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КІЛЬКІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
МОНЕТАРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СПРИЯННІ 
ПІДВИЩЕННЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Грошово-кредитна політика як засіб переважно ринкового впливу 
на перебіг економічних процесів формує умови для економічного зрос- 
тання країни, необхідним підґрунтям якого є стабільність національ- 
ної валюти та банківської системи в Україні. Останнє значною мірою 
залежить від ефективності функціонування грошово-кредитного меха- 
нізму. Одним із базисів ефективного монетарного регулювання є до- 
віра до діяльності Національного банку України (НБУ), метою якого є 
досягнення стабільності цін, валютного курсу та банківської системи. 
Вважаємо, що вищенаведене є фундаментальним питанням у форму- 
ванні конкурентоспроможності банківської системи, сприяючи збіль- 
шенню ресурсної бази банків, доступності та активізації кредитування, 
особливо довгострокового характеру. 

Методичний підхід до кількісного оцінювання ефективності гро- 
шово-кредитного регулювання полягає в аналізі рівня стабільності бан- 
ківської системи та національної валюти. Останнє здійснюється через 
розрахунок коефіцієнтів варіації, що характеризують ступінь волати- 
льності динаміки цін та валютного курсу. Стабільність банківської 
системи пропонуємо визначати на основі побудованої нормативно- 
індексної моделі з використанням методів непараметричної статистики 
та головних компонент, що дозволяє здійснити комплексний аналіз рів- 
ня економічної ефективності, ліквідності, надійності, ризиковості, 
ступеня довіри до банківської системи і сприяє передбаченню подаль- 
шої динаміки її стану. 

Розрахунок інтегрального показника ефективності монетарного 
регулювання полягає в агрегуванні скорегованих на відповідні вагові 
коефіцієнти індикаторів стабільності цін, курсу та банківської системи. 
На основі дослідження виявлено, що найбільш суттєву роль у забезпе- 
ченні стійкого економічного зростання відіграє стабільність рівня цін, 
що обумовлює пріоритетність даного завдання в діяльності центральних 
банків багатьох країн світу. 

Проведений аналіз ефективності дії грошово-кредитного механі- 
зму на економічну динаміку виявив, що її найнижчий рівень спостеріга- 
вся в 2008 році – періоді розгортання світової фінансово-економічної 
кризи в Україні, що суттєво вплинуло на зовнішню, внутрішню ста- 
більність національної валюти, загострило існуючі недоліки функціо- 
нування банківської системи: вади кредитної політики (низькі вимоги 
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до позичальників, неврахування ризиків відсутності у них джерел прип- 
ливу іноземної валюти), надмірний рівень зовнішніх запозичень без аде- 
кватного врахування валютного ризику, відсутність стійкого позитив- 
ного іміджу банківської системи, що був зруйнований за декілька днів 
внаслідок рейдерської атаки на Промінвестбанк. Втім, підвищення ефек- 
тивності грошово-кредитної політики в 2010 р. дає підстави сподіва- 
тися на подальшу тенденцію покращення ситуації в даній сфері та 
врахування НБУ і комерційними банками уроків світової фінансово- 
економічної кризи, що сприятиме підвищенню рівня конкурентоспро- 
можності банківської системи України. 
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