
177 

 

3. При участі в Проекті підприємства отримують фінансову вигоду – зменшення 

розміру процентної ставки за субкредитом на 25 базисних пунктів (що становить 0,25 

процентів річних) порівняно з ринковою ставкою. 

Проведений аналіз програм підтримки України з боку ЄС та інших донорів 

свідчить про те, що на сьогодні в Україні діє підтримка за широким спектром 

напрямків: безпека, економічний розвиток, соціальна політика, верховенство права, 

ефективне врядування, - які покривають всі визначені Україною загальні пріоритети 

розвитку. При цьому допомога надається в різних форматах: бюджетна підтримка, 

технічна допомога, кредити та інше. 

Отже, ключем до ефективного використання міжнародної допомоги повинно 

стати створення системи управління міжнародною допомогою, яка складається з таких 

складових: визначення чітких пріоритетів, де потрібна допомога (стратегія залучення та 

використання міжнародної допомоги), збільшення інституційної спроможності 

бенефіціарів, моніторинг використання допомоги, аналіз її ефективності, висновки на 

майбутнє. При цьому, надзвичайно важливою є наявність політичної спроможності 

втілювати відповідні зміни. Так, у повсякденних діях органам влади варто пам’ятати, 

що велика частка підтримки, зокрема з боку ЄС, надається у формі кредитів (хоча вони 

і мають низьку відсоткову ставку та надаються на довгий період). Отже, уряду варто 

ефективно використовувати допомогу та забезпечувати максимально великий її вплив 

на зростання економіки. Для цього варто докладати всіх зусиль для виконання умов та 

індикаторів надання допомоги, оскільки втрата Україною частини допомоги частково 

нівелює зиски від інших видів підтримки. 

 

Література 

1. Давиденко Н.М., Скрипник Г.О. Проектне фінансування: навч. посіб. /                      

Н.М. Давиденко, Г.О. Скрипник – К.:, 2018. –  397 с.  

2. Офіційний сайт АБ «УКРГАЗБАНКУ» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://www.ukrgasbank.com/small_bussiness/credit/eib/ 

 

 

УДК 338.246-027.577:336.74]:338.57(477) 

Хохич Дмитро Григорович, 

кандидат економічних наук, доцент, докторант 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 

 

ІНСТИТУЦІЙНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ МОНЕТАРНОЇ ВЛАДИ ЯК ЗАПОРУКА ЦІНОВОЇ 

СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Інституційна незалежність центрального банку як представника монетарної влади 

полягає в закріпленні на законодавчому рівні положення згідно з яким він є 

самостійним і незалежним державним органом. Але незалежність дається разом з 

чіткою відповідальністю: центральний банк повинен мати визначену ціль та 

інструменти її досягнення; політика центрального банку має бути прозорою і 

підзвітною суспільству; центральний банк має бути технократичним і не перебирати на 

себе політичних функцій. 

Найбільшим внеском у економічне зростання з боку монетарної влади є цінова 

стабільність.Остання проявляється у низькій та стабільній інфляції, що є передумовою 

забезпечення економічного зростання та високого рівня зайнятості. Роль 

інституціональних чинників допомагає відповісти на запитання, чому в окремих 
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випадках високий ступінь незалежності монетарної влади не гарантує меншої інфляції, 

а в інших – відносний брак формальної автономії центральних банків супроводжується 

переконливою ціновою стабільністю. 

З огляду на це структура суспільства потенційно визначає характер інститутів та 

їхню здатність до регуляції поведінки таких акторів щодо побудови ефективних 

колективних дій. Невипадково фрагментаризація суспільства визнається перепоною на 

шляху створення ефективного врядування на базі розбудови якісних інститутів. Як 

зазначає В. Козій, групові інтереси, як і недовіра між групами, трансформуються в 

різного роду дисфункції колективних дій: від неспроможності домовлятися стосовно 

напряму та принципів економічної політики до відвертої експропріації добробуту 

опонентів. Верховенство права як ознака якісних інститутів може виходити за межі 

інтересів панівних груп, оскільки його відсутність відкриває шлях до утвердження 

домінування. [1, с. 9]  

Координація сама по собі є функціональною проблемою, яка полягає в узгодженні 

дій суб’єктів монетарної та політичної влади. Ці дії спираються на певні повноваження, 

зафіксовані законами, нормативно-правовими актами і правилами на певний 

монетарний устрій. Тому виникає питання інституційної побудови монетарного 

простору як системи правил, норм, законів, процедур, установ і організаційних 

структур, що забезпечують досягнення тактичних та стратегічних цілей монетарної 

політики. Але існує ряд прогалин в інституційній структурі монетарного устрою, які 

негативно впливають на цінову та макроекономічну стабільність. 

Згідно з вітчизняним законодавством, основною функцією центрального банку 

країни – НБУ – є забезпечення стабільності грошової одиниці України. [2] Однак 

нинішнє керівництво НБУ свідомо уникає чіткого викладу засад формування грошово-

кредитної політики, монетарних механізмів та інструментів, завдяки яким можна 

оцінювати поточну динаміку, контролювати, коригувати і прогнозувати цільові 

показники макроекономічних складових. Головний публічний документ НБУ, який міг 

би надати адекватні сигнали для економіки – «Основні засади грошово-кредитної 

політики» носить скоріше декларативний характер і, з року в рік повторюючи певні (хоча 

й важливі самі по собі) тези, не є актуальним інструментом ефективного управління. [4] 

Так, теза про «таргетування інфляції» стала і продовжує бути домінантою документів 

монетарної політики НБУ, хоча істотного впливу на темпи інфляції це «таргетування» не 

справляє. Зокрема, влітку 2016 року на офіційному сайті НБУ були представлені лише 

«Основні засади» на 2015 р., які навіть для того року були невідповідні фактичному 

стану розвитку країни. Більше того, «Основні засади» залишаються відірваними від 

найголовнішого документу країни – Закону про державний бюджет. 

В «Основних засадах грошово-кредитної політики на 2019 рік та 

середньострокову перспективу», НБУ очікує протягом трьох наступних років темп 

зростання економіки 3 – 4 відсотки у реальному вимірі, але в цьому ж документі 

зазначається, що економічне зростання є третьою ціллю після цінової та фінансової 

стабільності. [5] Цінова стабільність в економіці країни значною мірою залежить від 

довіри населення до власної грошової одиниці. Так як сукупні доходи населення, їх 

реальна вартість та утворювані за їх рахунок заощадження, з одного боку, формують 

платоспроможний попит, впливаючи на економічну динаміку, з іншого є складовою 

наповнення банківської системи, формування грошової маси, а з тим – визначають 

стійкість банківської системи, її спроможність забезпечити населення і бізнес 

ресурсами для зростання і розвитку. В сьогоднішніх умовах, коли населення змушене 

витрачати переважну більшість власних доходів лише на поточне споживання, вкрай 

важко говорити про обсяги ресурсів, які можуть спрямовуватись на розвиток. 

Відсутність прозорого представлення реалістичних (а не декларативних) засад 



179 

 

грошово-кредитної політики надає підстави стверджувати про залежність центрального 

банку від інституцій політичної влади.  

Існує також інституційна вада, пов’язана з декларуванням інституційного мандату 

центрального банку щодо досягнення кількісної цілі з інфляції. На практиці така 

декларація є малоймовірною, оскільки проведення монетарної політики – це реакція на 

різноманітного роду виклики, які не обов’язково знаходяться в сфері монетарного 

контролю. Так, природа інфляції не завжди має монетарне походження. На рівень цін 

впливають немонетарні чинники, такі як, наприклад, непрямі податки, політика 

формування внутрішніх цін на енергоресурси, які знаходяться в компетентності уряду. 

За таких умов НБУ важко утримати цільовий показник інфляції та належним чином 

оцінити тенденції макроекономічного середовища. Тому він змушений час від часу 

корегувати наведений макроекономічний сценарій, роблячи поправку на внутрішні та 

зовнішні ризики.  

Ще однією вадою в інституційній структурі монетарної влади є існування 

суперечностей у законодавчому та нормативно-правовому регулюванні цієї сфери. Так, 

існує суперечність між деякими нормами, що регулюють підготовку і прийняття 

Стратегії монетарної політики і державного бюджету в Бюджетному кодексі України, в 

Законі «Про Національний банк України», інших нормативно-правових актах. Так, 

наприклад, стаття 15 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» [3] 

передбачає, що Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та 

затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та 

формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених 

законом України "Про Національний банк України", перераховує до Державного 

бюджету України кошти на загальну суму не менш як 47.600.000 тис. гривень. На нашу 

думку, така взаємодія уряду та НБУ виключає умови дотримання принципу 

незалежності останнього, що ускладнює уникнення будь-яких форм фіскального 

домінування, у тому числі прямої або непрямої підтримки бюджетних видатків. Ці 

суперечності можуть бути усунені шляхом внесення змін у відповідні закони і 

підзаконні акти. 

Таким чином, низький рівень інституціонального розвитку України проявляється 

в залежності монетарної влади від політичної, яка за своєю природою схильна до 

популізму. Проблема якості інститутів суспільства вказує на те, що на монетарну 

політику можуть впливати приховані прагнення до домінування з боку політичної 

влади, яка підпадає під слабкі обмеження інституціональних регуляторів колективних 

дій. Інституційна структура монетарного простору повинна забезпечувати оптимальний 

розподіл владних повноважень та їх злагоджену реалізацію. Повноваження суб’єктів 

грошової влади повинні відповідати суті відносин власності на такий специфічний 

товар, як гроші. На жаль в економічні теорії, відносини власності на гроші не 

досліджені ґрунтовно. Через це виникає низка економічних і юридичних проблем, 

наприклад, у взаємовідносинах уряду і НБУ при з’ясуванні питання про те, кому 

належить дохід від сеньйоражу і т. п.   

Отже, для успішного забезпечення інституційної незалежності монетарної влади в 

Україні, ключове значення має бути відведено принципу верховенства права. 

Поліпшення врядування на основі цього принципу та розвитку інститутів демократії 

покликані створити прозорі умови у взаємодії органів монетарної влади і зниження 

напруги в міжгрупових протистояннях щодо розподілу владних повноважень у 

прийнятті ефективних рішень направлених на підтримку цінової та макроекономічної 

стабільності.  
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ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БАНКІВ УКРАЇНИ У ЕКОСИСТЕМИ 
 

Успішний розвиток мережі Інтернет та бурхливе зростання інтернет-технологій в 

черговий раз підтверджують, що інформаційний сектор економіки, на даний момент є 

найбільш динамічним та найбільш прибутковим. Наявність високоякісного Інтернет-

сполучення і вільний доступ до нього забезпечили активне входження електронної 

комерції в сферу фінансового обслуговування, що дозволяє поєднати всі фінансові 

продукти та послуги в одній точці доступу. Перехід до цифрової економіки 

відбувається з величезною швидкістю, тому для збереження індустрії традиційні банки 

не можуть просто продовжувати відкривати рахунки та надавати доступ до 

фінансування, оскільки зростає потреба застосовувати нові технології, зменшувати 

витрати, створювати для споживачів ефект особистісного підходу, експлуатувати та 

захищати величезні масиви даних. Це зумовило потребу створення екосистем, 

платформою побудови яких можуть бути різні суб’єкти – ІТ-компанії, фінансові 

установи, підприємства сфери послуг.  

Окремим аспектам моделювання екосистем у банках та спробам їх застосування 

присвячена значна кількість праць відомих зарубіжних вчених та практиків. Приміром, 

О. Дяченко [4], В. Черников, С. Пахалюк, Т. Мунро, Дж. Мароус досліджують питання 

сутності понять «екосистема», «фінансова екосистема», «банківська екосистема» та їх 

особливостей, а розкриттям питання побудови самої моделі екосистеми фінансових 

послуг займаються А. Дербенов, Д. Коблер, С. Бучерер, Дж. Шлотман, Р. Греф, 

М. Чессел [3]. 

Метою статті є дослідження потреб споживачів та можливостей фінансово-

кредитних організацій, аналіз передумов трансформації банків України у фінансові 

екосистеми. 

За даними досліджень Інтернет Асоціації України проникнення інтернету в ІІ 

кварталі 2019 року характеризується позначкою 64%, а за прогнозами до 2028 року 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/vr041500-18

