
167 

6. Cучасні тенденції розвитку світової економіки [електронний ресурс] // 
хнаду. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://repository.hneu.edu.ua 
/jspui/bitstream/123456789/16643/1/Глобалізація%20світової%20економіки.pdf/ 

 
Тищенко О.П., 

доктор економічних наук, старший науковий співробітник,  
професор кафедри макроекономіки та державного управління,  

ДВНЗ «Київський національний економічний університет  
імені Вадима Гетьмана», м. Київ 

 
РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ 
ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 
 
Прямим наслідком геополітичних подій, в епіцентрі яких у 10-х 

роках нинішнього століття опинилась Україна, стало значне погіршення 
темпів розвитку національної економіки, що закономірно призвело до 
загострення соціальних проблем у суспільстві та до зниження рівня 
життя населення. Яскравим свідченням цьому є негативна динаміка 
найважливіших макроекономічних індикаторів за останні декілька років 
(2011-2017) – індексів фізичного обсягу валового внутрішнього 
продукту (ВВП), капітальних інвестицій, споживчих цін; обсягів прямих 
інвестицій в національну економіку з країн світу; кількості зайнятих та 
рівня безробіття; середньомісячної заробітної плати (у доларовому 
еквіваленті); курсу національної валюти; облікової ставки 
Національного банку України (див. Табл. 1). 

Особливого контрасту кризові процеси у національній економіці 
України набувають на тлі макроекономічної стабільності, протягом 
багатьох років, та більш високого рівня життя населення у сусідніх з 
нею європейських країнах, що послужило визначальним чинником для 
масової трудової міграції наших співвітчизників. Тільки за офіційними 
даними кількість трудових мігрантів з України перевищує 1,3 млн. осіб, 
і ще понад 0,5 млн. осіб готові до виїзду за кордон з метою 
працевлаштування [1, с. 5, 30]. 

Загальноекономічна криза безпосередньо торкнулася та повною 
мірою проявилася у фінансовому секторі національної економіки, 
зокрема в банківській системі. Так, якщо у 2011 р. в Україні 
налічувалось 175 діючих банків, то у 2017 р. їх кількість скоротилась 
більш, ніж удвічі – до 82-х, а з 22-х банків зі 100% іноземним капіталом 
залишилось лише 16. До цього також слід додати, що в цілому, вже 
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чотири роки поспіль, банківська система країни демонструє збитковість, 
хоча і простежується тенденція до її зниження (див. Табл. 2). 

Таблиця 1 
Індикатори розвитку національної економіки України 

у 2011-2017 рр. 

Індикатори, 
(одиниця виміру) 

Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Індекс фізичного обсягу ВВП 
(% до 2010 р.) 

105,5 105,7 105,7 98,8 89,1 91,3 н/д 

Індекс капітальних інвестицій  
(% до попереднього року) 

118,8 108,5 88,9 75,9 98,3 118,0 н/д 

Обсяг прямих інвестицій з 
країн світу (млрд. дол. США; 
на 1 січня відповідного року) 

46,3 49,5 53,2 53,7 40,7 36,2 37,7* 

Зайнятість населення 
(млн. осіб) 

20,3 20,4 20,4 18,1 16,4 16,3 16,2 

Рівень безробіття  
(% до економічно активного  
населення; у середньому за рік)

7,9 7,5 7,2 9,3 9,1 9,3 9,5 

Середньомісячна заробітна 
плата (дол. США) 

330,5 378,7 408,5 292,7 192,0 202,9 267,1 

Індекс споживчих цін  
(% до попереднього року) 

108,0 100,6 99,7 112,1 148,7 113,9 114,4 

Курс національної валюти 
(грн./дол. США),  
(середнє за період) 

7,97 7,99 7,99 11,89 21,84 25,55 26,60 

Облікова ставка НБУ**,    (% 
річних) 

7,75 7,50 6,50 14,00 22,00 14,00 14,50 

* Станом на 31.12. 2016 р.;  ** На кінець відповідного року. 

Джерело: розраховано і складено автором на основі [2-6]. 
 
На кінець 2015 року співвідношення обсягу кредитів до ВВП, 

тобто фінансова глибина економіки (financial deepening), становила 
менше 50%, що значно нижче значень даного показника для інших 
країн, зокрема, у Данії – 180%, у Японії – 187%, у країн Єврозони у 
середньому вище 100%, у країн з найбільшими доходами – вище 150% 
[7, с. 40]. Фактичні дані за останні два роки також підтверджують 
збереження негативної тенденції на кредитному ринку країни: у 2016 р. 
вищезазначене співвідношення було на рівні 35,5% (суб’єкти 
господарювання / ВВП) та 6,6 % (фізичні особи / ВВП), а у 2017 р. – 
лише 29,7% та 5,8% відповідно (див. Табл. 2). 
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Таблиця 2  
Основні показники банківського сектору України 

Показники, 
(одиниця виміру) 

Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кількість діючих банків, 
(одиниць) 

175 174 180 145 117 96 82 

у тому числі:        

 – зі 100%-ним іноземним 
капіталом 

22 22 19 19 17 17 16 

Чистий прибуток (+) / збиток 
(–), (млрд. грн.) 

–7,7 +6,0 +1,4 –33,1 –66,6 –159,4 –24,4 

Рівень проникнення (%):        

 – валові кредити суб’єктам 
господарювання / ВВП 

45,1 43,4 47,7 51,7 41,8 35,5 29,7 

 – валові кредити фізичним 
особам / ВВП 

14,6 12,6 12,4 13,1 8,8 6,6 5,8 

Джерело: складено автором на основі [5]. 
 
Як відомо, визначальним чинником формування прибутковості 

банківських установ є їх діяльність на ринку кредитування. Варто 
зазначити, що нинішня ситуація з наданням кредитів суб’єктам 
господарювання та населенню в Україні оцінюється фахівцями як 
«колапс кредитування», негативними наслідками якого є: 

a) гальмування відновлення економіки внаслідок дефіциту 
позикових  коштів для фінансування бізнесу; 

б) перешкоджання отриманню позитивних ефектів від девальвації 
для економічного зростання, які могли б відбутися через: 
імпортозаміщення  внаслідок звільнення частки ринку від імпортних 
товарів; зростання гривневого еквіваленту експортної виручки та більш 
інтенсивний розвиток експортоорієнтованих підприємств; 

в) перешкоджання стабілізації валютного курсу і зниженню 
інфляції, які можна було б забезпечити через стимулювання 
вітчизняного виробництва та імпортозаміщення на внутрішньому 
ринку, а також через стимулювання збільшення надходжень до країни 
валютної виручки експортерів [7, с. 39-40]. 

Аналіз структури вітчизняного кредитування за видами 
економічної діяльності свідчить про його певну специфіку, яка полягає 
у тому, що понад 1/3 усіх кредитів надано суб’єктам господарювання, 
зайнятим у сфері оптової, роздрібної торгівлі, ремонту 
автотранспортних засобів та мотоциклів, що перевищує сумарний обсяг 
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кредитів у провідні галузі національної економіки – переробну 
промисловість та сільське господарство. Вкрай низьким залишається 
кредитування професійної, наукової та технічної діяльності – лише 6,1% 
у загальному обсязі наданих кредитів (див.Рис. 1). 

Рисунок 1 
Структура кредитів, наданих нефінансовим корпораціям за 
видами економічної діяльності (станом на 01.12. 2017 р.) 
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Джерело: розраховано і складено автором на основі [8]. 
 
Макроекономічна нестабільність та виклики, з якими стикнулася 

Україна останніми роками, потребують консолідованих зусиль щодо 
антикризового управління розвитком фінансово-економічної сфери, 
головною метою якого є створення умов для відновлення економічного 
зростання та зміцнення національної економічної безпеки. Провідну 
роль у даному процесі має відігравати банківська система як надійне 
джерело забезпечення позичковими фінансовими ресурсами потреб 
бізнесу у достатньому обсязі. 

Найважливішими стратегічними завданнями у контексті 
вищезазначеної мети, які повинні реалізовуватись у сфері фінансово-
економічного регулювання, та координуватись на рівні Національного 
банку України, спільно з іншими державними структурами, діяльність 
яких спрямована на досягнення макроекономічної рівноваги та 
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відновлення економічного зростання, є забезпечення стабільності 
валютного курсу національної грошової одиниці; розвиток здорової 
конкуренції у банківському секторі, у тому числі за рахунок 
присутності на ринку державних банків та банків з іноземним 
капіталом; послідовне нарощування загальних та чистих активів 
банківської системи; збільшення обсягів кредитування, насамперед, 
реального сектора економіки; виведення вітчизняної банківської 
системи на ефективний рівень прибутковості; контроль за інфляційними 
процесами та вжиття заходів щодо їх нейтралізації, пом’якшення 
негативної дії або утримання на прийнятному рівні; підвищення рівня 
довіри населення до окремих банків та усієї банківської системи в 
цілому (оскільки саме заощадження громадян країни, які знаходяться 
поза межами банків, в тому числі й за кордоном, нині є одним з 
найбільших потенційних джерел додаткових коштів – депозитів, за 
рахунок яких можливе суттєве зростання кредитних ресурсів 
банківських установ); пільгове кредитування конкурентоздатних 
вітчизняних суб’єктів підприємницької діяльності, які можуть 
забезпечити імпортозаміщення та наситити ринок якісною вітчизняною 
продукцією, насамперед, промислового призначення; надання реальних 
преференцій при оформленні договорів щодо середньо – та 
довгострокового кредитування для інноваційно-орієнтованих 
високотехнологічних підприємств; розроблення і впровадження 
програм мікрокредитування для суб’єктів малого бізнесу та фізичних 
осіб-підприємців; фінансова підтримка перспективних напрямів 
науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності вітчизняних 
науковців, у тому числі за рахунок створення банками, на прийнятних 
умовах, фондів венчурного фінансування. 

Отже, досягнення кардинальних позитивних змін у сфері 
банківського кредитування потребує комплексного міжвідомчого 
підходу до реалізації вищезазначених завдань, з безпосередньою їх 
прив’язкою до стратегічних напрямів розвитку реального сектору 
національної економіки, що у кінцевому підсумку надасть можливість 
забезпечити стабільність та динамічний розвиток усіх сегментів 
фінансового ринку України. 
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ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 
Спрощена система оподаткування малого бізнесу була 

започаткована в Україні у 1998 році Указом Президента України від 
03.07.1998 року № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, 
обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» [1]. 

Згідно з Податковим Кодексом, це особливий механізм справляння 
податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і 
зборів, на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного 
обліку та звітності [2]. Її запровадження мало за мету створення 
найбільш сприятливих умов податкового режиму для малого бізнесу, 
зменшення витрат на облік і звітність. 




