестиційне кредитування здатне генерувати значні кредитні потоки, котрі надають можливість банківській установі отримувати певну величину маржі (прибутку). Проте, на даний час,
банки функціонують в складних фінансово-економічних умовах, які викликані трансформаційними економічними змінами в країні. Разом з тим, в умов ринкової економіки посилюється роль
інвестиційних процесів, які здатні забезпечити розвиток пріоритетних сфер економіки. Специфіка цих процесів полягає в тому, що вони завжди повинні мати фінансове забезпечення, котре, у
більшості випадків, спирається на позиковий ресурс. Проблема полягає у пошуку оптимального
рішення у сфері інвестиційного кредитування як з позиції банківської установи, так і з позиції
суб’єкта господарювання (позичальника). Розуміння необхідності нових підходів до розробки
етапів банківського інвестиційного кредитування, обґрунтування їх взаємозв’язку та націлення їх
на пошук найбільш раціональних і оптимальних методів досягнення кінцевої інвестиційної мети.
У зв’язку з цим, тема є доволі актуальною і сучасною.
Існує велика кількість досліджень, присвячених банківському інвестиційному кредитуванню,
його проблемам та напрямкам можливих їх вирішень. Проте плинність часу, ринкові важелі управління висувають все нові вимоги, які породжують проблеми. Доцільно зауважити, що значний вклад
в розвиток банківського інвестиційного кредитування внесли такі вчені-економісти як А.А. Пересада та Т.В. Майорова [1], Б.Л. Луців [2], О.Д. Вовчак [3], О.І. Копилюк та О.М. Музичка [4] та інші.
Науковці стверджують, що знання основ банківського інвестиційного кредитування має важливе
значення для обґрунтованого вибору варіанту при кредитуванні інвестиційного проекту.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета дослідження полягає в окресленні проблем банківського інвестиційного кредитування
та пошуку шляхів їх вирішення. У ході дослідження застосовувалися такі методи як: термінологічний аналіз — для уточнення поняття «банківське інвестиційне кредитування»; статистичний
метод обробки даних та графічний метод — для оцінювання сучасного стану інвестиційного сегменту та наочного відображення статистичного матеріалу; абстрактно-логічний метод — для теоретичного узагальнення й формулювання висновку та пропозицій.
РЕЗУЛЬТАТИ
Банківське інвестиційне кредитування відіграє значну роль у вирішенні проблем фінансування інвестиційних проектів. Основними етапами фінансування проекту, як правило, є: попереднє
вивчення життєздатності проекту; розробка плану реалізації та організації фінансування інвестиційного проекту; контроль за дотриманням умов фінансування проекту. Зрозуміло, що зазначені
етапи мають класичну платформу. Проте, дана послідовність виконання робіт виступає діями, що
притаманні суб’єкту-позичальнику інвестиційного кредитного ресурсу. В свою чергу, кредитний
менеджер банку здійснює операцію банківського інвестиційного кредитування за умови, що позичальник отримав згоду від кредитного комітету.
Інвестиційна кредитна практика доводить, що рівень якісного забезпечення операції в контексті банківського інвестиційного кредитування, в першу чергу, залежить від правильного ро-
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зуміння його сутнісного змісту. Мається на увазі понятійний апарат, який залучають кредитні
менеджери банківських установ у даному випадку.
Дослідження показують, що науковці розкривають сутність поняття «інвестиційне кредитування» наступним чином. Так А.А. Пересада та Т.В. Майорова [1, с. 38] стверджують, що «…це
кредитний процес, який включає сукупність механізмів реалізації кредитних відносин в інвестиційній сфері». Як зауважує Б.Л. Луців [2, с. 26], «…банківські інвестиції опосередковують процес використання тимчасово вільних грошових капіталів у вигляді фінансування (кредитування)
капіталовкладень або іншої форми вкладень у реальні активи інвестиційних товарів безпосередньо для обслуговування процесу відтворення».
У монографічних дослідженнях О.Д. Вовчак [3, с. 11] розкривається банківський інвестиційний кредит з позиції економічної категорії, що в основі має складні взаємовідносини між кредитором і позичальником. Разом з тим, О.І. Копилюк та О.М. Музичка [4, с. 178] звертають увагу на
те, що «…банківський кредит — будь-яке зобов’язання банку надати певну суму грошей, будь-яка
гарантія, будь-яке зобов’язання придбати право вимоги 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».
Враховуючи результати дослідження можна стверджувати, що проблема банківського інвестиційного кредитування, в першу чергу, витікає з відсутності більш змістовного та єдиного
трактування його з позиції економічної категорії. Автори вважають, що виникла нагальна потреба уточнити зміст поняття «банківське інвестиційне кредитування», надавши йому сутнісну
характеристику. Пропонується банківським інвестиційним кредитуванням вважати — економічну категорію, котра за своєю суттю розкриває цикл взаємовідносин на принципі довгострокового кредитування. Автори вважають, що такі міркування витікають з доцільності поєднання декількох ключових сегментів:банки, інвестиційна сфера, принципи кредитування, інвестиційно-кредитні взаємовідносини.
Наступною проблемою банківського інвестиційного кредитування вважається питання його
організації. Доведено, низький рівень організаційного циклу породжує низку запитань проблемного характеру як з боку інвестора (позичальника), так і з боку банку (кредитора). За результатами проведених досліджень можна констатувати наступне: більшість банківських установ схиляються до класичної схеми організації інвестиційного кредитування, враховуючи лише окремі специфічні моменти. Проте відсутність на законодавчому рівні єдиного нормативного регулятора
призводить до породження проблематичних моментів у сфері визначення змістовності окремих
етапів організації банківського інвестиційного кредитування.
З цього приводу, доцільно навести етапи організаційного циклу банківського інвестиційного
кредитування, котрі на думку авторів, більш предметно представлені у наукових доробках
А.А. Пересади та Т.В. Майорової (рис. 1).
Банківська практика доводить, що кожен із етапів організаційного циклу виступає відокремленим, чітко визначеним колом подій, які відбуваються за участі обох сторін. Питання полягає у
пошуку оптимального рівня взаємовідносин між позичальником та кредитором, а на цій основі
досягнення взаємовигідних умов протікання операції банківського інвестиційного кредитування.
З метою більш предметного дослідження поставленої проблеми варто звернутися до статистичної бази даних у сфері інвестиційного кредитування. Для виконання такого завдання скористаємося інформацією Державної служби статистики України у розрізі джерел фінансування капітальних інвестицій в основний капітал [5]. Наочне представлення результатів дослідження демонструє рис. 2.
Результати обробки статистично-інформаційної бази показали, що виваженої політики стосовно
фінансування капітальних інвестицій з позиції позикового ресурсу не існує. Відмічається зміна тенденції коливання його частки у загальному обсязі джерел фінансування капітальних інвестицій.
Проте справедливо визначити, що починаючи з 2004 року по 2012 рік включно, частка інвестиційного кредиту зросла на 9,5%. Цікавим є той факт, що з 2010 року активізувалися як позичальники,
так і кредитори у сфері інвестиційного кредитування. Так, лише за останні три роки кредитний
ресурс зріс з величини 20611 млн. грн. 2010 рік) до 50105 млн. грн. (2012 рік). До такої ситуації
варто віднестися з двох позицій: банки більш активніше стали проводити політику просування позикового інвестиційного продукту на ринок джерел фінансування проекту, а підприємницький сектор в умовах обмеженості власних фінансових ресурсів більше уваги став приділяти інвестиційним
рішенням, які мають бути впроваджені із врахуванням банківського інвестиційного ресурсу.
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Банківське інвестиційне кредитування

 організаційний цикл

ключові етапи кредитного процесу
1

2

 розробка основних напрямів
роботи банку з інвестиційного
кредитування на перспективу
(оцінка інвестиційної сфери;
визначення лімітів на кредитування; підготовка персоналу та
розробка стратегії управління
кредитним ризиком)

 надання банківського інвестиційного кредиту (заявка; аналіз циклу; оцінка кредитоспроможності; визначення умов забезпечення інвестиційного кредиту; підготовка та укладання
інвестиційної кредитної угоди)

3

 контроль за цільовим використанням інвестиційного кредиту та його своєчасним погашенням (моніторинг банківського інвестиційного кредиту)

 механізм інвестиційного банківського кредитування
 сукупність способів і прийомів з організації банківського інвестиційного
кредитування
 сукупність принципів банківського інвестиційного кредитування

Рис. 1. Схема етапів організаційного циклу банківського інвестиційне кредитування

(Складено

авторами на основі [1])

Автори схиляються до думки необхідності та доцільності розширення меж взаємовідносин
між інвестором (позичальником) та банком (кредитором). Мається на увазі розробка спільних
пропозицій у сфері покращення банківського інвестиційного кредитування. Ми вважаємо за доцільне необхідність створення ініціативної робочої групи, яка б включала представників великого бізнесу в Україні, фахівців банківського сектору країни та науковців, які планують змістовні
наукові доробки з даної проблеми. Результатом спільної роботи фахівців міг би бути нормативний
регулятор з методологічною основою, котрий розкривав би правові та науково обґрунтовані етапи
банківського інвестиційного кредитування. Саме такий підхід, на думку авторів, став би початком
підвищення якісного рівня кредитування інвестиційних проектів.
Справедливо зауважують В.В. Рисін та М.В. Рисін [6] про те, що «…необхідно підвищувати
якісний рівень інвестиційного кредитування за рахунок розширення маркетингових досліджень».
Наковці пропонують надавати різні варіанти кредитування інвестицій як для великого, так і середнього і малого бізнесу. В свою чергу, Р.Р. Коцовська, О.П. Павлишин та Л.М. Хміль [7] пропонують удосконалювати самі етапи інвестиційного кредитування з метою мінімізації часу на оформ-
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Рис. 2. Графічна інтерпретація частки позикового інвестиційного ресурсу в джерелах фінансування капітальних інвестицій за 2004-2012 роки (Систематизовано авторами на основі [5])
лення кредитних угод. Разом з тим, І.М. Чмутова та О.В. Пересунько [8] вважають, що суб’єкти
господарювання повинні не лише звертатися за банківським інвестиційним кредитом, а перш за
все, обґрунтовувати суму, яка має бути покрита позиковим ресурсом. У даному випадку науковці
пропонують залучати лише той обсяг інвестиційного кредиту, який здатен покрити перший етап
впровадження проектів.
ВИСНОВКИ
З огляду на вищезазначене автори отримали можливість зробити наступні висновки. По-перше, банківська система України потребує інноваційно-наукових сегментів у сфері інвестиційного
кредитування. Це можливо досягти за рахунок залучення кредитними менеджерами більш адаптованих у зарубіжній практиці та науково обґрунтованих вітчизняними науковцями способів і
прийомів у сфері організаційного циклу банківського інвестиційного кредитування. По-друге,
варто розглянути на макроекономічному рівні можливість розробки нормативно-законодавчого
акту, котрий би призвів до єдиних правил здійснення банківського інвестиційного кредитування.
По-третє, назріла нагальна потреба більш активного впровадження комп’ютерних методів обробки інформаційного потоку із врахуванням специфічних умов проведення банківського інвестиційного кредитування. Особливої уваги заслуговує інформаційний ресурс, який здатен висвітлити напрямки зниження ризику інвестиційного кредитування взагалі та кожного із учасників інвестиційно-кредитної угоди зокрема.
Напрямком подальших досліджень поставленої проблеми можна вважати наукові доробки у
сфері змістовності етапів банківського інвестиційного кредитування, які мають увійти до складу
вищевказаного нормативно-правового регулятора. Саме такий підхід, на думку авторів, став би
доволі дієвим регулятором з позиції вдосконалення банківського інвестиційного кредитування в
майбутньому.
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