МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»

МИСЬКІВ Галина Василівна

УДК 336.717.061:330.3(477)

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Спеціальність: 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук

Київ 2016

2

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Університет
банківської справи».
Науковий консультант:доктор економічних наук, професор
Вовчак Ольга Дмитрівна,
Державний вищий навчальний заклад
«Університет банківської справи»,
завідувач кафедри банківської справи
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор
Васильєва Тетяна Анатоліївна,
Сумський державний університет,
навчально-науковий інститут фінансів, економіки
та менеджменту імені Олега Балацького,
в.о. директора
доктор економічних наук,професор
Кузнєцова Людмила Вікторівна,
Одеський національний економічний університет,
завідувач кафедри банківської справи
доктор економічних наук, професор
Майорова Тетяна Володимирівна,
Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»,
завідувач кафедри інвестиційної діяльності

Захист дисертації відбудеться 30 червня 2016 року о 10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01 в Державному вищому навчальному закладі
«Університет банківської справи» за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1, к.
205.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого
навчального закладу «Університет банківської справи» за адресою: 04119, м. Київ,
вул. Білоруська, 17.
Автореферат розіслано «28» травня 2016 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент

Н. С. Меда

АНОТАЦІЯ
Миськів Галина Василівна. Функціонування та розвиток кредитного
ринку України. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за
спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – ДВНЗ «Університет банківської
справи». – Київ, 2016.
У дисертації розкрито сутність кредитного ринку з позицій суб’єктнооб’єктного складу, досліджено функції ринку та проведено їх класифікацію.
Обґрунтовано структуру кредитного ринку та виділено сегменти: банківського,
міжгосподарського, державного кредитування, кредитування НБФУ та іноземними
економічними агентами, аналіз функціонування яких покладено в основу
проведеного дослідження.
Розглянуто макроекономічні передумови становлення кредитного ринку,
з’ясовано економічний зміст його інституційної структури та інституційний
механізм функціонування ринку, досліджено природу інструментів кредитування
та запропоновано їх класифікацію. Розроблено теоретичні аспекти механізму
функціонування кредитного ринку, з’ясовано його структуру.
Обґрунтовано періодизацію та чинники становлення національного
кредитного ринку, тенденції його розвитку на основі аналізу кількісних
фінансових показників у сегментному розрізі. Досліджено ризики кредитної
діяльності суб’єктів ринку та визначено передумови їх виникнення.
На основі статистико-аналітичного аналізу досліджено особливості, види,
форми та сучасний стан банківського та небанківського кредитування, діяльність
держави як кредитора та гаранта на кредитному ринку, а також особливості
кредитування іноземними економічними агентами в Україні.
Розроблено концепцію розвитку кредитного ринку України, запропоновано
стратегічні напрями її реалізації та реальні заходи щодо їх впровадження.
Розроблено пропозиції щодо посилення ролі НБУ на кредитному ринку та
здійснено прогнозування динаміки обсягів наданих кредитів у сегментному
розрізі.
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банки, небанківські фінансові установи, інституційна структура, НБУ, грошовокредитна політика.

