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АНОТАЦІЯ
Поляк Н.П. Кредитні інструменти розвитку реальної економіки в
Україні. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. — ДВНЗ «Університет
банківської справи». - Київ, 2016.
Дисертація присвячена теоретико-методологічним засадам та практичним
аспектам використання кредитних інструментів для кредитування реального
сектору економіки. У роботі уточнено теоретичні аспекти розвитку кредиту та
кредитного ринку, удосконалено науково-теоретичні підходи до формування
кредитного ринку і його інструментів; обгрунтовано теоретичні підходи до
класифікації кредитних інструментів, на основі яких запропоновано власну
узагальнену класифікацію кредитних інструментів.
Узагальнено періодизацію розвитку вітчизняної системи кредитування
реального сектору економіки, яка включає шість періодів, кожен з яких охоплює
етапи

розвитку

кредитних

інструментів

банків

і

небанківських

фінансово-кредитних установ та розкриває їх роль у розвитку реального сектору
економіки. Розроблено методичні підходи до формування кредитної стратегії
фінансування реального сектору економіки. Обгрунтовано науково-методичні
підходи до визначення рівня впливу банківського кредитування на реальний
сектор економіки. Запропоновано власну модель кредитування розвитку
реального сектору економіки з урахуванням зарубіжного досвіду.
Ключові слова: кредит, кредитний ринок, кредитний інструмент, реальний
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