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Abstract. The thesis  focuses on  the development factors of investment activity in 

the regional banking system, one of which is the syndication mechanism. The great 

opportunities for attracting funds into the economy through the syndicated credit are 

found that would effectively solve tasks of economic growth in the region. The author 

justified economic and organizational mechanism for implementing the algorithm of 

syndicated credit by the regional banks. 
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Анотація. В тезах розглянуто чинники розвитку інвестиційної діяльності 

регіональних банків, одним з яких є механізм синдикації. Зроблено висновок щодо 

значних можливостей залучення коштів в економіку шляхом синдикованого 

кредитування, що дозволяє ефективно вирішувати проблеми економічного 

зростання регіону. Автор обґрунтовує алгоритм організаційно-економічного 

механізму реалізації синдикованого кредитування регіональними банками. 

Ключові слова: синдикований кредит, фінансовий ринок, регіональний 
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Проблема  дослідження  та  її  актуальність. Потреба промисловості 

України в кредитах величезна, а синдикація кредитів дозволить у декілька разів 

збільшити можливості середніх та малих вітчизняних банків кредитувати 

платоспроможну клієнтуру. Завдяки синдикованому кредитуванню середні за 

розміром капіталу банки зможуть утримати клієнтуру в конкурентній боротьбі з 

крупними банками з широкою мережею відділень. Саме тому обрана тема є 

актуальною. 

 Предметом дослідження виступає синдиковане кредитування на рівні 

регіональних банків. 

Метою дослідження є поглиблення основних засад залучення коштів в 

економіку шляхом синдикованого кредитування, що дозволяє ефективно 

вирішувати проблеми економічного зростання регіону, а також розробка 

практичних рекомендацій щодо алгоритму створення організаційно-економічного 

механізму синдикованого кредитування . 

Завданнями дослідження є визначення можливостей залучення коштів в 

регіональну економіку шляхом синдикованого кредитування, з’ясування 

стимулюючих та стримуючих чинників цього процесу, а також надання 
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рекомендацій щодо створення алгоритму організаційно-економічного механізму 

синдикованого кредитування. 

В економічній літературі немає однозначного тлумачення поняття 

«синдикований кредит». Так, М. Матовніков вважає синдикованим кредит, що 

наданий банком позичальнику за умови укладання цією банківською установою 

угоди із третьою особою [1]. С. Годлевський та Л. Веїл [2] – як позику, яка надається 

двома або більшою кількістю банківських установ одному позичальнику. Натомість, 

О. Прудніков визначає синдиковану позику як кредит, що формується завдяки 

об’єднанню ресурсів декількох банків із метою диверсифікації кредитних ризиків та 

збільшення загальної суми позики [3]. 

Ми погоджуємося з визначенням, що надав С. Циганов, який під 

синдикованим кредитом розуміє кредит, що надається позичальникові двома або 

більшою кількістю банків, об`єднаних у тимчасовий банківський синдикат для 

фінансування капіталомістких проєктів у довгостроковій перспективі, шляхом 

акумулювання банківських фінансових ресурсів і диверсифікації кредитних ризиків 

[4]. Саме на це визначення ми спираємося в своєму дослідженні.  

Процес синдикованого кредитування в Україні наражається на низку 

проблем: 

1) відсутність довіри між банками. Перманентні фінансові кризи останнього 

десятиліття продемонстрували наявність системних проблем у широкому спектрі 

банків, ще більше зменшивши міжбанківську довіру; 

2) недосконалість законодавчої та нормативної бази України - відсутні 

окремі документи, які б регулювали синдиковане кредитування.  

3) неоднорідність можливостей різних банків, враховуючи різний розмір їх 

власного капіталу і різну структуру залучених ними ресурсів. 

Особливо визначальним у контексті предмету дослідження є недостатні 

можливості банків для здійснення кредитування реального сектору економіки 

України на регіональному рівні.  При цьому, крупні банки (в першу чергу, 

Приватбанк, Промінвестбанк, Банк Кредит-Дніпро) поступово нарощують 

середньострокове кредитування регіональних промислових проєктів. Водночас, 

середні й малі банки в силу недостатності капіталу не здатні самостійно 

задовольнити потреби у кредитах великих промислових структур, отже, змушені 

шукати інші ринкові ніші, зокрема ті, що пов’язані з синдикованим кредитуванням. 

Серед методів дослідження, які були використані для вирішення 

поставлених завдань вкажемо загальнонаукові методи формальної логіки – для 

класифікації стимулюючих та стримуючих чинників синдикованого кредитування, а 

також методи аналізу та синтезу – для виявлення можливостей залучення коштів в 

регіональну економіку шляхом синдикованого кредитування. 

Вихідними  даними,  які використані в процесі виконання  дослідження 

стало твердження, що синдиковане кредитування активізує механізми формування 

потужних фінансових потоків, що дозволяють ефективно вирішувати завдання 
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економічного зростання регіону за рахунок збільшення можливостей дрібних і 

середніх регіональних банків кредитувати великомасштабні проєкти і розширення 

можливостей позичальників залучати кредити. Дійсно, можливості синдикованого 

кредитування дозволяють забезпечити гармонізацію інтересів всіх учасників цього 

процесу і забезпечити поступальний розвиток регіональної економіки на базі 

розширеного потоку інвестиційних ресурсів. 

Загалом, синдиковані кредити, поєднуючи особливості публічного і 

приватного фінансування, дозволяють залучити суми, порівнянні з випусками 

облігацій, однак за значно менших фінансових та часових витрат. Можливості 

залучення значних обсягів коштів при синдикованому кредитуванні значно вище, 

ніж за звичайного банківського кредитування, кошти більш «дешеві» порівняно з 

традиційними кредитами, а необхідні умови тотожні. 

В результаті дослідження, було виявлено певні передумови для розвитку 

локальної синдикації, в першу чергу на рівні середніх регіональних банків. До 

стимулюючих чинників для регіональних банків ми відносимо: 

• підвищення конкурентних переваг; 

• збільшення обсягів кредитування за рахунок розширення ресурсної бази; 

• диверсифікацію та зниження кредитних ризиків банків; 

• зниження ризиків неповернення кредиту, оскільки позичальник ризикує 

відносинами не тільки з одним кредитором, а й з усім ринком; 

• поліпшення якості кредитних портфелів учасників синдикату за рахунок 

більш детальної оцінки позичальника; 

• скорочення витрат на оформлення кредитної угоди за рахунок 

використання вже підготовленої інформаційної бази та документів; 

• можливість контакту з новими корпоративними клієнтами; 

• зміцнення і розвиток міжбанківських корреспондентських відносин. 

Позичальники також отримують додаткові преференції:  

1) отримання кредиту в сумі, що перевищує можливості середнього 

регіонального банку;  

2) економія на витратах за рахунок взаємодії з одним кредитором у 

порівнянні з варіантом, коли необхідність отримання значного обсягу кредиту 

спонукає контактувати з великою кількістю банків;  

3) скорочення термінів організації позики порівняно з випуском облігацій;  

4) можливість одночасного створення позичальником кредитної історії у 

декількох кредиторів. 

 Результати  дослідження. Зроблено висновок, що зацікавленість 

регіональних органів влади в розвитку синдикованого кредитування полягає в 

розширенні можливостей реалізації пріоритетних для регіону проєктів, зміцненні 

конкурентоспроможності банків та підприємств реального сектору. Вбачаємо нові 

перспективи розвитку регіональних фінансових ринків. Використання банками у 

своїй діяльності методу синдикованого кредитування створить передумови 
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розвитку вторинного ринку кредитування. Маємо на увазі продаж банками своїх 

часток у синдикованих кредитах за договорами цесії або переуступки, що підвищить 

ліквідність ринку і розширить можливості банків щодо участі у нових інвестиційних 

проєктах. Дослідження дає змогу стверджувати, що одним із чинників сприяння 

розвитку банківських синдикатів на регіональному рівні є наявність у банків-

потенційних учасників проєкту незначних за обсягами надлишків ліквідності. За 

умови їх організаційно-економічного об'єднання можна використовувати ці 

надлишки як додатковий інвестиційний ресурс. 

 Власна  імплікація  отриманих  результатів  дослідження.  В результаті 

дослідження автором запропоновано алгоритм створення організаційно-

економічного механізму синдикованого кредитування, яку рекомендується 

впровадити в практику регіональних банків. Основними складовими такого 

алгоритму пропонуємо вважати: 

1. Розробку програми розвитку регіону за рахунок залучення синдикованих 

кредитів вітчизняних і зарубіжних банків. 

2. Формування і розвиток нормативно-правової бази підтримки синдикованого 

кредитування. 

3. Створення регіонального центру синдикованого кредитування (РЦСК) з 

функціями агента в рамках угоди синдикованого кредитування. 

4. Організацію вторинного ринку синдикованого кредитування на базі 

механізму сек'юритизації. 

5. Організація оцінки регіональних інвестиційних проєктів. 

6. Налагодження контактів між РЦСК та підприємствами-позичальниками. 

7. Залучення ресурсів індивідуальних інвесторів у центр синдикованого 

кредитування. 

8. Здійснення контролю за цільовим використанням коштів. 

Якщо запропонований організаційно-економічний механізм синдикованого 

кредитування впровадити в практику регіональних банків, це сприятиме розвитку 

інвестиційної діяльності банків. Водночас, це дозволить оптимізувати взаємодію 

банків із реальним сектором економіки з урахуванням важливості забезпечення 

потреб регіональної економіки в ресурсах. 
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