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ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ БАНКІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕНІ
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СУБ’ЄКТІВГОСПОДАРЮВАННЯ

Подолання фінансово-економічної кризи та відновлення еконо-
мічного зростання вимагаєактивізації інвестиційно-інноваційної ді-
яльності підприємств реальногосектору економіки. Побудувати
конкурентоспроможну економіку неможливо без своєчасного онов-
лення основних засовів виробництва, впровадження новітніх техно-
логій і високотехнологічних, енергозберігаючих виробництв. У
зв’язку з цим досить важливим є як покращення інвестиційного
клімату в державі, так і акумуляція необхідних інвестиційних ре-
сурсів для фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційної дія-
льності суб’єктів господарювання реального сектору економіки

Значну роль у створенні передумов для активізації інвести-
ційної діяльності в реальному секторі економіки відіграють ко-
мерційні банки, які, як провідні фінансові посередники грошово-
го ринку, спроможні здійснювати ефективний перерозподіл
грошових ресурсів між заощадниками та позичальниками.

Але, як свідчить аналіз структури інвестицій в основний капі-
тал протягом 2002—2012 рр., основним джеремом фінансування
капітальних вкладень суб’єктів господарювання продовжують за-
лишатися їх власні кошти, питома вага яких у загальному обсязі
інвестицій на кінець 2012 року становила 59,7 %. Питома вага іно-
земних інвестицій в основний капітал за даний період зменьши-
лась з 5,6% у 2002 р.до 1,7% у 2012 р. Питома вага коштів держав-
ного бюджету становила на кінець 2012 р. лише 5,8 %, у 2011 —
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7,1%). Незважаючи на те, що протягом даного періоду кредити ба-
нків та інші позики в основний капітал зростали, але їх частка на
кінець 2012 року залишилась на невисокому рівні — 17,1% [1].

Недостатнє кредитування комерційними банками інвестиційно-
іноваційної діяльності суб’єктів реального сектору економіки обу-
мовлено тим, що як у системі комерційних банків, так і в реально-
му секторі економіки залишаються невирішеними низкароблем,
які в свою чергу і стримують нарощування кредитної активності
банків саме в сфері інвестиційно-інноваційних технологій.

Згідно з даними НБУ за 2012 рік обсяг депозитів, залучених
банківськими установами зріс на 16,4 %, у той час як залишки за
кредитами, наданих нефінансовим корпораціям зросли лише на
5,2 %; за перше півріччя 2013 року обсяг депозитів зріс на 8,0%, а
залишки за кредитами, наданих нефінансовим корпораціям зрос-
ли лише на 2,9 % [2]. Тобто, комерційні банки не в повній мірі
використовують свої можливості щодо трансформування грошо-
вих потоків у реальний сектор економіки.

Враховуючи необхідність подолання фінансово-економічної
кризи та прискорення технічного оновлення підприємств реально-
го сектору економіки необхідно посилити роль банківської систе-
мив трансформаційних процесах, створити умови, які б стимулю-
вали банки спрямовувати переважну частину ресурсів саме на
інвестиційно-інноваційні потреби реального сектора економіки.

Світовий досвід підтверджує, що побудувати високо розвину-
ту економіку змогли ті країни, в яких державні установи не об-
межувалися лише підтримкою макроекономічної стабільності та
регулюванням діяльності підприємницьких структур, а також
брали на себе відповідальністьза економічний розвиток, і відпо-
відно до цьогоприймали активну участь у розробці і реалізації
стратегічних програм і проектів у пріоритетних сферах економі-
ки, координували взаємодію між державою та приватним бізне-
сом з метою досягнення визначених загальноекономічних цілей.

Для реалізації визначеної мети необхідно вдосконалити моне-
тарну політику НБУ. В сучасних умовах в монетарнійполітиці
НБУ не передбачено заходів, які б сприяли прискоренню еконо-
мічного зростання. З метою посилення впливу НБУ на перебіг
процесів у реальному секторі економіки доцільно, щоб в монета-
рній політиці НБУ був передбачений комплекс заходів, які були б
спрямовані на структурне коригування грошових потоків в еко-
номіці, створювали б умови для переважного спрямування гро-
шових потоків на інвестиційні потреби реальної економіки, на
кредитування інвестиційно-іноваційних проектів суб’єктів гос-
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подарювання, зацікавлювали б банки сконцентрувати свою дія-
льність саме на кредитуванні інвестиційних проектів у пріорите-
тних галузях економіки. Враховуючи, що в сучасних умовах ко-
мерційним банкам досить складно залучити та акумулювати
значні обсяги довгострокових ресурсів, було б доцільним удо-
сконалити механізм рефінансування, надавши можливість пріо-
ритетного отримання кредитів рефінансування тим банкам, які
активно надають довгострокові кредити на технічне оновлення
підприємствам реального сектору економікив пріоритетних галу-
зях. Одночасно повинен бути застосований ретельний контроль
за цільовим використанням цих кредитів

Для активізації інвестиційн-інноваційних процесів у реально-
му секторі економіки, необхідно,щоб НБУ сумісно з урядом за-
безпечили реальне функціонування в країні державного банку
розвитку, який бимав відповідний статус і достатній обсяг ресур-
сів для довгострокового кредитування суспільно важливих прое-
ктів, на основі яких існує можливість відновити економічне зрос-
тання в країні, вирішити певні соціальні проблеми, забезпечити
рівномірний розвиток різних регіонів України.
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КРИТЕРІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТЕОРІЙ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

При оцінці якості результатів застосування теорій прийняття
рішень на ринку цінних паперів інвестор керується певним набо-
ром показників, що називають критеріями. Вибір критеріїв про-
водиться на основі цілей — бажаних результатів від прийняття


