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Постановка проблеми. Останнім часом забезпечення стабільного 

економічного зростання на основі стабілізації національної грошової одиниці в 

умовах посткризового періоду спонукають все більшу кількість центральних 

банків підвищувати власну самостійність. 

Можливість ефективного застосування та реалізації інструментів грошово-

кредитної політики центральним банком великою мірою є залежною від його 

статусу та рівня самостійності від органів виконавчої влади. 

Виходячи із завдань і принципів монетарної  політики, діяльність 

центрального банку повинна реалізовуватись в умовах незалежності, 

об’єктивності та відповідальності, мати законний, плановий, ефективний, 

компетентний і гласний характер. 

Незалежність центрального банку у сфері реалізації монетарної політики 

не повинна суперечити стратегічним цілям економічної політики органів 

державного управління та не повинна діяти в інтересах приватних фінансових 

установ.  

Аналіз останніх досліджень. У «Словнику сучасної економіки» 

Макмілана центральний банк – «організація, зобов’язана у першу чергу 



контролювати грошову і банківську системи країни поряд з іншими функціями, 

що залежать від фінансової структури держави та інших факторів» [3, c. 583].  

В економічній літературі немає узгодженої думки щодо кількості 

виконуваних центральним банком функцій. Тому, О.М. Петрук виділяє тільки 

чотири: банк банків; банк уряду; емісія та організація грошового обігу; 

реалізація грошово-кредитної політики [4, c. 31]. І.М. Савлук додає до переліку 

такі функції, як нагляд та контроль за діяльністю банків та зберігання 

централізованого золотовалютного запасу [5, c.117]. Додатково М.П. Денисенко 

виокремлює зовнішньоекономічну функцію [6, c.5]. В окремих наукових працях 

зазначені такі функції як макроекономічний аналіз та планування, складання та 

аналіз платіжного балансу. 

Формування цілей. Цілями даної статті є дослідження незалежності 

центрального банку як основного принципу здійснення монетарної політики, 

визначення переваг та недоліків, оцінка незалежного статусу НБУ.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

З огляду на сучасний стан економіки можна стверджувати, що існують три 

основні цілі діяльності центральних банків, а саме: забезпечення стабільності 

національної грошової одиниці, сприяння розвитку та забезпечення 

стабільності банківської системи країни, сприяння ефективності і надійності 

платіжної системи країни. Забезпечення стабільності національної грошової 

одиниці є пріоритетним напрямом політики центрального банку. Як свідчить 

світова практика, чим більш незалежним від органів центральної влади є 

центральний банк, тим стабільнішою є грошова одиниця [5, c.5, 7. c.65]. Тобто, 

така стабільність значною мірою зумовлена ступенем незалежності 

центрального банку у виконанні його ключових функцій. 

Перша форма незалежності центрального банку сформувалась в епоху 

існування золотого стандарту. В цей період процес емісії був централізованим, 

але розмінність банкнот на золото дозволяла забезпечити відносну автономію 

центрального банку [8-9]. 



Внаслідок втручання держави у емісійний процес незалежність 

центрального банку зазнала руйнування. Але після ряду економічних криз та 

краху Бреттон-Вудської валютної системи перед центральними банками 

постали проблеми боротьби з інфляцією і забезпечення економічного зростання 

на безінфляційній основі, що спонукали на пошук нових умов організації 

центральних банків. 

На сьогоднішній день статус незалежності отримують все більша кількість 

центральних банків по всьому світу: Чилі, Бразилія, Мексика, Корея, ПАР, 

Австралія та Нова Зеландія [10].  

Традиційно незалежність центрального банку від виконавчої влади має дві 

форми: політичну та економічну. Під політичною незалежністю розуміють 

самостійність центрального банку від влади при встановленні цільових 

орієнтирів грошової маси, а під економічною незалежністю – самостійність 

центрального банку у виборі інструментів грошово-кредитної політики [11]. 

Щодо юридичної літератури, незалежність центральних банків оцінюють 

за п’ятьма факторами: 

1) участь держави в капіталі центрального банку в капіталі центрального 

банку та розподілі прибутку; 

2) процедур призначення керівництва банку;  

3) ступінь відображення в законодавстві цілей та завдань центрального 

банку; 

4) права держави на втручання в грошово-кредитну політику; 

5) правила, що регулюють можливість фінансування державних витрат 

центральним банком [12]. 

В Україні виконання функцій центрального банку покладено на НБУ. 

Відповідно до Закону України «Про Національний банк України» функції та 

повноваження, передбачені Конституцією України та даним законом, 

Національний банк здійснює самостійно, незалежно від органів державної 

влади. НБУ є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об’єктом 

права державної власності; не відповідає за зобов’язаннями органів державної 



влади та комерційних банків; може відкривати свої філії, представництва в 

Україні та за її межами [2]. 

Юридична форма повноваження Національного банку спрямована на 

виконання конституційної функції – забезпечення стабільності грошової 

одиниці України [1]. 

Національному банку властиві характерні ознаки органів виконавчої 

влади, але при цьому його суттєвою відмінністю виступає те, що він не входить 

до системи органів, яку очолює Кабінет Міністрів України і не 

підпорядкований, що і є основним фактором, який забезпечує його 

незалежність. Але НБУ є підзвітним Президенту та Верховній Раді України. 

У Центрі соціально економічних досліджень CASE України було 

встановлено, що рівень незалежності Вітчизняного центрального банку 

становить лише 52% від ідеального значення згідно з значенням індексу 

Цукермана. Згідно даного дослідження можна стверджувати, що незалежність 

НБУ є недостатньою. 

З огляду на здійснення Національним банком грошово-кредитної політики 

протягом останніх років можна стверджувати, що високий ступінь 

незалежності центрального банку має негативний вплив на 

загальноекономічний стан країни. 

В зв’язку з цим можна припустити існування груп, інтереси яких може 

захищати центральний банк. До першої групи належать банки та фінансові 

установи. Друга група має в своєму складі осіб із фіксованим доходом, тобто 

громадян держави. Третій групі належать представники великих фінансово-

промислових груп, які мають свою підтримку у органах державної влади. 

Представники останньої групи чинять найбільший вплив на діяльність 

центрального банку, вдало використовуючи його самостійність у здійснення 

монетарної політики.  

Таким чином Вітчизняний центральний банк може діяти виключно в 

інтересах власників великих фінансових установ та підприємств, які, в свою 

чергу, мають підтримку у органах державної влади. Тому, на перше місце 



виноситься питання про надійність такого статусу, як незалежність НБУ та 

контроль за діяльністю керівництва Вітчизняного центрального банку. 

Висновки дослідження. Підвищення незалежності Національного банку 

України можливе тільки при прийнятті певних законів, що можуть посилити 

міру відповідальності керівництва центрального банку за здійснення грошово -

кредитної політики, яка суперечить стратегічним цілям та інтересам громадян 

країни, адже при неефективній монетарній політиці НБУ відповідальність 

перед суспільством та Міжнародними організаціями несе Кабінет Міністрів 

України. 

Виходячи з цього потрібно зробити певні кроки: 

1. Допускати втручання органів виконавчої (Кабінету Міністрів України) 

та законодавчої влади (Верховної Ради України) в разі виявлення 

невідповідності до економічних цілей держави та інших причин, що можуть 

негативно впливати на соціально-економічний стан країни. 

2. Посилити відповідальність НБУ перед Главою держави і парламентом 

країни. 

3. Чітко прописати обов’язок Центрального банку відраховувати до 

Державного бюджету не менше 50% одержаного за поточний рік доходу. 

4. Принципово змінити емісійну політику НБУ, включивши первинну 

емісію до власності держави. 

Основною світовою тенденцією є розширення незалежності центрального 

банку і її законодавче закріплення. Дана тенденція спостерігається у країнах, 

які досягли стійкого високого фінансово-економічного стану.  

З огляду на діяльністю НБУ в сучасних економічних умовах можна 

стверджувати, що підвищення його незалежності буде недоцільним при 

продовженні сьогоднішньої монетарної політики, що веде до збільшення 

фінансових махінацій. Тому, для зменшення таких зловживань потрібно внести 

корективи в чинне законодавство, що регулює діяльність НБУ. Це дозволить 

самостійно використовувати інструменти грошово-кредитної політики, але 



водночас підвищить відповідальність в разі неефективної роботи керівництва 

Національного банку України перед суспільством та органами державної влади.  

Запропоновані шляхи зміни зможуть скерувати діяльність НБУ в бік 

економічного зростання та стабілізації національної грошової одиниці та 

зменшити вплив суб’єктів, які діють виключно в своїх інтересах через контроль 

з боку органів законодавчої та виконавчої влади. 
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