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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ВСТУП
Одним з провідних чинників розвитку економіки

будь-якої країни в умовах глобалізації є здійснення її
суб'єктами господарювання ефективної експортної
діяльності. Експортна діяльність, як і будь-який вид еко-
номічної діяльності, неможливий без залучення фінан-
сових ресурсів, зокрема за рахунок кредитів. Однією з
провідних форм кредиту, що відіграє важливу роль у
сфері зовнішньоекономічної діяльності країн, в тому
числі експортної, є банківський кредит.

Питання кредитування зовнішньоекономічної діяль-
ності підприємств, зокрема експортної діяльності, знай-
шло відображення у дослідженнях таких вітчизняних та
зарубіжних вчених, як Дідківський М. І., Кандиба А. М.,
Яремко Л. А., Кочергіна Т. Е., Бак І. В., Батізі Є. Є., Ка-
лініна М. А., Корсаков М. І., Михайлін А. Н. та інших.

На відміну від загальнотеоретичних питань кредиту-
вання зовнішньоекономічної діяльності, які достатньо де-
тально висвітлені в економічній літературі, розгляду прак-
тичних проблем банківського кредитування експортної
діяльності підприємств присвячена істотно менша увага.

Таким чином, у зв'язку з недостатністю розробки
зазначеної проблеми та її важливістю для вітчизняної
практики здійснення експортної діяльності підприємств
виникає потреба у дослідженні сучасного стану банків-
ського кредитування експортної діяльності підприємств,
визначенні особливостей такого кредитування, його
форм та тенденцій з метою подальшого використання
результатів дослідження для вдосконалення вітчизня-
ної практики банківського кредитування експортерів.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
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нішньоекономічної діяльності кредитних коштів для
фінансування виробництва, реалізації товарів і послуг.
Такі кредити надаються як експортерам, так й імпор-
терам, а також банкам країн-імпортерів. При цьому
імпортери та їх банки можуть використовувати кре-
дитні кошти виключно в країні-кредиторі. Кредитора-
ми можуть виступати приватні комерційні банки або їх
об'єднання, державні або напівдержавні експортно-
імпортні банки, а також спеціальні міжнародні бан-
ківські установи. Таке кредитування здійснюється для
полегшення реалізації вже готової експортної про-
дукції, а також для фінансування всіх етапів виробни-
чої та інших видів господарської діяльності вітчизня-
них експортерів, зокрема, для закупівлі виробничих за-
пасів, готової продукції для реалізації, технічного пе-
реоснащення, запровадження або вдосконалення тех-
нології виробництва тощо.

В Україні для кредитування та банківського обслу-
говування фінансових операцій суб'єктів зовнішньоеко-
номічної діяльності, насамперед експортоорієнтованих
та імпортозамінних галузей економіки, у 1992 р. було
створено Державний експортно-імпортний банк Украї-
ни. Таким чином, через Укрексімбанк мала реалізову-
ватись державна політика щодо фінансової підтримки
експортної діяльності, зокрема за рахунок кредитуван-
ня національних експортерів, відповідно до практики
західних банків. Проте, з часом функції банку стали
ширшими, що перетворило Укрексімбанк на універсаль-
ний банк.

Великим досягненням Укрексімбанку в сфері кре-
дитування експортної діяльності підприємств було зап-
ровадження у 1996 р. спільно з Світовим банком Про-
екту розвитку експорту (ПРЕ) для України. Проект пе-
редбачав отримання позичальником з українського
боку (Укрексімбанком) дві позики в розмірі 60 млн дол.
США та 15 млн німецьких марок під гарантії уряду Ук-
раїни.

Українським експортерам кредит надавався в дола-
рах США або євро, в розмірі від 100 тис. дол. США до 5
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млн дол. США, з терміном кредитування на строк до 18
місяців (короткостроковий кредит для поповнення обі-
гових коштів) або до 5 років (довгостроковий кредит
для інвестиційних проектів) та з забезпеченням застави
не менше ніж 200% від загальної суми заборгованості
позичальника за кредитом та суми відсотків, що будуть
нараховані за повний рік користування кредитом (180%
— для кредитів терміном понад 1 рік). На вимогу Ук-
рексімбанку підприємство було зобов'язане забезпечи-
ти страхове покриття ризиків виконання проекту. Відсот-
кова ставка за користуванням кредитними коштами ко-
ливалась в межах від 15% до 20% річних, залежно від
поточного фінансового стану підприємства-позичальни-
ка; ризиків проекту; ходу здійснення проекту; кон'юнк-
тури ринку. При цьому для покриття витрат на підготов-
ку проекту розвитку експорту позичальник сплачував
Укрексімбанку разову комісію в розмірі 0,75—5% від
суми кредиту. Крім того, щомісяця стягувалась плата за
зобов'язання на невикористану частину кредиту в
розмірі 1,5 — 2% річних від суми невикористаної час-
тини кредиту [1; 2].

У рамках проекту ПРЕ-1 фінансування отримували
здебільшого середні та великі експортери, а розмір се-
реднього субкредиту становив приблизно 1,7 млн дол.
США.

Успішна реалізація Першого проекту розвитку екс-
порту (1996—2004 рр.) дозволило Раді виконавчих ди-
ректорів Міжнародного банку реконструкції і розвитку
(МБРР) у липні 2006 р. затвердити позику у сумі 154,5
млн дол. США для виконання Другого проекту розвит-
ку експорту (ПРЕ-2). Проектом передбачається підтрим-
ка експорту і реального сектора в Україні через надан-
ня середньо- і довгострокового фінансування оборот-
ного капіталу та інвестицій українським приватним екс-
портерам. Проект також має на меті покращання спро-
можності українського банківського сектора надавати
фінансові ресурси підприємствам через подальший роз-
виток фінансового посередництва і використання дос-
коналіших інструментів кредитування. Особливістю
ПРЕ-2 є спрямування ресурсів позики експортерам че-
рез оптове кредитування Укрексімбанком українських
комерційних банків, відібраних відповідно до критеріїв
за Проектом (банки-учасники). Комерційні банки, в свою
чергу, надаватимуть середньострокові позики на фінан-
сування оборотних коштів або довгострокові інвес-
тиційні позики приватним експортерам для зміцнення
їхнього експортного потенціалу. Позику надано Укрек-
сімбанку під гарантії уряду України за стандартною
відсотковою ставкою МБРР, встановленою для моно-
валютних позик у доларах США на основі ставки LIBOR.
Термін погашення позики — 20 років, включаючи
5-річний пільговий період [4].

Для участі у ПРЕ-2 потенційні банки-учасники (БУ)
повинні відповідати таким передкваліфікаційним крите-
ріям:

— БУ мають бути приватними, комерційними бан-
ками, зареєстрованими в Україні;

— мінімальний обсяг активів — 500 млн грн.;
— мінімальний сплачений статутний капітал — ек-

вівалент 10 млн євро;
— наявність річної фінансової звітності банку згідно

з МСФЗ з відповідним висновком незалежних аудиторів
принаймні за два останні роки;

— частка позик, наданих експортерам, повинна
складати не менше 10% загального обсягу кредитного
портфеля банку;

— діяльність БУ здійснюється принаймні упродовж
3 років поспіль.

Участь банку в ПРЕ-2 вимагає, щоб він як у ході
відбору, так і впродовж реалізації проекту відповідав
таким остаточним критеріям прийнятності (кваліфікац-
ійним критеріям):

— Зважений на ризик коефіцієнт достатності капі-
талу (КДК) повинен складати не менше 10%. Регулятив-
ний капітал БУ повинен повністю відповідати вимогам
НБУ.

— Ризик кредитування одного інсайдера не пови-
нен перевищувати 5% регулятивного капіталу банку.

— Загальна сума кредитування інсайдерів не повин-
на перевищувати 30% регулятивного капіталу банку.

— Сума ризиків по заборгованостях (позиках, де-
біторській заборгованості, цінних паперах, гарантіях та
інших типах умовних зобов'язань) на одного позичаль-
ника (включаючи його дочірні підприємства та інші по-
в'язані сторони) не повинна перевищувати 25% регуля-
тивного капіталу банку).

— Загальна сума великих ризиків не повинна пере-
вищувати восьмикратну суму регулятивного капіталу
банку.

— Ризики по заборгованостях за операціями з ВКВ.
Банк має повністю відповідати регулятивним вимогам
НБУ щодо ВКВ; сумарна валютна позиція банку не по-
винна перевищувати 35%, де довга відкрита валютна
позиція не повинна перевищувати 30%, а коротка від-
крита валютна позиція — 5%.

— Коефіцієнт ліквідності. Відношення ліквідних ак-
тивів до сумарних активів повинно становити принаймні
25%, де "ліквідні активи" — це сума грошових коштів
та еквівалентів грошових коштів, залишки на кореспон-
дентських рахунках, дорогоцінні метали, торговельні
цінні папери та міжбанківські розміщення капіталу зі
строками погашення не більше 30 днів мінус будь-які із
зазначених вище активів, передані у заставу третім осо-
бам.

— Повне дотримання усіх інших регулятивних ви-
мог НБУ, що підтверджено листом від НБУ. Операції БУ
повинні бути прибутковими до початку проекту і протя-
гом періоду його реалізації.

БУ беруть активну участь у процесі прийняття рішень
протягом реалізації ПРЕ-2 та на доповнення до цього
процесу, мають специфічні обов'язки і зобов'язання,
спрямовані на забезпечення успішної реалізації ПРЕ-2,
що стосуються процедур оцінки субпроектів та субкре-
дитів, екологічної експертизи, закупівель, а також ви-
мог щодо звітності про хід реалізації субпроектів. БУ
також несуть відповідальність за класифікацію субпо-
зичальників і субпроектів з огляду на екологічні норма-
тиви та забезпечення того, щоб кожна пропозиція суб-
кредиту та субпроекту включала в себе оцінку його впли-
ву на навколишнє середовище і містила документи про
дозвіл на початок роботи над проектом від місцевих
органів влади. БУ також мають проводити моніторинг
того, щоб заходи з усунення шкоди, завданої навколиш-
ньому середовищу, що узгоджені в рамках субкредит-
ної угоди, дійсно проводились.

До субпозичальників застосовуються такі критерії
прийнятності:

— приватна власність (визначається як приватна
власність, частка якої становить понад 50%, або при-
ватний контроль);

— статус експортера товарів та послуг (передбачає
експорт виробленої продукції/послуг, що підтвер-
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джується наявністю валютного виторгу), або підприєм-
ства, діяльність якого пов'язана з розвитком туризму і
яке отримує валютну виручку на території України;

— максимальний коефіцієнт борг/акціонерний ка-
пітал — 80:20 (після одержання і протягом періоду по-
гашення субкредиту);

— після одержання субкредиту субпозичальники
повинні отримувати достатньо грошових коштів протя-
гом періоду погашення субкредиту для підтримання
мінімального коефіцієнта обслуговування боргу на рівні
принаймні 1,3:1;

— відповідність субпозичальника і субпроекту чин-
ному екологічному законодавству і стандартам Украї-
ни, що в окремих випадках підлягатиме документаль-
ному підтвердженню відповідними офіційними органа-
ми.

До субпроектів застосовуються такі критерії прий-
нятності:

— субпроекти мають бути спрямовані на розвиток
експортної діяльності відповідно до планів збільшення
обсягів експорту субпозичальником;

— товари та роботи, які включені до "негативного
списку" Світового банку, не є прийнятними для фінан-
сування;

— відповідність процедурам закупівель Світового
банку стосовно закупівель товарів та робіт, що фінан-
суватимуться у рамках субкредитів ПРЕ-2 [4].

Дані про результати реалізації Другого проекту роз-
витку експорту в Україні подамо у вигляді табл. 1.

Одним з банків-учасників ПРЕ-2 є ВАТ АБ "Укргаз-
банк", який пропонує своїм клієнтам послугу з фінансу-
вання в межах співпраці з Світовим банком (МБРР), та
ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України".

У рамках реалізації ПРЕ-2 ВАТ АБ "Укргазбанк"
проводить конкурсний відбір проектів для надання се-

редньо- та довготермінового обо-
ротного капіталу, інвестиційного
та лізингового фінансування при-
ватним підприємствам-експорте-
рам з метою сприяння розвитку ек-
спортного сектора України. Також
в межах ПРЕ-2 можуть бути проф-
інансовані проекти підприємств,
діяльність яких пов'язана з розвит-
ком туризму і які отримують ва-
лютну виручку на території Украї-
ни.

Використання кредитних
коштів здійснюватиметься шляхом
оплати обгрунтованої вартості то-
варів, робіт та послуг, необхідних
для реалізації проектів розвитку

експорту. Фінансуванню в рамках ПРЕ-2 підлягають
витрати, понесені підприємствами у термін до 180 днів
з дати подачі заявки.

До участі в конкурсі приймаються як підприємства,
що вже мають статус експортера, так і проекти, спря-
мовані на розвиток експортної діяльності, що тільки
впроваджуються (впровадження яких планується).

Підприємства, що пройдуть конкурсний відбір от-
римають субкредити на умовах, що наведені в табл. 2.

Проаналізувавши умови надання кредитів у рамках
ПРЕ-2, можна вказати на такі основні недоліки:

1) процентні ставки за кредитами є досить високи-
ми;

2) не забезпечується страхове покриття ризиків при
здійсненні проекту розвитку експорту, що призводить
до додаткових фінансових витрат підприємств-експор-
терів, а отже, зменшує ефективність кредитування.

Для обслуговування експортно-імпортних операцій
Укрексімбанк пропонує українським підприємствам
широкий спектр документарних операцій (документар-
них експортно/імпортних акредитивів), гарантійних
операцій (усі види банківських гарантій), а також опе-
рацій торговельного фінансування (постекспорте, пере-
декспортне, постімпортне фінансування).

За 2006 рік обсяги документарних і гарантійних опе-
рацій зросли майже удвічі та становили понад 1 млрд
дол. США. У 2007 році обсяги документарних і гарант-
ійних операцій у порівнянні з минулим роком зросли на
40% і становили 1 421 млн дол. США.

Кошти спрямовувалися на фінансування експортно-
імпортних операцій таких галузей промисловості, як ма-
шинобудування, автомобілебудування, нафтогазова і
хімічна промисловість та інших провідних галузей еко-
номіки України.

Загальний обсяг операцій з
торговельного фінансування за
2006 рік збільшився на 72,2%, а за
останні три роки — зріс у 5 разів.
Обсяг операцій з торговельного
фінансування, реалізованих у рам-
ках ліній іноземних банків,
збільшився в 2007 році на 75,6%.
При цьому вартісні обсяги передек-
спортного фінансування збільши-
лись майже в 4 рази у порівнянні з
2006 роком.

Крім цього, через Укрексім-
банк українські підприємства ма-
ють можливість залучити кредити з
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Таблиця 1. Реалізація ПРЕ-2 станом на 01.07.2009 [4]
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Таблиця 2. Умови субкредитів

Примітка: Побудовано автором на основі даних Укргазбанку [7]
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Німеччини, Чехії, Данії, Франції, Італії,
Китаю, Канади, США та інших країн для
фінансування перспективних проектів та
поставок товарів, обладнання з цих
країн.

Зазначене фінансування надається
іноземними кредиторами у формі екс-
портних кредитів під страхове покриття
експортно-кредитної агенції країни-екс-
портера. Умови цих кредитів мають не-
значні відмінності, оскільки пропонують-
ся банками різних країн, проте основні
умови відповідають консенсусу OECD і є
стандартними, а саме:

— Термін: від 1 до 7 років, у винят-
кових випадках до 10 років (залежно від
умов проекту і згоди банку-кредитора).

— Валюта: долари США, євро, швей-
царські франки, японські йєни.

— Кредит покриває: до 85% вартості
зовнішньоторговельного контракту.

— Авансовий платіж: від 15% вар-
тості зовнішньоторговельного контрак-
ту сплачується імпортером на користь
експортера згідно з умовами контракту.

— Відсоткова ставка: узгоджується
з кредитором по кожному проекту окре-
мо (рівень ставки залежатиме від кредит-
ного рейтингу Позичальника та умов про-
екту).

— Додаткові витрати: комісія за зобов'язання (на-
раховується на невикористану суму кредиту), комісія за
організацію/управління (разова від суми кредиту), юри-
дичні витрати (якщо такі є).

— Страхова премія: її розмір встановлюється ЕКА
країни-кредитора і залежить від країни імпортера,
суми кредиту, терміну кредиту, предмету контракту
тощо. Сплата страхової премії може бути здійснена
за рахунок кредиту (повністю або частково) або, за
погодженням із експортером, включена до вартості
контракту.

Обсяг іноземних експортних кредитів в 2006 році
становив у еквіваленті близько 142 млн дол. США, що у
3,2 рази більше, ніж у 2005 році. Протягом 2007 року
цей показник збільшився в 1,7 рази та становив у екві-
валенті близько 242 млн дол. США, а у 2008 році —
355,6 млн дол. США.

Проте, слід зазначити, що таке
кредитування не забезпечує підтрим-
ку українських експортерів, а сприяє
розвитку імпорту в Україну, оскільки
кредити надаються не іноземним
імпортерам, а вітчизняним.

Таким чином, проаналізувавши
умови кредитування Укрексімбанком
експортних операцій, необхідно заз-
начити, що банк здійснює кредитуван-
ня експортних операцій переважно за
рахунок залучення фінансування іно-
земних банків, а не за рахунок влас-
них коштів, а це, в свою чергу, впли-
ває на рівень відсоткових ставок за
кредитами; крім того, кредитуються
здебільшого середні та великі
підприємства-експортери.

Крім Державного експортно-

імпортного банку, кредитування експортної діяльності
підприємств здійснюють і деякі комерційні банки (крім
банків-учасників ПРЕ-2). Однак, комерційні банки кре-
дитують експортерів на рівних умовах з іншими украї-
нськими підприємствами за процентними ставками, які
представлені в табл. 3.

Згідно з табл. 3., до 2007 року процентні ставки мали
тенденцію до зниження, а в 2008 році зросли майже до
рівня 2003 року. Таким чином, процентні ставки зали-
шаються досить високими, що не стимулює експортерів
залучати банківські кредитні кошти і не сприяє збіль-
шенню обсягів експорту.

Розглянемо обсяги кредитів, надані вітчизняними
банками на експортно-імпортні операції (табл. 4).

Як видно з табл. 4, за період з 1998 по 2004 рр. об-
сяги кредитів, надані вітчизняними банками на експор-
тно-імпортні операції, поступово збільшувались, з 2 434
млн грн. в 1998 р. до 7 596 млн грн. в 2004 р. Однак,
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Таблиця 3. Процентні ставки банків за наданими кредитами,

середньозважені ставки в річному обчисленні, %

Примітка: Процентні ставки наведено без кредитів на міжбанківському ринку.
Побудовано автором на основі даних Бюлетенів НБУ [3]
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Таблиця 4. Вимоги банків за кредитами, наданими на

експортно-імпортні операції, млн грн.

Примітка: Після 2004 року збір статистичних даних щодо обсягів кредитів, нада-
них банками на експортно-імпортні операції НБУ, не проводиться.

Побудовано автором на основі даних Бюлетенів НБУ [3]
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питома вага кредитів, наданих вітчизняними банками на
експортно-імпортні операції, в загальному обсязі кре-
дитів в економіку України протягом проаналізованого
періоду скорочувалась, з 27,5% в 1998 р. до 8,6% в
2004 р., що, на нашу думку, є негативною тенденцією. В
структурі кредитів, наданих вітчизняними банками на ек-

спортно-імпортні операції за 1998—
2004 рр., переважала частка кре-
дитів в іноземній валюті, що можна
пояснити специфікою зовнішньое-
кономічної діяльності.

У зв'язку з відсутністю статис-
тичних даних щодо обсягів кредитів,
наданих банками на експортні опе-
рації, починаючи з 2004 р., приблиз-
но визначимо цей показник та пред-
ставимо дані в табл. 5.

Згідно з даними табл. 5, найбіль-
ший обсяг кредитів на експорт то-
варів металургійного виробництва
та готових металевих виробів (15
448,19 млн грн., що становить 26%
у загальному обсязі), а також на ек-
спорт товарів машинобудування (14
222,71 млн грн., що становить 24%
у загальному обсязі), найменший —
на експорт продуктів нафтопере-
роблення та коксу (512,42 млн грн.,
що становить 1% у загальному об-
сязі). Загальний обсяг кредитів, на-
даних банками на експортні операції
переробної промисловості за 2008
р., становить приблизно 58 472,73
млн грн.

Для більш детального аналізу
стану банківського кредитування ек-
спортної діяльності підприємств Ук-
раїни проаналізуємо обсяги вимог
банків за кредитами, наданими най-
більшим експортерам України за
2003—2008 рр. В структурі вимог
банків за кредитами, наданими най-
більшим експортерам України за
2003—2008 рр. переважає частка
короткострокових кредитів, яка ста-
новить 67% (рис. 1.)

 Довгострокові кредити за про-
аналізований період надавалися пе-

реважно іноземними банками і в значно більших обся-
гах, ніж вітчизняними банками, їх загальний розмір за
2003—2008 рр. становить 7 482,8 млн грн. або 96%
(рис. 2).

 Середня ставка за кредитами, наданими найбіль-

Рис. 1. Структура вимог банків за видами

кредитів, наданих найбільшим експортерам

України за 2003—2008 рр.

Рис. 2. Структура довгострокових вимог

банків за кредитами, наданими найбільшим

експортерам України за 2003—2008 рр.

Таблиця 5. Розрахунок обсягів кредитів, наданих банками на

експортні операції переробної промисловості

за 2008 р., млн грн.

Примітка: Побудовано автором на основі даних Державного комітету статистики
України [8] та Бюлетенів НБУ [3]
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шим експортерам українськими
банками, більша порівняно з серед-
ньою ставкою за кредитами інозем-
них банків і складає 12,49% та
5,84% відповідно. Максимальний
розмір ствки за кредитами, надани-
ми найбільшим експортерам украї-
нськими банками, становить 19%,
мінімальний розмір ставки —
1,95%, а максимальний розмір
ствки за кредитами, наданими най-
більшим експортерам іноземними
банками, складає 9,75%, мінімаль-
ний розмір ставки — 0,20%.

Найбільшу частку в загально-
му обсязі кредитів, наданих украї-
нськими банками найбільшим
вітчизняним експортерам за
2003—2008 рр., займають такі
банки: ПриватБанк (76%), Райф-
файзенБанкАваль (8%), Альфа-
Банк (5%), Кредитпромбанк (4%),
Промінвестбанк(2%) (табл. 6).
При цьому РайффайзенБанкАваль
протягом 2003—2008 рр. прокре-
дитував найбільшу кількість
підприємств-експортерів, з 11 ви-
окремлених експортерів надав
кредитні кошти 7 на загальну суму
267 273,70 тис. грн. з середньою
ставкою в розмірі 11,61%.

Для обслуговування експортної діяльності вітчизня-
них підприємств українські банки пропонують широкий
спектр кредитних операцій (кредит, невідновлювальна
та відновлювальна кредитна лінія, овердрафт, факто-
ринг), документарих операцій (документарні акредити-
ви), гарантійних операцій (платіжні гарантії, гарантії ви-
конання, гарантії повернення платежу), операцій торго-
вельного фінансування (постекспорте, передекспортне
фінансування), здійснюють кредитні (урахування век-
селів та кредити під заставу векселів), торговельні, га-
рантійні, розрахункові та комісійні операції з векселя-
ми.

До лідерів у сфері торговельного фінансування
можна віднести Приватбанк, Укрексімбанк, УкрСиб-
банк, Укрсоцбанк, OTP Bank, тобто найбільші українські
банки, які або мають потужні кредитні лінії від зарубіж-
них банків, або/й іноземних засновників.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження сучасної практики банкі-

вського кредитування експортної діяльності під-
приємств в Україні дозволяє виокремити наступні особ-
ливості:

1) кредитування здійснюється переважно за раху-
нок коштів кредитних ліній міжнародних фінансових
організацій та комерційних банків, які або мають по-
тужні кредитні лінії від зарубіжних банків, або/й іно-
земних засновників, а не за рахунок коштів державно-
го бюджету;

2) комерційні банки здійснюють кредитування екс-
портерів на загальних умовах, не відокремлюючи їх від
інших позичальників;

3) кредитні кошти надаються здебільшого середнім
та великим підприємствам-експортерам переважно в ко-
роткостроковій формі;

4) довгострокові кредити надають переважно іно-
земні банки і в значно більших обсягах, ніж вітчизняні
банки;

5) досить високим є розмір процентної ставки за
кредитами, наданими українськими банками (близько
12,49%);

6) не проводиться кредитування іноземних імпор-
терів українських товарів, що стримує зростання обсягів
експорту через неможливість продажу товарів з розст-
рочкою платежу.

Визначені особливості механізму банківського
кредитування експортної діяльності підприємств в
Україні мають прикладну спрямованість, а тому мо-
жуть бути використані для вдосконалення вітчизня-
ної практики банківського кредитування експор-
терів.
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Стаття надійшла до редакції 02.11.2009 р.
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Таблиця 6. Кредити, надані українськими банками найбільшим

експортерам України за 2003—2008 рр.

Примітка: Побудовано автором на основі даних Системи розкриття інформації на
фондовому ринку України [5] та Загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР
про ринок цінних паперів [6]


