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"Оцінювання ефективності функціонування та розвитку банківської
системи"
Ефективність функціонування банківської системи визначає
динаміку та стійкість розвитку всієї економіки. Через розмаїття та
складність виконуваних сучасною банківською системою функцій неминуче
постає питання про те, як оцінити ефективність функціонування
банківської системи, визначити потенціал її розвитку.
Для аналізу внутрішнього потенціалу банківської системи доцільно
використовувати такі категорії об’єктів, як: центральний банк; кредитні
комерційні організації-резиденти; державні та некомерційні організаціїрезиденти, юридичні особи-резиденти; фізичні особи; агенти-нерезиденти.
Кожен елемент банківської системи має свої властивості, що
можуть бути описані за допомогою показників, які пов’язані з основними
напрямами їхньої діяльності. Відповідно до виділених об’єктів банківської
системи можна визначити показники, що характеризують результати її
діяльності. Проте значення цих показників у динаміці бувають різними –
одні зростають, інші зменшуються, одні відображають позитивну
динаміку, а інші – негативну динаміку розвитку банківської системи. Тому
виникає необхідність у визначенні інтегральної оцінки, яка комплексно
буде визначати результати функціонування банківської системи. Для
цього доцільно використовувати підхід, заснований на адаптації теорії
потенціалу та побудові шкали для визначення інтегральної оцінки
ефективності за комплексом показників.
Оскільки потенціал банківської системи – це не просто показник,
який характеризує її стан, а категорія, яка одночасно відображає сутність
методологічних основ безлічі реальних процесів і явищ, що відбуваються
в банківській системі, для обчислення потенціалу банківської системи
доцільно використовувати математичний апарат потенційних функцій, а
саме об’ємний потенціал. Це дає можливість адекватно відобразити не
лише ту чи іншу ситуацію, ті чи інші відносини, але й процеси, тенденції
їх розвитку і таким чином оцінити ефективність функціонування
банківської системи в цілому.
Використовуючи цей підхід, можна простежити за розвитком
банківської системи, де в якості інтегрального показника для оцінювання
рівня розвитку її потенціалу слід використовувати показники, що

відображають як ресурсні можливості банківської системи, так і
результати її функціонування.
Основною метою оцінювання ефективності функціонування та
розвитку банківської системи є формування конкретних практичних
рекомендацій щодо активізації банківської діяльності як на рівні окремих
банків, так і на рівні банківської системи в цілому.
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