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підняли знову і доцільність введення в обіг купюри 

номіналом 1000 гривень та вилучення 1 та 2 копійок вже 

більше стає реальним етапом сьогоденної грошової 

реформи в Україні. 

Підводячи підсумок хотілось би наголосити на тому, 

що при дослідженні проблематики реалізації грошової 

реформи в Україні слід наголосити на всебічність 

проблематики. Подальшого дослідження потребує питання 

визначення, а саме математичного та економічного 

обґрунтування доцільності вищезазначених проблем.  

Поряд з цим,  необхідно враховувати фактори 

загальноекономічного зростання через інвестиційно-

інноваційну призму, а також слідкувати за світовими 

модифікаціями з питань грошових реформ. 
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https://bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;jsessio

nid=C9D71C20A4AFDDA1597A20C14C04BB57?art_id=211

05253&showTitle=true. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

 

Забезпечення економічного зростання країни в 

сучасних умовах неможливе без наявності ефективного 

механізму перерозподілу суспільного продукту та руху 
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грошових коштів, що вдало реалізується суб’єктами 

банківської системи. Банківська система для реалізації 

власних функцій в економіці повинна, перш за все, 

засвідчувати високий рівень фінансової стабільності, довіри 

з боку населення та мати дієву й ефективну систему її 

державного регулювання. 

На забезпечення ефективності державного 

регулювання банківської системи (ДРБС) значний вплив 

має ряд факторів, які доцільно враховувати при 

формуванні системи ДРБС та розробці регуляторних 

впливів. З’ясовано, що єдиного підходу до визначення 

складу та систематизації факторів, що чинять вплив на 

ефективність ДРБС, не сформовано. У всіх дослідженнях 

зазначається, що визначальний вплив на ефективність 

ДРБС здійснюють умови середовища, в якому воно 

здійснюється.  

Зважаючи на зазначене, вважаємо за доцільне 

сформувати поняття «середовище реалізації регуляторних 

впливів» як комплекс економічних, державно-правових, 

політико-соціальних факторів; які, залежно від 

динамічності та ускладнення умов, формують різний 

рівень його невизначеності, здійснюють прямий та / або 

опосередкований вплив на параметри об’єктів ДРБС на 

мікро- та макрорівнях, параметри суб’єктів ДРБС; 

детермінують форму та характер взаємодії елементів 

системи ДРБС та досягнення його цілей.  

За результатами дослідження сформована власна 

структуризацію факторів. Вважаємо за доцільне здійснити 

поділ факторів, що формують середовище реалізації 

регуляторних впливів ДРБС, та визначають його 

ефективність, на зовнішні та внутрішні. 

До зовнішніх факторів, що формують середовище 

реалізації регуляторних впливів ДРБС і впливають на його 

ефективність, відносяться ті з них, що знаходяться поза 



 

 

 

219 

межами банківської системи. Фактори даної групи мають 

складний багатоплановий вплив на ефективність ДРБС: 

через вплив на функціонування банків та інших об’єктів 

ДРБС та на можливості суб’єктів ДРБС встановлювати 

досяжні цілі ДРБС та застосовувати інструментарій, що 

забезпечить їх досягнення. Їх склад є доволі значним та 

неоднорідним, а вплив – вагомим та мало прогнозованим. 

До зовнішніх факторів макрорівня, що формують 

середовище реалізації регуляторних впливів ДРБС та 

визначають його ефективність, включаємо економічні, 

державно-правові та соціально-політичні фактори, 

оскільки досягнення поставлених перед нею цілей буде 

залежати, насамперед, від створення необхідних 

макроекономічних умов, координації діяльності суб’єктів 

державного управління та довіри суспільства до діяльності 

регулюючих органів.  

Вважаємо за доцільне розглядати економічні фактори 

на мега- та макрорівнях. До економічних факторів 

мегарівня слід віднести стан світової економіки, в тому 

числі стан світових фінансових, товарних ринків, 

ефективність співпраці України з міжнародними 

організаціями тощо.  

Ключовими економічними факторами на макрорівні є 

сформовані макроекономічні умови, ефективність 

функціонування галузей економіки, стан бюджетної сфери 

держави.  

Вагому роль у формуванні середовища реалізації 

регуляторного впливу та, відповідно, у забезпеченні 

ефективності ДРБС, відіграють державно-правові фактори, 

що є результатом нормотворчої та владної діяльності 

органів державного управління, спрямованої на створення 

умов для функціонування банківської системи задля 

реалізації та захисту суспільних інтересів у сфері 

банківської діяльності.  
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Стан середовища реалізації регуляторних впливів та 

ефективність ДРБС також зумовлюється характеристиками 

соціально-політичних факторів.  

Нестабільна політична ситуація погіршує якість 

суспільних інститутів, що впливає на їх здатність 

здійснювати опосередковане регулювання та контроль 

банківської системи. На відміну від економічних факторів, 

у політиці неможливо виділити детерміновані фактори 

впливу на ефективність ДРБС, тому визначати вплив 

політичного середовища особливо складно.  

Характеризуючи вплив соціального середовища, 

О. В. Мірошниченко зазначає, що «… впевненість 

більшості населення в правильності проведення 

економічних перетворень, у стабільності податкового, 

митного, валютного законодавства, в стабільному розвитку 

економіки в цілому та її окремих галузей … формує рівень 

довіри до банківської системи, готовність здійснювати 

банківські операції і користуватися банківськими 

послугами [1]. 

До внутрішніх факторів впливу на ефективність 

ДРБС належать ті, що формуються в межах банківської 

системи, визначають особливості 

її функціонування та можуть коригуватись відповідно до 

поставлених цілей. Вважаємо за доцільне розглядати 

внутрішні фактори на рівні суб’єкту 

та об’єкту ДРБС. 

До внутрішніх факторів, що чинять вплив на 

ефективність ДРБС з точки зору об’єктного поля, 

вважаємо за доцільне віднести: 

- на макрорівні банківської системи – організаційні 

(структура банківської системи), технологічні (рівень 

розвитку технологій та ступінь поширення банківських 

послуг) та економічні (достатність ресурсів банківської 

системи та здатність їх ефективно перерозподіляти для 
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забезпечення виконання притаманних їй функцій без 

зростання рівня системних ризиків понад встановлені 

межі) параметри.  

- на  мікрорівні банків – достатність трудових, 

матеріальних, фінансових, інформаційних ресурсів, 

включаючи спроможність менеджменту ефективно їх 

використовувати та формувати відповідне організаційне 

забезпечення, для досягнення поставлених цілей без 

зростання рівня індивідуальних банківських ризиків понад 

встановлені межі. 

Визначальний вплив на ефективність ДРБС має 

діяльність суб’єктів ДРБС. У цьому контексті вважаємо за 

доцільне виділяти наступні фактори, що визначатимуть, у 

кінцевому підсумку, ефективність ДРБС: 

1. якість формування цілей ДРБС;  

2. якість вибору інструментів ДРБС, при цьому слід 

ураховувати фактор часу та ефект мультиплікатора; 

3. якість формування системи управління 

персоналом суб’єкту ДРБС з точки зору формування 

достатнього рівня професійного та управлінського 

ресурсів; ресурсу потенційних можливостей; ресурсу 

здоров’я; особистісного ресурсу [2]; 

4. якість організаційного забезпечення 

(відповідність сформованої управлінської та організаційної 

структур регулятора поставленим перед ним цілям та 

функціональному призначенню); 

5. якість матеріально-технічного забезпечення з 

точки зору його достатності для виконання встановлених 

задач, функцій та повноважень; 

6. якість інформаційного забезпечення (наявність 

аналітичних баз даних та засобів їх обробки з 

використанням сучасних інформаційних  

та комунікаційних систем). 

Отже, на ефективність ДРБС впливають умови 
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середовища реалізації регуляторних впливів, в якому воно 

реалізується, сформованого економічними, державно-

правовими, політико-соціальними факторами; 

параметрами об’єктів на рівні банку та банківської 

системи; параметрами суб’єктів ДРБС. 
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