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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ 
 

Тарасенко Я.Ю., студентка; ННІБТ «УАБС», гр. БС-71а 
 

Дана тема є актуальною, адже проблеми розвитку банківського 

сектору є досить важливі. Розвиток банківського сектору є необхідним 

для нормального функціонування економіки будь-якої країни. 

Надійний і добре розвинений банківський сектор відіграє велику роль 

в стабілізації економіки країни. Існує багато запитань щодо сучасного 

стану та перспектив розвитку банківської системи України тому це 

викликає інтерес серед науковців. 

Враховуючи значні здобутки науковців з даної проблематики, 

варто відзначити, що проблема неефективного функціонування 

вітчизняного банківського сектору на даний момент стоїть 

надзвичайно гостро та потребує економічного зростання країни. 

Зважаючи на ту складну політичну ситуацію яка на сьогоднішній день 

є в нашій країні та економічну невизначеність, слід зауважити, що 

помірне зростання основних показників діяльності вітчизняних банків 

зумовлене стрімкою девальвацією національної грошової одиниці. 

 На сьогоднішній день банківський сектор України перебуває у 

складному становищі. Програма реформ оздоровлення банківської 

системи, що була запропонована Національним банком України, 

призвела до зменшення кількості банків та до радикальних змін у 

функціонуванні найбільш важливих системних банків. 

Для підвищення стабільності банківської системи необхідним є 

вирішення деяких проблем. Зокрема, основними проблемами є: 

 зменшення числа банків; 

  недовіра населення до банків; 

 девальвація гривні; 

 скорочення кредитування банками України; 

 високий рівень збитковості. 

Проте проблеми не є неподоланними. Завдяки великому 

професіоналізму та досвіду більшої частини працівників банківської 

сфери можна сподіватися, що з часом в Україні сформується 
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повноцінна банківська система, яка буде здійснювати сприяння 

активному економічному розвитку ринку країни. Для розв'язання 

наведених проблем необхідно здійснити певні заходи, які зможуть 

прискорити розвиток банківського сектору. 

На початку 2017 р. кількість діючих банків становила 93, а вже на 

кінець цього року 86. Можна побачити, що за 2017 рік кількість 

банківських установ зменшується, відповідно кількість банків як з 

частковим, так із 100% іноземним капіталом також зменшуються [1]. 

На даний момент основним джерелом підтримки ліквідності 

банківських установ є кошти населення. Значна кількість банківських 

установ притримує високі процентні ставки по вкладних рахунках з 

метою збереження клієнтської бази та для підтримки ліквідності. 

Також актуальним є вирішення проблеми відтворення «довгих» 

грошей. В такому контексті абсолютно необхідною є удосконалення 

як фіскально-бюджетної, так і грошово-кредитної політики країни, 

зменшення рівня корупції та тонізації економіки країни [2]. 

Для зміцнення банківськими установами власних позицій на 

фінансовому ринку, їм потрібно в першу чергу, покращити показники 

ліквідності через взаємодію з іншими фінансовими посередниками, 

торговцями цінними паперами та з іншими суб’єктами ринку 

банківських послуг. 

Таким чином, банківський сектор є центральною ланкою в 

економічному житті, встановлює та зміцнює важливі зв'язки між 

промисловістю, торгівлею, сільським господарством та населенням. 

Детальне вивчення інноваційних аспектів розвитку банківського 

сектора національної економіки України матиме важливе значення 

при проведенні подальших досліджень. 
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