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"Макропруденційний банківський нагляд та умови
забезпечення його ефективності"
Посилення фінансової нестабільності та дезорганізації економіки
в Україні обумовлюють посилення уваги до проблем попередження системних
ризиків та убезпечення від їх руйнівних наслідків. Провідна роль у забезпеченні фінансової стійкості належить макропруденційному банківському
нагляду, ефективність якого визначається наявністю певних передумов
та особливостей наявної в країні організаційної моделі нагляду.
Запровадження макропруденційного банківського нагляду можливе
за умов інституційної, політичної та фінансової незалежності органу нагляду,
прозорості його діяльності, реалізація яких передбачає запровадження
системи заходів відповідної спрямованості. Для здійснення макропруденційного
банківського нагляду створюється система, яка орієнтована на більш
ефективне використання ресурсів нагляду, і складається з таких підсистем забезпечення: інституційної, методологічної, законодавчо-нормативної, організаційно-комунікативної та кадрово-професійної.
Ефективність макропруденційного банківського нагляду в цьому контексті доцільно розглядати на основі застосування інституційного та функціонального підходів, що дозволяє виокремити інституційну та функціональну ефективність макропруденційного банківського нагляду.
Інституційна ефективність макропруденційного банківського нагляду
визначається наявністю відповідних органів та повнотою закріплених за
ними повноважень щодо моніторингу ризику виникнення системної банківської кризи.
У свою чергу, функціональна ефективність макропруденційного банківського нагляду характеризується повнотою та дієвістю реалізації органами нагляду функцій, спрямованих на мінімізацію ризику виникнення
системної банківської кризи, на основі запровадження безперервного
циклу нагляду.
Таким чином, підвищення ефективності макропруденційного банківського нагляду доцільно проводити за такими напрямами.
По-перше, необхідними є організація та переформатування системи
банківського нагляду в Україні, що має здійснюватися на основі вдосконалення інституційної структури нагляду та підвищення ефективності
наглядових функцій, спрямованих на мінімізацію ризику виникнення системної банківської кризи.

По-друге, доцільним є вдосконалення організаційної структури
органів банківського нагляду. Це стосується, в першу чергу, формування
профільних підрозділів з конкретних напрямів наглядової діяльності,
створених за принципом функціональної спеціалізації.
По-третє, надважливим завданням є вдосконалення інструментарію
макропруденційного банківського нагляду, адже дане питання набуває
особливої гостроти в умовах імплементації ризик-орієнтованого нагляду,
що потребує ґрунтовного перегляду техніки аналізу та оцінок діяльності
банків, які використовують власні системи оцінки ризиків.
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