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АНОТАЦІЯ

   В дипломній магістерській роботі узагальнено та обґрунтовано подальший 
розвиток теоретико-методичних засад банківського кредитування розвитку 
малого й середнього бізнесу. Автор обґрунтував види й особливості
кредитування малого та середнього бізнесу, запропонував схему взаємодії
органів державного регулювання в процесі збору й обробки інформації щодо
малого та середнього бізнесу; а також навів пропозиції для розвитку існуючої
системи інституційного забезпечення банківського кредитування малого та
середнього бізнесу.

   Ключові слова: банк, кредитування, малий та середній бізнес, кредитний
портфель, кредитоспроможність.

                                                           SUMMARY

      The master's thesis summarizes and substantiates the further development of
theoretical and methodological principles of bank lending to the development of
small and medium business. The author substantiated the types and features of
lending to small and medium-sized businesses, proposed a scheme of interaction of
state regulators in the process of collecting and processing information about small
and medium-sized businesses; as well as suggestions for the development of the
existing system of institutional support for bank lending to SMEs.

     Keywords: bank, lending, small and medium business, loan portfolio,
creditworthiness.

 

   

  


