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суТНісТЬ Та сисТЕМа іНФРасТРукТуРи кРЕДиТНого РиНку укРаїНи

У статті досліджено особливості функціонування інфраструктури кредитного ринку 
України. Зокрема, розглянуто сутність категорії «інфраструктура кредитного ринку» через 
пізнання природи інфраструктури та її впливу на функціонування кредитних відносин. Також 
було застосовано системний підхід до пізнання окресленого об’єкта дослідження та у межах 
інфраструктури кредитного ринку ідентифіковані такі складові: нормативно-правове 
забезпечення, інституційне забезпечення, інформаційне забезпечення, технічне забезпечення, 
розрахункове забезпечення, кадрове забезпечення, розглянуто їх зміст та основні компоненти.

Ключові слова: кредитний ринок, інфраструктура, інфраструктура кредитного ринку, 
кредитні відносини, кредитні установи, позичальник, кредитор.
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Дубина М. В., Шишкина Е. В. Сущность и система инфраструктуры кредитного 
рынка Украины.

В статье исследованы особенности функционирования инфраструктуры кредитного 
рынка Украины. В частности, рассмотрены сущность категории инфраструктура 
кредитного рынка через познание природы инфраструктуры и ее влияния на 
функционирование кредитных отношений. Также были применен системный подход к 
познанию очерченного объекта исследования и в пределах инфраструктуры кредитного 
рынка идентифицированы следующие составляющие: нормативно-правовое обеспечение, 
институционное обеспечение, информационное обеспечение, техническое обеспечение, 
расчетное обеспечение, кадровое обеспечение, рассмотрены их содержание и основные 
компоненты.Ключевые слова: кредитный рынок, инфраструктура, инфраструктура кредитного рынка, кредитные отношения, кредитные учреждения, заемщик, кредитор.

Dubyna М. V., Shyshkyna О. V. Essence and system credit market infrastructure of Ukraine.
In the article the features of the functioning of the credit market infrastructure in Ukraine. In 

particular, we consider the essence of the category of the credit market infrastructure through 
the knowledge of the nature of the infrastructure and its impact on the functioning of the credit 
relationship. Also, a systematic approach to knowledge outlined by the study sites were used, and in the 
credit market within the infrastructure of the following components have been identified: regulatory 
support, institutional support, information technology, technical support, design support, personnel 
support, considered the content and the main components.

Keywords: credit market, infrastructure, credit market infrastructure, credit relations, credit 
institutions, the borrower, the lender.

Постановка проблеми. Кредитний ринок є однією з найважливіших ланок фінансового ринку будь-якої країни, оскільки саме у межах цього ринку відбувається рух фінансових ресурсів від власників, які володіють кредитними коштами, до суб’єктів, що мають у них потребу. Завдяки існуванню кредитного ринка у державі відбувається кругообіг фінансових ресурсів, які спрямовуються у найбільш привабливі з позиції отримання прибутку й доцільності вкладення галузі та сектори національного господарства. Уявити розвиток сучасної економіки будь-якої держави без існування кредитного ринку вкрай важко, оскільки він функціонує завдяки діяльності кредитних установ, насамперед таких, як комерційні банки, кредитні компанії, ломбарди та інші фінансові установи. Окреслені установи є незамінними з позиції їх ролі у розвитку сучасної економіки, а їх функціонування є об’єктивно необхідним для розвитку всіх без винятку економічних суб’єктів.Кредитний ринок як система, що складається з низки різних кредитних установ, їх клієнтів та сукупності взаємовідносин, може виступати окремим об’єктом пізнання та вимагати реалізації низки заходів, необхідних для його подальшого розвитку, формування цивілізованих кредитних відносин у межах країни, створення міцного фундаменту для подальшого функціонування суб’єктів підприємницької діяльності, які об’єктивно завжди мають потребу в кредитних коштах. Це вимагає аналізу й розробки основних заходів щодо реформування та розвитку кредитного ринку у цілому та його структурних елементів зокрема. Важливу роль в окресленому процесі відіграє інфраструктура як незмінний і необхідний атрибут розвитку будь-якої економічної системи. Роль інфраструктури важко переоцінити у процесі функціонування кредитного ринку, оскільки у її межах формується базис подальшого розвитку та визначається його потенціал до продукування позитивних ефектів у національній економіці.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженнями теоретичних, методологічних та прикладних аспектів функціонування й розвитку кредитного ринку займалося широке коло зарубіжних і вітчизняних вчених, до числа яких варто віднести, насамперед, таких: Гришова І. Ю., Малік М. Й., Маргасова В. Г., Пасхавер Б. Й., Внукова Н. М., Глущенко С. В., Грачов В. І., Кузьминчук Н. В. Питання інфраструктури кредитного ринку перебували у центрі уваги таких науковців: Наумов О. Б., Митяй О. В., Стойко О. Я., 
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ЕкоНоМікаТопчій Ю. В., Галицький О. М., Гнатьєва Т. М., Шабатура Т. С., Шестаковська Т. Л., Стоянова-Коваль С. С., Ходакевич С. І., Щербата М. Ю., Шкарлет С. М. та ін.Незважаючи на численні напрацювання у сфері пізнання особливостей функціонування кредитного ринку, на сьогодні питання розвитку його інфраструктури залишаються не до кінця вивченими як у теоретичній, так і прикладній площині. Дискусійним залишається ідентифікація сутності інфраструктури кредитного ринку, визначення основних елементів такої інфраструктури, розгляд її як єдиної системи та інші питання.Головною метою статті є системне дослідження сутності та функціонального призначення інфраструктури кредитного ринку України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Загалом, роль інфраструктури у розвитку будь-якого об’єкта пізнання є у багатьох випадках визначальною. За допомогою реформування інфраструктури та її модернізації цілком можливо скеровувати розвиток необхідних об’єктів у певному напрямку і забезпечувати їх належний рівень розвитку. Інфраструктура як окрема економічна категорія є універсальною дефініцією, яка використовується фактично у всіх сферах економічного знання та при дослідженні економічних систем різної природи. У цілому, інфраструктура – складна, динамічна система, елементи якої мають спільну мету діяльності, що полягає у формуванні та реалізації заходів із метою створення передумов функціонування певного явища, об’єкта, процесу, тобто сприяння розвитку іншої системи [13]. У межах статті ми будемо враховувати такі основні положення трактування сутності інфраструктури як економічної категорії:1) інфраструктура є універсальним поняттям, якому притаманний значний рівень багатоваріантності трактування;2) інфраструктура є складною системою, яка складається зі всіх сфер, ланок та інших елементів, що сприяють розвитку певного об’єкта і не є його складовими;3) конкретизація дослідження «інфраструктури» залежить виключно від специфіки об’єкта, функціонування та розвиток якого вона забезпечує, це дозволяє розглядати інфраструктурні об’єкти у межах економічної системи як окремі елементи, у яких є своя інфраструктура [13].Зупинимося на розгляді сутності кредитного ринку. Загалом, ринок як економічна категорія завжди пов’язаний із виникненням та розвитком певних взаємовідносин між окремими суб’єктами, різними сторонами. Не є винятком і кредитний ринок. Саме у межах цього ринку відбувається процес взаємодії між тими установами та особами, які бажають надати у кредит грошові кошти і мають таку можливість, та учасниками, котрі мають потребу у фінансових ресурсах і згодні платити за їх отримання та використання. Саме між цими групами учасників і виникають кредитні відносини, які завжди пов’язані з рухом фінансових ресурсів. Подібну до окресленої позиції також підтримують Внукова Н. М., Грачов В. І., Кузьминчук Н. В., які зауважують, що кредитний ринок – це механізм, за допомогою якого встановлюються взаємозв’язки між підприємствами та громадянами, що потребують грошових коштів, та організаціями і громадянами, що можуть їх надати (позичити) на певних умовах [1].Таким чином, можна зупинитися детальніше на дослідженні сутності інфраструктури кредитного ринку. Наприклад, Топчій Ю. В. зазначає, що термін «інфраструктура кредитного ринку» вітчизняними дослідниками не використовується, і формує авторське визначення цього поняття. Під інфраструктурою кредитного ринку дослідник розуміє «комплекс кредитно-фінансових інститутів, які забезпечують його функціонування». При цьому інфраструктура кредитного ринку є ланкою, що зв’язує кредиторів і позичальників [7, с. 47]. У контексті дослідження різнобічних аспектів забезпечення аграрної галузі України фінансовими ресурсами Стойко О. Я. вивчає питання розвитку кредитної інфраструктури означеної галузі національного господарства і зазначає, що «в умовах постійної нестачі кредитних ресурсів для аграрних підприємств і загострення кризових явищ в економіці посилюється роль кредитного забезпечення аграрної галузі, важливим елементом якої є кредитна інфраструктура… До того ж в Україні фактично відсутні спеціалізовані 
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ECONOMICSаграрні кредитні установи, а кредитне забезпечення агропромислових товаровиробників здійснюється, як правило, на загальних умовах. Не знаходять свого комплексного відображення особливості функціонування аграрних кредитних установ й у вітчизняному законодавстві» [6, с. 322]. До складу кредитної інфраструктури аграрної галузі України автор відносить такі елементи: комерційні банки, аграрний фонд, державний земельний банк, фонд підтримки фермерів, постачальники ресурсів, кредитні спілки, кооперативні банки, лізингові та факторингові компанії [6, c. 324].Зауважимо, що більш детальне дослідження інфраструктура кредитного ринку отримала у контексті вивчення науковцями інфраструктури окремих складових кредитного ринку та певних його елементів. Зокрема, Ходакевич С. І. при дослідженні сутності банківської інфраструктури відзначає, що «елементи банківської інфраструктури створюються у відповідності з різними завданнями», серед яких автор виділяє «організації, що допомагають учасникам ринку в пошуку необхідного продукту та послуги з найкращими умовами (рейтингові агентства, кредитні брокери); організації, що знижують ризики і оптимізують діяльність банків (бюро кредитних історій, колекторські агентства, фірми, що здійснюють технологічні новації і технічне обслуговування кредитних організацій, рейтингові агентства, страхові компанії) [8, с. 136].Враховуючи, що кредитний ринок є сукупністю різнобічних відносин, які виникають між позичальниками та кредиторами у процесі руху кредитних ресурсів від перших до останніх, можна стверджувати про доцільність дослідження інфраструктури кредитного ринку як сукупності кредитних установ (банківських та парабанківських), які сприяють розвитку таких відносин між суб’єктами означеного ринку. У цьому випадку вказані фінансові посередники дійсно є інфраструктурними інститутами кредитного ринку. Одночасно зазначені банківські та парабанківські установи разом з юридичними та фізичними особами, які надають кошти у кредит іншим економічним суб’єктам, є частиною кредитної системи, її структурними елементами [2]. Цей факт підтверджує необхідність уточнення сутності і змісту інфраструктури кредитного ринку як економічної категорії.На нашу думку, інфраструктура кредитного ринку – це складна, динамічна система, мета функціонування якої полягає у формуванні й реалізації різнобічних заходів (включаючи надання супутніх послуг) з метою створення сприятливих умов формування та розвитку відносин між кредитними установами та їх клієнтами. На рис. 1 наведено концептуальну схему інфраструктури кредитного ринку, до складу якої віднесено найважливіші елементи, функціонування яких спрямовано на створення сприятливого середовища розвитку кредитних відносин у країні, серед яких визначені такі:1) нормативно-правове забезпечення – сукупність законодавчих актів, постанов, указів та інших нормотворчих документів, що фактично створюють правовий фундамент функціонування кредитних установ в країні, регулюють кредитні відносини та встановлюють права й обов’язки кредиторів та позичальників. Без цього виду інфраструктури розвиток кредитного ринку можливий лише у зародковому стані, який відбувався у стародавніх країнах сходу і здійснювався між окремими фізичними особами, що виступали, з одного боку, позикодавцями, а з іншого – позичальниками; 2) інституційне забезпечення – сукупність інститутів, які відіграють ключову роль у розвитку кредитного ринку, відсутність яких унеможливлює його функціонування. Це юридичні особи, які мають право у відповідності до чинного законодавства надавати позики іншим економічним суб’єктам. Під такими інститутами ми розуміємо систему кредитних інститутів (кредитних установ), які охоплюють комерційні банки, кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії та інші суб’єкти;3) інформаційне забезпечення – сукупність інституцій, що формують інформацію у межах кредитної системи про кредитні установи та їх послуги і надійність, про позичальників та їх кредитну історію. До таких установ нами віднесені: – кредитні рейтингові агентства, що формують рейтинги кредитних установ, які створюються на основі аналізу фінансової та господарської діяльності останніх і характеризують їх стійкість та надійність. Окреслені агентства присуджують кредитні 
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ЕкоНоМікарейтинги юридичним особам-позичальникам із метою ідентифікації найбільш привабливих та кредитоспроможних клієнтів для кредитних установ;– бюро кредитних історій – установа, що формує базу всіх кредитних договорів, що були підписані між кредитними установами та їх клієнтами, аналізує цю базу, веде реєстр діючих кредитних угод, інформує кредитні установи про кредитоспроможність та кредитну історію позичальників при їх зверненні за позиками. Такі установи дозволяють значно знизити рівень кредитного ризику та підвищують ймовірність повернення позики із відсотками у відповідності до умов кредитної угоди;– колекторські компанії – компанії, що аналізують інформацію щодо кредитних договорів за якими клієнти не сплачували платежі вчасно. Ці установи допомагають кредиторам повертати їх кошти за певну комісійну винагороду шляхом усного, письмового спілкування з позичальником, членами його сім’ї та іншими родичами, колегами та пов’язаними з позичальником особами;– засоби масової інформації – допомагають розвитку кредитного ринку шляхом аналізу даних щодо надання кредитних послуг фінансовими компаніями, дослідження проявів шахрайства на кредитному ринку та в інших важливих із точки зору функціонування й розвитку окресленого ринку подіях;4) технічне забезпечення – полягає у сприянні створенню передумов для ефективної роботи кредитних установ. Таке забезпечення дозволяє останнім ефективно виконувати свою роботу та надавати якісні кредитні послуги своїм клієнтам;5) розрахункове забезпечення – інфраструктура, яка дозволяє позичальникам більш зручно здійснювати платежі за своїми кредитним позиками, моніторити стан кредитних рахунків та більш оперативно контролювати виконання кредитною установою своїх зобов’язань. В Україні на сьогодні вже створена досить потужна система різних терміналів, де можна зробити оплату за кредитними договорами;6) кадрове забезпечення – забезпечення кредитних установ необхідним кваліфікованим персоналом, який готується навчальними закладами. З огляду на те, що кредитний ринок є сукупністю кредитних відносин між позичальниками та кредитними установами, які виробляють послуги, то кадрове забезпечення є важливою складовою функціонування будь-якого кредитного ринку і визначає ефективність його існування загалом.

Рис. 1 –  Інфраструктура кредитного ринку України
Джерело: складено автором на основі: [2; 3, с. 361; 5, с. 298–299; 9, с. 83; 11, с. 19; 12, с. 71]
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ECONOMICSРозуміння сутності і функціонального призначення інфраструктури кредитної системи та їх взаємозв’язку і взаємодії з інститутами кредитної системи дозволяє сформувати сукупність заходів стратегічного і тактичного характеру, спрямованих на підвищення ефективності функціонування кредитної системи у цілому.
Висновки і пропозиції. У статті досліджено особливості функціонування інфраструктури кредитного ринку України. Зокрема, розглянуто сутність категорії «інфраструктура кредитного ринку» через пізнання природи інфраструктури та її впливу на функціонування кредитних відносин. Інфраструктуру розглянуто як складну, динамічну систему, елементи якої мають спільну мету діяльності, яка полягає у формуванні та реалізації заходів із метою створення передумов функціонування певного явища, об’єкта, процесу, тобто сприяння розвитку іншої системи. У свою чергу, кредитний ринок пізнається як простір взаємодії між тими установами та особами, які бажають надати у кредит грошові кошти і мають таку можливість, та учасниками, які мають потребу у фінансових ресурсах і згодні платити за їх отримання та використання додатковий дохід. Відповідно, інфраструктура кредитного ринку – це складна, динамічна система, мета функціонування якої полягає у формуванні й реалізації різнобічних заходів (включаючи надання супутніх послуг) із метою створення сприятливих умов формування та розвитку відносин між кредитними установами та їх клієнтами.У межах статті також було застосовано системний підхід до пізнання окресленого об’єкта дослідження, та у межах інфраструктури кредитного ринку були ідентифіковані такі складові: нормативно-правове забезпечення, інституційне забезпечення, інформаційне забезпечення, технічне забезпечення, розрахункове забезпечення, кадрове забезпечення, розглянуто їх зміст та основні компоненти.
список використаних джерел:1. Внукова Н. М. Ринок фінансових послуг: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Внукова Н. М., Грачов В. І., Кузьминчук Н. В. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. – 276 с.2. Гришова І. Ю. Деякі аспекти кредитного забезпечення пріоритетних галузей національної економіки України / І. Ю. Гришова, Є. М. Черан // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2015. – № 12 (66). – С. 117–121.3. Гришова І. Ю. Ефективний методичний інструментарій прогнозування фінансово-економічної стійкості / І. Ю. Гришова, О. В. Глушко, Н. В. Лагодієнко // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 1. – C. 359–366.4. Дубина М. В. Кредитна інфраструктура: особливості визначення сутності категорії / М. В. Дубина, В. Ю. Прокопенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2015. – Випуск 1 (45). – Том 1. – С. 209–212.5. Дубина М. В. Роль санаційних банків у підвищенні рівня довіри на ринку фінансових послуг України / М. В. Дубина, К. О. Коваленко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2016. – № 2 (6). – С. 204–215.6. Стойко О. Я. Функціонування та вдосконалення кредитної інфраструктури аграрної галузі України / О. Я. Стойко // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 2, т. 2. – С. 322–339.7. Топчій Ю. В. Формування інфраструктури кредитного ринку України / Ю. В. Топчій // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 12 (139). – С. 46–49.8. Ходакевич С. І. Банківська інфраструктура України на сучасному етапі / С. І. Ходакевич // Вчені записки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2013. – № 15. – С. 134–141.9. Щербата М. Ю. Визначення рівня економічної стійкості підприємств на основі показників ефективності / О. В. Глушко, І. Ю. Гришова, М. Ю. Щербата // Економічний часопис – ХХІ. – 2015. – № 155 (11–12). – С. 82–86.10. Шишкіна О. В. Гроші та кредит: навч. посіб. / О. В. Шишкіна, М. В. Дубина. – Чернігів : Видавець Брагинець О. В., 2016. – 692 с.11. Шкарлет С. М. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку сільського господарства України / С. М. Шкарлет, М. В. Дубина, А. В. Тарасенко. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 208 с.



4/201786 Наукові записки інституту законодавства верховної Ради україни

ЕкоНоМіка12. Шкарлет С. М. Особливості застосування когнітивного підходу до ідентифікації сутності ринку фінансових послуг / С. М. Шкарлет, М. В. Дубина // Економічний часопис. – 2016. – № 3–4 (2). – С. 70–74.13. Dubyna M. The scientific approach to the identification of the essence of the category «infrastructure» / M. Dubyna // Problems and prospects of economics and management : scientific journal / Chernihiv National University of Technology. – Chernihiv : Chernihiv National University of Technology, 2015. – № 1 (1). – P. 31–36.14. Shabatura T. Asymmetry of financial resources both destructive factors economic development companies / T. Shabatura, I. Gryshova, A. Krasnorutskiy, S. Koval-Stoyanova, A. Halytskiy // Business Economics, «Palgrave Macmillan Ltd.». – 2016. – № 4 (51). – Р. 610–619.
* Дубина Максим Вікторович – кандидат економічних наук, доцент Чернігівського 

національного технологічного університету.
* Шишкіна Олена Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент Чернігівського 

національного технологічного університету.

Стаття надійшла до редакції 06.08.2017 р.

уДк 336.22: 330.322 (477) алла кравчук *
олена Ніколюк *

акТивізаЦіЯ іНвЕсТиЦіЙНиХ пРоЦЕсів у коНТЕксТі
поДаТкового НаваНТажЕННЯ НаЦіоНаЛЬНої ЕкоНоМіки укРаїНи

У статті відображено вплив інвестиційних процесів на економічний розвиток України. 
Розглянуто сутність та формування «загальної податкової ставки» в Україні, податкове 
навантаження та фіскальну політику держави. Проведено аналіз стану української економіки 
у світовому рейтингу. Виділено переваги залучення інвестиційних ресурсів та надання 
пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, податки, податкові ставки, податкове 
навантаження, фіскальна політика.

Кравчук А. А., Ніколюк Е. В. Активизация инвестиционного процесса в контексте 
налоговой нагрузки национальной экономики Украины.

В статье отражено влияние инвестиционных процессов на экономическое развитие 
Украины. Рассмотрены сущность и формирование «общей налоговой ставки» в Украине, 
налоговая нагрузка и фискальная политика. Проведен анализ состояния украинской 
экономики в мировом рейтинге. Выделены преимущества привлечения инвестиционных 
ресурсов и представлены предложения по улучшению инвестиционного климата в Украине.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, налоги, налоговые ставки, 
налоговая нагрузка, фискальная политика.

Kravchuk A. О., Nikoliuk O. V. Activation of the investment process in the context of the tax 
burden of the national economy of Ukraine.

The article reflects the influence of investment processes on the economic development of 
Ukraine. 

The essence and formation of the «total tax rate» in Ukraine, the tax burden and fiscal policy 
are considered. The analysis of the state of the Ukrainian economy in the world ranking is carried out. 
The advantages of attracting investment resources are singled out and proposals for improving the 
investment climate in Ukraine are presented.

Keywords: investments, investment climate, taxes, tax rates, tax burden, fiscal policy.


