
ЕФЕКТИВНІСТЬ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

студентка гр. Ф-91 Манзюк А. О. 

 

 

Для економічного зростання держави необхідно мати потужну 

банківську систему, розвиток якої визначається поряд з іншим 

характеристикою грошово-кредитної політики центрального банку. В 

сучасних умовах це стає складним завданням оскільки кризові стани в 

економічній системі є більш частими. Вони за своє сутністю бувають різні, 

але безпосередній вплив на банківську діяльність можуть спричиняти 

економічні та політичні кризи, що несуть за собою певні зміни у вже діючій її 

структурі. Наслідками таких криз для банківської системи найчастіше 

бувають інфляційні процеси, знецінення національної грошової одиниці, 

зростання дебіторської та кредиторської заборгованості між підприємствами, 

банками, у тому числі між банком та підприємством, а також загальна 

заборгованість держави перед іншими країнами. Тому на Національний банк 

України покладається широкий перелік завдань щодо монетарної та 

економічної стабільності країни в цілому, які мають бути враховані при 

розробленні стратегії грошово-кредитної політики. 

Відповідно до Закону України “Про Національний банк України” 

грошово-кредитна політика визначається як сукупність заходів у сфері 

грошового обігу та кредиту, направлених на регулювання економічного 

зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової 

одиниці України, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання 

платіжного балансу.[1] Тож під ефективністю грошово-кредитної політики 

можна розуміти безперервне виконання всіх вище перелічених заходів у 

системі грошового обігу. Проаналізувати чи є ефективною певна сфера 

діяльності можна лише порівнявши показники за роками чи з очікуваними 

результатами діяльності. 

Основною законодавчо визначеною функцією НБУ є підтримання 

стабільності національної валюти. На сучасному етапі розвитку України 

основним режимом грошово-кредитної політики центрального банку є 

інфляційне таргетування, а його головним показником вважається індекс 

споживчих цін, тому на його основі й проаналізуємо ефективність грошово-

кредитної політики НБУ. Для цього проаналізуємо прогнозні та фактичні 

дані за 2004-2010 роки, визначені Основними засадами грошово-кредитної 

політики НБУ на 2004 - 2010 рік (табл. 1, табл. 2). 

 

 

 



Таблиця 1 - Прогнозні показники індексу споживчих цін[2] 

Прогнозні 
дані 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Індекс споживчих 
цін (ІСЦ), % 

105,3-
106,3 

106-
107 

108,5-
109,5 

107,5 115,9 109,5 - 

 

Таблиця 2 – Фактичні проказники індексу споживчих цін [2] 

Фактичні 
дані 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Індекс споживчих 
цін (ІСЦ), % 

112,3 
 

110,3 
 

111,6 
 

117,9 
 

122,3 
 

111,5 
 

109,1 
 

 

Показники індексу споживчих цін на період 2004 – 2010 років 

прогнозовані відрізняються від фактичних, мають досить істотні відхилення, 

а це свідчить про низьку ефективність грошово-кредитної політики 

національного банку України. 

Отже, на сучасному етапі розвитку економіки України грошово-

кредитку політику, яка склалась в нашій країні не можна назвати 

ефективною, все це свідчить лише про те, що для досягнення більш кращих 

результатів необхідно проводити певні заходи щодо її вдосконалення, а саме: 

приділяти більше уваги стабільності національної валюти і банківської 

системи, ніж контролю над інфляцією;посилення контролю за ресурсами, 

одержаними у результаті рефінансування;підвищення довіри до грошово-

кредитної політики. 
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