
 461 

прийняття рішень щодо надання кредитів; регламент здійснення 
кредитного моніторингу; регламент роботи з заставою при про-
веденні кредитних операцій; порядок укладення договорів на 
страхування майна, наданого в заставу; методи управління проб- 
лемними кредитами тощо. 

В економічному сенсі було б важливо здійснити такі заходи: 
1. Знизити ціну кредиту та розширити його доступ для шир-

шого кола клієнтів.  
2. Стимулювати надання банками довготермінових позик на 

інвестиційну діяльність. 
3. Банківським установам у сучасних економічних умовах ос-

новний акцент при виборі рішення про надання кредиту позичаль- 
никам — юридичним особам необхідно робити на якість мене-
джменту, аналіз фінансових звітів і рахунків і, лише в останню 
чергу, на забезпечення. 

4. Здійснити адаптацію міжнародного досвіду кредитування 
до української банківської практики, звернувши особливу увагу 
на розвиток кредитних ліній, овердрафтів, контокоренту, консор-
ціумних кредитів.  
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Київський національний економічний університет 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ  
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ 

Економічне зростання в Україні значною мірою сьогодні за-
лежить від стабільного функціонування та розвитку банківської 
системи. 

Аналізуючи ситуацію на кредитному ринку України, можна 
констатувати той факт, що значний його сегмент (відповідно до 
класифікації кредитного ринку з боку позичальників — підприєм-
ства реального сектору економіки) є незабезпечений кредитними 
ресурсами, в першу чергу із-за низької рентабельності підприємств 
базових галузей економіки, яка в кілька разів нижча за процентні 
ставки за кредит комерційних банків. Для порівняння, якщо у 2002 р.  
рентабельність підприємств промисловості склала 3,4 %, то креди-
ти цій галузі комерційними банками надавалися в середньорічно-
му вираженні не нижче 16,6 %; у 2003 р. рентабельність сільсько-
господарських підприємств склала 1,6 %, а кредити цій галузі 
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надавалися за процентною ставкою на рівні 18,5  %. Це поясню-
ється тим, що майже всі комерційні банки функціонують як уні-
версальні, знижуючи ризикову та низькорентабельну діяльність 
шляхом диверсифікації активів, джерел фінансування та надхо-
джень. І хоча у 2003 р. основним джерелом доходів комерційних 
банків були кредити (кредитний портфель в структурі загальних 
активів склав 69,6 %), довгострокові кредити становили лише 
28115,8 млн грн, або 38,3 % від кредитного портфеля, що свідчить 
про те, що комерційні банки диверсифікують свою діяльність за 
рахунок термінових та короткострокових кредитів. 

Тенденція до універсалізації є об’єктивним явищем в більшос-
ті країн світу, в тому числі і для банківської системи України. Ра-
зом з тим аналіз банківських систем різних країн світу свідчить 
про паралельний розвиток тенденцій до посилення спеціалізації 
діяльності комерційних банків. Причому у періоди економічних 
криз характерним є посилення ролі держави в інвестиційному 
процесі, в тому числі шляхом зростання присутності в спеціалі-
зованих кредитних інститутах, що є особливо актуальним для 
України. 

Спеціалізований банк — це державний або приватний кредит-
ний інститут з особливими завданнями, який виконує ряд функ-
цій зі стимулювання визначених сфер національної економіки. 

В Україні згідно з Законом України «Про банки і банківську 
діяльність» вітчизняні банки можуть мати лише функціональну 
спеціалізацію, яка передбачає створення іпотечних, інвестицій-
них, клірингових, ощадних банків, причому одразу встановлю-
ються обмеження, відповідно до яких статусу спеціалізованого 
можна набути, якщо понад 50 % його активів є активами одного 
типу, а у випадку, якщо банк є ощадним, то понад 50 % його па-
сивів є вкладами фізичних осіб; спеціалізованим банкам (за винят- 
ком ощадного) забороняється залучати вклади від фізичних осіб 
в обсягах, що перевищують 5 % капіталу банку. 

Враховуючи той факт, що на Ощадбанк України припадає 
близько 42 % загальної суми залучених банківських вкладів на-
селення, нами вважається доцільним використання можливостей 
Ощадного банку України в акумулюванні ресурсів та шляхом 
міжбанківського кредиту розмістити їх в спеціалізований інвес-
тиційний банк (це може бути ЗАТ «Український банк реконструк- 
ції та розвитку» (УБРР), який був відкритий 09.04.2004 р.). Він 
буде доцільним в тому сегменті регіонального кредитного ринку, 
де є значний незадоволений попит на кредитні ресурси на рівні 
рентабельності базових галузей економіки за пільговою процент-
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ною ставкою за кредит, маючи на увазі те, що мережа місцевих 
універсальних банків не спроможна задовольнити фактичний 
платоспроможний попит цих підприємств. В результаті залучен-
ня міжбанківського кредиту банківська установа застосовуючи 
власну активну кредитну політику зможе сформувати більше 
50 % активів одного типу, і набуде статусу спеціалізованого інве-
стиційного банку.  

Нами пропонується виділити наступні напрямки діяльності 
УБРР: фінансування загальнонаціональних суспільно значимих 
проектів і програм; фінансування економічних проектів із ризи-
ковим рівнем прибутковості; фінансування неприбуткових і низь- 
корентабельних підприємств базових галузей економіки; фінан-
сування соціально рентабельних проектів. 

Традиційним джерелом, з урахуванням нерозвиненості в Украї-
ні фондового ринку, повинен бути міжбанківський кредит (вико-
ристовуючи ресурси спеціалізованого Ощадного банку). Рефінан-
сування НБУ також повинно бути на довгостроковій основі. Додат- 
ковий ресурс УБРР може отримати шляхом розміщення цінних 
паперів на внутрішньому та зовнішньому ринках капіталів. Меха-
нізм може бути таким: НБУ вкладає кошти в облігації економічно-
го розвитку, випущені державою. Держава, у свою чергу, направ-
ляє отримані ресурси для формування капіталу УБРР. Також 
кошти, отримані від приватизації державних підприємств, повинні 
спрямовуватися на формування капіталу УБРР. 

Отже, функціонування спеціалізованих державних банків в 
сучасних умовах розвитку економіки України має проблематич-
ний характер. Тому необхідно вже зараз прийняти Закон України 
«Про інвестиційні банки». 
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ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА  
УКРАЇНИ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

В ринковій економіці важливе місце серед джерел капітальних 
інвестицій в економіку належить банківському кредиту як могут-
ньому прискорювачу концентрації капіталу шляхом перетворен-
ня частини доданої вартості в додатковий капітал. В Україні бан-
ки є найслабшою ланкою в нагромадженні інвестиційних ресур-


