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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ  
В УКРАЇНІ 

 
В період перетворень економічної системи України головною задачею 

банківської системи є утворення прибуткових умов для необмеженого пристосу-
вального процесу, напрямом затвердження правил фігур господарювання в борго-
вому капіталі. Зараз названа дилема є дуже популярною, через те, що в нинішніх 
умовах програма банківського кредиту не загалом забезпечує вимог економіки: 
значно показує себе недостатність банківського капіталу, що встановлено 
дефіцитом доходів домогосподарств, браком ефективності економіки, присут-
ністю вагомих "темних" коштів, які проходять поза банком. Визначний вплив 
у ринковій економіці кредиту певною мірою виявляється у раціоналізації спів-
мірності суспільного відновлення. Отже, шляхом кредитної системи добувається 
регуляція економічної системи, удосконалюється норма прибутку тощо. Кредит 
слугує зосередженні й об’єднанні капіталу. Дуже важлива функція кредиту є у по-
стачанні науково-технічного динамізму й утриманні інноваційного процесу. 
Кредит є вагомим ядром фінансування капітальних інвестицій і відіграє найваж-
ливіше призначення у розвитку розширеного поновлення. Кредит у банку 
виступає головним суб’єктом кредитування фігур населення та господарювання. 

Очікувану роль банківського кредиту постає за деякими спрямованнями: 
сприяння розвитку та структурного складу видів економічної діяльності, вплив на 
розвиток діяльності фігур господарювання, підвищення платоспроможності 
населення, зупинка витрат обігу в результаті утворення кредитів [1]. 

В даний час розвитку економіки найважливішим шляхом виходу України 
з етапу розладу займає вдосконалення та розвиток банківського кредитування. 
Зростання ефективності національної економіки країни – актуальна проблема, яка 
існує на сьогодення. Тому що, зараз банківські установи почали уповільнювати 
свої дії на ринку кредитування, що є одним з головних наслідків кризи, яка 
зрушила економіку держави. Зважаючи на ситуацію в українських банках 
можна говорити що, взяття кредитів залишається на дуже низькому рівні, 
оскільки банки дотримуються більш обережних підходів до даної діяльності. 
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Адже стрімкість зростання кредитування будуть відходити від стрімкості їх 
погашення. Щоб подолати результати кризи та відновлення кредитування 
сутнісних сфер економіки потрібно перестати надавати кредити неплатоспро-
можним клієнтам і проблемним банкам – їх вихід із ринку буде значущим та 
сприятиме підвищення рівня банківської системи. Банки повинні надавати на ринок 
інновації у сфері кредитування [2]. Отже, це впливатиме перш за все підвищенню 
конкурентоспроможності українських банків та забезпеченню виробництва 
важливих кредитних ресурсів. 

Розглянувши зв’язок банківського та економічного сектору економіки слід 
сказати, що дуже вагомим є довіра. На теперішню ситуацію з довірою до 
банківського сектору є популярною для України. Ослаблена банківська система 
після кризового становища не мала позитивних очікувань не лише розвитку 
економіки, а й усіх її суб’єктів, результатом чого став сумнів дієвості державної 
політики у цілому [3]. На сьогодні такий стан банківської системи й національної 
економіки є небезпечним для макроекономічного розвитку країни. Процес 
кредитування національної економіки України у кризовому етапі характеризувався 
негативним розвитком. Значне зниження банками обсягів кредитування 
національної економіки поглибило економічний спад в Україні, а його показники 
стали найбільшими у світі. 

Можна зробити висновок, що розвиток кредитування на сучасному етапі 
в нашій країні зменшується. Знижується кількість фінансових установ, зменшується 
кількість кредитів. Зростають процентні ставки за кредитами. Досліджено, що 
основним фактором, що впливає на теперішню кредитну діяльність банків 
в Україні є політична та соціальна нестабільність. Отже, банківське кредитування 
для створення інновацій вимагає досягнення стабільності у макроекономіці. 
Для поліпшення обставин в кредитуванні потрібно нормалізація економічних, 
політичних, соціальних положень та допомозі держави всього банківського 
сектору економіки. 
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