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ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ 

 

Актуальність даної теми полягає в тому що кредитно-грошова система є у кожній країні світу і виступає 

складовою економіки держави. У данний час в нашій державі НБУ знаходиться на етапі розвитку тому ця тема є 

актуальною для вивчення. 

Грошово-кредитна система - складова економіки держави, основна функція якої полягає в забезпеченні 

стабілізації макроекономіки. Реалізується вона шляхом зміни кількості грошей, що перебувають в обігу. 

Грошово-кредитна політика - це специфічна діяльність держави, мета якої полягає в розробці і здійсненні 

заходів, які будуть регулювати грошово-кредитну систему. 

Складається грошово-кредитна система з двох складових: 

Грошова система - це властива кожній державі, що складається протягом тривалого часу і регламентується 

законом форма звернення грошових коштів. Вона визначає валюту, яка буде мати ходіння. 

Кредитна система - комплекс кредитно-фінансових інститутів, які акумулюють і мобілізують фінанси і 

функціонують на ринку. До неї відносяться також форми і методи кредитування. 

Основну роль в грошово-кредитній системі будь-якої держави відіграють банки. Їх сукупність також є частиною 

економічної системи. 

Політика Нацбанку України у сфері грошово-кредитної системи потребує вдосконалення. Існують великі 

проблеми на фінансовому ринку нашої країни які пов'язані з оцінкою вартості активів, нормативно-методичним 

забезпеченням, правовим регулюванням довірчих операцій і впровадженням ефективної системи рейтингування. 

До основних проблем законодавчого забезпечення формальної незалежності НБУ можна віднести те що 

стабільність цін не є однозначно первинною метою Національного банку України. Також має місце можливість 

впливу політичних органів влади та роль правління чітко не врегульована в чинному законі. Крім цього посада 

голови національного банку України не є захищеною законом так як мусить бути. А також фінансова незалежність 

НБУ ставиться під загрозу незадовільним порядком розподілу його прибутку. 

Практика і умови проведення грошово-кредитної політики у нашій державі мають такі недоліки визнання 

пріоритетності фіксації обмінного курсу замість таргетування цінової стабільності. У реальному житті незалежно від 

того як передбачено законом застосовуються менш жорсткі обмеження кредитування уряду. А також відсутність 

достатньо місткого ринку державних цінних паперів з тривалим терміном погашення жорстко обмежує фактичну 

незалежність центрального банку у виборі відповідних інструментів. 

Які зміни в законодавстві треба провести щоб забезпечити стабільність кредитно-грошової системи в Україні? 

Для того щоб вирішити це питання та проблеми законодавчого забезпечення треба направити грошово-кредитну 

політику Нацбанку України на активізацію інвестиційних процесів. Також треба забезпечити стабільність цін в сенсі 

збереження внутрішньої купівельної спроможності гривні в середньостроковій перспективі, розрахованої за 

індексом купівельної спроможності. Це має стати основною метою НБУ. Будь-які інші цілі, такі, як забезпечення 

стабільності зовнішньої вартості національної валюти, стабільності банківської системи, підтримка економічної 

політики уряду, слід розглядати тільки в разі, якщо їх виконання не ставить під загрозу досягнення первинної. А 

механізм розподілу прибутку НБУ необхідно зафіксувати законодавчо. 

Також, треба ліквідувати монополізм у сфері обов'язкового рейтингування і розробки ряду законів. 

За оцінкою Національно банку України збільшення імпорту має обмежений антиінфляційний потенціал: імпорт 

може задовольнити інші потреби не по всіх позиціях; пожвавлення імпорту негативного впливу на економічне 

зростання, в тому числі за рахунок витіснення вітчизняних підприємств; орієнтація на імпорт посилює ризики 

зовнішньої нестабільності через можливе виникнення дисбалансу між попитом і пропозицією на валютному 

ринку[2]. 

Сучасна кредитна система будь-якої країни є механізмом, який акумулює і перерозподіляє активи банків. Як 

правило, вона складається з трьох частин, проте в кожній державі кредитна система має свої особливості. 

До основних елементів грошової системи належать: грошова одиниця, державні грошові знаки, масштаб цін, 

валютний курс, організація емісії та обігу грошових знаків, організація міжнародних розрахунків, суб'єкт грошово-

кредитного і валютного регулювання. 

Грошова одиниця це грошовий знак який встановлену у законодавчому порядку та використовується для виміру 

цін товарів та послуг. 

Державні грошові знаки — визначаються законодавством держави і мають законну платіжну силу. Грошові 

знаки, що випускаються державою, обов'язкові до приймання на території всієї країни. [3] 

Сучасна валютна система являє собою сукупність способів, важелів та міждержавних органів, із допомогою яких 

здійснюється взаємний платіжно-розрахунковий обіг у рамках світового господарства. [1] 

Як теоретичні дослідження, так і міжнародний досвід свідчать, що країни з більш незалежним Центробанком, як 

правило, досягають кращих результатів економічної політики. При цьому більш низький рівень інфляції досягається 

з меншими втратами для економічного зростання і зайнятості. У той же час, щоб процес прийняття рішень в сфері 

грошово-кредитної політики був демократичним, така незалежність має підкріплюватися чітким і ефективним 

механізмом підзвітності ЦБ. Цілі і політика Центробанку повинні бути чітко визначені законодавчо, а його 

діяльність - бути прозорою для громадськості. 



Проаналізувавши цю інформацію можна зробити висновки що кредитно-грошова система на сучасному ринку 

економіки відіграє найважливішу роль у функціонуванні економічного механізму. 

Сучасна кредитна система являє собою багаторівневий механізм накопичення та перерозподілу фінансів. В 

Україні кредитно-грошова система потребує вдосконалення. Бо на сучасному фінансовому ринку існують проблеми 

які треба вирішувати правовим регулюванням і впровадженням ефективної грошово-кредитної політики. 
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