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Панченкова Ю.В., Зеленская О.Г. Экономическая суть доходов ос-
новной деятельности промышленного предприятия 

Рассмотрена экономическая сущность понятия "доход", специфика его исполь-
зования в теории и методологии западного и украинского учета; проанализирован 
исторический аспект развития и становления знаний о доходах; выработана соб-
ственная позиция автора относительно трактовки термина "доход предприятия". 

Ключевые слова: экономическая сущность дохода, доход предприятия, выруч-
ка, выручка от реализации, экономическая выгода. 

Panchenkova Yu.V. Economic essence of profits of basic activity of in-
dustrial enterprise 

Economic essence of concept is considered "profit", specific of his use in a theory 
and methodology of western and Ukrainian account; the historical aspect of development 
and becoming of knowledge's is analysed about profits; own position of author is mined-
out in relation to interpretation of term "profit of enterprise". 

Keywords: economic essence of profit, profit of enterprise, profit yield, profit yield 
from realization, economic value. 
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РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ У СУЧАСНИХ 
УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Досліджено розвиток банківського кредитування в сучасних умовах національ-
ної економіки України. Основними проблемами його розвитку є недосконалість 
оцінки кредитного ризику і недостатня державна підтримка ринку кредитування. 

Ключові слова: банківський кредит, банківське кредитування, кредитний ризик. 

Останнім часом проблеми банківського кредитування дедалі більше 
впливають на розвиток економіки. В останні десятиріччя в Україні спостері-
гається стрімкий розвиток банківського кредитування. Банківська система 
стає провідним сектором економіки. Водночас протягом останніх років Укра-
їна дедалі гостріше відчуває проблеми кредитування. Безвідповідальність 
клієнтів банку спричиняє зростання рівня простроченої позичкової заборго-
ваності. Велика кількість банків потерпають від недосконалої оцінки ризиків 
і вимушені завищувати відсоткові ставки за кредитами, від чого, своєю чер-
гою, потерпають позичальники. 

Банківське кредитування зазнає постійних змін, що зумовлено однією 
з важливих проблем українських банків, а саме зменшенням кредитних ре-
сурсів і недосконалим законодавством. Ринок кредитування поповнюється 
здебільшого за рахунок закордонних виливань. Згідно зі ст. 24 Закону Укра-
їни "Про банки і банківську діяльність" [1], іноземний банк має право на від-
криття філії в Україні, тому деякі вітчизняні банки змушені звузити обсяги 
кредитування найбільших і найліквідніших підприємств через нездатність 
конкурувати на ринку з філіями іноземних банків. Тому тема статті є дуже 
актуальною, особливо тепер, коли банки починають набувати стабільності. 

Проблемам розвитку банківського кредитування присвячено праці віт-
чизняних і зарубіжних авторів, зокрема: Е. Долана, О. Заруби, С. Ілляшенка, 
О. Кириченка, І. Лютого, Ю. Масленченкова, М. Пуховкіної, П. Роуза, К. Са-
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двокасова та інших. Проте на сучасному етапі розвитку банківської системи 
України вони залишаються актуальними і потребують нових розробок. 

Основною метою роботи є дослідження розвитку банківського креди-
тування у сучасних умовах національної економіки. 

Процес економічних перетворень в Україні після проголошення неза-
лежності розпочався з реформи банківської системи, яка продовжує розвива-
тись і модернізуватись і на сьогодні. Комерційні банки стали центральною 
ланкою ринкової системи функціонування економіки, в умовах якої банківсь-
ка справа набуває надзвичайної ваги у суспільному житті. Банки своєю діяль-
ністю активно впливають на всі економічні й соціальні процеси у країні. У 
ринкових умовах з банківською справою постійно стикаються майже всі чле-
ни суспільства, чим зумовлюється необхідність того, щоб усі члени суспіль-
ства були добре обізнаними з банківською діяльністю [2]. 

Сучасна система кредитування – це модель, за якої функціонують нові 
методи та форми кредитування. Нині принципово змінився підхід банків до 
організації кредитних відносин; відбувся перехід від об'єктного кредитування 
до кредитування суб'єкта, тобто кредитування юридичної або фізичної особи; 
до уніфікації методів кредитування клієнтів незалежно від їхнього галузевого 
підпорядкування та форм власності. Зараз кредити беруть участь у процесі 
приватизації державних організацій та управлінні державним боргом. Скла-
лась система багатоваріантного кредитування, коли позичальники і банки, 
користуючись своїм правом, обирають найбільш прийнятну для них форму: 
як кредити, що постійно перебувають в обороті позичальника, так і разові, 
що покривають тимчасовий розрив у платіжному обороті. 

Банківська система України розвивалась прискореними темпами. Пе-
реломним у її розвитку став 2008 р., за підсумками якого ВВП виріс лише на 
2,1 %, а промислове виробництво знизилося на 3,1 %. Відбувся спад внут-
рішнього та зовнішнього попиту. Катастрофічне погіршення економічної си-
туації поглиблювалось різким знеціненням гривні, яка за останні місяці 
2008 р. впала на 60 % [4]. 

Оскільки до кризи більшість кредитів видавались у іноземній валюті, 
то через девальвацію гривні знизилась платоспроможність позичальників по-
вертати кошти. У такій ситуації посилились тенденції до зміни структури 
власності й активного втручання НБУ у фінансову політику. Причиною ви-
никнення кризи в Україні є залучення банками зовнішніх запозичень з метою 
кредитування в Україні. Причому важливим є те, що переважно здійснювало-
ся споживче кредитування населення. Тобто гроші сплачували не на реаль-
ний розвиток економіки, а на споживання матеріальних благ. 

Головною проблемою стало те, що гроші надавалися споживачам на 
тривалий термін, але через світову фінансову кризу іноземні банки спочатку 
зробили жорсткішими умови залучення кредитів в Україну, а незабаром вза-
галі перестали надавати кредити українським банкам [3, с. 37]. Беручи до 
уваги статистичні дані НБУ [4] останніх років, стає помітним сповільнення 
темпів розвитку кредитування в Україні. У 2008 р. обсяги виданих кредитів 
становили 734 млрд грн у 2009 р. – 723 млрд грн у 2010 р., порівняно з 
2009 р. обсяги наданих кредитів скоротилися на 7 млрд грн (рис. 1). 
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Рис. 1. Обсяги виданих кредитів в Україні за 2005-2010 рр. [10] 

На початку 2011 р. спостерігається стабілізація кредитування в Укра-
їні. Це свідчить про загальну тенденцію до розширення кредитного ринку. 

Кредити надані банками на кінець лютого 2011 р. становили 739 млрд 
грн, а темп їх приросту становив 4,3 % у річному обчисленні, порівняно з 
3,1 % на кінець січня. Темпи приросту кредитів, наданих нефінансовим кор-
пораціям, становили 11,5 % у річному обчисленні, а кредитів, наданих до-
машнім господарствам, – 10,5 %. При цьому темп приросту, наданих нефі-
нансовим корпораціям у національній валюті, становив 16,9 % у річному об-
численні, а темп приросту кредитів, наданих домашнім господарствам у наці-
ональній валюті, – 2,8 % у річному обчисленні. Темпи приросту кредитів, на-
даних домашнім господарствах і нефінансовим корпораціям у доларах США, 
становили відповідно 15,1 % і 5,5 % у річному обчисленні [4]. 

Це свідчить про загальну тенденцію до розширення кредитного ринку. 
Особливої уваги заслуговує надання банками кредитів за секторами 

національної економіки (рис. 2). 

 
Рис. 2. Надання банками кредитів за секторами національної економіки  

в Україні за 2005-2010 рр. [4] 

Зазначимо, що банківські кредити виступають не тільки одним з дже-
рел залучених коштів для підприємств, але є і певним економічним індикато-
ром, за допомогою якого можна говорити про переважний розвиток того чи 
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іншого сектору національної економіки. Як видно з рис. 2, за рахунок креди-
тів набув значного розвитку сектор нефінансових корпорацій. 

На обсяг наданих кредитів впливала величина відсоткових ставок, які 
постійно змінювались. Тенденцію їх зміни можна простежити на рис. 3. 

 
Рис. 3. Величина відсоткових ставок на кредит в Україні за 2006-2010 рр. [4] 

Банківське кредитування в Україні впливає на національну економіку. 
Але варто зауважити, що розвиток кредитних відносин зумовлений низкою 
проблем, основними з яких є: складна процедура отримання кредиту; чинник 
страху "життя в борг"; недостатня державна підтримка ринку кредитування; 
існуючі недоліки у сучасних системах оцінки кредитоспроможності пози-
чальників; відсутність знань про процедуру отримання кредиту; відсутність 
майна під заставу; високі відсоткові ставки; відсутність чіткої законодавчої 
регламентації кредитних відносин; низький рівень довготермінового та інвес-
тиційного кредитування. 

З огляду на фінансову кризу та значну девальвацію гривні наприкінці 
2008 р. – на початку 2009 р., українці відчули значні проблеми з поверненням 
кредитних коштів. Разом із тим, банкіри відмовилися від ідеї дозволити своїм 
боржникам гасити кредити за старим курсом гривні. Тому перед банківською 
системою постала проблема неповернення кредитів. 

Намагаючись вирішити проблему недостатності довготермінових ре-
сурсів, комерційні банки зверталися за фінансовими ресурсами до зовнішніх 
ринків (насамперед до банків з іноземним капіталом). Внаслідок цього, знач-
ними темпами зростали суми зобов'язань українських банків перед нерези-
дентами, що свідчило про зростання кредитного та валютного ризиків у бан-
ківській системі, особливо під час здійснення кредитних операцій з фізични-
ми особами, а це, своєю чергою, негативно вплинуло на виконання банками 
своїх зобов'язань перед клієнтами. 

Не можна не погодитись з Л.Б. Євтухом [5], що для підвищення ефек-
тивності функціонування системи банківського кредитування потрібно: 

● працівникам банку дотримуватись встановлених стандартів кредитування, 
інструкцій; 

● забезпечувати високий рівень професійної підготовки банківських працівників; 
● суворо дотримуватися сторонами кредитування умов кредитного договору, 
вчасно повідомляти про зміни планів; 
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● для забезпечення надійного повернення коштів власнику підприємства нести 
особисту відповідальність за повернення кредиту; 

● встановлювати довготермінову співпрацю між позичальником та кредитором; 
● вести загальнодержавний офіційний реєстр виданих кредитів; 
● приділяти більшу увагу відбору інвестиційних проектів; 
● комерційним банкам для забезпечення реальних повернень позик встановлю-
вати плату за кредит з урахуванням рівня рентабельності суб'єктів госпо-
дарської діяльності. 
Спираючись на зазначені вище заходи, можна сподіватись на оздоров-

лення національної економіки найближчим часом. 
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Самэц С.И., Ковальчук С.П. Развитие банковского кредитирования 
в современных условиях национальной экономики 

Исследовано развитие банковского кредитирования в современных условиях 
национальной экономики Украины. Основными проблемами его развития является 
несовершенство оценки кредитного риска и недостаточная государственная поддер-
жка рынка кредитирования. 

Ключевые слова: банковский кредит, банковское кредитирование, кредитный 
риск. 

Samets S.I., Kovalchuk S.P. The development of the bank crediting in 
the modern terms of national economy 

In the article development of the bank crediting is probed in the modern terms of na-
tional economy of Ukraine. The basic problems of it development is imperfection of esti-
mation of credit risk, and insufficient state support of crediting market. 
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ПРІОРИТЕТИ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА 

Розглянуто пріоритетні напрями відносно нових форм міжнародних економіч-
них відносин – міжнародні науково-технічні відносини. Процес глобалізації сприяє 
розвитку міжнародних науково-технічних відносин. До цього призводить посилення 
міжнародної конкуренції, зростання циклічності та невизначеності в економічних 
процесах, що актуалізує проблеми забезпечення конкурентоспроможності під-


