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ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ  

У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

 
Розглянуто можливості для зростання та розвитку економіки України, беручи до уваги досвід багатьох 

країн світу, що свідчить, про ефективне поєднання різних інструментів державного регулювання грошово-

кредитної сфери та дає змогу вирішити проблему тимчасової нестачі ліквідності фінансових посередників, 

запобігти її переростанню у кризу платоспроможності. Застосовано різні підходи до визначення поняття 

«грошово-кредитна політика» та її ключових цілей. Обґрунтовано, що ефективний розвиток кредитної сис-

теми є вагомим чинником довгострокового економічного зростання. 
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Постановка проблеми. Ефективна макро-

економічна політика є визначальним чинником 

економічного реформування української держа-

ви. Не менш важливими є питання становлення 

національної системи грошово-кредитних відно-

син у сфері економічного реформування держа-

ви. Їх роль зростає із зростанням фінансового 

сектора, до змін якого особливо чутливі перехід-

ні економіки. Від важливості грошово-кредитної 

політики значною мірою залежить економічне 

зростання України, економіка якої перебуває на 

перехідному етапі. При розробці та реалізації 

грошово-кредитної політики в Україні важливо 

враховувати практику та світовий досвід грошо-

во-кредитного регулювання.  

Досвід багатьох країн світу свідчить про 

те, що ефективне поєднання різних інструментів 

державного регулювання грошово-кредитної 

сфери дає змогу вирішити проблему тимчасової 

нестачі ліквідності фінансових посередників, 

запобігти її переростанню у кризу платоспромо-

жності, а також ефективно використовувати мо-

жливості для зростання та розвитку економіки як 

єдиного цілого. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питання, які стосуються грошово-кредитного 

механізму у системі державного регулювання 

економіки, висвітлено у працях таких вчених: 
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рушина, Г. Панової, В. Лагутіна, А. Мороза, 

М. Савлука, О. Боднара, А. Базилевича та інших. 

Формулювання цілей статті. Метою 

статті є дослідження особливостей кредитування 

як дійового механізму економічного зростання. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. За умов ринкової економіки грошово-

кредитні системи набувають у суспільному житті  
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особливого значення, а грошово-кредитні 

відносини та фінансово-кредитні інститути 

істотно впливають на економічні та соціальні 

процеси у країні. Грошово-кредитна система 

забезпечує ринкову систему механізмами та 

інструментами реалізації її здатності до 

саморегулювання і надає державі можливість 

ефективно впливати на економіку. З грошово-

кредитною системою в ринкових умовах 

стикаються підприємства й великі господарські 

структури, виконавчі та законодавчі органи 

влади і, звичайно, працівники сфери фінансів. 

Сучасний етап розвитку економіки Украї-

ни відбувається за умов фінансово-економічної 

кризи, що висуває нові вимоги до економічної 

політики держави, які полягають у необхідності 

зміщення акцентів із зовнішньої орієнтації еко-

номіки на активізацію та стимулювання розвитку 

внутрішнього ринку. Для цього грошово-

кредитна політика Національного банку України 

(НБУ) як складова економічної політики країни 

покликана забезпечити відповідне монетарне 

підґрунтя для виходу країни з фінансової та еко-

номічної кризи, тобто цінову стабільність, і при-

пинити зростання інфляції у довгостроковому 

періоді. 

До визначення поняття «грошово-кредитна 

політика» застосовують різні підходи, що спри-

чинило існування різних трактувань. Зокрема, 

згідно з Законом України «Про Національний 

банк України», «грошово-кредитна політика — 

комплекс заходів у сфері грошового обігу та 

кредиту, направлених на регулювання економіч-

ного зростання, стримування інфляції та забезпе-

чення стабільності грошової одиниці України, 

забезпечення зайнятості населення та вирівню-

вання платіжного балансу» [1]. 

Відповідно до визначення Е. Дж. Долана, 

«це поняття охоплює всі дії уряду, що впливають 

на кількість грошей, які перебувають в обігу» [6], 

тобто грошово-кредитна політика є комплексом 

заходів регулятивного впливу, спрямованих на 
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зміну грошової маси в обігу, покликана безпосе-

редньо впливати на ліквідність банківської сис-

теми і на ділову активність. 

Інші автори трактують грошово-кредитну 

політику як один з двох головних засобів, з до-

помогою якого органи влади в ринковій еконо-

міці регулярно впливають на темпи і напрями 

загального економічного зростання, включаючи 

не лише обсяг валового продукту і зайнятість, а й 

загальний рівень зростання чи падіння цін [8]. 

Узагальнивши визначення багатьох уче-

них, маємо підставу стверджувати, що грошово-

кредитна політика – це сукупність заходів у сфе-

рі грошового обігу і кредитних відносин, які 

провадить держава з метою регулювання інфля-

ції, забезпечення зайнятості і збалансування пла-

тіжного балансу. Зміст грошово-кредитної полі-

тики визначають вищі законодавчі органи країни 

та реалізують її центральні банки разом з мініс-

терством фінансів. 

Найбільш повним і точним визначенням 

грошово-кредитної політики є її трактування як 

комплексу взаємопов’язаних, спрямованих на 

досягнення конкретних цілей заходів з регулю-

вання грошового ринку, що їх провадить держава 

через свій центральний банк.  

Грошово-кредитна політика є складовою 

системи загальнодержавної економічної політи-

ки, а політика у сфері грошового обігу та креди-

ту має велике значення для кожної країни, оскі-

льки шляхом регулювання грошової маси забез-

печує ефективне функціонування економіки.  

Ключові цілі грошово-кредитної політики: 

цінова стабільність, стабільність обмінного кур-

су, зростання національного виробництва, збала-

нсування платіжного балансу, забезпечення за-

йнятості, зростання добробуту населення. 

Грошово-кредитна політика (монетарна 

політика) – один з видів макроекономічної полі-

тики, сукупність заходів, з допомогою яких дер-

жава впливає на стан грошового обігу і кредит-

ної сфери з метою контролювання і регулювання 

пропозиції грошей, відсоткових ставок, ринків 

капіталу тощо. Крім того, грошово-кредитна по-

літика є політикою у сфері управління кількістю 

грошей в обігу. Грошова маса змінюється в ре-

зультаті операцій центрального банку, комерцій-

них банків і рішень суб’єктів фізичного (вироб-

ничого) сектора економіки [11]. 

Отже, стратегія грошово-кредитної полі-

тики виражається в двох категоріях кількісних 

цілей, а саме: кількості грошей в обігу і обсягах 

кредитів.  

Виходячи з цього і враховуючи стан гос-

подарської кон’юнктури, центральний банк може 

реалізовувати два основних типи грошово-

кредитної політики, які впливають на динаміку 

грошової маси по-різному. 

Національний банк України, провадячи 

певну грошово-кредитну політику, впливає на 

стан функціонування об’єктів регулювання і, 

відповідно, на перебіг економічних процесів. 

Ефективність цієї політики значною мірою зале-

жить від ринкового середовища, яке дає змогу 

реалізовувати потенціал монетарних методів 

впливу на економіку [5]. 

На характер проведення національної гро-

шово-кредитної політики також безпосередньо 

впливає фінансова глобалізація, зокрема за таки-

ми напрямами: 

1. На мету грошово-кредитної політики. 

а) обмежуючи кількість цілей, яких можна 

досягати заходами грошово-кредитної політики. 

Як відомо, за повної мобільності капіталу одно-

часно провадити незалежну грошово-кредитну 

політику і підтримувати режим фіксованого ва-

лютного курсу неможливо;  

б) фінансова глобалізація впливає на темп 

інфляції в національній економіці, діючи на кін-

цеву мету грошово-кредитної політики. Найоче-

виднішим каналом впливу є посилення міжнаро-

дної конкуренції. 

Зміни в ціновій динаміці, що відбувають-

ся під впливом глобалізації, вимагають змін на-

ціональної грошово-кредитної політики. Зовні-

шній тиск на рівень цін у напрямі стримування 

його зростання полегшує завдання національної 

антиінфляційної економічної політики. Напри-

клад, К. Рогофф вважає, що за умов глобалізації 

зобов’язання центрального банку щодо підтри-

мання низької інфляції є більш надійними. Ч. 

Бін доводить, що під впливом глобалізації зни-

жується реакція внутрішньої інфляції на різни-

цю між фактичним і потенційним випуском 

усередині країни, тоді як зростає її реакція на 

цю різницю в масштабах світової економіки і 

національна грошово-кредитна політика мен-

шою мірою може впливати на інфляцію. Отже, 

країнам з краще розвиненою грошово-

кредитною сферою легше боротися з інфляцією, 

тоді як країни з гірш розвиненою грошово-

кредитною сферою можуть зазнати значних 

втрат зі зниженням інфляції [3]. 

2. Під впливом тенденцій фінансової гло-

балізації відбуваються поступові зміни в інстру-

ментарії грошово-кредитної політики. Більшість 

країн відмовляється від прямих заходів грошово-

кредитної політики.  

3. Відбуваються зміни впливу грошово-

кредитної політики на економіку, які полягають 

у зниженні ролі каналу, пов'язаного з відсотко-

вою ставкою, через процес вирівнювання відсот-

кових ставок між країнами і більшу їх залежність 

від ситуації на світовому ринку, ніж усередині 

країни. Однак М. Гудмундссон уточнює, що ви-

сновок про меншу ефективність каналу, 

пов’язаного з відсотковою ставкою, стосується 

країн з недостатньо розвиненими ринками облі-

гацій, тоді як з розвитком цих ринків значущість 

даного каналу зростає. 
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Отже, із зростанням відкритості націона-

льної економіки теоретично має посилюватися 

значущість каналу грошово-кредитної політики, 

пов’язаного з валютним курсом. Зміни у відсот-

ковій політиці центрального банку впливають на 

валютний курс, але за умов фінансової глобалі-

зації кількість факторів, які впливають на валют-

ний курс, істотно зростає, і багато дослідників 

починають розглядати його як ціну активу. Пос-

лаблюється вплив кредитного каналу. Особливо 

це стосується тих банків, які мають доступ до 

фінансування з-за кордону, передусім дочірних 

банків великих транснаціональних банківських 

груп [3]. 

Перехідна економіка потребує грошово-

кредитної системи, яка забезпечує розвиток рин-

кової економіки, ефективність виробництва та 

залучення національної економіки до міжнарод-

ного поділу праці. Вирішення цих завдань вима-

гає трансформації чинних і створення нових 

елементів і структур грошово-кредитних систем. 

Нових форм та якості набуває грошово-кредитна 

політика держави, спрямована передусім на за-

безпечення фінансової стабільності через вико-

ристання непрямих методів регулювання. 

В Україні за умов становлення нових еко-

номічних відносин, трансформації економічних і 

соціальних процесів, формування та розвитку 

фінансової, банківської і валютної систем набула 

винятково важливого значення грошово-

кредитна політика, яка втілюється в життя зок-

рема за допомоги механізмів макроекономічного 

регулювання. Відповідно центральний банк як 

головний орган державного регулювання в ме-

жах своїх повноважень здійснює комплекс взає-

мопов’язаних заходів, спрямованих на досягнен-

ня цілей монетарної політики, забезпечення ці-

нової стабільності та припинення зростання ін-

фляції в довгостроковому періоді. 

Стабільне економічне зростання на основі 

розширеного відтворення потребує активізації 

кредитної діяльності банків, нарощування ресур-

сів, а також удосконалення структури банків і 

залучення різних видів депозитів. Актуальною 

залишається і розробка нових ефективних ін-

струментів для управління ліквідністю банківсь-

кої системи, пожвавлення її ділової активності на 

депозитному та кредитному ринках. Cеред фі-

нансових аналітиків немає одностайності щодо 

використання тих чи інших індикаторів, оскільки 

вони по-різному впливають на економічні проце-

си та на фінансову систему. 

Тому для забезпечення стабільного еконо-

мічного зростання в Україні необхідно мобілізу-

вати усі можливі чинники впливу на цей процес. 

Територія та природні ресурси країни належать 

до екзогенних чинників, тобто таких, що існують 

об'єктивно і значною мірою не залежать від зу-

силь людини. Важливим ендогенним чинником 

економічного зростання є накопичення частини 

виробленого в країні суспільного продукту, яке 

призводить до збільшення капіталу. Сполучними 

ланками у цьому процесі слугують кредитні від-

носини. Також кредитні відносини опосередко-

вують рух суспільного капіталу, глибоко прони-

кають в усі фази суспільного відтворення, у сис-

тему виробництва та споживання, охоплюють всі 

рівні економіки. 

До чинників економічного зростання краї-

ни належить: територія, природні ресурси, нако-

пичення та інвестиції, народонаселення, науково-

технічний прогрес. 

Кредити є невід’ємною складовою еконо-

мічної системи України, а сфера кредитування 

безпосередньо пов’язана з потребами розвитку 

національного виробництва. Кредитні відносини 

спроможні сприяти подоланню економічної кри-

зи в Україні і економічному зростанню, забезпе-

чити розвиток вітчизняного товарного вироб-

ництва. 

Економічне зростання можна визначити як 

кількісне збільшення та якісне вдосконалення за 

певний період результатів виробництва (товарів, 

послуг) і його основних факторів, тобто збіль-

шення обсягів товарів і послуг, створених за цей 

період. Головною метою економічного зростання 

є збільшення обсягів економічних благ, що спри-

яє поліпшенню життя населення, створенню ста-

більної сприятливої соціально-політичної ситуа-

ції в країні, підвищенню її міжнародного автори-

тету. 

Водночас кредит, саме як чинник економі-

чного зростання, досліджений недостатньо. Вра-

ховуючи кредитний характер сучасного ринково-

го господарства та особливості ринкової еконо-

міки, необхідно ширше використовувати потен-

ціал кредиту, кредитні технології для пожвав-

лення та підтримки сучасного економічного зро-

стання, зважаючи на низький інвестиційний рей-

тинг України, недостатній рівень розвитку ринку 

цінних паперів, обмежені можливості підпри-

ємств щодо самофінансування. Важливою умо-

вою забезпечення стабільного економічного зро-

стання є здатність кредитного ринку ефективно 

розподіляти фінансові ресурси між потенційни-

ми позичальниками відповідно до потреб фінан-

сування економіки [7]. 

Кредит виступає в формі капіталу, нагро-

маджень, які акумулюються банком через депо-

зитні відносини. Капітал інвестується в різні га-

лузі та сфери економіки, що забезпечує сектори 

економіки фінансовими ресурсами, які викорис-

товуються для:  

- збільшення обсягу використовуваних 

виробничих ресурсів; 

- поліпшення якості використовуваних 

ресурсів;  

- удосконалення організації та технології 

виробництва.   
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У підсумку перелічене допоможе підви-

щити ефективність підприємства та отримати 

максимальний дохід як кредитору, так і позича-

льнику.  

Кредит може бути використаний як для 

екстенсивного (кількісне збільшення факторів 

виробництва), так і для інтенсивного зростання 

(якісне поліпшення всіх факторів вироб- 

ництва) [2]. 

Економічне зростання – це складний про-

цес, тому для отримання гарантованого і бажано-

го результату держава повинна виробити чіткий 

план розвитку, врахувати усі чинники цього про-

цесу. 

Загальновідомими чинниками економічно-

го зростання є: розвиток промисловості, інвесту-

вання, нагромадження, науково-технічний про-

гресс, освіта, кредитування.  

Зростання економіки не в останню чергу 

залежить від інноваційної діяльності, розвитку 

промисловості,  що потребує великих обсягів 

кредитних ресурсів.  

Використання кредиту уможливлюється 

завдяки перетворенню позичкового капіталу. 

Зростання обсягів залучених до банківської сис-

теми коштів від населення і суб’єктів господа-

рювання зі зниженням відсоткових ставок банків 

за позиками дає можливість збільшити обсяги 

кредитних вкладень у розвиток продуктивних 

сил країни. Здатність кредитного ринку ефектив-

но розподіляти фінансові ресурси між потенцій-

ними позичальниками відповідно до потреб фі-

нансування економіки – важлива умова забезпе-

чення стабільного економічного зростання [4]. 

Кредитування як дійовий механізм еконо-

мічного зростання ефективно впливає на функці-

онування  всіх економічних інститутів (домогос-

подарств, підприємств, держави та ін.). Кредити 

домогосподарствам сприяють більш повному 

задоволенню потреб фізичних осіб, породжують 

нові потреби, які безпосередньо впливають на 

зростання суспільного виробництва товарів і по-

слуг, що у свою чергу, сприяє збільшенню ВВП, 

і, як наслідок, економічному зростанню країни.  

Активними користувачами кредитів за ри-

нкових умов є підприємства, оскільки власних 

оборотних коштів для провадження діяльності їм 

не вистачає. Для підприємств кредитування є 

джерелом зростання позичкового капіталу і, від-

повідно, рентабельності, джерелом оновлення 

основних засобів. 

Важливим елементом кредитних відносин 

є банківська система, що забезпечує кругообіг 

коштів. Для ефективного використання потенці-

алу кредиту комерційні банки повинні максимі-

зувати свою ресурсну базу та розширювати мож-

ливості маневрування власними ресурсами, а 

саме: провадити роз’яснювальну роботу серед 

населення; надавати пільги постійним клієнтам; 

залучати висококваліфікованих спеціалістів; 

прискіпливо перевіряти кредитоспроможність 

позичальників з метою зменшення ризику бан-

ківських операцій та обсягів сумнівних боргів. 

Враховуючи кредитний характер сучасних 

грошей, кредит відіграє важливу роль у проце-

сах, які відбуваються в реальному секторі еконо-

міки. Водночас, використання кредиту відрізня-

ється різноманітністю сфер і напрямів застосу-

вання. Кредит забезпечує: фінансування інвести-

цій для технічного переоснащення та технологі-

чного оновлення чинних підприємств; створення 

нових підприємств на інноваційній основі; спо-

живче кредитування для підвищення добробуту 

населення; можливість  державного регулювання 

економіки.  

Створення ринкового інституційного сере-

довища, зміни форм власності, структурна пере-

будова виробництва, збільшення обсягів товарів і 

послуг потребують значних фінансових ресурсів, 

забезпечити їх спроможна лише банківська сис-

тема, яка акумулює кошти і надає їх у формі кре-

диту, що дає змогу отримати прибуток як креди-

тору, так і позичальнику. Водночас на мікрорівні 

це дає змогу підвищити ефективність діяльності 

суб’єктів господарювання, а також економічне 

зростання на макрорівні. Ринкові засади функці-

онування економіки суттєво розширюють сферу 

кредитних відносин, а відновлення дієвості ос-

новних принципів кредитування, які не викону-

валися повною мірою за планово-

адміністративної економіки, робить кредит дійо-

вим засобом контролю ефективності втілюваних 

проектів.  

Протягом останніх років одним з найва-

жливіших довгострокових завдань економічної 

політики уряду України є стимулювання еко-

номічного зростання, утримання його темпів 

на стабільному та оптимальному рівні. Вико-

нання цього завдання потребує значних обсягів 

фінансових ресурсів. Україні як державі з ни-

зьким інвестиційним рейтингом найближчим 

часом очікувати припливу іноземних інвести-

цій у необхідних розмірах не доводиться. Тому 

увагу слід зосередити на ефективному викори-

станні внутрішніх ресурсів, насамперед потен-

ціалу кредиту, кредитних відносин і кредитних 

технологій. 

Розвиток виробництва та й соціально-

економічний розвиток України загалом повністю 

залежать від стану кредитної системи. Збільшен-

ня обсягів виробництва зменшує соціально-

економічне напруження і, навпаки, зменшення 

обсягів призводить до посилення напруги, що 

супроводжується труднощами з реалізацією 

створеного продукту, погіршення фінансового 

стану підприємств, зумовлює неплатежі, поро-

джує негативні явища в грошово-кредитних від-

носинах [12]. 

Кредитні відносини характерні для усіх 

етапів суспільного відтворення, а кредит є ваго-
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мим чинником розвитку та зростання економіки, 

сприяючи підвищенню ефективності розширено-

го відтворення, повнішому задоволенню потреб 

суспільства у фінансових ресурсах, забезпечую-

чи доступність вільних ресурсів.  

Як свідчить міжнародний досвід, з метою 

забезпечення розвитку національного господарс-

тва, поліпшення соціального захисту та добробу-

ту громадян необхідно повноцінно використову-

вати кредитні важелі впливу на перебіг економі-

чних процесів як на макро-, так і на мікроеконо-

мічному рівнях [9]. 

Як правило, висвітлюються два основних 

канали, через які кредитна система може вплива-

ти на економічне зростання: нагромадження ка-

піталу і технологічні інновації.  

Кредитна система впливає на нагрома-

дження капіталу шляхом зміни норми заоща-

джень або за рахунок перерозподілу заощаджень 

між виробниками  технологій. Мобілізуючи зао-

щадження на окремих особах та трансформуючи 

їх у позичковий капітал, кредитна система забез-

печує більш ефективний розподіл ресурсів і 

сприяє запровадженню технологічних інновацій, 

зменшенню операційних витрат. Зниження опе-

раційних витрат своєю чергою уможливлює пог-

либлення спеціалізації праці, яка за словами А. 

Сміта, є основою зростання продуктивності [10]. 

Загалом кредитна система, реалізуючи креди-

тні відносини, забезпечує завершальний перерозпо-

діл національного доходу і ВВП. Вона сприяє адек-

ватному розподілу ресурсів між галузями, між виро-

бничою і невиробничою сферами, а також між підп-

риємствами. Це, у свою чергу, спричиняє структурні 

зміни в економіці і вирівнювання різних норм при-

бутку із середнім його значенням. 

Управління процесом переміщення ресур-

сів здійснюється завдяки тому, що через кредит-

ну систему відбувається державне регулювання 

економіки, насамперед у таких важливих напря-

мах, як регулювання грошового обігу, удоскона-

лення системи розрахунків, регулювання фінан-

сового ринку [9]. 

Висновки і перспективи подальших дос-
ліджень. Отже, ефективний розвиток кредитної 

системи є вагомим чинником довгострокового 

економічного зростання. Однак для того, щоб 

кредит став ефективним важелем забезпечення 

зростання економіки, в Україні необхідно прове-

сти низку заходів, спрямованих на поліпшення 

якості реалізації функцій кредитної системи та 

зміцнення її стимулюючого впливу. 

Щоб виробити ефективну стратегію гро-

шово-кредитної політики, слід передусім адеква-

тно оцінити стан економіки; розвиненість бан-

ківської системи і фондового ринку; інституцій-

не забезпечення монетарної політики; розвине-

ність інструментів монетарної політики; харак-

тер взаємозалежності макроекономічних і моне-

тарних показників. Слід також враховувати осо-

бливості чинного законодавства і не намагатися 

змінити його лише з метою ефективного запро-

вадження стратегії, оскільки, як свідчить практи-

ка, в Україні законодавчі зміни – це дуже склад-

ний, занадто політизований, тривалий процес, 

наслідки якого можуть суперечити очікуванням. 

Зі світового досвіду відомо, що більшість питань, 

пов’язаних із монетарною стратегією, можна 

врегулювати нормативно-правовими актами і 

неформальними угодами, тому Національному 

банку та Уряду України слід частіше вдаватися 

саме до цих методів. 
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