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КРИЗА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ:  
ДИНАМІКА ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Українська криза пов’язана зі зменшенням реального ВНП і падіння сере-
днього рівня доходів. Криза є перспективою стрімкого обвалу української ва-
люти і ще більш швидкого виснаження її валютних резервів, щоб оплачувати 
високі зовнішні боргові навантаження. Щоб зупинити крах валюти, потрібне 
втручання Центрального банку. Валюта обвалюється і є невеликі валютні  
резерви, криза стрімко загострюється [3]. 
З початку року вартість валюти впала на 20 % по відношенню до долара. 

Це означає, що зростання інфляції на імпортні товари всіх видів, за вираху-
ванням витрат на споживання українцями, менше інвестицій бізнесу в Україні, 
а, отже, і подальшого уповільнення економічного зростання. 
Падіння валюти означає, що Центральному банку України також доведеть-

ся підняти внутрішні процентні ставки, що сповільнить економіку на нову 
висоту, оскільки внутрішнє споживання та інвестиції ще більше зменшяться. 
Зростання ставок також виливаються в уповільнення припливу прямих іно-
земних інвестицій в Україну, з подібними ефектами [3].  
Порівнючи динаміку наданих кредитів і залучених депозитів фізичних осіб 

в Швеції та Україні, можна визначити ряд характерних особливостей (рис. 1). 
Така разюча різниця між обсягами демонструє значний розрив у рівнях ро-

звитку банківського сектору в Україні та Швеції, а також у рівнях загального 
економічного розвитку та відкритості економіки. А, отже, українському 
уряду слід обрати за мету покрокову стратегію розвитку банківського ринку 
задля ефективного його функціонування та повернення довіри фізичних та 
юридичних осіб. 
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Рис. 1 Динаміка обсягів залучених депозитів і наданих  
кредитів фізичних осіб в Україні та Швеції 

 
Саме тому необхідним є адаптація податкового законодавства задля сти-

мулювання розвитку громадянського суспільства; впровадження ефективних 
систем скорингу; що потребує відповідного інформаційного та наукового об-
ґрунтування, зменшення відсоткової ставки за кредитами, а також формуван-
ня прозорого валютного ринку. 
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ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

В умовах нестабільності фінансового стану держави посилюється значення 
державного замовлення як важливого інструменту реалізації завдань держав-
ної інвестиційної діяльності, що фінансується з бюджетних джерел. Слід вра-
ховувати, що державні бюджетні інвестиції ефективні, в першу чергу, з точки 
зору їх соціально-економічного ефекту, а також з позиції мультиплікаційного 




