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АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО 

СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 

Політична криза, бойові дії на території країни, стагнація економіки, 

високий рівень інфляції і девальвація національної грошової одиниці, непрозоре 

рефінансування банків, постійна зміна режиму валютної політики – все це 

причини різкого зниження довіри населення до банківських установ. 

За підсумками 2014 року 52 українських банки завершили рік зі збитками, 

повідомляється в наведених на сайті Національного банку України даних 

фінансової звітності 158 українських банків, на які припадає 52,486 млрд. грн.. або 

99% сумарного негативного результату банківської системи [1].  

За інформацією НБУ, у тому числі найбільший збиток у розмірі 10,055 млрд. 

грн. припадає на неплатоспроможний "VAB Банк", збиток переважно 

обумовлений відрахуваннями в резерви під знецінення кредитів та коштів в інших 

банках на 8,074 млрд. грн. Банки зобов'язали платити за депозитами всі відсотки і 

штрафи. 

Слідом йдуть  найбільші державні "Укрексімбанк" і "Ощадбанк" зі збитками 

9,806 і 8,564 млрд. грн., відповідно, що також обумовлено формуванням резервів 

за кредитами та коштами в інших банках на 16,984 і 12,155 млрд. грн., відповідно. 

Найбільший прибуток за підсумками року, в розмірі 1,380 млрд. грн., 

показав, що входить у групу великих «Сіті банк», у тому числі чистий процентний 

дохід банку склав 523 млн. грн., результат торгівлі цінними паперами - 664 млн 

грн, результат від операцій з іноземною валютою - 628 млн. грн. 

Слідом йде найбільший "ПриватБанк" з прибутком за підсумками 2014 року 

749 млн. грн., у тому числі чистий процентний дохід банку склав 10,348 млрд грн, 



комісійний дохід - 3,913 млрд. грн., витрати на резерви по кредитах - 2,500 млрд. 

грн. 

Таким чином, в банківській системі залишається певний запас міцності, а 

політика докапіталізації банків і очищення фінансового сектора від 

недобросовісних банків сприятиме її позитивному розвитку. 

 Але сучасні умови розвитку фінансового сектора потребують 

запровадження інноваційних технологій для задоволення потреб клієнтів на 

якісно новому рівні. Успіх діяльності будь-якого банку залежить від широти 

асортименту операцій та послуг, які він здійснює. Нова комбінація звичайних 

банківських продуктів і послуг в деяких випадках більш повно задовольняє 

потреби клієнтів. 

 З огляду на це, існує необхідність пошуку більш досконалих форм 

взаємовідносин комерційних банків з  клієнтами, формування корпоративної 

клієнтської стратегії, що відбиває націленість банку на підвищення 

конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі завдяки динамічній 

адаптації до умов сучасної економіки і вимог клієнтів. 

Успіх діяльності банківського сектору  залежить і від підвищення рівня 

фінансової грамотності населення, для підвищення якої  необхідно  

використовувати всі наявні канали комунікації. 

 Тому створення  пропозицій нових банківських продуктів для фінансово 

грамотного населення є запорукою успішного розвитку банківського сектору 

України. 
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