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Оцінка диверсифікації банківських кредитів в Україні
На сучасному етапі, комерційні банки ведуть свою діяльність у постійно мінливій загальній
економічній, соціальній та політичній ситуації, що впливає на надійність та ефективність діяльності
банківських установ. На сьогоднішній день важливими стали проблеми загальної оцінки ефективності
основної банківської діяльності, а також надійності банківської системи України.
Метою статті є аналіз сучасного стану та диверсифікації банківських кредитів в Україні, проблем, які
виникають в національній економіці через погіршення результатів діяльності банківської системи
України. Аналіз показав наявність певної стабільної, але неефективної кредитної діяльності
українських банків за довгий період часу. Також, має місце попит на кредитні ресурси, який на
сьогоднішній день задовольняється не повністю.
У статті надано рекомендації щодо розвитку банківського кредитування, як наслідок, збільшення
кількості підприємців та успішних прибуткових підприємств в Україні. Також, аналіз показав прямий
зв’язок між внутрішніми кредитами, наданими фінансовим сектором, з 14 відповідними показниками
та зворотній зв’язок з 6 показниками.
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Оценка диверсификации банковских кредитов в Украине
На современном этапе, коммерческие банки ведут свою деятельность в постоянно изменчивой общей
экономической, социальной и политической ситуации, что влияет на надежность и эффективность
деятельности банковских учреждений. На сегодняшний день важными стали проблемы общей оценки
эффективности основной банковской деятельности, а также надежности банковской системы Украины.
Целью статьи является анализ современного состояния и диверсификации банковских кредитов в
Украине, проблем, возникающих в национальной экономике из-за ухудшения результатов
деятельности банковской системы Украины. Анализ показал наличие определенной стабильной, но
неэффективной кредитной деятельности украинских банков за долгий период времени. Также, имеет
место спрос на кредитные ресурсы, который на сегодняшний день удовлетворяется не полностью.
В статье представлены рекомендации касательно развития банковского кредитования, как следствие,
увеличение количества предпринимателей и успешных прибыльных предприятий в Украине. Также,
анализ показал прямую связь между внутренними кредитами, предоставленными финансовым
сектором, с 14 соответствующими показателями и обратную связь с 6 показателями.
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