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ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 

 

Грошово-кредитне регулювання, яке здійснюється Національним банком 

України, є одним з складових економічної політики держави і представляє 

собою сукупність заходів, направлених на зміну рівня відсоткових ставок, 

грошової маси в обороті, обсягів кредитів та інших показників грошового обігу 
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і ринку позикових капіталів. Воно направлене на досягнення стабільного 

економічного зростання, безробіття та низького рівня інфляції. В законах про 

Національний банк особливо підкреслюється їх відповідальність за стабільність 

грошового обороту і курсу національної валюти. 

Вище вказана проблема є актуальною на сучасному етапі розвитку науки 

та грошово-кредитної політики держви, оскільки через правильно виставлені 

цілі та завдання можна призвести монетарну політику до економічного 

зростання. 

Дослідженням цієї проблеми у різні періоди займалися такі вчені:  

О. Береславська, А. Гальчинський, В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик,  

В. Козюк, С. Мочерний, М. Пуховкіна, М. Савлук, В. Стельмах, А. Чухно,  

В. Ющенко та інші. 

В економічній енциклопедії розкривається сутність грошово-кредитне 

регулювання – це сукупність форм, методів і важелів державного впливу на 

грошово-кредитну сферу.  

Основні напрями грошово-кредитного регулювання банківської 

ліквідності, управління державним боргом і регулювання обсягу кредитних 

операцій, грошової емісії та ризику й ліквідності [3, c.156]. 

Сутність грошово-кредитного регулювання економіки за допомогою 

грошово-кредитних інструментів полягає у впливі на грошову пропозицію та 

ціну кредиту.Грошово-кредитне регулювання, яке здійснюється центральним 

банком, є одним з елементів економічної політики держави і представляє собою 

сукупність заходів, направлених на зміну грошової маси в обороті, обсягів 

кредитів, рівня відсоткових ставок та інших показників грошового обігу і ринку 

позикових капіталів. Воно направлене на досягнення стабільного економічного 

зростання, низького рівня інфляції та безробіття. В законах про центральні 

банки особливо підкреслюється їх відповідальність за стабільність грошового 

обороту і курсу національної валюти. 

У загальному вигляді завдання монетарної політики полягає у створенні 

умов, за яких економічні агенти, реалізуючи свободу вибору, здійснювали б дії, 

що збігаються з цілями економічної політики держави. 

Грошово-кредитна (монетарна) політика центрального банку не є 

автономною. Кінцева мета грошово-кредитного регулювання економіки 

збігається з основоположними цілями макроекономічної політики держави. 

Тобто, центральний банк, будучи функціональним органом країни з 

регулювання грошового обігу, прагне досягнення цілей, що їх ставить перед 

собою уряд. 

Цілі грошово-кредитної політики можна поділити на три групи:  

- стратегічні; 

- проміжні; 

-  тактичні (табл. 1). 
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Рисунок 1 – Цілі грошово-кредитної політики 

Джерело: побудовано автором з використанням[1] 

 

Стратегічні цілі є основними в економічній політиці держави. 

Стратегічними цілями монетарної політики центрального банку повинні 

бути кінцеві ціпі економічної політики держави. Центральний банк має сприяти 

досягненню вказаних цілей. Щодо стратегічних цілей у нього не повинно бути 

розбіжностей з урядом. 

Проміжні та тактичні цілі грошово-кредитної політики полягають у змінах 

певних економічних процесів для сприяння досягненню стратегічних цілей. 

Проміжні цілі є індикаторами грошового ринку, які дають змогу 

відслідковувати загальні макроекономічні тенденції [4, c.28]. 

Головним завданням грошово-кредитної політики держави є забезпечення 

стабільності національної грошової одиниці, поряд з цим, з метою підвищення 

рівня здатності фінансової системи протистояти зовнішнім проявам, НБУ 

запроваджено перехід від режиму фіксованого курсоутворення в межах 

валютного коридору до гнучкого валютного курсу, що відразу негативним 

чином позначилося на його динаміці не на користь гривні.  

Але з іншого боку, враховуючи значне зменшення обсягів валютних 

резервів у зв’язку із підтриманням національної грошової одиниці, є 

виправданим [2, c.27]. 

Отже, можна зробити висновок, що сутність грошово-кредитного 

регулювання економіки за допомогою грошово-кредитних інструментів полягає 

у впливі на грошову пропозицію та ціну кредиту. 
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Завдання грошово-кредитної політики полягає у створенні умов, за яких 

економічні агенти, реалізуючи свободу вибору, здійснювали б дії, що 

збігаються з цілями економічної політики держави.   

Цілі грошово-кредитної політики можна поділити на три групи: 

стратегічні, проміжні, тактичні. 

Стратегічні цілі є основними в грошово-кркдитній політиці держави. 

Проміжні  та тактичні цілі є індикаторами грошового ринку, які дають змогу 

відслідковувати загальні макроекономічні тенденції. 
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ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ СУБЪЕКТА 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Налоговая нагрузка – это доля изъятия части дохода экономического 

субъекта в бюджетную систему и внебюджетные фонды, в форме налогов и 

сборов, а также иных платежей налогового характера. Регулирование величины 

налоговой нагрузки создает благоприятные условия для развития отдельных 

видов экономической деятельности, категорий организаций, 

территорий.Общепринятые показатели налоговой нагрузки определяются на 

микроуровне как отношение налоговых платежей к выручке и на макроуровне 

как отношение налоговых платежей к валовому внутреннему продукту [1, с. 9]. 
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