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Оперативний контроль фінансової стабільності банківської діяльності
Підтримання належного рівня фінансової стійкості кожної банківської установи є одним із головних завдань,
що стоять перед банківською системою України. Це дає змогу оперативно контролювати фінансову
стабільність банківської діяльності. Метою статті є розробка рекомендацій з оперативного контролю
фінансової стійкості банківської діяльності та їх перевірка на прикладі окремих банківських установ. Для
здійснення оперативного контролю за фінансовою стабільністю банківської діяльності економічні
нормативи банківського регулювання групуються за принципом "не менше ніж" або "не більше ніж". Для
визначення їх зміни з часом запропоновано контрольні карти Шухарта. Рекомендації були перевірені на
прикладі банківських установ України з державним, іноземним і приватним капіталом. Виявлено, що у 2017–
2019 рр. не були дотримані три економічні нормативи: достатність регулятивного капіталу, високий
кредитний ризик та середня сума капіталовкладень. Окрім того, було встановлено два нормативи на межі
контрольного значення: відношення регулятивного капіталу до загальної вартості активів та максимальний
обсяг кредитного ризику на одного контрагента. Для покращення фінансового стану керівництву банківських
установ рекомендується вживати організаційно-фінансових заходів зі зміни середнього значення відповідних
економічних нормативів банківського регулювання до рівня, що забезпечуватиме фінансову стабільність.
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Оперативный контроль финансовой стабильности банковской деятельности
Поддержание надлежащего уровня финансовой устойчивости каждого банковского учреждения является
одной из главных задач банковской системы Украины. Это дает возможность оперативно контролировать
финансовую стабильность банковской деятельности. Целью статьи является разработка рекомендаций по
оперативному контролю финансовой устойчивости банковской деятельности и их проверка на примере
отдельных банковских учреждений. Для выполнения оперативного контроля финансовой стабильности
банковской деятельности экономические нормативы банковского регулирования сгруппированы по
принципу "не менее" или "не более". Для определения их изменений во времени использованы контрольные
карты Шухарта. Рекомендации были проверены на примере банковских учреждений Украины с
государственным, иностранным и частным капиталом. Обнаружено, что в 2017–2019 гг. не были соблюдены
три экономических норматива: достаточность регулятивного капитала, высокий кредитный риск и средняя
сумма капиталовложений. Кроме того, установлены два норматива на границе контрольного значения:
отношение регулятивного капитала к общей стоимости активов и максимальный объем кредитного риска на
одного контрагента. Для улучшения финансового состояния руководству банковских учреждений
рекомендуется принимать организационно-финансовые меры по изменению среднего значения
соответственных экономических нормативов банковского регулирования до уровня, обеспечивающего
финансовую стабильность.
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