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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВСТУП
Органи регулювання та нагляду у всіх країнах світу

несуть відповідальність за нормальне функціонування
банків та інших фінансових установ, а також збережен(
ня стабільності фінанасової системи. Основними при(
чинами, задля яких держава займається регулюванням
діяльності фінансових установ, є захист інтересів спо(
живачів банківських послуг та забезпечення фінансо(
вої стабільності.

Грошово(кредитна політика є частиною економічної
політики держави, що розробляється та реалізується цен(
тральним банком. З цієї позиції вона полягає у діяльності
центрального банку, направленій на регулювання обсягу
грошової маси, грошово(кредитних потоків, що надходять
з банківської системи в економіку, вартості користування
грошима. Діяльність центрального банку як регулятора
організується та здійснюється у двох формах, що мають
загальну природу та єдину ціль грошово(кредитної пол(
ітики: монетарне регулювання (грошово(кредитне регулю(
вання на макрорівні) та пруденційне регулювання (грошо(
во(кредитне регулювання на мікрорівні).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ.

Проблемам регулювання банківської системи Ук(
раїни в умовах перехідної економіки присвячені праці
Г. Башнянина, О. Вовчак, А. Гальчинського, О. Дзюб(
люка, М. Козоріз, О. Копилюк, О. Кириченко, А. Моро(
за, С. Мочерного, О. Петрика, М. Савлука, Т. Смовжен(
ко, М. Суржинського, С. Реверчука, С. Хорунжого,
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— дослідити взаємозв'язок грошово(кредитного

регулювання на макро( та мікрорівні для забезпечення
економічного зростання;

— визначити основні інструменти грошово(кредит(
ного регулювання НБУ та напрями якісної оцінки діяль(
ності банку.

РЕЗУЛЬТАТИ
Монетарне регулювання впливає на попит та пропози(

цію грошей в економіці, пруденційне (банківський нагляд)
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— на банківські ризики. Монетарне та пруденційне регу(
лювання тісно пов'язані між собою. Монетарне регулю(
вання є основою грошово(кредитної політики, стабільності
фінансового ринку та визначає рівень зовнішніх (ринко(
вих) банківських ризиків. У прагненні забезпечити
надійність функціонування банківської системи пруденц(
ійне регулювання здатне впливати на ріст грошової про(
позиції. Пруденційний нагляд займає відносно монетар(
ного підпорядковане положення, вказує межі ризикового
конкурентного середовища та керує банківськими ризи(
ками зі сторони держави. Тобто цілі банківського нагляду
відповідають цілям монетарного регулювання. Системи
монетарного та пруденційного регулювання через взає(
мозв'язок з зовнішніми ризиками (створеними макроеко(
номічним середовищем) та конкуренцією (що веде до
внутрішніх ризиків) взаємозалежні та взаємозумовлені.

Національний банк провадить монетарну політику, ре(
гулюючи темпи росту грошової маси, змінюючи відсоткові
ставки, а також встановлюючи нормативи, які обмежують
проведення активних операцій комерційних банків. Дії цен(
трального банку безпосередньо впливають на фінансовий
ринок країни, а через нього — на реальний сектор еконо(
міки, таким чином досягаються стратегічні цілі.

Оскільки центральний банк не має прямих можли(
востей впливати за допомогою власних інструментів на
досягнення кінцевих стратегічних цілей грошово(кре(
дитного регулювання, виникає необхідність опосеред(
ковування їх певними тактичними цілями, які знаходять(
ся в сфері прямого впливу Національного банку [2, c.32].

Досягнення стратегічних цілей економічного розвит(
ку прямо залежить від ефективності застосування рин(
кових інструментів. Деякі з них є автономними, інші ви(
магають доповнення іншими інструментами. Методи ре(
гулювання визначаються складом та структурними ха(
рактеристиками кредитної системи, яку вони регулю(
ють. Тому склад та підпорядкованість методів грошо(
во(кредитного регулювання відрізняються залежно від
конкретних економічних систем.

До основних інструментів грошово(кредитного регу(
лювання НБУ на макрорівні відносяться: зміна рівня
відсоткової ставки, політика обов'язкових резервів, ре(
фінансування банків та операції на відкритому ринку.
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У сучасній ринкові економіці основним та ефективн(
ішим інструментом регулювання грошової маси та інфля(
ційних процесів є політика відсоткової ставки або ставки
рефінансування. Практично всі економетричні та оптим(
ізаційні моделі монетарного регулювання включають як
один із ключових параметрів відсоткову ставку [4, c. 35].
Це зумовлено тим, що, на відміну від вимог резервуван(
ня, вона є варіантом прямого регулювання ціни банківсь(
ких кредитів. Регулювання відсоткових ставок швидко та
безпосередньо впливає на грошовий обіг. Крім того,
стабільність ставок — один з найважливіших елементів
стабільної національної грошової одиниці [1, с. 17].

Відсоткова ставка має вирішальний вплив на стан гос(
подарської кон'юнктури. Вплинути на неї можна шляхом
зміни грошової пропозиції, реалізуючи політику "дешевих"
або "дорогих грошей". У світовій практиці облікова став(
ка, з точки зору комерційних банків, — це витрати на ство(
рення резервів. Тому коли центральний банк понижає цю
ставку, він стимулює комерційні банки до видачі позик.
Відповідно видані кредити збільшують пропозицію гро(
шей. Зниження процентних ставок стимулює підприєм(
ницьку діяльність, інвестиційний процес, а отже, економі(
чний ріст. У свою чергу, підвищуючи облікову ставку, цен(
тральний банк зменшує стимули для видачі позик, що змен(
шує їх обсяг, відповідно і пропозицію грошей.

Важливим інструментом грошово(кредитної політи(
ки, особливо в умовах високої інфляції, є зміна норм
обов'язкових резервів. Теоретичною основою викори(
стання політики обов'язкових резервів є концепція гро(
шово(кредитного мультиплікатора. Суть цього методу
полягає в тому, що центральний банк встановлює обо(
в'язкове для комерційних банків відсоткове співвідно(
шення пасивів та резервів. Якісно склад цих коштів ха(
рактеризується максимальною наближеністю до грошо(
вої маси в обігу. Мета політики обов'язкового резерву(
вання полягає у посиленні залежності комерційних
банків від рефінансування зі сторони центрального бан(
ку та посилення цим нагляду за їх ліквідністю. Блоку(
вання резервів у відповідності до встановлених норм є
обов'язковим, тому є найбільшим адміністративним ме(
тодом впливу на комерційні банки. Одночасно величи(
на резервів забезпечує зобов'язання комерційних бан(
ків за депозитами або виступає гарантією вкладників.

У світовій практиці зміни норм обов'язкових резервів
не класифікують як гнучкий та оперативний інструмент
грошово(кредитного регулювання. Як показує міжнарод(
ний досвід, навіть незначне коливання цієї норми спри(
чиняє суттєві зміни у пропозиції грошей. Тому для про(
стого коректування пропозиції грошей норму резерву(
вання використовують рідко. Варто відмітити обернено
пропорційну залежність між нормами обов'язкового ре(
зервування та інфляційним потенціалом економіки, тоб(
то чим вища норма резервування, тим менше засобів зна(
ходиться в обігу, тим відповідно нижчі темпи росту цін.
Однак занадто високе підвищення резервних відрахувань
веде до пониження ділової активності, оскільки немож(
ливо ефективно використовувати залучені кошти, що, у
свою чергу, гальмує розвиток банківської системи.

Операції на відкритому ринку впливають на обсяг гро(
шової маси, перш за все, зміною грошової бази. Купуючи
чи продаючи державні цінні папери, центральний банк або
залучає резерви в банківську систему або вилучає їх з неї.

Для розширення пропозиції грошей, що випускаються в
обіг, центральний банк купує цінні папери. Суть операції
купівлі полягає в тому, що процентні активи банків обміню(
ються на високоліквідні зобов'язання центрального бан(
ку. Виникає своєрідний надлишок, який конвертується
комерційними банками у відсоткові активи. В свою чергу,
це сприяє зниженню відсоткових ставок та розширенню
пропозиції грошей через механізм мультиплікатора.

Практика рефінансування комерційних банків пе(
редбачає підтримку ліквідності банківської системи.
Навіть в найстабільнішій економіці у комерційних банків
можуть виникнути проблеми з ліквідністю. Тому цент(
ральний банк використовує систему спеціальних кре(
дитів для вирішення проблеми тимчасової неплатоспро(
можності комерційних банків.

Грошово(кредитне регулювання на мікрорівні (бан(
ківський нагляд) — це процес, в якому наглядовий орган
здійснює контроль діяльності банків відповідно до вста(
новлених вимог.

Нагляд на основі кількісних вимог передбачає вико(
нання банками вимог, що мають кількісне вираження та
базуються на об'єктивних оцінках. Такий тип нагляду доз(
воляє наглядовцям отримувати точну та об'єктивну інфор(
мацію про виконання банками нормативів, порівняти ре(
зультати їх діяльності для аналізу їх стану та місця в сис(
темі. Невиконання банком встановлених вимог веде до
застосування регулятором засобів впливу. Більшість нор(
мативних документів, що видаються органами регулюван(
ня, базуються на встановленні кількісних обмежень для
кредитних, таких як достатність капіталу, нормативи
ліквідності, розміри відкритих валютних позицій, резервні
вимоги тощо. Нагляд, що базується на кількісних вимо(
гах, дозволяє наглядовцям порівнювати показники робо(
ти банківських установ та оцінювати їхню здатність про(
тистояти шоковим ситуаціям. Однак такий підхід не ство(
рює умов для запобігання негативним явищам, оскільки
наглядовці не можуть застосовувати коректуючі заходи
до банку, який ще не вийшов за рамки встановлених лімітів.
Наглядовці не в змозі вчасно отримати інформацію про
проблеми в банку до їх настання. Вони можуть лише кон(
статувати факт порушення. Тому аналіз виконання
кількісних вимог не є достатнім для ефективного здійснен(
ня наглядових функцій та повинен бути доповнений якіс(
ним аналізом. Регулювання та нагляд на основі якісних
вимог грунтується на оцінці факторів якісного характеру,
які прямо або опосередковано впливають на діяльність
банку. Здійснення якісної оцінки — складне завдання,
оскільки процедури корпоративного управління в різних
банках суттєво відрізняються. В процесі здійснення цього
виду нагляду до банків висуваються вимоги якісного ха(
рактеру, яким він повинен відповідати. Оцінка відповідності
цим вимогам часто грунтується на професійній думці (екс(
пертній оцінці) працівників регулятора.

Основні напрями нагляду грунтуються на дотриманні
вимог якісного характеру .Оскільки якісні аспекти відоб(
ражають суб'єктивну оцінку наглядового органу та мо(
жуть допускати різноманітні відхилення, наглядовець
повинен мати у своєму розпорядженні набір інструментів,
який дозволяє йому довести свою точку зору або вима(
гати від банку покращення якісних показників своєї діяль(
ності. Базельський комітет у вересні 1998 року розро(
бив документ "Основи систем внутрішнього контролю в
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банківських організаціях". Цей документ є базовим для
наглядовців у частині якісних вимог до банків.

Із розумінням того, що для стабільної та надійної
роботи банківських установ статистичний підхід не є до(
статнім, банківський нагляд почав фокусувати свою ува(
гу на розвитку систем управління та контролю в самих
банках. Такий ризик(орієнтований підхід передбачає кон(
троль зі сторони наглядових органів за наявністю розви(
нутих інструментів виявлення, розрахунку, управління та
контролю ризиків у банківських установах. Мінімізація
банківських ризиків є однією з основних цілей банківсь(
кого регулювання в цілому та пруденційного зокрема.
Ризик(орієнтований нагляд здійснюється не відокремле(
но, а розглядається як необхідне доповнення до нагляду
за виконанням встановлених вимог (кількісних та якіс(
них). Кількісний нагляд підкріплюється якісним, при яко(
му особлива увага приділяється превентивним заходам
(ризик(орієнтований підхід). На сучасному етапі розвит(
ку банківського нагляду головним завданням є підвищен(
ня його ефективності шляхом його орієнтації на реальні
ризики банківської діяльності. Це повинно бути забезпе(
чено розвитком методики банківського регулювання, що
відповідає завданням ризик(орієнтованого нагляду, по(
кращенням практичних навиків наглядовців, розвитком
організаційних форм нагляду.

У широкому розумінні — це система, яка торкається
всіх компонентів нагляду, включаючи аналіз звітності,
систему раннього передбачення, рейтингові системи, а
також підходи до оцінки системної стійкості банківсько(
го сектора. Ризик(орієнтований підхід у вузькому ро(
зумінні полягає у виявленні в діяльності кредитних уста(
нов областей підвищеного ризику, визначенні реальних
або потенційних проблем та встановленні режиму банкі(
вського нагляду. Останній передбачає ступінь інтенсив(
ності та характеру вимог до кредитних установ, включа(
ючи, за необхідності, засоби наглядового впливу.

Теорія і практика підтверджують, що ризик це пос(
тійний супутник діяльності банків. Тому пошук оптималь(
ної моделі фінансового моніторингу банків, за якої мож(
на було б фіксувати виникнення проблем на ранніх ста(
діях їх розвитку — головне завдання розвитку банкі(
вського нагляду. Науковці відзначають, що "новий
підхід є кроком вперед із точки зору оптимізації роботи
щодо виконання незмінної функції банківського нагля(
ду — захисту інтересів вкладників і кредиторів банку"
[5, c.14]. Позиція Національного банку щодо нагляду
за всіма банками зосереджується на ризику [3].

Основними правилами ефективного банківського
нагляду Базельський комітет вважає [6, с. 232]:

— основною метою банківського нагляду є підтримка
стабільності та довіри до фінансової ситеми і тим самим
зниження ризику втрат для вкладників та інших кредиторів;

— органам нагляду необхідно заохочувати та
підтримувати ринкову дисципліну, стимулюючи хороше
корпоративне управління;

— для ефективного виконання своїх завдань орган
нагляду повинен мати оперативну самостійність, засоби
та повноваження для збору інформації як на місцях, так і
шляхом перевірки звітності, а також повноваження на при(
ведення до виконання рішень, що ними приймаються;

— наглядові органи повинні розуміти характер
діяльності, що здійснюється банками, та забезпечува(

ти, на скільки це можливо, управління ризиками, яким
вони піддаються;

— ефективний банківський нагляд вимагає, щоб оці(
нювався рівень ризику окремих банків та відповідний
чином розподілялись ресурси органів нагляду;

— органи нагляду повинні добиватись того, щоб у
банків були ресурси, необхідні для прийняття на себе ри(
зиків, включаючи достатній капітал, надійне управління та
ефективні системи контролю і бухгалтерського обліку;

— необхідне тісне співробітництво з іншими орага(
нами нагляду.

ВИСНОВКИ
Отже, на сучасному етапі для підвищення ефективності

грошово(кредитного регулювання на мікрорівні необхідно
йти в напрямі розширення його змістової практики, тобто
зкеровувати його на ті ділянки діяльності бану, які є визна(
чальними з точки зору його стійкості. Базовим принципом у
цьому стає контроль банків у напрямі попередження ризи(
кової політики (ризик(орієнтований підхід) при збереженні
його оперативної самостійності. Контроль зі сторони регу(
лятора не повинен підривати основи ринкової свободи бан(
ківської діяльності, що зумовлює розвиток банківської си(
стеми. Однак нагляд повинен стати більш ефективним. По(
єднання цього протиріччя лежить у зміщенні акцентів банк(
івського нагляду з післяопераційного контролю на системи
управління. Зміст нагляду полягає у тому, щоб не "зарегу(
лювати" діяльність банку, а захистити його від здійснення
високоризикованих операцій, даючи при цьому можливіть
абсолютно самостійного розвитку. Акцент на системі уп(
равління дає впевненість у тому, що банк може самостійно
оцінити та уникнути або мінімізувати ризики, одночасно
використовуючи ринкові можливості для розвитку своєї
діяльності, а отже, й отримання прибутку. Саме такі підхо(
ди у наглядовій практиці здатні забезпечити як стійкість
банку, так і його розвиток при одночасному інтегруванні в
макроекономічний механізм.
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