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Об’єкт дослідження: банківські системи 
України та інших країн світу 

 

Предмет дослідження:  

відмінності банківських систем у світі 

 

Мета: визначити недоліки банківської системи    
України у порівнянні із зарубіжними країнами 
та знайти шляхи удосконалення 



Кількість КБ у країнах 
Японія; 

150 

США; 12000 

Німеччина; 
1737 

Франція; 
381 
Україна; 148 



Відмінності банківських 

систем світу з Україною 

1)Дорога іпотека 

2)Державна політика 

3)Високі ризики 

4)Депозитні ставки 

5)Кредитні спілки 



Базові процентні ставки за іпотечними 
кредитами(терміном на 10років) 

• Німеччина- 3,5% 

• Польща- 4,75% 

• Франція- 3,9% 

• Бельгія- 4,6% 

• Англія- 6% 

• Італія- 5,2% 

• Голландія- 3% 

• Україна- 24% 

Відмінності банківництва України та світу 
 



Похибки державної 

політики 
• ВВП України в рази менший за 

потенційний, який могла б мати 

держава з існуючими ресурсами і 

кількістю населення. 

• Гроші спрямовуються НЕ в пріорітетні 
галузі  

• Низька довіра банків до позичальника, 
позичальника-до банків 

• Надзвичайно високі депозитні ставки, 
які все-одно не перекривають інфляцію 
 

 



Дані про кредитні спілки у світі 
Країна КС Члени Час

тка 

членів 

КС в 

ЕАН, % 

Заощадження Позики Резерви Активи 

Всього 

по світу 

53689 185800237 7,7 995741235542 847058749227 115316544868 1193811863723 

Україна 745 2669411 8,3 650347340 702851867 101010993 764916432 

Росія 142 249747 0,2 177420968 186938946 18956401 228954861 

США 7969 89918538 43,7 691766259339 574752188218 89061105616 825812776839 

Ірланді

я 

508 2979500 74,8 16658916517 9966206714 2853103170 19466966827 



За даними НБУ, станом на 1 квітня цього року частка непрацюючих кредитів (4 
та 5 групи за класифікацією НБУ) складала 13,25% кредитного портфелю, а 
співвідношення таких кредитів (без урахування резервів) до капіталу – 
37,55%. 

 

Показники ефективності в цілому по системі досі перебувають на невисокому 
рівні (рентабельність активів банківської системи за результатами 2013-го 
склала 0,12%, а рентабельність капіталу – 0,81%). Особливо актуальним є 
скорочення адміністративних витрат. Зараз більшість банків приділяє цьому 
серйозну увагу, в тому числі шляхом активного розвитку електронного 
банкінгу. 

 

Постійного вдосконалення потребує ризик-менеджемент. Банки вже давно 
зрозуміли важливість правильної оцінки ризиків та працюють у цьому 
напрямі.  

Українській економіці потрібна структурна реформа. Уряд міг би доручити 
ключовим держбанкам фінансувати ті промислові та інфраструктурні 
проекти, які дали б країні істотний поштовх у розвитку.Експерт наводить 
приклад: завдяки такій практиці в азійських країнах частка інвестицій у ВВП 
перевищує 30%, а в Китаї - 45%. 

 

 

 



Проблеми створення бюро 

кредитних історій 
1. -                  врахування специфіки ринкової економіки в Україні, в якій 

конкуренція в економіці взагалі, і банківській системі зокрема, поки що 

залишається недостатньою 

2. -                  не виключена недобросовісна конкуренція, яка є в країні і яка 

може торкнутись кредитних бюро.); 

3. -                  проблема, пов'язана із законодавства та практика його 

застосування 

4. -                  норма законодавства про інформацію та її захист багато в чому 

пріоритетні по відношенню до інших нормативних актів 

5. -                  питання про організацію та можливість брати участь в роботі бюро 

кредитних історій; 

6. -                  кримінальна складова української економіки 

 



• 1. Прийняти поправки до законів (закон), що дозволить обмежити на 

законодавчому рівні депозитні та кредитні ставки 

• 2. Національному банку встановити прийнятну облікову 

ставку іперейти до таргетування інфляції, неінфляційної емісії та 

кредитування комерційних банків. 

• 3. Існуючі кредити (як валютні, так і гривневі) слід реструктурувати з 

урахуванням нових процентних ставок, що дасть можливість 

позичальникам не збанкрутіти, а й далі обслуговувати кредити, і в 

такий спосіб зберегти банківську систему від повного розвалу. 

• 4. Знайти кошти, виділити з бюджету або позичити на зовнішніх 

фінансових ринках для фінансування інфраструктурних проектів, що 

послужить каталізатором зростання економіки.. 

• 5. Розвиток безготівкового обігу 

 

Висновки та шляхи покращення ситуації 



Дякую за увагу! 


