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СВІТОВИЙ ДОСВІД ЩОДО УПРАВЛІННЯ ОФІЦІЙНИМИ ЗОЛОТОВАЛЮТНИМИ 

РЕЗЕРВАМИ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

 

В сучасних умовах розвитку економіки питання управління золотовалютними 

резервами постає все гостріше, оскільки при виборі неефективної моделі управління 

офіційними золотовалютними резервами держава може зазнати значних фінансових втрат.  З 

метою вирішення даної проблеми вважаємо за доцільне виявити основні критерії якісного 

управління для України проаналізувавши іноземний досвід. 

Федеративна республіка Німеччини – це країна-член Європейського Союзу, тому 

Європейський Центральний Банк (ЄЦБ) надає послуги щодо управління офіційними 

золотовалютними резервами, а саме послуги щодо депозитних рахунків для валютних 

резервів та в розрізі послуг зберігача цінних паперів, які здійснюється згідно з Постановою 

ЄЦБ «Керівництво Європейського Центрального Банку» від 7 квітня 2006 року [1]. ЄЦБ 

відповідає за розробку нормативних документів, які регулюють порядок проведення 

управління золотовалютними резервами. Тобто, на управління офіційними золотовалютними 

резервами значним чином впливає діяльність ЄЦБ.  

На сьогодні одним з основних інструментів в управлінні золотовалютними резервами 

є валютні інтервенції. Прикладом цього є те, що Німеччина разом з 

Великобританієюоголосили, ще не початку 2011 року, що братимуть участь в валютній 

інтервенції з метою девальвації китайської грошової одиниці ієни вміжнародній торгівлі. 

В Польщі, з метою управління офіційними золотовалютними резервами, 

Національний банк Польщі (НБП) здійснює наступні заходи [2]: 

 розгляд розширення діяльності в області управління золотовалютними 

резервами, зокрема шляхом введення наступних валют: китайська ієна, швейцарський франк, 

датська і шведська крони, крім використовуваних в даний час: американського долара, євро, 

фунта стерлінгів та австралійського долара; 

 використання інструментів забезпечення облігацій, корпоративних облігацій, 

іпотечних цінних паперів, цінних паперів забезпечених активами, акцій, фондових індексів, в 

той час як похідні обмежується наступними інструментами: депозити, операції РЕПО, 

державні та агентські цінні папери, суверенні облігації; 

libstud3
Машинописный текст
Ткаченко, Т.В. Світовий досвід щодо управління офіційними золотовалютними резервами та можливість його використання в Україні [Текст] / Т.В. Ткаченко; наук. кер. М.Г. Олещук // Економіка XXI століття: сучасні тенденції та перспективи розвитку: матеріали наукової Інтернет-конференції. – Ірпінь: НУ ДПСУ, 2011. – С. 141-142.



 
 

1131 
 

 використання зовнішнього управління портфелем цінних паперів з метою 

прискорення диверсифікації інструментів (іпотечні цінні папери, корпоративні облігації, 

акції). 

Уряд Російської Федерації намагається розподілити запаси на різні частини, збільшує 

золотий запас, вкладає кошти в банківські активи. Тим не менш, практично весь 

золотовалютний резерв трансформовано в міжнародні резервні активи. Більше того, значна 

частка коштів зберігається в іноземній валюті та залежить від долара. У зв'язку з цим 

з'являються додаткові валютні ризики, оскільки на сьогоднішній день спостерігається значні 

коливання на ринку купівлі-продажу валюти [3]. 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що для України з метою удосконалення системи 

управління офіційними золотовалютними резервами необхідно звернути увагу саме на: 

 обов’язкову розробку довгострокових стратегій управління офіційними 

золотовалютними резервами; 

 збільшення обсягів саме золотих резервів, навіть за рахунок зменшення в 

структурі золотовалютних резервів частки валюти, прив’язаної до долара США; 

 орієнтацію політики уряду країни на потреби обслуговування зовнішнього 

боргу. 
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СУТНІСНІ ОЗНАКИ ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Дана тема є досить актуальною для розвитку економіки нашої держави, оскільки 

інноваційна діяльність є важливим інструментом у конкурентній боротьбі та головним 

фактором розвитку підприємства. Впровадження нових технологій створює для 

підприємства нові можливості та забезпечує його зростання. Тобто має місце вирішення 

питання інноваційної орієнтованості організацій. 
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