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На  сучасному   етапі  розвитку  економіки  України  особливе   значення 

набуває  необхідність  комплексного   врахування  всіх  факторів,  що дозволить 

забезпечити динамічне економічнезростання.  Ефективно працююча грошово-

кредитна   система  є  одним  із  важливих  факторів   прискорення  розвитку 

господарства України,  зокрема за рахунок підвищення капіталізації  економіки. 

Існує об’єктивна проблема  підвищення ефективності вітчизняної  банківської 

системи. 

Наразі українська  економіка повністю вичерпала екстенсивні  чинники 

зростання  нині  має  місце  інтенсивне   оновлення  основних  фондів  та 

прогресуюче   зростання  інвестиційного  попиту.  В  той  же   час  кредитна 

підтримка  інвестиційно-інноваційної  моделі  розвитку  банківської   діяльності 

залишається недостатньою. 

Функціонування  та  розвиток   українських  банківських  установ 

відбувається   у  досить  несприятливих  умовах.  Незважаючи   на  поступове 

приборкання інфляційних  процесів в економіці, динаміка грошової маси,  як і 

раніше, має тенденцію до зростання.  Велика кількість виробничих підприємств 

зазнають збитків і створюють ризики  неповернення кредитів.  Умови ведення 

банківського  бізнесу   ускладнюються  незавершеністю  процесу   ринкової 

трансформації  банківського  сектора  та   недостатнім  досвідом  комерційної 

діяльності  банків. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА КРЕДИТНОГО 

ПОРТФЕЛЯ БАНКУ, КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ.
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