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Анотація. У статті розглянуто передумо-
ви використання банківського інвестиційного 
потенціалу і основні засади інвестиційної 
діяльності банків, та запропоновано комплекс-
ний підхід до розуміння значимості викори-
стання інвестиційного потенціалу банків, 
як важливої передумови розвитку економіки 
України. 

Аннотация. В статье рассмотрены предпо-
сылки использования банковского инвестици-
онного потенциала и основные принципы инве-
стиционной деятельности банков, и предложен 
комплексный подход к пониманию значимости 
использования инвестиционного потенциала 
банков, как важной предпосылки развития эко-
номики Украины.
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Постановка проблеми. В умовах формуван-
ня глобалізаційних та інтеграційних процесів в 
світі важливого значення набуває пошук шляхів 
розвитку національної економіки. Одним з таких 
шляхів є забезпечення  достатніх обсягів інвес-
тиційних ресурсів для здійснення структурних 
зрушень у господарському комплексі країни. 
Основними представниками фінансового ринку, 
які здатні це зробити  виступають банки, оскіль-
ки саме вони зосереджують значні фінансові ре-
сурси, забезпечують їх розподіл, обслуговують 
виробничі та інвестиційні потреби економічних 
суб’єктів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вивченню проблем і перспектив розвитку бан-
ківської інвестиційної діяльності присвятили 
свої праці такі науковці, як А. А. Болдова, Г. І. Ро-
манова [1], О. В. Нагорна [2], А.  А.  Пересада, 
Т.  В.  Майорова [3] та інші. Питання пов’язані з 
формуванням та використанням банківського 
інвестиційного потенціалу розглядаються зокре-
ма в працях С. В. Леонова [4], Н. В. Ткаченко [5], 
І. О. Бойко [6], значна кількість праць пов’язана з 
розглядом кредитно-інвестиційного потенціалу 
банків. Враховуючи складну ситуацію в Україні 
подальшого дослідження  потребує питання ви-
користання інвестиційного потенціалу банків як 
важливої передумови розвитку економіки Украї-
ни. 

Метою дослідження є обґрунтування необ-
хідності залучення інвестиційного потенціалу 
банків для підтримки розвитку економіки Укра-
їни та розгляд основних шляхів покращення да-
ного процесу.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Сталий економічний розвиток в Укра-
їні можливий лише за умови залучення достатніх 
обсягів інвестиційних ресурсів для здійснення 
структурних зрушень у господарському комп-
лексі країни. Банківській системі в сучасних еко-
номічних умовах належить провідна роль у за-
безпеченні економічного розвитку країни. Існує 
досить щільний кореляційний зв’язок між рівнем 
розвитку фінансового,у тому числі й банківсько-
го, сектора й темпами зростання економіки, що 
зумовлено низкою причин: поглибленням глоба-
лізації у фінансовій сфері, процесами об’єднання 
й взаємопроникнення банківських, промислових 
і торговельних капіталів, значною потребою ре-
альної економіки у фінансово-кредитних та ін-
вестиційних ресурсах, розширенням точок укла-
дання банківських капіталів тощо [7].

В умовах відпливу інвестиційних капіталів 
з огляду на відсутність гарантій безпеки для ін-
вестора та високий ступінь ризику світова тен-
денція скорочення банківського кредитування є 
додатковим фактором гальмування економічно-
го розвитку України. Як правило, стандарти кре-
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дитування формуються під впливом зовнішніх 
та внутрішніх факторів, які для України вкрай 
негативні. Масовий відплив депозитів (у першо-
му півріччі 2014 р. відплив депозитів резидентів 
склав 39 млрд. грн. у порівнянні з аналогічним 
періодом 2013 р.), значні внутрішні дисбалан-
си банківських установ та ускладнений доступ 
до світових фінансових ринків не дозволяють 
прогнозувати зниження ставок по кредитах та 
їх доступності для малого та середнього бізнесу 
[8]. Тому в системі відтворення і збільшенні еко-
номічного потенціалу української економіки, а 
отже, забезпечення високих темпів економічного 
зростання важливу роль слід приділити банків-
ським інвестиціям. 

Загалом інвестиційний потенціал – це базова 
фундаментальна основа стійкого розвитку націо-
нальної економіки. Національний інвестиційний 
потенціал визначається наявністю інвестиційних 
ресурсів для здійснення реальних і фінансових 
інвестицій, які матеріалізуються у новостворених 
факторах суспільного виробництва й суспільній 
інфраструктурі. Таким чином, інвестиційний по-
тенціал визначає сукупну здатність підприємства 
здійснювати інвестиційну діяльність, причому 
ступінь інвестиційної активності й ефективність 
інвестування детермінуються рівнем (або вели-
чиною) та мірою використання цього потенціалу 
[6].

Cлід враховувати, що можливості інвести-
ційної діяльності комерційного банку обумовлю-

ються обсягом його інвестиційного потенціалу, 
який являє собою сукупність власних, залучених 
і запозичених коштів, які мобілізуються банком 
та використовуються ним в цілях інвестування 
[5]. 

Останнім часом інвестиційна привабливість 
вітчизняної економіки суттєво знизилася, що 
безпосередньо проявилося у зміні позиції Укра-
їни в рейтингах, що публікуються міжнародними 
рейтинговими агентствами, зокрема Україна за 
рік опустилася з 76-ої серед 144 країн на 79-у схо-
динку серед 140 країн, її сусідами стали Гватема-
ла (78 місце) і Таджикистан (80 місце) в рейтингу 
глобальної конкурентоспроможності [9].  

Негативна поточна економічна динаміка 
поси люється значним падінням інвестицій. Об-
сяг вало вого нагромадження основного капіталу 
скоротився, порівняно з 2013р., приблизно на 
25%, частка інвес тицій у структурі ВВП впала 
нижче 15%, що означає “вимивання” інвести-
ційного потенціалу та потенціалу економічного 
відновлення загалом. Практично всі отримувані 
ресурси – як домогосподарств, так і державного 
сектору – витрачаються на споживання, рівень 
якого у 2014р. перевищив 90% ВВП [10]. 

Але навіть в таких умовах інтерес до банків, 
що виконують функцію перерозподілу інвести-
ційних ресурсів, залишається досить високим. 
Про що, свідчить зокрема частка банків у струк-
турі джерел фінансування капітальних інвести-
цій (рис. 1).

Рис. 1. Структура джерел фінансування капітальних інвестицій
 суб’єктами економіки України

Джерело: побудовано автором за даними [11]
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Враховуючи місце банків на вітчизняному 
фінансовому ринку і в системі перетворення зао-
щаджень в інвестиції, можна стверджувати, що в 
сучасних умовах значення банківської системи у 
відродженні економіки України лише зростає [4].

Для ефективного здійснення даного процесу 
інвестиційна діяльність комерційних банків має 
ґрунтуватися на наступних засадах [5]:

– відповідність стратегічним цілям діяльнос-
ті банку, орієнтація на потреби ринку;

– створення продуктів та послуг, що можуть 
полегшити доступ банку до дешевих та стійких 
джерел ресурсів на ринку;

– відповідність за термінами джерел форму-
вання ресурсів та напрямків їх використання;

– диверсифікованість джерел банківських 
ресурсів, що підвищить сталість ресурсної бази 
банку в цілому;

– врахування зовнішніх та внутрішніх чин-
ників середовища банку, мінімізація впливу бан-
ківських ризиків;

– організація роботи філійної мережі банку 
щодо залучення ресурсів;

– використання сучасної технічної бази, 
комп’ютерної техніки і технологій для економіч-
ного обґрунтування рішень.

Необхідність інвестиційної діяльності комер-
ційних банків  обумовлена взаємозалежністю 
розвитку банківської системи та економіки в ці-
лому. З одного боку, банківські установи зацікав-
лені в стабільному економічному середовищі, що 
є необхідною умовою їхньої діяльності, а з іншо-
го — стабільність економічного розвитку багато 
в чому залежить від високого ступеня надійності 
банківської системи, її ефективного функціону-
вання [2].

Враховуючи значні потреби в інвестиційних 
ресурсах, та обмежені можливості банків, до 
цього переліку слід  включити здійснення інвес-
тиційної діяльності банків, при можливості, в 
межах консорціуму. Оскільки саме цей вид інвес-
тування дозволить банкам згенерувати значний 
розмір фінансових ресурсів, розподілити ризики 
та диверсифікувати свою діяльність.

Загалом значення використання  банків-
ського інвестиційного потенціалу, як важливої 
передумови розвитку економіки слід розглядати 
в комплексі, як на макро-  так і мікроекономіч-
ному рівнях (рис. 2).

Рис. 2. Комплексний підхід до розуміння значимості використання інвестиційного 
потенціалу банків, як важливої передумови розвитку економіки України 

Джерело: складено автором на основі [5].
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Даний підхід передбачає врахування інтер-
есів головних суб’єктів економічних відносин на 
рівні держави, та сприяє підвищенню довіри сві-
тової спільноти до нашої фінансової системи та 
залученню іноземних коштів. 

Висновки. Отже, підсумовуючи все вищес-
казане, можна зробити висновок, що в сучасних 
умовах для розвитку економіки важливо залу-
чати інвестиційний потенціал банків. Оскільки, 
за підтримки банківських установ розширяться 

можливості для розвитку економіки. Викорис-
тання інвестиційного потенціалу комерційного 
банку дозволить диверсифікувати ризики та під-
вищити прибутковість банківського бізнесу та 
довіру до нього. Що в свою чергу створить умови 
для покращення рівня фінансування економі-
ки за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел 
та сприятиме загальному розвитку економіки 
Украї ни.
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