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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИНКОМ УКРАЇНИ:
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
В умовах фінансово-економічної кризи та трансформації економіки

України важливо спрямувати ресурси кредитного ринку до реального
сектора. Водночас необхідно враховувати і потребу населення у
споживчому кредитуванні. Для вирішення таких різнопланових
завдань необхідно мати злагоджену систему управління кредитним
ринком.

Саме тому питанням регулювання відносин на кредитному ринку
приділяють багато уваги науковці різних країн світу. Серед них
українські – В. Міщенко, В. Стельмах, М. Карлін, А.Сомик та
зарубіжні – О. Улюкаєв, Е. Кузнєцова, М. Романовський, О. Савинна,
Дж.Е. Стігліц та ін.

Метою даної роботи є визначення головних проблем системи
управління кредитним ринком України та шляхів їх розв’язання.

Перегляд формування системи управління кредитним ринком
незалежної України засвідчує, що її фундаментом є така модель:
проведення монетарної політики та пруденційного нагляду за
банківськими установами закріплено за Національним банком
України, а розробку політики та здійснення нагляду на ринку кредитів
небанківських установ – за Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг.

З точки зору створення та функціонування основних регуляторів
кредитного ринку система є досить упорядкованою, а функції органів
управління при певному їх коригуванні у цілому відповідають функціям
органів грошово-кредитного регулювання розвинених країн світу.

Водночас взаємодія регуляторів кредитного ринку України має
досить формальний та фрагментарний характер. Про це свідчать
досить показові проблеми, які до сьогодні не вирішені.

1. Відсутність єдиного розробника загальної стратегічної політики
на ринку банківських та небанківських кредитів.

Шляхи вирішення: посилити важелі впливу Національного банку
на кредитний ринок в цілому шляхом виведення Держфінпослуг із
підпорядкування уряду до центрального банку, в якого є необхідна
наукова та матеріальна база.



2. Відсутність єдиної політики рефінансування Національним
банком України установ банківського та небанківського типу, що
здійснюють кредитно-депозитні операції.

Шляхи вирішення: створення системи рефінансування кредитних
спілок. У процесі запровадження механізмів рефінансування кредитних
спілок необхідно розробити ряд заходів, спрямованих на уніфікацію
інформації, створеної учасниками кредитного ринку, та упередження
зловживань кредитами рефінансування з боку як банківських установ,
так і кредитних спілок.

3. Відсутність єдиної статистичної бази про операції на кредитному
ринку України.

Шляхи вирішення: інформацію про кредитні операції банківських та
небанківських установ слід оприлюднювати в одному статистичному
виданні, наприклад у Бюлетені Національного банку України. Це
дозволить відслідковувати всі процеси, що відбуваються на
кредитному ринку, у цілісному вигляді та мінімізувати ризики під час
прийняття управлінських рішень у сфері грошово-кредитного
регулювання.
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