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У статті досліджено грошово-кредитне регулювання як впливає на економічне зростання в цілому. Визначено доцільність 

застосування дієвих засобів грошово-кредитного регулювання в умовах розвитку національної економіки. Розглянуто який 

має вплив НБУ на економічне зростання через грошово-кредитне регулювання. Національний банк сприяє додержанню 

стійких темпів економічного зростання та підтримує економічну політику КМУ, що стимулює досягненню цілей щодо 

цінової та фінансової стабільності. 
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Грошово-кредитне регулювання на сьогодення 
має велику актуальність, оскільки досліджують 
багато науковців з різноманітних сторін, але 
так як наша держава перебуває у стані розвитку, 
тому потрібно запропонувати декілька варіан-
тів економічне зростання та обрати найвигідні-
ше на для національної економіки. В статті ми 
будемо розкривати сутність грошово-кредит-
ного регулювання та як воно впливає на 
економічне зростання.  

Грошово-кредитне регулювання – важлива 
складова частина державного регулювання еко-
номіки для забезпечення стабільного розвитку 
держави та грошової одиниці. Діяльність Наці-
онального банку України значною мірою впли-
ває на стабільність грошової системи, націона-
льної грошової одиниці та надійність банківсь-
ких установ, що певною мірою визначає ефек-
тивність функціонування всієї національної еко-
номіки. Труднощі з державним кредитуванням 
економіки на перших етапах реформаційного 
процесу зумовили багато негативних процесів 
становлення нової ринкової формації в тих умо-
вах, коли приватний капітал ще не зміг забезпе-
чити для підтримки економіки відповідні обсяги 
грошово-кредитних ресурсів, які створені кор-
пораціями й фірмами, а також банківськими 
інститутами, що їх обслуговують. 

Різні аспекти грошово-кредитного регулювання 
економіки досліджують у своїх працях такі віт-
чизняні науковці: О.Береславська, Г.Башнянин, 
О.Гудзовата, О.Білорус, Л. Кривенко, О.Грицен-
ко, А.Даниленко, О.Дзюблюк, А.Мороз, А.Мо-
кій, У.Михасюк, Л.Красавіна, З.Луцишин, 
М.Пуховкіна, С.Науменкова, В.Новицький, 
Є.Панченко, А.Пересад, Ю.Пахомов, О.Рогач,  
А.Філіпенко, А.Чухно, О.Шаров, О.Шнирков 
та ін. Однак недостатньо врахованими в теоре-
тичних дослідженнях залишаються проблеми 

ефективності методів і механізмів грошово-
кредитного регулювання у контексті орієнто-
ваного на розвиток національної економіки. 

Мета статті – визначити доцільність застосу-
вання дієвих засобів грошово-кредитного регулю-
вання в умовах розвитку національної економіки. 

Грошово-кредитна (монетарна) політика – 
комплекс заходів у сфері грошового обігу та 
кредиту, спрямованих на забезпечення стабіль-
ності грошової одиниці України через викорис-
тання відповідних засобів та методів.  

Відповідно до статті 6 Закону про Націона-
льний банк під час виконання своєї основної 
функції Національний банк має виходити із 
пріоритетності досягнення та підтримки 
цінової стабільності в державі[1] .  

Цінова стабільність – збереження купівельної 
спроможності національної валюти шляхом під-
тримання в середньостроковій перспективі (від 
трьох до п’яти років) низьких, стабільних темпів 
інфляції, що вимірюються індексом споживчих 
цін [3, 76.]  

Національний банк також у межах своїх пов-
новажень сприяє фінансовій стабільності, у то-
му числі стабільності банківської системи за 
умови, що це не перешкоджає досягненню цілі 
щодо цінової стабільності.   

Національний банк сприяє додержанню 
стійких темпів економічного зростання та під-
тримує економічну політику Кабінету Мініс-
трів України за умови, що це не перешкоджає 
досягненню цілей щодо цінової та фінансової 
стабільності. 

Низька і стабільна інфляція є головним 
внеском у збалансований фінансовий розвиток 
держави та в стале економічне зростання, який 
може бути забезпечений центральним банком.  

Формування низькоінфляційних очікувань є 
одним з ключових елементів поліпшення 
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макроекономічного середовища та нарощення 
економічного потенціалу України.  

Середньострокова ціль щодо інфляції 
(приріст індексу споживчих цін у річному 
вимірі) установлена на рівні 5% з допустимим 
діапазоном відхилень ± 1 п. п. і досягатиметься 
протягом 2018 – 2020 років (рис.1).   

Середньострокова ціль щодо інфляції є 
вищою, ніж у розвинених країнах, але близькою 
до інфляційних цілей країн з ринком, що 
розвивається. Установлення середньострокової 
цілі на рівні 5% пов’язано з історично високою та 
мінливою інфляцією в Україні та вищою 
амплітудою інфляційних шоків. У міру 
досягнення середньострокової інфляційної цілі у 
5% надалі її рівень може бути знижений для 

створення кращих передумов подальшого 
зниження номінальних процентних ставок.  

Траєкторія цільових показників для річної 
зміни індексу споживчих цін окреслює 
поступовий процес зниження інфляції до рівня 
середньострокової цілі була оприлюднена в 
Основних засадах грошово-кредитної політики 
на 2017 рік та середньострокову перспективу і 
залишається незмінною:  

грудень 2018 року – 6% з допустимим 
діапазоном відхилень ± 2 п. п.;  

грудень 2019 року – 5% з допустимим 
діапазоном відхилень ± 1 п. п.   

грудень 2020 року і надалі – 5% з 
допустимим діапазоном відхилень ± 1 п. п [5].  

 

 
Рис.1 Цілі інфляційного тергування 

 

Поступовість зниження інфляції до середньо-
строкової цілі в 5% пов’язана з необхідністю мі-
німізувати можливі короткострокові негативні 
наслідки від стрімкого зниження інфляції для від-
новлення економічного зростання та зайнятості 
населення.   

Цілі щодо інфляції встановлені на грудень 
відповідного року в річному вимірі. Водночас 
передбачається така орієнтовна поквартальна 
траєкторія приросту індексу споживчих цін у 
річному вимірі для досягнення відповідних 
кількісних цілей з інфляції:  

березень  2018 року – 7.5% з допустимим 
діапазоном відхилень ± 2 п. п.;  

червень  2018 року – 7% з допустимим 
діапазоном відхилень ± 2 п. п.;  

вересень  2018 року – 6.5% з допустимим 
діапазоном відхилень ± 2 п. п.;  

березень  2019 року – 5.75% з допустимим 
діапазоном відхилень ± 2 п. п.;  

червень  2019 року – 5.5% з допустимим 
діапазоном відхилень ± 2 п. п.;  

вересень  2019 року – 5.25% з допустимим 
діапазоном відхилень ± 2 п. п.  

З грудня 2019 року середньострокова ціль 
щодо інфляції на рівні  5% з допустимим діапа-
зоном відхилень +/- 1 п. п. стає неперервною в 
тому розумінні, що Національний банк докла-
датиме зусиль для її досягнення постійно (для 
показника приросту індексу споживчих цін у 
річному вимірі), а не на кінець року[5]. 

Грошово-кредитна політика впливає на обся-
ги національного виробництва через сукупний 
попит, що змінюється під дією пропозиції 
грошей, інвестування та споживання. 

Грошово-кредитна система – це заклади, які 
акумулюють, створюють, надають грошові засоби: 
НБУ, комерційні банки, кредитно-фінансові інсти-
тути (пенсійні фонди, страхові фонди, інвестиційні 
фонди, заощаджувальні банки) [2, 47]. 

Функції НБУ полягають: в здійсненні гро-
шової емісії, емісії цінних паперів, обслугову-
ванні боргів, в кредитуванні банків, визначенні 
загальних напрямків кредитної політики, кон-
тролі за діяльністю комерційних банків і фінан-
сово-кредитних інститутів. 

Останнім часом згідно зі статистичних даних 
НБУ надавав кредити комерційним банкам, що 
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мало призвести до їхньої фінансової підтримки, 
але так як в Україні велика кількість комерційних 
банків і не всі спроможні протистояти подіям які 

відбуваються в країні, що призвело їх  до 
збитковості (рис.2). 

 
Рис.2  Грошово-кредитне регулювання банків 

 

З метою сприяння створенню умов для кре-
дитної підтримки процесів економічного зрос-
тання Національний банк вживатиме заходів 
щодо вдосконалення своїх інструментів з під-
тримки ліквідності банківської системи. Як по-
казано на рис.2, що кількість збиткових банків 
значно скоротилася, окремі установи усе ще 
мають від'ємний операційний прибуток. Вони 
мають якомога швидше змінити бізнес-моделі 
та скоротити операційні витрати, щоб вийти на 
прибуткову роботу. 

В умовах превалювання проінфляційних 
чинників утримання інфляції  на рівні цілі по-
требуватиме від Національного банку збере-
ження помірно жорсткої грошово-кредитної 
(монетарної) політики. Це дасть змогу нівелю-
вати вторинні ефекти проінфляційних факто-
рів, зокрема їх вплив на інфляційні очікування 
та надмірне зростання споживчого попиту. 
Ключова відсоткова ставка тривалий час пере-
буватиме вище свого нейтрального рівня, за-
безпечуючи зниження інфляції відповідно до 
оголошених цілей, однак поступово наближа-
тиметься до нього в міру зниження інфляцій-
них ризиків та успішної дезінфляції. 

З метою сприяння фінансовій стабільності 
Національний банк продовжить:  

здійснювати постійний моніторинг стабіль-
ності фінансової системи в цілому;  

розбудову макропруденційної політики, що 
полягає у виявленні та оцінці системних ризи-
ків для фінансової стабільності та вжитті упе-
реджуючих заходів з мінімізації цих ризиків. У 
разі необхідності Національний банк застосо-
вуватиме монетарний інструментарій для ніве-
лювання впливу шоків на фінансову систему 
України;   

проводити роботу щодо скорочення обсягів 
кредитування пов’язаних осіб до рівня, що не 
загрожує роботі банків та банківської системи;  

ініціювати законодавчі зміни, спрямовані на 
подальше поліпшення роботи фінансової 
системи України.  

Також Національний банк розгляне альтер-
нативи щодо застосування до банків додатко-
вих економічних нормативів, спрямованих на 
зниження рівня доларизації.  

Національний банк продовжуватиме тісну 
співпрацю з Урядом України та іншими регуля-
торами для досягнення цілі щодо фінансової 
стабільності, зокрема в рамках роботи Ради з 
фінансової стабільності.  

Для подальшого посилення потенціалу бан-
ківської системи задовольнити попит суб’єктів 
економіки на кредитні кошти в умовах еконо-
мічного зростання, а також розширення можли-
востей учасників грошово-кредитного ринку 
щодо хеджування ризиків зміни умов ліквід-
ності Національний банк розгляне можливість 
проведення процентних тендерів з рефінансу-
вання на термін до п’яти років з плаваючою 
ставкою.  

Водночас одних дій Національного банку, 
спрямованих на створення стимулів для розши-
рення кредитування реального сектору еконо-
міки, недостатньо для забезпечення стійких 
темпів економічного зростання протягом 
тривалого періоду. 

 Економічний розвиток України в минулі 
роки свідчить, що заходи зі стимулювання 
внутрішнього попиту на тлі збереження моделі 
економічного зростання, що ґрунтується на 
експорті сировинної продукції з низькою дода-
ною вартістю, дають лише короткостроковий 
результат. Економіка України залишається 
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вразливою до зміни кон’юнктури на зовнішніх 
товарних ринках[3].  

Тому для забезпечення стійкого економічно-
го зростання та підвищення добробуту необхід-
но вирішити суттєві внутрішні структурні 
питання та знизити залежність вітчизняної 
економіки від впливу зовнішніх чинників. Це 
зумовлює необхідність переходу на модель 
інноваційного економічного розвитку та досяг-
нення на початкових етапах не стільки кіль-
кісних цілей економічного зростання, скільки 
якісних зрушень в економіці. Це вимагає вжит-
тя скоординованих дій усіма органами влади на 
різних рівнях та концентрації інвестиційної ак-

тивності в найперспективніших у довгостроко-
вому періоді галузях.   

Отже, останнім часом НБУ проваджує бага-
то реформ та програм, які виводять банківську 
систему на стадію економічного зростання. 
Механізм грошово-кредитного регулювання 
національної економіки має еволюціонувати у 
напрямках, які визначається  в національних 
програмах орієнтованих розвиток національної 
економіки. Закономірним має бути збільшення 
можливостей застосування дієвих методів 
грошово-кредитного регулювання і поступово-
го наближення до рівня сучасних високорозви-
нутих економік.
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Лищенко В.А. 

ДЕНЕЖНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

В статье исследованы денежно-кредитное регулирование как влияет на экономический рост в целом. Определена 

целесообразность применения действенных средств денежно-кредитного регулирования в условиях развития национальной 

экономики. Рассмотрены который влияет НБУ на экономический рост через денежно-кредитное регулирование. Национальный 

банк способствует соблюдению устойчивых темпов экономического роста и поддерживает экономическую политику КМУ, что 

стимулирует достижению целей по ценовой и финансовой стабильности. 

Ключевые слова: НБУ (Национальный банк Украины), денежно-кредитное регулирование, монетарная политика, национальная 

экономика, экономический рост. 

 

Lishchenko Victoria  

MONETARY AND ECONOMIC REGULATION ECONOMIC GROWTH 

According to the researchers, the credit regulation was made at the economic level as a whole. The expediency of using different types of 

monetary regulation in the field of national economy development was determined. It is clear that the NBU exists economically through 

monetary regulation. The National Bank is trying to keep pace with its own economic performance and to implement the economic policy of 

the CMU, which is trying to achieve price and important opportunities. 

Low and diversified inflation is central to the whole world, when it is diversified, and in the old economic situation the central bank may be 

implemented. 

Formation of low-inflation expectations is one of the key elements of improving macroeconomic development and increasing the economic 

potential of Ukraine. 

Monetary policy influences a great deal of national life through an aggregate query that allows for money, investment and placement under 

the influence of offers. 

The National Enterprise has worked to create incentives to expand lending to the real sector of the economy, but this is not sufficient for a 

large economic period over three long periods. 

Ukraine's economic experience in recent years holds that it continues to stimulate its own history, which is driving the economic growth of the 

economy, and that is being exported by the export of raw materials that add variation, and should have a short-term result. Ukraine's economy 

remains impressive in the face of changing external markets. 

Therefore, for widespread economic use and voluntary use, it is necessary to create significant internal structural issues and reduce the 

capacity of the domestic economy from other factors. 

The NBU has been implementing many reforms and programs that produce a service system at a steady economic level. The mechanism of 

monetary regulation of the national economy is developing in the respective spheres used in the national programs used in the national 

economy. It is legitimate to use these methods of monetary regulation in the highest possible way, and to keep up to date with today's high 

economic indicators. 

Keywords: NBU (National Bank of Ukraine), monetary regulation, monetary policy, National economy, economic growth. 
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