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ОЦІНКА СТАНУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА В УКРАЇНІ
Банківська система є одним із найрозвинутіших елементів

фінансово-економічного сектора країни, оскільки у зв’язку з
переходом до ринкових відносин банки стали ключовими елементами
цього процесу.

Розглядаючи основні показники діяльності банків України, бачимо,
що кількість зареєстрованих банків загалом має позитивну динаміку,
окрім останнього року. Також спостерігаємо, що зменшилася кількість
банків у стадії ліквідації. Ще в 2006 році, як і в 2007, їх було 19, але
вже в 2008 році їх кількість скоротилася до 13. Отже, бачимо, що
кількість діючих банків на кінець 2009 року становила 182, до 2008
року динаміка діючих банків була позитивною, тобто зростаючою (з
170 у 2006 році до 184 у 2008).

Стосовно банків з іноземним капіталом,  то тут динаміка дуже
схожа. На кінець 2009 року в Україні зареєстровано 51 банк з
іноземним капіталом (що на 32 % більше, ніж у 2006 році), з них 18 із
100 %-м іноземним капіталом (що на 28 % більше, ніж у 2006 році).
Отже, частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків
України загалом має позитивну динаміку: з 27,6 % у 2006 році вона
збільшилася до 35,8 % у 2009. Але через те, що кількість банків з
іноземним капіталом за 2009 рік зменшилася на 2 банки, відповідно і
частка іноземного капіталу в банківській системі України була трохи
зменшена (на 0,9 %).

За станом на 31.12.2009 обсяг активів банківської системи становив
1001,626 млрд. грн., що на 28,294 млрд. грн. більше, ніж за попередній
рік. В основному це відбулося за рахунок значного збільшення
високоліквідних активів (зросли на 16,682 млрд. грн.) та зростання
простроченої заборгованості за кредитами (зросли на 29,325
млрд. грн.). Також спостерігається збільшення резервів під активні
операції банків: з 48,409 млрд. грн. у 2008 році до 122,433 млрд. грн.
у 2009 році. Причиною цього приросту стало збільшення резерву на
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями.

Питання про забезпечення фінансової стійкості банків на
сьогоднішній день є пріоритетним, адже від цього залежить рівень
розвитку банківської системи загалом.

На сьогоднішній день існує декілька напрямів здійснення оцінки
фінансової стійкості банків:
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· оперативний моніторинг макроекономічних тенденцій, а також
економічної ситуації;

· моніторинг діяльності окремого банку (зміна клієнтської бази, умов
залучення коштів та надання кредитів);

· аналіз звітності банків та динаміка основних показників
банківської діяльності (відповідність нормативам НБУ, побудова
діаграм та формування стратегії розвитку банку).
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