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ВПЛИВ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ
УКРАЇНИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
БАНКІВ
Ефективність роботи банків другого рівня має істотне
значення для функціонування економіки країни в цілому.
Невисока ефективність банківської системи негативно
відбивається на темпах економічного зростання, при цьому
добре
працююча
банківська
система
підвищує
ефективність макроекономічної політики держави.
Проте,
розглядаючи
ефективність
діяльності
банківської системи країни слід зазначити, що дані
показники є «побічними», оскільки банківська система є
обслуговуючою ланкою економіки країни, а, отже
першочергові завдання, які постають перед Центральним
банком стосуються підвищення ефективності національної
економіки та досягненню цінової стабільності завдяки
інструментам грошово-кредитної політики. Основний
вплив центрального банку на ефективність банківської
системи стає можливим за допомогою застосування
макропруденційного нагляду. Сьогодні в Україні органом,
що відповідає за реалізацію макропруденційного нагляду є
Національний банк України, які під стратегічною ціллю
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вбачають загальне скорочення збитків, що виникають під
час фінансової кризи, тактичною – загальне підтримання
фінансової стабільності [1]. Додатково, враховуючи
принцип охоплення всієї фінансової системи, було
створено Раду з фінансової стабільності, рішення якої
мають рекомендаційний характер.
В основі макропруденційного нагляду знаходяться
принципи упередження та контрциклічності, базування на
концепції фінансових циклів, застосування стрес-тестів,
охоплення всієї фінансової системи та взаємозв‘язку з
головною метою грошово-кредитної політики [2]. Серед
основних інструментів реалізації макропруденційного
нагляду виділяють інструменти капіталу (норматив
достатність капіталу, буфер системно-важливих банків,
буфер системного ризику, контрциклічний буфер),
кредитування (граничне співвідношення кредиту до
вартості застави (LTV), граничне співвідношення виплат
за кредитом та доходом позичальника (DTI), граничне
співвідношення суми кредиту до доходу позичальника
(LTI), встановлення норм обов'язкових резервів за
кредитами, коефіцієнт левериджу, обмеження зростання
кредитного
портфелю)
та
обмеження
розриву
ліквідності(показник чистого стабільного фондування та
покриття ліквідності) [3,4].
Дана класифікація була
складена на основі Європейської ради з системних ризиків.
Варто відмітити, що зображений інструментарій в Україні
знаходиться лише в стадії впровадження, а отже не всі
інструменти мають законодавче закріплене практичне
застосування.
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РЕПУТАЦІЙНІ РИЗИКИ БАНКІВ: ЗМІСТ ТА
ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ
Однією з основних причин виникнення світових
фінансових криз, в тому числі 2008-2009 років, була втрата
довіри з боку клієнтів як один із наслідків негативної
ділової репутації фінансово-кредитних установ. Перед
учасниками фінансового сектору однією з задач наразі
виступає
ефективне
використання
інформаційних
можливостей для збалансування інтересів їх ділових
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