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Гладких Д. М. Оздоровление банковской системы  

как ключевой фактор возобновления корпоративного  
кредитования в Украине

Целью статьи является исследование факторов негативной дина-
мики корпоративного кредитования в Украине и обоснование пред-
ложений относительно дальнейших действий государства в на-
правлении активизации корпоративного кредитования. Действия 
государства в сфере активизации корпоративного кредитования 
в Украине должны включать в себя такие шаги. В рамках общего 
оздоровления и восстановления экономики: действия, направлен-
ные на детенизацию экономики; восстановление валютных посту-
плений от экспорта; стимулирование своевременного возвращения 
в страну валюты экспортеров. В рамках санации неработающего 
корпоративного кредитного портфеля банков – создание государ-
ственной компании по управлению проблемными активами либо 
единого санационного банка, который должен аккумулировать не-
работающие кредиты. В рамках оздоровления и посткризисного 
восстановления банковской системы: завершение процедуры вы-
ведения с рынка проблемных банков; приведение нормативов капи-
тала банковской системы в соответствие с требованиями Базеля 
ІІІ; создание механизма структурного рефинансирования, внедрение 
новых инструментов стимулирования банковского кредитования 
предприятий реального сектора экономики и т. д. В рамках мини-
мизации текущего высокого уровня инфляции, который мешает 
активизации корпоративного кредитования: постепенное сниже-
ние уровня учетной ставки; обеспечение положительного уровня 
процентных ставок НБУ относительно прогнозированной базовой 
инфляции; дальнейшее накопление международных резервов и т. д.  
В рамках минимизации бюджетного дефицита и ограничения эмис-
сии ОВГЗ и депозитных сертификатов НБУ как инструментов, ко-
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gle remedial bank that is to accumulate non-performing credits. Within the 
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Метою статті є дослідження чинників негативної динаміки корпоративного кредитування в Україні та обґрунтування пропозицій щодо подальших 
дій держави в напрямку активізації корпоративного кредитування. Дії держави у сфері активізації корпоративного кредитування в Україні мають 
включати в себе такі кроки. У межах загального оздоровлення та відновлення економіки: заходи, спрямовані на детінізацію економіки; відновлення 
валютних надходжень від експорту; стимулювання своєчасного повернення у країну валюти експортерів. У межах санації непрацюючого корпора-
тивного кредитного портфеля банків – створення державної компанії з управління проблемними активами або єдиного санаційного банку, що має 
акумулювати непрацюючі кредити. У межах оздоровлення та посткризового відновлення банківської системи: завершення процедури виведення  
з ринку проблемних банків; приведення нормативів капіталу банківської системи відповідно до вимог Базеля ІІІ; створення механізму структурного 
рефінансування, запровадження нових інструментів стимулювання банківського кредитування підприємств реального сектора економіки тощо.  
У межах мінімізації поточного високого рівня інфляції, що стоїть на перешкоді активізації корпоративного кредитування: поступове зниження рівня 
облікової ставки; забезпечення додатного рівня відсоткових ставок НБУ відносно прогнозованої базової інфляції; подальше накопичення міжнародних 
резервів тощо. У межах мінімізації бюджетного дефіциту та обмеження емісії ОВДП і депозитних сертифікатів НБУ як інструментів, що відволіка-
ють кредитні ресурси банків від корпоративного кредитування: зменшення граничного дефіциту державного бюджету; зниження попиту банків на 
державні цінні папери шляхом зниження їх доходності.
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торые отвлекают кредитные ресурсы банков от корпоративного 
кредитования: снижение предельного дефицита государственного 
бюджета; снижение спроса банков на государственные ценные бу-
маги путем снижения их доходности.
Ключевые слова: корпоративные кредиты, кредитный портфель, 
банки, капитал, валюта, инфляция.
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Вступ. В умовах дестабілізації економічної ситуа-
ції в Україні внаслідок тривалого збройного конфлікту на 
сході країни загострюються проблеми забезпечення націо-
нальної безпеки у фінансовій сфері, зокрема у сфері корпо-
ративного кредитування.

Метою статті є дослідження чинників негативної 
динаміки корпоративного кредитування в Україні й об-
ґрунтування пропозицій щодо подальших дій держави 
в  напрямку активізації корпоративного кредитування.

Виклад основного матеріалу. Корпоративні кре-
дити є домінуючою складовою кредитного портфеля бан-
ківської системи України. Їх питома вага у загальній сумі 
кредитного портфеля має тенденцію зростання: значення 
цього показника на середину 2008 р. (перед минулою фі-
нансовою кризою) становило 60 %, на кінець 2013 р. (пе-
ред початком подій на Майдані) зросло до 76 %, а станом 
на 01.07.2017 р. склало 82 % всіх наданих банками креди-
тів. Строк надання корпоративних кредитів станом на 
01.07.2017 р. розподілений таким чином: 35 % – до 1 року, 
43 % – від 1 до 5 років, 22 % – більше 5 років. Отже, цей 
розподіл свідчить про недоступність довгострокових 
кредитних ресурсів для більшості позичальників. Розпо-

діл корпоративного кредитного портфеля у розрізі валют 
свідчить про те, що домінуючу позицію займає гривня  
(54 %), натомість серед валютних кредитів домінують по-
зики у доларах США (40 %). Частка євро складає 6 %, а ру-
бля та інших валют разом – 0,1 %. Поточна структура 
корпоративного кредитного портфеля в розрізі валют, 
очевидно, не є оптимальною та не відповідає стратегічному 
завданню поступової дедоларизації грошової маси. 

Рівень забезпечення фінансової безпеки держа-
ви визначається за допомогою індикаторів фінансової 
безпеки [1]. Оптимальне значення індикатора «Частка 
кредитів в іноземній валюті в загальному обсязі нада-
них кредитів» становить 20 %, задовільне – 30 %, незадо-
вільне – 37 %, небезпечне – 45 %, критичне – 50 %. Таким 
чином, поточний розподіл корпоративного кредитного 
портфеля у пропорції: 54 % – гривня, 46 % – валюта, свід-
чить про серйозну небезпеку для фінансової стійкості 
банківської системи.

Розподіл корпоративного кредитного портфе-
ля в розрізі видів економічної діяльності позичальників 
(табл. 1) дає змогу визначити домінуючі напрями викорис-
тання кредитних ресурсів корпоративним бізнесом.

Таблиця 1

Структура корпоративного кредитного портфеля банків України в розрізі видів економічної діяльності (на кінець періоду)

Види економічної 
діяльності

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 6 міс. 2017 р.

млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % млн грн %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

усього, у т. ч. 691903 100 778841 100 787795 100 822114 100 784031 100

Сільське господарство, 
лісове господарство та 
рибне господарство

43534 6,3 55335 7,1 48425 6,1 55374 6,7 59058 7,5

добувна промисловість  
і розроблення кар'єрів 17571 2,5 20119 2,6 18004 2,3 18226 2,2 16532 2,1

переробна промисловість 135898 19,6 183916 23,6 194288 24,7 204255 24,8 194420 24,8

постачання електроенер-
гії, газу, пари та кондиційо-
ваного повітря

27092 3,9 28791 3,7 31402 4,0 39789 4,8 42998 5,5

Будівництво 50217 7,3 55552 7,1 41905 5,3 45047 5,5 43510 5,5

оптова та роздрібна торгів-
ля; ремонт автотранспорт-
них засобів і мотоциклів

268519 38,8 269797 34,6 265733 33,7 275015 33,5 258735 33,0
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Дані, наведені в табл. 1, свідчать про таке:
у структурі корпоративного кредитного портфеля  
банків домінують: оптова та роздрібна торгівля – 
33,0 %, переробна промисловість – 24,8 % та опе-
рації з нерухомим майном – 9,3 %;
не є лідерами за обсягами кредитування та від- 
чувають дефіцит кредитних ресурсів: сільське 
господарство – 7,5 %, будівництво – 5,5 %, поста-
чання електроенергії та газу – 5,5 %, транспорт – 
4,2 %, добувна промисловість – 2,1 %, інформація 
та телекомунікації – 1,0 %;
відбувається поступове оздоровлення структури  
кредитного портфеля за рахунок зростання част-
ки переробної промисловості (з 19,6 % до 24,8 %), 
операцій з нерухомим майном (з 7,3 % до 9,3 %), 
сільського господарства (з 6,3 % до 7,5 %), поста-
чання електроенергії та газу (з 3,9 % до 5,5 %) на тлі 
скорочення кредитування торговельних операцій 
(з 38,8 % до 33,0 %).

Загальна сума працюючих корпоративних кредитів 
демонструє негативну тенденцію скорочення. За 2014–
2015 рр. обсяг корпоративних кредитів скоротився на 
116 млрд грн та на 8,5 млрд дол. США. Протягом 2016 р. на 
тлі нестійкого економічного відновлення відбулось зрос-
тання портфеля у гривні на 79 млрд грн., проте це відбулось 
за рахунок часткової конвертації валютного портфеля, адже 
загальна сума валютних кредитів за 2016 р. скоротилась на 
3,7 млрд дол. США. Отже, загалом корпоративний кредит-
ний портфель за минулий рік також скоротився. Протягом 
першого півріччя поточного року корпоративний кредит-
ний портфель у гривні зріс на 7 млрд грн, проте скорочен-
ня валютного кредитного портфеля склало 1,3 млрд дол. 
США. Таким чином, незважаючи на неодноразово прого-
лошену стратегію відновлення кредитування, практичне 
досягнення цієї мети поки залишається нездійсненим.

Ключовими причинами поточного незадовільного 
стану у сфері корпоративного кредитування є такі.

1. Повільне відновлення економіки після глибокого 
падіння у 2014–2015 рр. Зв’язок між динамікою виробни-
цтва базових галузей економіки та динамікою корпора-
тивного кредитування є тісним та взаємопов’язаним, 
адже, з одного боку, кредитні ресурси є джерелом активіза-
ції виробництва й економічного зростання, з іншого боку, 
банки уникають кредитування «проблемних» (збиткових 
і неплатоспроможних) підприємств. Отже, активне кре-

дитування може сприяти «запуску» процесу виробництва, 
проте падіння виробництва також провокує «гальмуван-
ня» процесу кредитування. Динаміка виробництва базових 
галузей економіки [3] свідчить про так:

протягом 2014–2015 рр. індекс виробництва базо- 
вих галузей економіки скоротився відповідно на 
9,6 % та 11,4 %. Найбільшого падіння зазнали: бу-
дівництво – 20,4 % та 12,3 %, роздрібна торгівля – 
8,9 % та 20,7 %, добувна промисловість – 13,7 % та 
14,2 %, оптова торгівля – 17,9 % та 7,5 %, перероб-
на промисловість – 9,3 % та 12,6 %;
протягом 2016–2017 рр. в економіці спостеріга- 
лось відновлювальне зростання більшості галу-
зей, що забезпечило загальне зростання індексу 
виробництва базових галузей на 4,8 % за 2016 р. 
та 2,7 % за перше півріччя 2017 р. При цьому лі-
дерами зростання стали ті ж самі галузі, які фік-
сували максимальне падіння у минулі два роки: 
у будівництві зафіксоване зростання відповідно 
на 17,4 % та 24,6 %, у роздрібній торгівлі – на 4,3 % 
та 7,3 %, у переробній промисловості – на 4,3 % та 
3,6 %, в оптовій торгівлі – на 4,7 % та 1,5 %;
добувна промисловість і виробництво електрое- 
нергії, газу та води є єдиними галузями економіки, 
що демонстрували скорочення виробництва про-
тягом 2016–2017 рр.

Споживачами на ринку корпоративного кредиту-
вання є юридичні особи, фінансовий стан яких безпосе-
редньо впливає на обсяги надання кредитів, адже «про-
блемні» підприємства не проходять «фільтр» кредитних 
підрозділів і не можуть розраховувати на кредитування 
на прийнятних умовах, тобто на тривалі терміни та за по-
мірними ставками. Частка збиткових підприємств (за 
2013 р. – 34,6 %, за 2014 р. – 40,1 % [4], за 2015 р. – 29,4 %, 
за 2016 р. – 26,5 % [5]) скорочується, проте зберігається 
на високому рівні, що звужує коло претендентів на кре-
дитування. Ситуацію ускладнює також значна частка під-
приємств, що працюють у «тіні», адже процедура надання 
та супроводження кредитів передбачає аналіз фінансових 
показників підприємств і перерахунок коштів у безготів-
ковій формі, що входить у протиріччя з особливостями 
функціонування підприємств у «тіні». По результатах 
1 кварталу поточного року 37 % економіки працювало 
в «тіні», що на 2 в.п. перевищує відповідний показник кін-
ця 2016 р. [6].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

транспорт, складське гос-
подарство, поштова  
та кур'єрська діяльність

24849 3,6 33051 4,2 36284 4,6 37580 4,6 33212 4,2

інформація та телекому-
нікації 6866 1,0 7171 0,9 9075 1,2 6859 0,8 7524 1,0

операції з нерухомим 
майном 50746 7,3 60174 7,7 75308 9,6 81190 9,9 73113 9,3

інші види економічної  
діяльності 66611 9,6 64935 8,3 67371 8,6 58779 7,1 54929 7,0

Джерело: сформовано автором на основі даних НБУ [2]

Закінчення табл. 1
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Одним із чинників, що безпосередньо впливає на ди-
наміку корпоративного кредитування (причому цей вплив 
також є взаємопов’язаним) є динаміка експорту, адже зна-
чна частка позичальників – експортери. Отже, динаміка їх 
валютних надходжень впливає як на попит на кредитні ре-
сурси, так і на якість обслуговування вже отриманих ними 
кредитів. Протягом 2014–2016 рр. динаміка експортних 
надходжень була негативною: за 2013 р. – 59,1 млрд дол. 
США, за 2014 р. – 50,6 млрд дол. США, за 2015 р. – 35,4 млрд 
дол. США, за 2016 р. – 33,6 млрд дол. США. Отже, віднов-
лення експорту може бути не лише результатом активі-
зації корпоративного кредитування, але й одним із шляхів 
його відновлення.

2. Незадовільна якість вже сформованого кре-
дитного портфеля. Частка простроченої заборгованості 
в загальному обсязі кредитів перевищила критичну позна-
чку 7 % ще на кінець відносно стабільного для економіки 
2013 р. Станом на 01.01.2017 р. значення цього показника 
зросло до 24,2 %. Починаючи з травня 2017 р. НБУ почав 
публікувати статистику непрацюючих кредитів (NPL), роз-
рахованих за новими правилами на основі загальноприй-
нятих у світі стандартів. У результаті повного визнання 
банками реальної якості кредитів рівень NPL у середньому 
по системі на 01.07.2017 р. збільшився до 57,7 %, у т. ч. по 
корпоративних кредитах – до 58,5 % [7]. При цьому най-
більшу частку непрацюючих кредитів (73,1 %) мають дер-
жавні банки. Загроза для фінансової стійкості банківської 
системи від зростання частки непрацюючих кредитів про-
являється двома шляхами. По-перше, позичальники при-
пиняють обслуговування кредитів, внаслідок чого банки 
недоотримують нараховані відсотки. По-друге, банки 
зобов’язані формувати страхові резерви під непрацюючі 
кредити за рахунок витрат. Обидві ці обставини обумов-
люють збитковість банківської системи в цілому в останні 
роки.

3. Комплекс проблем банківської системи. Хро-
нічно збиткова, недостатньо капіталізована, виснажена 
багаторічною кризою, суттєво скорочена банківська сис-
тема, що вкрай повільно відновлює втрачені депозити, не 
може бути джерелом довгострокових і дешевих кредитних 
ресурсів для економіки, у першу чергу для корпоративно-
го сектору. Внаслідок поточної кризи банківська система 
втратила близько половини установ, відділень та праців-
ників. Станом на 01.07.2017 р. порівняно з 01.01.2014 р. 
кількість працюючих банків скоротилась зі 190 до 90, від-
ділень – з 19290 – до 9844, працівників – з 247 до 136 тис. 
осіб [8]. При цьому скорочення відділень призвело до того, 
що окремі регіони (Волинська, Рівненська, Тернопільська, 
Житомирська, Чернігівська, Кіровоградська та Луганська 
області) стали відчувати дефіцит «точок продажу», адже за 
показником кількості відділень на 10 тис. населення потра-
пили до категорії «слабка насиченість».

Банки мають дише два джерела ресурсів для кредиту-
вання: капітал і залучені кошти. При цьому основним дже-
релом зростання капіталу є прибуток. В умовах багаторіч-
ної збитковості банківської системи (за 2014 . – 53,0 млрд 
грн, за 2016 р. – 66,6 млрд грн, за 2017 р. – 159,4 млрд грн, 
за перше півріччя 2017 р. – 1,6 млрд грн) її від’ємний фі-
нансовий результат провокує поступове «проїдання» капі-
талу, внаслідок чого власний капітал банківської системи 

за 2014 р. скоротився зі 193 до 148 млрд грн, за 2015 р. – до 
104 млрд грн. Лише заходи з підвищення вимог до міні-
мального статутного капіталу привели до відновлення ка-
піталу банківської системи до 124 млрд грн на 01.01.2017 р. 
та 140 млрд грн станом на 01.07.2017 р. Графік збільшен-
ня мінімального статутного капіталу [9] передбачає його 
зростання: до 11.07.2017 р. – 200 млн грн; до 11.07.2018 р. – 
300 млн грн; до 11.07.2019 р. – 400 млн грн; до 11.07.2024  р. – 
500 млн грн. При цьому станом на 11.09.2017 р., через два 
місяці після «дедлайну» 11.07.2017 р., 7 банків не виконали 
чинні вимоги [10].

Домінуючою складовою залучених коштів банків є 
кошти фізичних осіб. Їх питома вага суттєво перевищує 
половину: на середину 2008 р. – 60 %, на кінець 2013 р. – 
66 %, але внаслідок повільного відновлення депозитного 
ринку після ажіотажного зняття вкладів у 2014–2015 рр. 
станом на 01.07.2017 р. впала до 54 %. Строки залучення ко-
штів населення розподілені таким чином: 33 % – на вимогу, 
34 % – до 1 року, 32 % – від 1 до 2 років та лише 1 % – біль-
ше 2 років. Ресурсами для корпоративного кредитування, 
очевидно, не можуть бути кошти до запитання та корот-
кострокові депозити. Отже, існує дефіцит довгострокових 
ресурсів для кредитування корпоративних позичальників.

Розподіл коштів населення у розрізі валют свідчить 
про домінуючу позицію гривні (51 %), серед валютних де-
позитів лідерами є долари США (41 %) та євро (8 %). Отже, 
структура коштів населення в розрізі валют також не є 
оптимальною. При цьому питома вага гривні залежить від 
курсових коливань: наприкінці 2013 р. частка гривні скла-
дала 58 %, у лютому 2015 р. – 35 %. 

За 2014–2015 рр. вклади населення скоротились на 
59 млрд грн та на 11,5 млрд дол. США. Протягом 2016 р. 
відбулось їх зростання у гривні на 11 млрд грн, вклади у до-
ларах США майже не змінились. У першому півріччі 2017 р. 
вклади у гривні зросли на 20 млрд грн, проте доларові ско-
ротились на 0,2 млрд дол. США. Таким чином, ознаки від-
новлення депозитного ринку мають нестійкий характер, 
а повільне зростання депозитів поки не може забезпечити 
активізацію корпоративного кредитування. Отже, завдан-
ням держави є стимулювання процесу відновлення депо-
зитного ринку шляхом залучення банками переважно «до-
вгих» вкладів у гривні.

4. Повільне зниження інфляції. В умовах високої 
інфляції знижується зацікавленість до довгострокових 
заощаджень у національній валюті, що негативно впли-
ває на терміни кредитування та обумовлює високі ставки. 
У 2014 р. рівень інфляції зріс з 0,5 % до 24,9 %, у 2015 р. – до 
43,3 %, що змусило НБУ перейти до режиму інфляційно-
го таргетування, який забезпечив багаторазове (до 12,4 %) 
уповільнення темпів цінового зростання у 2016 р. Станом 
на кінець 2015 р. інфляційне таргетування було впрова-
джене в 36 країнах, у т. ч. в 11 розвинутих [11], у 2016 р. 
кількість цих країн зросла до 38 [12]. Отже, впроваджен-
ня в Україні режиму інфляційного таргетування відповідає 
загальносвітовому тренду. На сьогодні основними цілями 
цього режиму визначені: інфляція за 2017 р. – 8%+/-2 в.п. 
(поточний прогноз НБУ – 9,1%), за 2018 р. – 6%+/-2 в.п., за 
2019 р. – 5%+/-1 в.п.; обсяг міжнародних резервів: кінець 
2017 р. – 20,0 млрд дол. США, кінець 2018 р. – 27,1 млрд 
дол. США, кінець 2019 р. – 25,7 млрд дол. США. Основним 



252 Проблеми економіки № 3, 2017

Фінанси та банківська справа

інструментом монетарної політики в Україні є ключова 
процентна ставка. В межах протидії інфляційному та де-
вальваційному тиску НБУ послідовно підвищував облікову 
ставку з 6,5 % на 15.04.14 р. до 30 % на 04.03.15 р. Натомість 
на тлі стабілізації ситуації на ринку з метою стимулюван-
ня кредитної активності НБУ почав поступово знижувати 
ставку до поточного рівня 12,5 %. Середньострокова цільо-
ва інфляція у 5 % не може бути знижена до рівня розви-
нутих країн (2 %), адже внаслідок тривалої історії високої 
та мінливої інфляції суспільство зберігає високі інфляційні 
очікування. Крім того, економіка України є більш вразли-
вою для шоків, що провокують інфляцію [13].

5. Наявність інших інструментів безпечного та 
надійного інвестування. Незважаючи на повільне віднов-
лення депозитного ринку, банківська система має достатній 
обсяг ресурсів. Станом на 01.07.2017 р. більше 50 млрд грн 
знаходилось на рахунках в НБУ, близько 124 млрд грн – на 
коррахунках в інших банках, більше 20 млрд грн «працю-
вали» як МБК, обсяг придбаних ОВДП становив 275 млрд 
грн, а сертифікатів НБУ – 54 млрд грн. Значна частка цих 
ресурсів могла би працювати у вигляді корпоративних кре-
дитів, проте, обираючи між кредитуванням юридичних 
осіб і державного бюджету (ОВДП) чи НБУ (депозитні сер-
тифікати) банки обирають більш комфортний шлях. Отже, 
наявність двох інструментів інвестування (ОВДП – для 
довгострокових вкладень, сертифікати НБУ – для корот-
кострокових) обумовлює збереження дефіциту ресурсів 
для корпоративного кредитування.

Висновки:
1. Хронічно збиткова, недостатньо капіталізована, 

виснажена багаторічною кризою, суттєво скоро-
чена банківська система, що вкрай повільно від-
новлює втрачені депозити, не може бути джере-
лом довгострокових і дешевих кредитних ресурсів 
для економіки, у першу чергу для корпоративного 
сектора. Тому оздоровлення банківської системи 
є  ключовим елементом відновлення корпоратив-
ного кредитування в Україні.

2. Дії держави у межах оздоровлення та посткри-
зового відновлення банківської системи мають 
включати такі заходи: завершення процедури ви-
ведення з ринку проблемних банків; приведення 
нормативів капіталу відповідно до вимог Базеля 
ІІІ; створення механізму структурного рефінан-
сування, запровадження нових інструментів сти-
мулювання кредитування підприємств реального 
сектора економіки (зокрема, підприємств серед-
нього та малого бізнесу, експортоорієнтованих, 
імпортозамінюючих і високотехнологічних); ре-
формування державних банків шляхом підвищен-
ня стандартів корпоративного управління; спри-
яння залученню у банківську систему додаткових 
довгострокових пасивів шляхом поступового 
підвищення гарантованої державою суми від-
шкодування вкладів; забезпечення збалансованої 
валютної структури банківських кредитів і депо-
зитів; оперативне ухвалення законопроекту з ро-
бочою назвою «Про іноземну валюту»; ухвалення 
сучасної системної законодавчої бази про валютні 
деривативи.

3. Інші заходи держави у сфері активізації корпо-
ративного кредитування мають включати такі 
кроки.

У межах загального оздоровлення економіки: за-
ходи, спрямовані на детінізацію та підвищення попиту на 
кредит із боку підприємств, насамперед зростання частки 
безготівкових розрахунків у межах проекту НБУ «Сashless 
economy» [14], який передбачає підвищення частки без-
готівкових розрахунків до 55 % у 2020 р.; відновлення ва-
лютних надходжень від експорту на «докризовому» рівні, 
у першу чергу – через реалізацію домовленостей щодо 
підвищення розміру квот ЄС на український експорт; сти-
мулювання своєчасного повернення валюти експортерів 
шляхом поетапного зниження норм обов’язкового прода-
жу їх виручки.

У межах санації непрацюючого корпоративного кре-
дитного портфеля – створення державної компанії з управ-
ління проблемними активами або єдиного санаційного 
банку, що має акумулювати непрацюючі кредити держав-
них банків і виведених з ринку банків, що знаходяться під 
управлінням ФГВФО, на другому етапі – проблемні креди-
ти інших банків. Це дасть змогу «розчистити» банківські 
баланси, «розвантажити» їх кредитні та юридичні підроз-
діли від претензійної роботи та реалізації заставного май-
на і дати змогу зосередитись на кредитній діяльності.

У межах мінімізації інфляції: поступове зниження 
облікової ставки як орієнтира для здешевлення кредитів; 
забезпечення додатного рівня ставок НБУ відносно про-
гнозованої інфляції; подальше накопичення міжнародних 
резервів до планових рівнів, реалізація політики їх раціо-
нального використання; утримання грошової емісії в ме-
жах параметрів, встановлених бюджетом, у т. ч. шляхом 
мінімізації купівлі ОВДП у портфель НБУ; активізація ви-
користання норми обов’язкового резервування залучених 
коштів як альтернативи операціям НБУ на відкритому 
ринку, доцільно підвищити норму резервування у гривні 
до 10 %; відновлення практики застосування різних норм 
резервування для різних валют шляхом застосування під-
вищених (від 15 %) норм резервування залучених коштів 
для будь-якої іноземної валюти.

У межах мінімізації бюджетного дефіциту та об-
меження емісії ОВДП і депозитних сертифікатів НБУ як 
інструментів, що відволікають кредитні ресурси банків 
від корпоративного кредитування, – встановлення гра-
ничного дефіциту державного бюджету на рівні 2,4 % ВВП  
у 2018 р.; 2,2 % – у 2019 р.; 2 % – у 2020 р.; зниження попиту 
банків на державні цінні папери шляхом зниження їх до-
ходності.
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