
Матухно А.C., ст.гр. ФКфеС-14-1 

Науковий керівник: 

К.т.н., доц. каф. ЕАіФ Соляник Л.Г. 

 (Державний ВНЗ «Національний гірничий 

Університет», м.Дніпропетровськ, Україна) 

 

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ЄФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ 

КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 

 

Кредитування є основним напрямком банківської діяльності і головним 

джерелом отримання доходів. Вітчизняні банки здійснюють кредитування як 

фізичних, так і юридичних осіб. Сьогодні на розвиток кредитних операцій з 

фізичними особами впливає багато причин, що гальмують цей процес. Але 

основні з них, безумовно, пов'язані з економічною нестабільністю і недостатньо 

ефективним правовим регулюванням.[1] 

Зокрема, кредити, надані резидентам банкам України, на кінець січня 

2014 року становила 731 млрд. грн., А темп їх приросту становив 3,1% у 

річному обчисленні порівняно з 1,3% на кінець грудня. Варто уточнити, що 

темпи приросту кредитів, наданих фінансовим корпораціям, становили 10,3% в 

річному обчисленні, а кредитів, наданих домашнім господарствам - 11,7%. При 

цьому темп приросту кредитів, наданих фінансовим корпораціям в 

національній валюті, становив 16,7% у річному обчисленні, а темп приросту 

кредитів, наданих домашнім господарствам у національній валюті, становив 

0,2% в річному обчисленні. 

Станом на 2015 рік, тільки 10-15% усіх банків України інтенсивно 

кредитують народне господарство, основними з яких є: ПриватБанк, 

Укрексімбанк, ВТБ Банк, Укрсоцбанк, Ощадбанк та ін. Хоча на 25.06.2015 в 

Україні зареєстровано 128 банків, з інформації НБУ, в тому числі 40 з діючих 

банків - фінансові установи з іноземним капіталом. [2] 

Проблеми впровадження кредитування в нашій державі, в першу чергу 

вказують на відсутність досконалої правової бази. Це дійсно складна проблема. 

Її особливість полягає в тому, що деякі засадні моменти створення необхідного 



правового поля для кредитування лежать в політичній площині. Недостатня 

кількість законів у цій сфері пояснюється, з одного боку, складною і повільною 

процедурою їх прийняття, а з іншого,  тим, що банківські відносини динамічні. 

Це вимагає постійно вносити зміни, спрямовані на вдосконалення зазначеної 

діяльності, яка забезпечується оперативним прийняттям підзаконних 

нормативних актів. 

Пропонується для ефективного розвитку кредитної діяльності банків 

України та патенти реалізувати такі першочергові заходи: 

- удосконалити регулятивну базу, в тому числі закони, які захищають 

права кредиторів; 

- банк варто поліпшити методики оцінки кредитоспроможності 

позичальників; 

 - забезпечити дотримання принципів, пов'язаних з умовами 

банківського кредитування і здійснити адаптацію міжнародного досвіду 

кредитування до української банківської практики; 

- банки повинні визначити основні напрямки розробки методологічних 

підходів, щодо управління кредитними ризиками. 

На державному рівні слід продовжувати роботу, спрямовану на 

залучення в Україну коштів міжнародних фондів, кредитно-фінансових 

установ, а також забезпечувати доступ до цих ресурсів як самого широкого 

кола банків, які відповідають критеріям прийнятності даних установ. [3] 
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