
ТЕМА: ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ 

 

Мета: розглянути організацію діяльності центральних банків, 

ознайомитися зі основними напрямами грошово-кредитної політики 

Національного банку України. 
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Після вивчення цього розділу Ви зможете: 

 з’ясувати призначення центрального банку; 

 визначити роль центрального банку у формуванні пропозиції грошей 

та їх ціни; 

 зрозуміти об’єктивність виникнення емісійних банків та створення 

центральних банків; 

 отримати уявлення про співробітництво центральних банків світу 

та про створення наднаціонального центрального банку; 

 зрозуміти проблему незалежності центрального банку від органів 

державної влади та інтерпретувати чинники, що визначають його 

незалежність; 

 засвоїти основні напрями діяльності центрального банк. 

 

1. Загальна характеристика центральних банків 

 

Головною ланкою банківської та кредитної системи будь-якої держави 

є центральний банк. 



Центральний банк - це емісійно касовий центр країни (державна 

установа), що здійснює нагляд за банківською системою і несе відпо-

відальність за проведення монетарної політики в державі з метою за-

безпечення стабільного неінфляційного розвитку економіки. 

Центральні банки в їх сучасному вигляді існують порівняно недавно. 

На ранніх стадіях розвитку капіталізму чіткого розмежовування між 

центральними (емісійними) та комерційними банками не було. Комерційні 

банки активно вдавались до випуску банкнот з метою залучення капіталу. У 

міру розвитку кредитної системи проходив процес централізації банківської 

емісії в деяких великих комерційних банках. Підсумком цього процесу стало 

закріплення за одним з банків монопольного права на випуск банкнот. 

Спочатку такий банк називався емісійним, або національним, а в 

подальшому - центральним, що відповідало його зверхньому положенню в 

кредитній системі. 

Перший національний банк - шведський «Ріксбанк» - був заснований у 

1668 р. на межі переходу від феодалізму до капіталізму. В 1694 р. був 

заснований Банк Англії. Але ці банки не володіли правом на емісію 

грошових знаків і їх функції відрізнялись від функцій сучасних центральних 

банків. Так, Банк Англії спочатку повинен був фінансувати торгівлю та 

промисловість, а Банк Нідерландів — внутрішню та зовнішню торгівлю. 

Центральні банки в їхньому сучасному вигляді виникли в XIX ст. Тепер 

практично в усіх країнах світу існують центральні банки, але між ними є 

вагомі відмінності, зумовлені особливостями політичного та фінансово-

економічного розвитку країн. 

Серед різних функцій центральних банків потрібно виділити основні, 

без яких неможливе виконання головної мети центрального банку, - 

збереження стабільності національної грошової одиниці, професійному 

нагляді та координації діяльності банківської системи; та додаткові, що 

відповідають рішенню цього завдання. 



Центральні банки самостійно розробляють і впроваджують конкретні 

заходи щодо реалізації пріоритетів грошово-кредитної політики, визначених 

урядом, беруть безпосередньо участь у формуванні пропозиції грошей, щоб 

ефективно здійснювати урядові програми і стимулювати економічну 

кон'юнктуру в країні. 

Центральні банки мають особливий правовий статус, обумовлений тим, 

що вони поєднують у собі окремі риси банківської установи і державного 

органу управління. Центральні банки здійснюють банківські операції, що 

приносять дохід (кредитування комерційних банків, операції з іноземною 

валютою, операції з цінними паперами), але метою проведення цих операцій 

не є проведення прибутку. 

Центральний банк нашої країни - Національний банк України - за 

своїми функціями принципово не відрізняється від центральних банків 

інших країн. Він підзвітний Верховній раді України, а тому незалежний від 

Уряду, але активно співпрацює з ним. 

Зростаючі масштаби сучасної економічної діяльності, ускладнення 

характеру внутрішніх та зовнішніх господарських зв'язків суб'єктів 

господарювання створюють об'єктивні економічні передумови посилення 

ролі держави в регулюванні суспільного виробництва. Основні завдання 

економічної політики держави в умовах ринкової економіки зумовлені 

існуючими рівнями інфляції та безробіття, досягненням певних темпів 

економічного зростання і рівноваги платіжного балансу. Успішність 

досягнення таких цілей значною мірою залежить від ефективності роботи 

кредитно-фінансової системи країни, ключова ланка якої - центральний 

банк. Він є головним органом державного регулювання макроекономічних 

процесів за допомогою монетарних важелів. Відповідно до монетарних 

цілей центральний банк проводить державну валютну політику, основними 

критеріями визначення якої є рівень розвитку валютного ринку, валютний 

курс і пов'язана з ним стабільність національних грошей. За таких обставин 

валютно-курсова політика як одна з головних форм регулювання 



зовнішньоекономічних відносин набуває ключового значення в практичній 

реалізації державного впливу на перебіг усіх господарських процесів з 

метою реалізації стратегії економічного розвитку і розбудови ефективно 

функціонуючого ринкового механізму. 

Валютно-фінансові відносини є складовою економіки окремих країн та 

світового співтовариства в цілому. Тісні економічні зв'язки між країнами 

мають як негативний, так і позитивний вплив на стан світової та 

національної валютних систем. Саме механізми валютного регулювання 

забезпечують стабільність валютних відносин в окремій державі й у світі, 

захищають національні валютні системи від негативного впливу зовнішніх 

та внутрішніх факторів, стимулюють розвиток зовнішньоекономічних 

зв'язків, сприяють вирішенню економічних проблем держави. Перехід до 

відкритої ринковоорієнтованої економіки, що здійснюється в Україні в ме-

жах економічної реформи, розширення зовнішньоекономічної діяльності, 

спрямованої на поглиблення світогосподарських зв'язків, зумовили 

необхідність глибокого, всебічного обґрунтування тих принципових змін, 

що відбуваються в процесах валютного регулювання в умовах переходу від 

адміністративно-командної до ринкової економіки. 

Основною метою грошово-кредитної та валютної політики, як 

правило, є стабільний рівень цін та стабільність грошової одиниці. 

Цінову стабільність у якості кінцевої мети грошово-кредитної політики 

обирають, насамперед, економічно розвинуті країни, зокрема це стосується 

країн, де центральні банки таргетують інфляцію. Першими про цінову 

стабільність подбали влади Нової Зеландії (1990 р.) та Канади (1991 р.), 

згодом до них приєднались Велика Британія, Фінляндія, Швеція, Австралія 

та Іспанія. У європейській системі центральних банків влада кожної країни 

обрала первинною метою своєї політики цінову стабільність. В Японії у 1998 

р. законодавство про центральний банк було переглянуто, у результаті чого 

цінова стабільність була визначена як принцип валютного та грошово-

кредитного регулювання (табл. 11.1). 



У законах про центральний банк країн, що розвиваються, та країн з 

перехідною економікою кінцевою метою зазначено «внутрішня та зовнішня 

стабільність національної грошової одиниці» - низька інфляція та стійкий 

валютний курс. 

Таблиця 11.1 Кінцеві цілі діяльності центральних банків «Великої 

сімки» 

Грошова влада Мета грошово-кредитної політики 

ФРС США Ефективне сприяння цілям максимальної 

зайнятості, стійких цін та помірних довгострокових 

відсоткових ставок 

Банк Канади Сприяння результатам економічної діяльності та 

поліпшенню життя канадців шляхом збереження 

низької, стійкої та передбачуваної інфляції  

Банк Англії 1. Грошова стабільність (цінова стабільність та 

довіра до національної валюти) 

2. Фінансова стабільність (виявлення та 

скорочення загроз фінансової системи в цілому 

Банк Франції Забезпечення цінової стабільності (згідно з 

Маастрихтською угодою в межах єврозони) 

Німецький Бундесбанк Забезпечення цінової стабільності (згідно з 

Маастрихтською угодою в межах єврозони) 

Банк Італії  Забезпечення цінової стабільності (згідно з 

Маастрихтською угодою в межах єврозони) 

Банк Японії 1. Емісія банкнот, а також валютне та грошово-

кредитне регулювання. 

2. Забезпечення безперебійних розрахунків між 

банками та іншими фінансовими інститутами, 

сприяння впрорядкованому фінансуванню 

фінансової системи  

 

Україна не є винятком - ст. 99 Конституції України встановлено 

особливий конституційно-правовий статус Національного банку України, а 

його основною функцією названо забезпечення стабільності грошової 

одиниці України. 

Відповідно до ст. 6 Закону «Про Національний банк України», на 

виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотриманню 

стабільності банківської системи, а також, у межах своїх повноважень, — 

цінової стабільності. Це пояснюється дією у сфері забезпечення цінової 

стабільності чинників, які перебувають поза межами монетарної політики 



НБУ і до яких належать: адміністративне регулювання цін з боку уряду, 

практика монопольного ціноутворення, незавершеність структурних реформ, 

низька потужність фондового ринку, зовнішні та внутрішні цінові шоки. 

 

2.Функції центральних банків 

 

Основні функції, що здійснюються всіма без винятку центральними 

банками, поділяються на регулювальні, контрольні та обслуговувальні. До 

регулювальних функцій відносять: 

- управління сукупним грошовим оборотом; 

- регулювання грошово-кредитної сфери; 

- регулювання попиту та пропозиції на кредит. Під контрольними 

функціями розуміють: 

- здійснення контролю за функціонуванням кредитно-банківської 

системи; 

- проведення валютного контролю. Обслуговувальні функції 

здійснюються в разі: 

- організації платіжно-розрахункових відносин комерційних банків; 

- кредитування банківських установ та уряду; 

- виконання центральним банком ролі фінансового агента уряду. 

Розглянемо ці функції більш детально. 

Регулювальна функція, яка притаманна всім без винятку центральним 

банкам, включає розроблення та проведення грошово-кредитної політики, 

яка включає в себе: 

- визначення напрямів розвитку грошово-кредитної політики; 

- вибір основних інструментів грошово-кредитної політики; 

- створення та впровадження статистичної бази даних по грошовій масі, 

кредитах та заощадженнях; 



- проведення аналізу і досліджень з проблем економіки та грошово-

кредитної сфери даної країни або інших держав, які створюють основу 

грошово-кредитної політики; 

- складання грошових програм та контроль за їхнім виконанням. 

Не менш важливою регулювальною функцією центрального банку є 

регулювання попиту та пропозиції на кредит та іноземну валюту, що 

здійснюється за допомогою проведення інтервенцій на грошовому та 

валютному ринках. З метою кредитної експансії центральні банки 

застосовують заходи щодо зниження рівня ліквідності кредитно-банківських 

інститутів, а при кредитній експансії застосовують протилежні дії. 

Аналогічне значення мають валютні інтервенції. 

Контроль за функціонуванням кредитно-банківської системи - одна з 

основних функцій центральною банку, яка зумовлена необхідністю 

підтримати стабільність цієї системи, оскільки довіра до національної 

грошової одиниці допускає наявність стійких та ефективно працюючих 

кредитно-банківських інститутів. 

Не менш важливою контрольною функцією центрального банку є 

здійснення валютного контролю та валютного регулювання. 

Забезпечення безперебійного функціонування системи готівкових та 

безготівкових розрахунків - одна з обслуговувальних функцій центрального 

банку. 

Першочергово діяльність центрального банку в цій сфері обмежувалась 

випуском в обіг паперово-грошових знаків. Грошова емісія і зараз є основою 

діяльності всіх центральних банків. У подальшому в міру розвитку 

безготівкових розрахунків центральний банк почав виступати в ролі 

організатора і учасника платіжно-розрахункових відносин. 

За допомогою кредитування уряду центральні банки здійснюють 

фінансування державного боргу та дефіциту державного бюджету. Це 

особливо широко використовується в країнах, що розвиваються, де позики 

центрального банку уряду становлять значну частину їхніх активів. І 



навпаки, розвинуті держави уникають подібної практики. У зв'язку з цим така 

функція належить не до основних, а до додаткових. 

Ще одна обслуговувальна функція центрального банку - здійснення ним 

ролі фінансового агента уряду, тобто ведення урядових рахунків та 

управління активами різних урядових відомств. У деяких країнах, наприклад 

у США, центральні банки здійснюють цю функцію разом з комерційними 

банками. В інших державах, наприклад в Італії, центральний банк є 

практично бухгалтером урядових установ. 

Додаткові функції центрального банку не пов'язані безпосередньо з його 

головним завданням (збереженням стабільності національної грошової 

одиниці), але сприяють його реалізації. До цих функцій відносять: керування 

державним боргом, проведення аналітичних розслідувань та ведення 

статистичної бази даних, виготовлення банкнот тощо. 

Функції проведення аналітичних та статистичних досліджень за своїм 

характером можуть бути досить неоднаковими та нерівнозначними в 

центральних банках різних країн. Аналіз у сфері грошово-кредитної та 

валютної політики в основному ґрунтується на даних платіжних балансів. У 

деяких країнах (Бельгії, Німеччині, Франції, Нідерландах, Японії) це 

зумовлено делегуванням центральному банку функції збору та аналізу такого 

роду даних. 

Завдання всіх центральних банків - випуск в обіг банкнот та 

забезпечення їхньої циркуляції на території країни. При цьому лише деякі 

центральні банки (Італії, Великобританії, Бельгії, Іспанії) мають спеціальні 

структурні підрозділи з випуску банкнот. 

Таким чином, центральні банки - це органи державного регулювання 

економіки, яким надано монопольне право випуску банкнот, регулювання 

грошового обігу, кредиту, валютного курсу, зберігання золотовалютних 

резервів. Центральний банк є "банком банків", фінансовим агентом уряду при 

обслуговуванні державного бюджету. 

 

 



3. Національний банк України та його функції 

В Україні центральним банком є Національний банк України (НБУ). 

Він являє собою перший рівень банківської системи. НБУ створений згідно 

із Законом України «Про банки і банківську діяльність» і діє на підставі 

Закону «Про Національний банк України». Як центральний банк, НБУ 

виконує такі основні функції: 

- емісія грошей та організація їхнього обігу; 

- є кредитором останньої інстанції для комерційних банків; 

- організація розрахунків між банками; 

- обслуговування державного боргу країни; 

- проведення операцій на ринку державних цінних паперів та валютному 

ринку; 

- видача комерційним банкам ліцензій на здійснення банківських 

операцій та операцій з іноземною валютою; 

- контроль за діяльністю комерційних банків. 

- визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських 

технологій, створює, координує і контролює електронні платіжні засоби; 

- складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування; 

- здійснює валютне регулювання і валютний контроль, визначає порядок 

здійснення платежів в іноземній валюті; 

- забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів та 

здійснення операцій з ними; 

- організовує інкасацію і перевезення банкнот та інших цінностей; 

- здійснює інші функції в межах Закону «Про НБУ». 

Він виконує традиційні функції, характерні для центрального банку 

держави: є емісійним і розрахунковим центром держави, "банком банків" і 

банкіром уряду. Він здійснює регулювання і контроль за кредитно-

фінансовою системою країни в цілому (рис. 11.1). 

 



 

Рис. 11.1 Основні функції Національного банку України 

Основна функція Національного банку України – це організаційне 

забезпечення стабільності грошової одиниці та грошово-кредитної 

політики (ГКП). 

За її організацію відповідає та спеціальна структура - рада - НБУ на 

правах одного з двох керівних органів цього банку, перед якою поставлені 

завдання грошово-кредитної політики на кожний рік, засади якої 

розробляються та затверджуються до 15 вересня поточного року. До 

реалізації завдань, визначених в основних засадах, залучається й апарат НБУ. 

Через грошово-кредитну політику можна досягти вирішення 

загальноекономічних цілей держави, зокрема: зростання виробництва, 

зростання зайнятості, стабілізація цін та відсоткових ставок, 

збалансування платіжного балансу, стабілізація валютного ринку та ін.  

Національному банку надане монопольне право на випуск грошей в обіг. 

Казначейство ж Міністерства фінансів України не має права емісії грошей і 

здійснює фінансування державних витрат у межах доходів, що надійшли в 

бюджет, а також отриманих кредитів. Цим самим забезпечується кредитна 

основа сукупного грошового обігу України. 



Національний банк України як емісійний центр країни здійснює випуск 

в обіг грошей на кредитній основі. Це відбувається шляхом кредитування 

комерційних банків, уряду, а іноді й великих підприємств. Для цього банк 

прогнозує необхідну для розвитку економіки грошову масу (як готівкову, так 

і безготівкову), стежить за співвідношенням грошей в обох сферах грошового 

обігу. 

Процедура випуску грошей в обіг здійснюється шляхом продажу 

банкнот і монет комерційним банкам в обмін на їхні резерви, що містяться на 

окремому кореспондентському рахунку в НБУ. Він також здійснює емісію 

депозитних грошей шляхом кредитування комерційних банків, купівлі 

іноземної валюти, золота та цінних паперів уряду (казначейських білетів, 

облігацій тощо). 

Отже, НБУ, використовуючи названі канали емісії грошей, збільшує 

свої активи - переважно у формі боргових зобов'язань. Збільшення активів 

приводить до відповідного зростання його пасивів - створення грошей. 

Національний банк України був створений у 1991 р. Він становить 

систему єдиного банку, що включає в себе центральний апарат, 

розташований у Києві, Кримське республіканське і 24 обласні управління. 

Управління НБУ діють від його імені в межах наданих їм повноважень і 

функцій. Вони підзвітні Правлінню банку. 

До функціональних підрозділів НБУ належать обчислювальні, 

розрахунково-касові центри, регіональні і Центральна розрахункові палати. 

Структурним підрозділом НБУ виступає апарат інкасації. Керівним органом 

НБУ є Правління, яке очолює Голова Правління (рис. 11.2). 

Як розрахунковий центр країни НБУ встановлює правила проведення 

безготівкових розрахунків господарськими суб'єктами, а також організовує 

розрахунки між комерційними банками в Україні. Він представляє інтереси 

держави у відносинах з центральними банками інших країн, у міжнародних 

фінансово-кредитних установах. 

 



 

 

Рисунок 11.2 Організаційна структура НБУ 

 

НБУ встановлює правила і проводить реєстрацію комерційних банків, 

видає ліцензії на проведення валютних операцій, здійснює нагляд за 

діяльністю комерційних банків на території України. 

Як банк банків, він веде рахунки комерційних банків, здійснює їхнє 

розрахунково-касове обслуговування, надає кредити комерційним банкам, 

установлює правила функціонування міжбанківського кредитного ринку в 

Україні. 

НБУ організовує касове виконання бюджету банківською системою 

України, надає кредити уряду. На нього покладене виконання операцій щодо 

розміщення державних цінних паперів, обслуговування внутрішнього 

державного боргу. 

Крім того, на Національний банк покладене виконання операцій, 

пов'язаних із функціонуванням валютного ринку України. Він за 

узгодженням Кабінетом Міністрів установлює офіційний курс національної 

грошової одиниці, створює валютні резерви, організовує операції з 

монетарними металами. 

 



4. Грошово-кредитна політика НБУ 

 

Однією з найважливіших регулювальних функцій, яка притаманна всім 

без винятку центральним банкам, є розробка та проведення 

високоефективної грошово-кредитної політики (ГКП) - це один із 

елементів економічної політики держави, який становить сукупність 

заходів, спрямованих на зміну грошової маси в обороті обсягів кредитів, 

рівня відсоткових ставок та інших показників грошового обороту і ринку 

позичкових капіталів. 

В Україні головним суб'єктом грошово-кредитної політики є 

Національний банк. Як передбачено конституцією України, Рада НБУ 

самостійно розробляє основні засади грошово-кредитної політики та 

здійснює контроль за її проведенням. 

Грошово-кредитна політика спрямована на досягнення стабільного 

економічного зростання, низького рівня інфляції та безробіття. 

У зарубіжній економічній літературі грошово-кредитна політика 

поділяється на «вузьку» й «широку». «Вузька» грошово-кредитна політика, 

на думку деяких заокеанських та західноєвропейських економістів, 

забезпечує стабільність національної валюти за допомогою проведення 

валютних інтервенцій, змін рівня облікової ставки, а також інших 

інструментів, що впливають на стан національної грошової одиниці. 

"Широка" грошово-кредитна політика безпосередньо впливає на обсяг 

грошової маси в обороті. 

Основні напрями (типи) грошово-кредитної політики, які обирає 

центральний банк (НБУ): 

- політика грошово-кредитної рестрикції (політика «дорогих» грошей); 

- політика грошово-кредитної експансії (політика «дешевих» грошей). 

Зміст грошово-кредитної політики НБУ структурно можна відобразити 

на схемі (рис. 11.3). 



 

Рис. 11.3 Зміст грошово-кредитної політики НБУ 

Залежно від обраних цілей визначаються інструменти грошово-

кредитної політики, вибір яких є прерогативою НБУ. 

Усі їх можна поділити на дві групи (рис. 11.4): 

- інструменти опосередкованого впливу на грошовий ринок та 

економічні процеси; 

- інструменти прямого впливу. 

Методами реалізації грошово-кредитної політики в обох її напрямах 

можуть бути: 

- дисконтна політика; 

- операції на відкритому ринку; 



- зміна норм обов'язкових резервів комерційних банків у центральному 

банку; 

- державне регулювання окремих видів кредитів та кредитування 

окремих економічних суб'єктів тощо. 

Будучи посередником між державою та банківською системою, 

центральний банк покликаний регулювати грошові та кредитні потоки за 

допомогою певних інструментів. Вибір цих інструментів досить широкий. 

Їхнє використання може змінюватися залежно від спрямованості економічної 

політики країни, ступеня відкритості її економіки, традицій та інших 

конкретних обставин. Існуючі в розпорядженні центрального банку 

інструменти грошово-кредитного регулювання поділяються за: 

- безпосередніми об'єктами впливу (пропозиція грошей, ставка відсотка, 

валютний курс, швидкість обігу грошей та ін.); 

- за характером параметрів, що встановлюються під час регулювання 

(кількісні - кредитні можливості банків, якісні - вартість банківських 

кредитів); 

- за строками впливу (короткострокові - тактичні; довгострокові - 

стратегічні); 

- за формою впливу (прямі, опосередковані). 

Вибір інструментів грошово-кредитної політики залежить від завдань, 

які вирішуються на конкретному етапі економічного розвитку. На 

початкових етапах переходу до ринкових відносин найбільш 

результативними є, наприклад, прямі механізми втручання центрального 

банку в грошово-кредитну сферу. З розвитком ринкових відносин 

спостерігається перехід до опосередкованих (економічних) методів 

державного управління грошовим оборотом. 

Грошово-кредитна політика охоплює чотири класичні за змістом 

механізми монетарної політики: 

1) здійснення операцій на відкритому ринку; 



2) регулювання облікової ставки на позики, що надаються центральному 

банку; 

3) регулювання норми банківських резервів. 

Кожний із зазначених механізмів має набір власних інструментів 

формування, вдосконалення яких здійснюється десятиріччями і дає 

можливість вирішити комплекс проблем грошової політики; 

4) визначення засобами ринкового механізму реальної вартості 

державного боргу, а значить, і цінних паперів, що його обслуговують. 

Інструменти монетарної політики представлені на рис. 11.4. 

Розглянемо деякі з них докладніше. 

Операції на відкритому ринку - це найбільш застосований інструмент 

грошово-кредитної політики в країнах з високорозвинутими економіками. 

Сутність операцій на відкритому ринку полягає в тому, що, купуючи цінні 

папери на ринку, НБУ додатково спрямовує в оборот відповідну суму грошей 

і цим збільшує банківські резерви, внаслідок чого потім збільшується і 

загальна маса грошей в обороті. Продаючи цінні папери зі свого портфеля, 

він вилучає на відповідну суму банківські резерви, а згодом зменшується і 

загальна маса грошей в обороті. У результаті цих операцій відповідно 

збільшується чи зменшується пропозиція грошей, що впливає в кінцевому 

підсумку на кон'юнктуру товарних ринків. 

При здійсненні операцій на відкритому ринку купівлі-продажу 

казначейських векселів та облігацій (взаємодія НБУ з Урядом) НБУ 

забезпечує: 

- бездефіцитне фінансування державних витрат, а звідси - управління на 

цій основі державним боргом; 

- надання об'єктам ринкової економіки надійних і високоліквідних 

інструментів для тимчасового розміщення власних фінансових ресурсів; 

- надання можливості центральному банку економічними засобами 

впливати не лише на попит і пропозицію грошей, а й на співвідношення їхніх 

структурних агрегатів. 



 

 

Рисунок 11.4. Інструменти монетарної політики 

Також, при здійсненні операцій на відкритому ринку з купівлі-продажу 

казначейських векселів та облігацій (взаємодія НБУ з Урядом) - НБУ 

забезпечує: 

- бездефіцитне фінансування державних витрат, а звідси - управління на 

цій основі державним боргом; 

- надання об'єктам ринкової економіки надійних і високоліквідних 

інструментів для тимчасового розміщення власних фінансових ресурсів; 

- надання можливості центральному банку економічними засобами 

впливати не лише на попит і пропозицію грошей, а й на співвідношення їх 

структурних агрегатів. 



В умовах високорозвинутого ринку цінних паперів цей інструмент 

монетарної політики має суттєві переваги, зокрема: 

- високу оперативність. Наприклад, якщо НБУ вирішив збільшити чи 

зменшити пропозицію грошей та її розмір, то він може негайно дати 

розпорядження своїм дилерам купити чи продати цінні папери на відповідну 

суму; 

- на дію цього інструменту не впливають ніякі інші суб'єкти ринку, крім 

центрального банку, що робить його регулювальний вплив досить значним і 

ефективним. 

Недоліком цього інструменту є те, що для його ефективного 

використання потрібна згода всіх контрагентів на відкритому ринку 

(продати чи купити цінні папери. 

За допомогою управління обов'язковими резервами центральний банк 

має можливість впливати через базу грошової маси на кредитоспроможність 

комерційних банків, в тому числі на розміри кредитної мультиплікації. 

Відповідно до цього, механізм управління обов'язковими резервами 

розглядається теорією та практикою грошей як один із найдієвіших 

механізмів монетарної політики (має негайну та невідворотну дію). 

Механізм цього інструменту полягає в тому, що центральний банк 

установлює для всіх банків та інших депозитних установ норму обов'язкового 

резервування залучених коштів зі зберіганням відносної суми їх на 

кореспондентських рахунках чи в касах без права використання і без виплати 

відсотків по них. Збільшуючи норму обов'язкового резервування, НБУ 

негайно скорочує обсяг надлишкових резервів банків, зменшує їхню 

кредитну спроможність, знижує рівень мультиплікації депозитів, і навпаки. 

Цей інструмент монетарної політики має перевагу, тому що він однаково 

впливає на всі банки, змінюючи пропозицію грошей негайно і досить 

потужно, але він має і значні недоліки, зокрема: підвищення норми 

обов'язкового резервування може призвести всі банки з невеликим 



надлишковим резервом в неліквідний стан, оскільки НБУ обмежує їхні доходи 

за активними операціями. 

Поряд із вище означеними механізмами винятково важливим 

інструментом монетарної політики є регулювання облікової ставки. Через 

зміну облікової ставки збільшується або зменшується на грошовому ринку 

пропозиція кредитних ресурсів. 

Механізм його полягає в тому, що центральний банк установлює ставки 

відсотків (облікова ставка НБУ) за позичками, які він надає комерційним 

банкам у порядку їхнього рефінансування. Збільшуючи рівень облікової 

ставки, НБУ стримує попит комерційних банків на свої позики та 

мультиплікацію депозитів і врешті-решт зменшує зростання пропозиції 

грошей в економіці. В результаті цієї операції на монетарному ринку гроші 

починають «дорожчати», зумовлюючи падіння ринкової кон'юнктури. 

Відсоткова політика має певні недоліки, зокрема вплив на пропозицію 

грошей не досить чіткий і оперативний. Для комерційних банків та інших 

суб'єктів господарювання важлива не проста зміна відсоткової ставки, а 

зміна її співвідношення з ринковими відсотковими ставками, за якими вони 

одержують позички в інших кредиторів і самі надають позики. 

Використовуються й інші інструменти грошово-кредитної політики і 

механізми регулювання грошового обороту. Це свідчить, що грошово-

кредитна політика може бути ефективною лише в разі комплексного 

застосування різних важелів монетарного регулювання. 

Грошово-кредитна політика повинна бути гнучкою, узгодженою із 

загальними механізмами макроекономічного регулювання. Монетарна 

політика має бути узгоджена з фіскальною, зовнішньоекономічною і 

валютною політикою. 

Отже, найпоширенішим і найдієвішим механізмом впливу на економіку 

в цілому і грошову систему зокрема є інструмент опосередкованого 

(економічного) впливу і в особливості операції на відкритому ринку. Вони не 



мають різкого негативного впливу на ефективність роботи банківської 

системи і легко контролюються центральним банком. 

 

5. Валютна політика та роль НБУ в її реалізації 

Система валютного регулювання в Україні формувалась у складних і 

суперечливих соціально-економічних умовах. Вони характеризувались 

різким падінням обсягів виробництва, розривом традиційних господарських 

зв'язків між республіками СРСР та колишньої Ради Економічної 

Взаємодопомоги (РЕВ), гіперінфляцією, посиленням хаотичних процесів в 

економіці. 

На практиці використання такої системи означало реальне введення 

режиму конвертованості валюти без попереднього забезпечення її 

економічних передумов (конкурентоспроможної економіки, соціальних 

"амортизаторів", гнучкої системи цін, розвинутої банківської 

інфраструктури, помірних темпів інфляції тощо). Результатом такого підходу 

стала хронічна нерівновага на валютному ринку (нестача пропозиції), 

постійна девальвація національної валюти, доларизація внутрішнього обігу 

та бартеризація зовнішньоторгового обороту. 

Нормативно-правові передумови управління валютною сферою в 

Україні як незалежній державі були закладені прийняттям 16 квітня 1991 р. 

Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Обов'язковому 

розподілу підлягала виручка в іноземній валюті від зовнішньоекономічної 

діяльності всіх суб'єктів цієї діяльності. 

У 1993 р. вводиться в дію Декрет Кабінету Міністрів України № 15 від 

19 лютого «Про систему валютного регулювання і валютного контролю». 

Цим Декретом визначаються основні принципи валютного регулювання в 

країні, порядок виконання валютних операцій, функції державних органів, 

що забезпечують валютне регулювання, а також права і обов'язки суб'єктів 

валютних відносин та їхню відповідальність за порушення валютного 

законодавства. 



Згідно з Декретом, єдиним законним платіжним засобом на території 

України є валюта України. У зв'язку з цим усі надходження резидентам 

країни в іноземній валюті підлягають обов'язковому продажу через 

уповноважені банки. 

У статті 8 Декрету «Валютний (обмінний) курс» визначається, що рівень 

валютного курсу встановлюється «Національним банком України на підставі 

результатів торгів валютними цінностями на міжбанківському валютному 

ринку України». 

З жовтня 1994 р. розпочався новий етап розвитку валютного 

регулювання в Україні. Суть його полягала в подальшій лібералізації 

валютного ринку, встановленні єдиного обмінного курсу для готівкових 

розрахунків, у підготовці передумов для введення нової грошової одиниці - 

гривні. Підвалини цього етапу закладалися Указом Президента України від 

22 серпня 1994 р., котрий визначав правові рамки функціонування 

міжбанківського валютного ринку і передбачав у II півріччі 1994 р. 

забезпечити поступове зближення й уніфікацію офіційного і ринкового 

валютних курсів. 

На цьому етапі розвитку валютного регулювання, що тривав до вересня 

1996 р., основним напрямом валютної політики, передбаченим програмою 

економічних реформ Президента України, було здійснення заходів щодо 

поступової лібералізації та децентралізації валютного ринку України, а саме: 

- створення умов, які щонайбільше наближали б курс національної 

валюти до його реального значення (розформування Тендерного комітету, 

визначення курсу українського карбованця на підставі відновлених торгів на 

УМВБ); 

- забезпечення пріоритету національної валюти як платіжного засобу 

через поступове обмеження готівкового та безготівкового обігу іноземної 

валюти в Україні; 

- здійснення децентралізації внутрішнього валютного ринку (створення 

незалежних валютних бірж у різних регіонах країни, зняття обмежень на 



здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку з купівлі-продажу 

іноземної валюти щодо поточних операцій); 

- здійснення лібералізації внутрішнього валютного ринку (поступове 

скорочення обмежень щодо використання валюти та форми платежів). 

Розвиток валютного ринку в Україні, забезпечення внутрішньої 

конвертованості та певна стабілізація національної валюти створили 

передумови для того, щоб Україна в травні 1997 р. могла заявити про 

приєднання до статті VIII Статуту МВФ. Це означало, що з юридичного 

погляду в рамках світової валютної системи гривня стала вільно 

конвертованою валютою за поточними операціями. 

Після успішного впровадження гривні восени 1996 р. Україна вийшла на 

новий рівень своєї стабілізаційної політики, адже введення нової грошової 

одиниці в країнах з перехідною економікою часто розглядається як важливий 

необхідний крок започаткування реального відродження економіки. Валютна 

політика 1997 р. характеризувалася своєю послідовністю і прозорістю, що 

було зумовлено встановленням чіткого валютного коридору та його 

утримуванням протягом усього року. 

У 1999 р. валютна політика зазнала ще одного нового повороту, що 

суттєво відрізняв її реалізацію від такої, що спостерігалась у два попередні 

роки. Стрімка девальвація в 1999 р. була продовженням кризи 1998 р., а 

слабкі структурні перетворення не дали можливості усунути кризові 

чинники. Головною ознакою валютної політики року стало безумовне 

наповнення валютних резервів центрального банку в умовах наближення 

високих виплат обслуговування зовнішніх боргів і фактично повної відмови 

від інтервенцій на підтримку національної валюти. Наслідком такої політики 

стало падіння гривні в другій половині 1999 р. - на початку 2000 р. 

Відповідно до грошово-політичних цілей НБУ проводить поточну 

валютну політику та довгострокову або стратегічну (структурну) 

валютну політику. 



Поточна валютна політика - це сукупність заходів, спрямованих на 

щоденне оперативне регулювання валютного курсу, валютних операцій, 

функціонування валютного ринку та ринку золота, в тому числі за допомогою 

дисконтної та девізної політики, зокрема валютної інтервенції, валютних 

обмежень, валютного субсидування та диверсифікації валютних обмежень. 

Головним завданням поточної валютної політики є забезпечення 

нормального функціонування національної валютної системи, уникнення 

стійкого від'ємного сальдо платіжного балансу країни, узгодження інтересів 

експортерів та імпортерів. 

Основна мета проведення поточної валютної політики: 

- підвищити ефективність зовнішньоекономічних зв'язків через 

проведення політики курсоутворення; 

- забезпечити стабільність у сфері обміну, що опосередковується 

використанням іноземної валюти; 

- підвищити ліквідність національних грошей (це поняття не тотожне з 

міжнародною ліквідністю країни); 

- підтримати збалансованість статей платіжного балансу. Поточна 

валютна політика також передбачає: 

- поточне регулювання системи валютних обмежень і системи 

економічних нормативів (зокрема проведення операцій на страховому ринку, 

фондовому та інших сегментах фінансового ринку); 

- створення сприятливих умов для інвестування національної економіки; 

- оперативне регулювання кон'юнктури валютного ринку за допомогою 

інтервенцій для зменшення спекулятивного тиску на валютний ринок; 

- вдосконалення організаційно-правової структури валютного ринку; 

- здійснення жорсткого контролю за операціями з переміщення капіталу 

резидентами й нерезидентами на валютному ринку; 

- вдосконалення контролю за експортно-імпортними операціями; 

- вдосконалення міждержавних розрахунків і опрацювання можливостей 

різноманітних форм інтеграції; 



- вдосконалення механізму курсоутворення відповідно до структурних 

змін в економіці; 

- проведення валютно-курсової політики, яка ґрунтується на цільових 

орієнтирах сфери грошово-кредитних відносин. 

Поточна валютна політика здійснюється на основі щоденних операцій 

на валютному та фінансовому ринку, а також за допомогою застосування 

контролюючих та регламентуючих важелів впливу на сферу валютних 

операцій. Тобто повсякденний рух валютних цінностей між учасниками 

економічних процесів є об'єктом регулятивного впливу поточної валютної 

політики держави. Важливим елементом проведення поточної валютної 

політики є таргетування валютного курсу. 

Центральний банк країни, яка щільно інтегрована у світогосподарські 

зв'язки і, крім того, має значну частку експорту та імпорту у ВВП, може 

розглядати рівень зовнішньої купівельної спроможності національних 

грошей (валютний курс) як проміжний орієнтир монетарної політики. Це 

означатиме, що стан зовнішнього сектора економіки є як джерелом, так і 

об'єктом впливу на вектор монетарної політики. Коливання зовнішньої 

купівельної спроможності національних грошей багато в чому впливають на 

стан не тільки реального, а й фінансового сектора. Крім того, валютний ринок 

відображає ту активність кредитних інститутів, яка не пов'язана з 

кредитуванням економіки. Тобто надлишкова ліквідність банківської 

системи спрямовується на валютні спекуляції, які можуть дестабілізувати 

платіжний баланс країни. Тому НБУ часто обирає за один з проміжних 

орієнтирів валютний курс, намагаючись нівелювати вплив на нього тих 

процесів, що не пов'язані з тенденціями світової економіки чи тенденціями в 

реальному секторі національного господарства. 

Якщо НБУ передбачає високу ймовірність впливу на валютний курс 

суто монетарних чинників, то використання інструментів грошово-

кредитного регулювання спрямовується на те, щоб вивільнити його зі сфери 

впливу цих негативних тенденцій. 



Стратегічна або структурна валютна політика охоплює досить 

тривалий період та передбачає проведення довгострокових заходів 

структурного характеру щодо послідовної зміни валютного механізму, а 

саме: реструктуризацію платіжного балансу країни, зміни у сфері 

розрахунків в іноземній валюті, запровадження конвертованості валюти 

тощо. До довгострокової валютної політики включають політику щодо участі 

в міжнародних організаціях валютно-фінансового співробітництва, оскільки 

членство країни в цих організаціях потребує прийняття певних зобов'язань 

щодо вектора та характеру валютної політики. Важливим критерієм 

відмінності структурної валютної політики від поточної є реформістський 

характер заходів у довгостроковій перспективі, що спрямовуються на заміну 

чи реновацію ключових компонентів валютної системи. До них відносять: 

- порядок міжнародних розрахунків; 

- режим валютних курсів; 

- політику щодо золотовалютних резервів; 

- режим конвертованості валют; 

- участь у міжнародних організаціях тощо. 

Об'єктивними факторами структурної політики є посилення економічної 

взаємозалежності національних господарств, зміни їх місця і ролі у 

світогосподарських відносинах, сталість інтересів їхніх суб'єктів. 

Довгострокова валютна політика як сукупність заходів, спрямованих на 

здійснення тривалих структурних змін у світовій валютній системі, впливає 

на поточну політику. 

В Україні протягом усього періоду реформування економіки політика 

обмінного курсу Національного банку відображала основні напрями 

реалізації грошово-кредитної політики, спрямованої на обмеження чи 

експансію на грошовому ринку. Це відображалося на виборі конкретного 

режиму встановлення валютного курсу. На практиці це означає, що валютно-

курсова політика НБУ за весь період ринкової трансформації ґрунтувалася на 



послідовному використанні усіх видів режимів обмінних курсів: плаваючого, 

фіксованого, обмежено плаваючого і регульовано плаваючого. 

Протягом усього часу існування гривні не припинялися широкі дискусії 

про режим валютного курсу для України, а іноді навіть поновлювалися 

дискусії про доцільність повернення до множинного курсоутворення. До 

кінця 1994 р. в Україні практикувалися множинні обмінні курси. 

Необхідність їх була зумовлена вимогами адміністративного обмеження 

доступу на валютні ринки (для штучного зменшення попиту, насамперед 

готівкового, у 1993 р. був зафіксований рекордний рівень інфляції - більше 

10000 % на рік), а також широким лобіюванням експортно-імпортних 

операцій (насамперед пов'язаних зі значним реекспортом сировинних та 

низько технологічних матеріалів). 

Така множинність утримувала як високі спекулятивні тенденції 

внаслідок високих валютних премій на різних ринках, так і підвищувала 

реальний обмінний курс, роблячи товари українських виробників 

неконкурентними внаслідок переоцінки національної валюти. Офіційний та 

ринково-формовані курси відрізнялися у 2-3 рази. Лише з листопада 1994 р. 

офіційний курс почав визначатися за результатами аукціонних торгів, а в 

1996 р. після впровадження нової грошової одиниці - гривні вдалося 

скоротити різницю між біржовими та готівковими ринками. Валютні премії, 

які виникають внаслідок різниці множинних курсів, часто безпосередньо 

пов'язуються з вигодами тіньового сектора чи тіньових валютних ринків. 

Тому утримання множинних курсів також пов'язується з поширенням 

корупції, що шкодить розвитку підприємницького середовища та репутації 

країни. 

Валютно-курсову політику НБУ останніх п'яти років можна назвати 

політикою курсової стабільності - з початку 2002 р. до кінця 2007 р. 

девальвація гривні щодо долара становила всього близько 2,2 %, або в 

середньому 0,04 % за місяць. Така курсова стабільність, що досить упевнено 

підтримувалася після значних девальвацій 1998 р. (80,5 %) та 1999 р. (52,2 



%), очевидно, потребує ретельного аналізу її причин і наслідків для грошової 

сфери та економіки загалом, а також оцінювання подальших перспектив. 

Політика курсової стабільності в 2002-2007 рр. не означала 

консервування застиглої в часі незмінності якогось конкретного значення 

курсу. В умовах значного за обсягом припливу валюти, суттєвого 

перевищення пропозиції над попитом і тиску на зміцнення курсу, 

характерних для зазначеного періоду, ця політика мала на меті забезпечити 

таку динаміку помірних без значних коливань поступових змін курсу, які 

найповніше відповідали б широким кінцевим цілям Національного банку - 

забезпеченню фінансової стабільності та підтримці економічного зростання. 

Питання для самоперевірки 

 

1. Проаналізуйте поетапний шлях розвитку центральних банків 

2. У чому полягає економічне призначення центрального банку?  

3. У чому полягає особливість статусу центрального банку? 

4. Охарактеризуйте базові функції центрального банку 

5. Охарактеризуйте процес створення Національного банку України. 

6. В чому полягають особливості структури НБУ? 

7. Проаналізуйте функції НБУ як «банку банків» та «банку уряду» 

8. Охарактеризуйте інструменти грошово-кредитної політики 

9. Яким чином використовуються грошово-кредитні інструменти при 

експансійній політиці НБУ? 

10. Поясніть суть, цілі та наслідки політики облікової ставки НБУ 

 

 

?


