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Анотація: Кредитний ринок є головним компонентом фінансового ринку, де 

проводиться рух кредиту між кредиторами і позичальниками за умов 

негайності та повернення. Кредитний ринок-це галузь економічних відносин, 

де капітал є об’єктом позичкових операцій. Особливістю кредитного ринку є 

універсальність.  На ньому проходять валютні, кредитні, розрахункові 

операції.  
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Актуальність даної теми зумовлена тим, що на сьогодні потрібне 

покращення ефективності роботи ринкової структури, що потребує змін у 

банківській системі. Кредитний ринок є головним компонентом ринку 

фінансів, бо здійснює найшвидший шлях до ресурсів. 

Мета роботи: обговорення основ кредитного ринку,  створенння 

пропозицій для поліпшення кредитного ринку та  застосування їх для 

збільшення ефективності діяльності банківської системи. 

Розвиток та проблеми розвитку кредитного ринку України останні роки 

досліджують Вовчак О., Глущенко С., Заруба О., Павлова Л., Морозова О. та 

інші. Сучасний розвиток кредитного ринку значно залежить від фінансово-

економічної, політичної ситуації в країні, негативний вплив яких видно в 

зростанні рівня інфляції, зниження добробуту населення, падінні соціальних 

стандартів. Тому на кредитування нестабільний розвиток економіки впливає 

негативно.[1] 

Слід звернути увагу на те, що кредитний ринок характеризується тим, що 

поряд з банками працюють небанківські кредитні установи, а саме це спілки 

та фінансові компанії. Проблеми розвитку кредитного ринку об’єднані з 

інституційним формуванням ринку, підвищеним кредитним ризиком та 

дефіцитом ресурсів. Також до ризиків призвело стрімке збільшення розмірів 

кредитування та бажання збільшити їхню ринкову частку. Тому можно 

виділити основні проблеми: 

       -нестабільна динаміка використання вкладених коштів, що 

заперечливо відтворюється на створенні кредитних ресурсів; 

       -розмір кредитів формально зростають, а реально -скорочуються; 

       -псування якості портфелів комерційних банків;[2] 
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Дослідження проблем кредитування говорить про потребу більш 

ефективного розвитку системи кредитів та поліпшення бази кредитного ринку. 

Це можливе при створенні такого механізму: 

      1. Створити механізм, який без надання інформації про доходи, не 

кредитував би осіб; 

      2. Запровадити вимоги щодо кваліфікації працівників, що працюють на 

кредитному ринку; 

      3. Розробити рейтинг оцінок банків для зваженого підходу банків до 

ризиків; 

      4. Перевірити банки щодо дотримання правил;[3] 

Визначивши причини, можно дійти висновку, що досить важливим є 

створення національної концепції розвитку ринку, яка б допомагала суб’єктам 

протидіяти зростанню економічних та політичних викликів та посилити їх 

позиції на вітчизняному ринку. Дієве функціонування кредитного ринку 

залежить від створення регулювання та спостереження за установами. 

Розробка плану розвитку кредитного ринку щодо його встановленої 

побудови є досить важливою передумовою. В інфраструктурі кредитного 

ринку важливе місце мають посідати кредитні бюро, які допомагають чітко 

оцінити платоспроможність позичальників в майбутньому. 
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