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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Створення конкурентноспроможної економіки — одна

з головних й пріоритетних задач держави. Побудова ефек+
тивної фінансової системи й інноваційноорієнтованої еко+
номіки — основний чинник для підвищення конкурентосп+
роможності країни.

В Україні, внаслідок ряду факторів, склалася континенталь+
на фінансова модель зі значним домінуванням банківських ус+
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танов на фінансовому ринку, саме банківські депозити є основ+
ним інструментом акумулювання заощаджень населення та
вільних коштів підприємств і саме банківські кредити виступа+
ють основним інструментом позик домашнім господарствам та
позичковим капіталом у пасивах підприємств.

Як постановку проблеми нами пропонується розгляну+
ти сучасне становище банків у фінансуванні довгостроко+
вих й інноваційних проектів та у процесах технічного пе+

реозброєння підпри+
ємств як фактор інтен+
сивного шляху розвитку
економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями діяль+
ності банків присвячено
багато як вітчизняної,
так і іноземної літера+
тури, важливими є праці
таких відомих науковців:
Дж. Кейнс, М. Кеплер,
У.Фішер, М. Фрідмен,
С. Харвей, Дж. Хікс,
О.Д. Василик, А.С. Галь+
чинський, В.О. Лисиць+
кий, Д.Г. Лук"яненко,
А.М. Мороз, С.С. Оса+
дець, А.М. Поддєрьогін,
М.Ф. Пуховкіна, М.І. Сав+
лук, В.М. Суторміна,
В.М. Федосов й інші,
але,  незважаючи на
грунтовність проведе+
них досліджень, окремі
питання щодо ролі ,
м ісця та фінансових
можливостей українсь+
ких банків у фінансу+
ванні довгострокових й
інноваційних проектів
та у процесах технічно+
го переозброєння по+
требують більш деталь+
ного аналізу.
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Табл.1. Наявність і стан основних засобів за 2009 рік

1 Включаючи вартість земельних ділянок, інвестиційної нерухомості, тварин (які використову+
ються в іншій діяльності, ніж сільськогосподарська), що не розподіляється за видами економічної
діяльності.
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ЦІЛЬ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ)

Метою статті є виз+
начення можливостей й
потенціалу банківської
системи України забез+
печити відтворення ос+
новних засобів та актив+
ізації інноваційну актив+
ності в економіці Украї+
ни.

ВИКЛАДЕННЯ
ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Політика стійкого
економічного зростання
на основі інноваційного
розвитку національної
економіки є одним з головних пріоритетів держави, що виз+
начено в Указі Президента про "Стратегію економічного і
соціального розвитку України на 2004—2015 роки "Шля+
хом європейської інтеграції"
[1]. Реалізація даного пріо+
ритету можлива лише за мо+
білізації фінансових ресурсів
та забезпечення технічного
переозброєння та розширен+
ня основних фондів.

За даними Державного
комітету статистики, первісна
переоцінена вартість основ+
них засобів, станом на
1.01.2010 року становила 3
903 714,00 млн грн. [2]. Се+
редній ступінь зношеності ос+
новних засобів склав 60%, а
в таких галузях, як діяльність
транспорту та зв'язку, цей по+
казник сягає 83,9%, у пере+
робній промисловості —
64,9%, у освіті — 62,4%
(табл. 1).

Отже, припускаючи, що
структура та вартість основ+
них засобів не зміниться,
можна зробити висновок, що
для проведення технічного
переозброєння українським
підприємствам слід інвесту+
вати у основні засоби 2 342
228,4 млн грн., що за офі+
ційним курсом НБУ на
31.12.2009 року становить
близько 293 млрд доларів
США. Зважаючи на те, що су+
марно інвестиції в основний
капітал за період з 1996 року
по 2009 рік (табл. 2) склали
близько 191 млрд дол., то,
виходячи з існуючої системи
фінансування, українські
підприємства зможуть про+
вести технічне переоснащен+
ня зношених основних за+
собів лише за 14—17 років.

Зазначимо, що інвестиції
в основний капітал підприєм+

ства та організації здійснювали здебільшого за власні кош+
ти, частка ж банківських кредитів за період з 2002 року по
2009 рік не перевищувала 17,3%. Дані про інвестиції в ос+

  1 
     .     

  . . . . 
1996 12557 6633 
1997 12401 6530 
1998 13958 4072
1999 17552 3364 
2000 23629 4347 
2001 32573 6147 
2002 37178 6972
2003 51011 9567 
2004 75714 14271 
2005 93096 18434 
2006 125254 24802 
2007 188486 37323 
2008 233081 30270 
2009 151777 19007 

Табл. 2. Інвестиції в основний капітал (дані наведені на кінець періоду)

1 До обсягу показників уключається сума податку на додану вартість, що врахована в ціні прид+
бання активів.
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  ,  .
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4,2 3,6 3,4 3,3 4,1 4,5 5,0 3,6 

  
 

10,4 10,2 8,5 9,8 3,5 4,2 4,4 4,1 

1 До обсягу показників включається сума податку на додану вартість, що врахована в ціні
придбання активів.

2 Облік розпочато зі звіту за 2006 р. (до цього періоду входили до складу інших джерел
фінансування).

Табл.3. Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування (дані
наведені на кінець періоду)
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Табл.6. Структура зобов'язань у пасивах українських банків

новний капітал за джерелами фінансування наведені у
табл.3.

Водночас потрібні не тільки кількісні, а й якісні зміни в інве+
стуванні у основний капітал. Основним фактором випереджаль+
ного економічного зростання є ефективне поєднання інвестицій
й інновацій. У інноваційній галузі спостерігається також ситуа+
ція недофінансування. Так, питома вага підприємств, що впро+
ваджували інновації у 2009 році становила лише 10,7%. Для
порівняння, у Німеччині цей показник складає 70%, у Бельгії
— 60, у Естонії — 55, у Китаї — 30. Питома вага реалізованої
інноваційної продукції в обсязі промислової у 2009 році скла+
ла 4,8%. Загальна сума витрат на інноваційну діяльність у 2009
році становила 7949,9 млн грн., що не перевищує 0,86% ВВП.

Якщо проаналізувати
джерела фінансування
інноваційної діяльності
(табл. 4.), то можна зроби+
ти висновки, що підприє+
мства фінансують іннова+
ційну діяльність здебіль+
шого власними коштами;
так, у 2009 році цей показ+
ник сягав 65,02% від за+
гальної суми фінансуван+
ня, за рахунок державно+
го бюджету було проф+
інансовано близько 1,6%,
за рахунок коштів інозем+
них інвесторів — 19,03%

і за рахунок інших джерел, у тому числі і за рахунок банківсь+
ких кредитів — 14,35%.

На наш погляд, ситуація, що склалася зі зносом основ+
них засобів та з провадженням інноваційних технологій, по+
в'язана з системою фінансування, яка існує в Україні.

В Україні склалася континентальна фінансова модель зі знач+
ним домінуванням банківського капіталу, але, як засвідчує сього+
дення, українські банки не стали "локомотивом" переорієнтації
економіки України на інноваційний шлях розвитку. Розглянемо
причини, які на наш погляд, впливають на таку ситуацію.

1. Українські банки підходять до кредитування українсь+
ких підприємств консервативно і здебільшого надають корот+
кострокові кредити під заставу у поточну діяльність. Інфор+

мація про кредити, що надані не+
фінансовим корпораціям, за цільовим
спрямуванням і строками погашення
представлена у табл. 5 [3]. Із загаль+
ної суми виданих кредитів нефінансо+
вим корпораціям, що на 01.01.2010
рік становила 462 215 млн грн., лише
3,82% припадає на кредити, що ви+
дані на придбання, будівництво та ре+
конструкцію нерухомості (з яких
58,16% — це кредити, що видані
менш ніж на 5 років) й 15,31% — це
інші кредити в інвестиційну діяльність
(з яких 65,19% — це кредити, що ви+
дані менш ніж на 5 років). Більша ча+
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2000 1757,1 1399,3 7,7 133,1 217,0 
2001 1971,4 1654,0 55,8 58,5 203,1 
2002 3013,8 2141,8 45,5 264,1 562,4
2003 3059,8 2148,4 93,0 130,0 688,4 
2004 4534,6 3501,5 63,4 112,4 857,3 
2005 5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2 
2006 6160,0 5211,4 114,4 176,2 658,0 
2007 10850,9 7999,6 144,8 321,8 2384,7 
2008 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9 
2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6 

Табл. 4. Джерела фінансування інноваційної діяльності
(дані наведені на кінець періоду)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
               
2005 106 078 … … … … … … … … … … … … 
2006 160 503 137 

516 
70 036 67 480 … 6 405 675 5 730 … 16 582 1 339 15 

243 
… 

2007 260 476 217 
271 

104 251 101 166 11 854 10 618 1 380 5 862 3 376 32 587 2 290 21 
211 

9 085 

2008 443 665 359 
140 

183 427 153 501 22 212 18 262 2 776 8 337 7 150 66 263 4 096 41 
409

20 757 

2009 462 215 373 
759 

191 185 158 248 24 325 17 670 2 677 7 600 7 393 70 786 5 461 40 
687

24 638 

1    2007   ,      1   5    5 . 

Табл. 5. Кредити, надані нефінансовим корпораціям, за цільовим спрямуванням і строками
погашення (залишки коштів на кінець періоду, млн грн.)

1 Дані до січня 2007 року включають кредити, надані зі строком погашення від 1 року до 5 років і більше 5 років.
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стина, а саме — 80,86%, доводиться
на кредити, що видані у поточну
діяльність, з яких 93,49% припадає на
кредити, що видані до 5 років.

Таке становище призводить до ек+
стенсивного розвитку великих та се+
редніх підприємств, які мають доступ до
кредитних ресурсів банків, а малі
підприємства, які могли б стати "локомо+
тивом" розвитку інноваційної галузі, не
відіграють значної ролі в економіці Ук+
раїни та не мають можливостей доступу
до капіталу. Так, за даними Державного
комітету статистики України, на
кінець 2009 року в Україні част+
ка малих підприємств, складала
93,7%, але їх питома вага у об+
сягах реалізованої продукції,
робіт та послуг дорівнювала
лише 16,7%, натомість питома
реалізованої продукції, робіт та
послуг великими та середніми
підприємствами (без урахуван+
ня результатів діяльності банків,
фермерських господарств та
бюджетних установ) за той же
період становила 45,57% та
37,7% відповідно. Така структу+
ра ринку не відображає сучасні
світові тенденції, навіть в краї+
нах з континентальною фінан+
совою моделлю, не сприяє роз+
витку малих підприємств, вихо+
ду на ринок капіталів нових
підприємств та впровадженню
інноваційних технологій.

2. Українські банки не ма+
ють довгострокової ресурсної
бази. Із загальної суми пасивів
українських банків, що на
01.01.2010 рік складали 880,3
млрд грн., питома вага влас+
ного капіталу становила лише
13,1%, а загальний обсяг зобов'язань дорівнював 86,9%,
тобто 765,1 млрд грн. [4]. Якщо проаналізувати структуру
зобов'язань у пасивах українських банків (табл. 6), то мож+
на дійти висновків, що найбільша частка припадає на депо+
зити резидентів, а саме — 44,1%.

Розглянемо структуру цього показника у розрізі строків
погашення. Як видно з табл. 7., загальна сума депозитів ре+
зидентів на 01.01.2010 рік складала 334953 млнгрн., з яких
лише 5,79% — це депозити, строком понад 2+х років, а знач+
на частина депозитних вкладів — це депозити на вимогу, де+
позити до 1+го року й депозити від 1+го року до 2+х років, а
саме — 35,76% та 40,41%, 18,04% відповідно.

3. Ставки за кредитами, що видаються українськими банка+
ми, є високими. На основі статистичних даних НБУ щодо вартості
кредитів [3], за підрахунками автора, середня процентна ставка
(без урахування овердрафту) за кредитами в реальний сектор еко+
номіки у 2009 році в національній валюті становила 21,3%, у іно+
земній — 10,5%, інтегральна — 18,08%. Ці ставки значно пере+
вищують середній рівень рентабельності операційної діяльності
підприємств в економіці України, який у 2009 році становив 3,3%,
а за низкою галузей мав від'ємне значення (табл. 8).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
НАУКОВИХ РОЗРОБОК У ДАНОМУ НАПРЯМКУ

Таким чином, можна зробити висновки, що фінансова
модель, яка склалася в Україні, не відповідає викликам су+

часності, українські банки не в змозі забезпечити належне
фінансування інноваційних й довгострокових проектів та
процеси технічного переозброєння, що призводить до ек+
стенсивного шляху розвитку економіки України .

Враховуючи світовий досвід організації великих інфраст+
руктурних та інноваційних проектів й сучасні тенденції дезінтер+
мідації у країнах з розвинутими економіками, на наш погляд, в
Україні доцільно активно впроваджувати модель державно+
приватного партнерства на основі принципово нових інституцій.

У подальших дослідженнях, на нашу думку, науковцям слід
більше уваги приділяти питанням щодо розвитку різноманіт+
них інститут, у тому числі державно+приватних партнерств, які
могли б стати альтернативними інституціями у фінансуванні
підприємств та забезпечили б інтенсивний шлях розвитку еко+
номіки України.
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   1   1   2 1  2 
 

        , . 
2005 134 754 50 634 32 922 51 198 … 
2006 185 917 62 557 42 762 80 598 … 
2007 283 875 93 404 60 618 106 222 23 630 
2008 359 740 107 589 92 912 122 344 36 897 
2009 334 953 119 793 135 357 60 425 19 378 

Табл. 7. Депозити резидентів (крім депозитних корпорацій)
(дані наведені на кінець періоду)
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 ’      178,1 5766,3 3,1 
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-2853,2 20855,4 -13,7 

Табл. 8. Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами
економічної діяльності за 2009 рік

(залишки коштів на кінець періоду, млн грн.)

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ.


