Ірина Ткачук
Операції українських банків з активами на сучасному етапі розвитку банківської системи
Мета статті – охарактеризувати реальний стан реальний стан проведення операцій з активами в українських банках на
сучасному етапі розвитку банківської системи. Для досягнення цієї мети було проаналізовано діяльність українських
банків за період з 2011 по 2016 рр. Було використано офіційні статистичні дані Національного Банку України з операцій з
активами в українських банках та економічні нормативи діяльності банків. Таким чином, було досліджено сучасний етап
проведення кредитних операцій українськими банками, кредитні ризики українських банків, а також інвестиційну
діяльність українських банків та рівень їх інвестиційного ризику.
Було виявлено, що найбільш багаточисленними операціями серед усіх операцій з активами в українських банках за увесь
період дослідження були кредитні операції, об’єм яких, незважаючи на його скорочення у 2013 та 2016 рр., має чітку
тенденцію до збільшення. Було розраховано, що, за увесь період дослідження, частка займів підприємствам постійно
збільшувалася, в той час як частка займів фізичним особам постійно скорочувалася, що призвело до значних змін у
співвідношенні між цими двома групами займів. Було підтверджено, що усі банки впроваджували стандарти регулювання
кредитних ризиків, впроваджених Національним Банком України за увесь період дослідження, що означає, що кредитна
діяльність українських банків здійснювалася на основі нормативної бази, впровадженої органами влади.
Інвестиційна діяльність українських банків за період з 2011 до 2016 рр. складає другу за величиною групу серед усіх
операцій з активами. Було визначено, що їх об’єм значно збільшився за період дослідження і, як наслідок, також
збільшилася їх частка у загальному об’ємі усіх операцій з активами в українських банках, що означає певну
диверсифікацію операцій з активами в українських банках.
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Операции украинских банков с активами на современном этапе развития банковской системы
Цель статьи – охарактеризовать реальное состояние проведения операций с активами в украинских банках на
современном этапе развития банковской системы. Для достижения этой цели было проанализировано деятельность
украинских банков за период с 2011 по 2016 гг. Было использовано официальные статистические данные Национального
Банка Украины по операциям с активами в украинских банках и экономические нормативы деятельности банков. Таким
образом, было исследовано современный этап проведения кредитных операций украинскими банками, кредитные риски
украинских банков, а также инвестиционную деятельность украинских банков и уровень их инвестиционного риска.
Было выявлено, что наиболее многочисленными операциями среди всех операций с активами в украинских банках за весь
период исследования были кредитные операции, объем которых, несмотря на его сокращение в 2013 и 2016 гг., имеет четкую
тенденцию к увеличению. Было рассчитано, что, за весь период исследования, доля займов предприятиям постоянно
увеличивалась, в то время как доля займов физическим лицам постоянно сокращалась, что привело к значительным
изменениям в соотношении между этими двумя группами займов. Было подтверджено, что все банки внедряли стандарты
регулирования кредитных рисков, внедренных Национальным Банком Украины за весь период исследования, что означает, что
кредитная деятельность украинских банков осуществлялась на основе нормативной базы, внедренной органами власти.
Инвестиционная деятельность украинских банков за период с 2011 по 2016 гг. составляет вторую по величине группу
среди всех операций с активами. Было определено, что их объем значительно увеличился за период исследования и, как
следствие, также увеличилась их доля в общем объеме всех операций с активами в украинских банках, что означает
определенную диверсификацию операций с активами в украинских банках.
Ключевые слова: банки, банковская система Украины, экономические нормативы деятельности банков в Украине,
операции с активами.
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