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Виникнення фінансової кризи в багатьох розвинених країнах світу 
призвело до дестабілізації важливих економічних процесів, що в свою чергу 
спричинило гальмування розвитку усіх галузей народного господарства. 

Метою дослідження є аналіз стану ринку кредитування за сучасних умов 
та розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи банківського 
сектору. 

2008 рік запам'ятався представникам банківського сектору економіки як 
найскладніший за часи існування банківської системи. Але всі свої проблеми 
банки переклали на клієнтів у вигляді подорожчання кредитів та підвищення 
цін на банківські продукти.  

На початку 2008 року для банків ніщо не віщувало загроз: вони 
нарощували активи за рахунок прибутків від кредитування населення — 
іпотека, автокредитування, споживчі кредити. Однак уже з травня НБУ, 
остерігаючись зростання частки проблемних кредитів, посилив вимоги до 
банків щодо обсягів резервування коштів під кредити. Це одразу позначилося 
на ринку — банки почали підвищувати ставки на кредити та ускладнювати 
умови отримання ще донедавна доступних позичок. Процентні ставки банків з 
кредитів у січні місяці цього року становили – 26,5% (у гривні), 10,4% (в 
іноземній валюті). 

На сьогоднішній день більшість банків відмовляються видавати іпотечні 
кредити, винятком слугує наявність в комерційному банку депозитного рахунку 
зі значною сумою грошових заощаджень. Проте переважна частина з них не 
залишаються бездіяльними та намагаються розробляти та втілювати лояльні 
програми стосовно сплати боргу за іпотечним кредитом (продовження строку, 
“іпотечні канікули”, списання пені і т. п.). 

Національний банк України з метою підтримки ліквідності банків у 
лютому 2009 р. здійснив рефінансування банків на загальну суму 15,2 млрд. 
грн. (з початку року – майже на 20 млрд. грн.). 

У західних країнах держава гарантує громадянину збереження його 
вкладів, підтримує банківську і фінансову системи, зменшує навантаження на 
бізнес і максимально сприяє його діяльності.  

Отже, Україні варто звернутися до досвіду розвинених країн і використати 
його для подолання фінансової та економічної кризи, що склалася на сьогодні. 
Чималу увагу треба приділити саме банківському сектору, який, надаючи 
кредити, забезпечує населення житлом, товарами та послугами. 
 


