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Аналітичну доповідь підготовлено для вищого керівництва країни, 
зокрема, Президента України, депутатів Верховної Ради, фахівців 
НБУ, Уряду, в тому числі Міністерства фінансів, для представників 
бізнесу реального і банківського сектору, учасників фінансового ринку, 
експертів і науковців у сфері макроекономіки і монетарної політики 
та всіх громадян, що цікавляться впливом політики НБУ на розвиток 
економіки.

Доповідь написана простою і зрозумілою мовою. Вона чітко структу-
рована за ключовими блоками і дає розуміння неочевидних причин, що 
викликали проблеми колапсу кредитування економіки, гальмування її 
зростання та недоотримання доходів державного бюджету. 

У доповіді запропоновані конкретні заходи термінового і стратегічного 
характеру з виправлення інституційних вад монетарної влади в Україні 
та реформи монетарної політики НБУ для того, щоб подолати поточну 
коронакризу, не допустити цінової, валютно-курсової і фінансової 
нестабільності та колапсу економіки під час карантину, а після його  
завершення – забезпечити прискорене зростання економіки, зайнятості 
і добробуту країни.

АНОТАЦІЯ

«У важкі часи критичного значення набуває
якість функціонування економіки,

а політика управління грошима центральним банком
– це ключовий детермінант у цьому питанні»

Джозеф Стігліц
Лауреат Нобелівської премії з економіки
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ПОДЯКИ

У час, коли економіка підійшла до краю прірви, але шанс для її 
порятунку ще не втрачено, не можна вагатися і зволікати. Саме тому 
терміново підготовлено цю Аналітичну доповідь.  

Втілення наданої в ній системи конкретних пропозицій дозволить 
підтримати економіку та відвести її від прірви, а після завершення 
карантину – запустити стрімке і потужне економічне зростання. 

Доповідь є концентрованим результатом нашого практичного 
досвіду,  багаторічних аналітичних досліджень національної і 
світової економіки  та чіткого розуміння, що саме треба робити зараз 
і в перспективі.  

Знаменитий вислів «Ми можемо бачити істину тільки тому, що 
стоїмо на плечах гігантів» для нас сповнений глибокого реального 
змісту: ми  завдячуємо мислителям світового рівня Едеіру Тернеру,  
Джозефу Стігліцу, Хайману Мінскі, Мервіну Кінгу, Кеннету Рогоффу, 
Полу Уолкеру, Баррі Ейченгріну, Рагхураму Раджану, Енді Халдейну, 
Полу Кругману, Еріку Райнерту, Дідьє Сорнетте, Дарону Аджемоглу, 
Джеймсу Робінсу та багатьом іншим. Саме їхні інсайти у сфері 
центрального банкінгу, фінансових криз,  монетарної політики та 
економічного зростання для країн, що розвиваються, додали глибини 
нашим поглядам, дозволили побачити драматичний досвід України 
з ширшої перспективи і запропонувати практичні інструменти 
вирішення проблем.

Ми вдячні широкому колу справжніх українських вчених та експертів, 
з якими відбувались часом гострі, але завжди глибокі і конструктивні 
дискусії з різних тем у сфері монетарної і валютно-курсової політики – 
Валерію Гейцю, Андрію Гриценку, Володимиру Стельмаху, Михайлові 
Савлуку, Олегу Яременку, Олександру Шарову, Сергію Корабліну, 
Ігорю Шумилу, Станіславу Буковинському, Олегу Устенку та багатьом 
і багатьом іншим, кого ми просто фізично не можемо тут перелічити.  

Особлива наша вдячність – прогресивним і глибоко мислячим 
молодим людям, які обрали надскладний шлях – залишитися 
в Україні і намагатися змінити її на краще – народним депутатам 
України Олексію Жмеренецькому і Дмитрові Наталусі. Саме вони 
поділилися з нами своїми запитаннями, пропозиціями, думками, а 
головне – надали натхнення для роботи над доповіддю і надію на 
позитивне майбутнє України.
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Уряд і НБУ повинні бути у постійному режимі готовності до того, що  
нова епоха глобальних потрясінь, в яку увійшов світ, буде породжувати 
зовнішні шоки, від яких Україні потрібно захищатися. 

2020 рік кинув людство у глобальну епідемію, масову самоізоляцію і 
онлайн існування, обрушив фінансові ринки, ціни на нафту і завдав 
потужного удару по глобальній економіці. 

Якщо заходи, що вживаються на глобальному рівні будуть недостатніми, 
це перетвориться у рецесію, а згодом і у депресію в багатьох країнах1.  
Короткострокові періоди відновлення глобальних фінансових ринків не 
повинні засліплювати ілюзіями: світова економіка стоїть перед прірвою 
глобального колапсу і тектонічними зрушеннями центрів глобального 
лідерства.  

Тригером, який запустив цю лавину, став шок розповсюдження 
коронавірусу в Китаї та його перетворення у пандемію, яка охопила 
Європу і США, та обрушила глобальні фінансові ринки.

Інше джерело турбулентності вибухнуло після зустрічі ОПЕК+ 
6 березня 2020 року, де Росія повідомила, що не буде  
входити у нову угоду щодо обмежень видобутку нафти. Саудівська 
Аравія відповіла оголошенням про збільшення власного виробництва 
та суттєві знижки до відпускних цін, що призвело до обвалу цін на нафту. 
Три головних гравці на ринку нафти – США (зокрема американські 
компанії, які видобувають сланцеву нафту), Росія і Саудівська Аравія 
– з великою ймовірністю знайдуть компроміс, тому що нікому з них не 
вигідні такі низькі ціни на нафту. Тривалість нафтової війни визначається 
тільки резервами кожного з цих гравців та їх здатністю терпіти збитки, 
але якщо балансу і буде досягнуто, він залишатиметься нестійким. 

Загалом, останніми десятиріччями глобальна ситуація 
характеризується загостренням боротьби за ринки,  
торгових, валютних та інших типів гібридних воєн. Сьогоднішні світові 
події – це драматичний індикатор того, що цей «контрольований хаос» 

ВСТУП

ПЕРЕД ПРІРВОЮ ГЛОБАЛЬНОГО КОЛАПСУ

«Цивілізація і представлена нею глобалізація
 – це  тільки тонкий наліт на зазубреному краю хаосу»

Джеймс Рікардз

1 https://blogs.imf.org/2020/04/06/an-early-view-of-the-economic-impact-of-the-pandemic-in-5-charts/
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2 Нассим Талеб. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости.  – 2-е изд. Изд-во Колибри, 2010
3 https://er.ethz.ch/financial-crisis-observatory.html
4 D. Sornette, Dragon-Kings, Black Swans and the Prediction of Crises, International Journal of 
Terraspace Science and Engineering 1(3), 1-17 (2009); Sornette, Didier, and Guy Ouillon. «Dragon-
kings: mechanisms, statistical methods and empirical evidence.» The European Physical Journal Special 
Topics 205.1 (2012): 1-26. Sornette, Didier. «Critical Phenomena in Natural Sciences: Chaos, Fractals, 
Selforganization and Disorder: Concepts and Tools (Springer Series in Synergetics).» (2006).

вийшов за керовані межі. Словами Джеймса Рікардза, поєднання  
глибоких диспропорцій глобальної економіки, загострення нерівності, 
торгових і валютних воєн, темних загарбницьких інстинктів та 
геополітичної напруженості – це звір, який почав випускати пазурі. 

Тому пандемія коронавірусу Covid-19 не є Чорним лебедем (тобто 
принципово неочікуваною і великою подією, яка змінює все), хоча в 
світових і вітчизняних ЗМІ її називають саме так. Фахівці з міжнародних 
фінансів вже давно очікували певну подію такого чи іншого типу, яка 
запустить глобальну кризу. 

Автор концепції Чорного лебедя Нассім Талеб2  правильно сфокусував 
увагу людства на хибній впевненості учасників ринку і регуляторів у 
прогнозуванні ризиків на базі кривої нормального розподілу: у 2008 році  
саме ці методи і безтурботне ставлення до ризиків спричинили зростання 
загроз і призвели до глобального  хаосу. Але Талеб залишив відкритим  
питання – чи є методи захисту від нашестя Чорних лебедів у 
майбутньому? 

Відповідь на це питання існує. Чорний лебідь з’являється 
тоді, коли, образно кажучи, «його довго викликають». Тобто 
коли глибокі внутрішні диспропорції економіки, її вразливість 
та напруження між її частинами загострюються до такого  
ступеня, що невеликий зовнішній шок може спровокувати ефект 
доміно і вибух, що веде до руйнації основ існування всієї системи. Так 
відбувається і в національних економіках, і на глобальному рівні. 

Інтелектуальний опонент і друг Нассіма Талеба Дідьє Сорнетте, 
керівник «Обсерваторії фінансових криз»3  Федерального 
інституту технології в Цюриху (ETH Zurich – Swiss Federal 
Institute of Technology in Zurich), у своїх численних статтях4  
запропонував теорію, яка дозволяє зазирнути у таємницю  
формування подій, які викликають Чорного лебедя. 

Накопичення цих подій є особливим типом загроз і 
називається системним ризиком. І Україна, і людство 
в цілому, стоять сьогодні перед викликом – зрозуміти  
природу системних ризиків та навчитися захищатися від них.  
Ця проблема вже давно вислизнула з наукових кабінетів 
і інтелектуальних дискусій на вулиці та перетворилась на  
невидимого монстра, який не тільки знищує економіки, бізнеси і робочі 
місця. Сьогодні ми бачимо як він збільшує смертність.
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Сьогоднішня системна глобальна криза не є випадковим збігом 
обставин – ці обставини тільки зіграли роль пускового пострілу. Як 
зазначають Джозеф Стігліц6, Едеір Тернер7  та багато інших вчених, 
глобальні кризи є наслідком розвитку неправильної моделі глобалізації 
і хибної траєкторії фінансового капіталізму, яка постійно наражатиме 
глобальну економіку на системні ризики. 

Уроки глобальної кризи 2008 року не були достатньо засвоєні, 
і замість розбудови надійних структурних механізмів  
захисту були вжиті часткові заходи і косметичні дії –  
масштабне «накачування» грошима економік розвинених країн. 
Це не вирішило фундаментальних проблем, а тільки замаскувало і 
поглибило їх. 

І тому друга хвиля глобальної кризи, про яку так довго 
говорили аналітики, розпочалася зараз і обіцяє бути  
набагато глибшою, ніж попередня. 

Центральні банки розвинених країн терміново і синхронно 

Тому на глобальному рівні необхідно не тільки розшифрувати геном 

вірусу Covid-19 і знайти ліки проти нього. Необхідно розшифрувати 

геном системних ризиків, які можуть породити ще багато вірусів та 

ціле нашестя Чорних лебедів. Необхідно перебудувати структуру 

глобальної економічної системи таким чином, щоб запобігти цьому. 

Як закликає Ювал Ной Харарі, «нам потрібен глобальний план. І він 

потрібен саме зараз»5. 

Україна, як країна з величезним інтелектуальним капіталом, не повин-

на стояти осторонь вирішення цієї глобальної проблеми. Українські 

вчені та експерти повинні долучитися до цих досліджень і сприя-

ти тому, щоб Україна перетворилась з об’єкта на суб’єкт формуван-

ня світового порядку денного і пропозицій щодо вирішення гострих 

глобальних проблем. Вони безпосередньо стосуються нашої країни, 

тому державна влада повинна надати цим дослідженням вчених 

серйозну підтримку, принаймні поставити таке завдання.

5 https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75?fbclid=IwAR0N8RvjeYCe9nsadqR
h0sh6qse18azhLPnPjPrd3eIe0uLVf4HgOZb2mAs
 6 J. E. Stiglitz. The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future – N-Y, 2013 
 7 Е. Тернер. Між боргом та дияволом. Гроші, кредит та реформування глобальних фінансів. – пере-
клад Т. Унковської, Бібліотека Growford Institute, Вид-во «Апріорі», Львів, 2020



9

8 CBS News https://www.cbsnews.com/news/watch-live-coronavirus-task-force-members-give-updates-
on-covid-19-response-2020-03-24/

реалізовують пакети антикризових заходів – знижують процентні 
ставки і надають в економіку величезні обсяги ліквідності. 

ФРС стрімко насичує фінансову систему доларовою ліквідністю 
через канали операцій РЕПО та викупу казначейських 
векселів. По суті, оголошено безлімітну програму кількісного 
пом’якшення (QE), яка порівняно з попередніми хвилями 
QE та всією історією ФРС є просто безпрецедентною. 
Якщо протягом другої хвилі QE відбувався щотижневий  
викуп казначейських зобов’язань в середньому на рівні 25 млрд 
дол., а протягом третьої хвилі – приблизно 10 млрд дол. щотижня, то 
поточне кількісне пом’якшення – це щотижневий обсяг близько 110 
млрд дол. Протягом трьох тижнів з початку березня 2020 року через 
операції РЕПО та викуп державних цінних паперів було надано більше 
510 млрд дол., а з 11 вересня 2019 року – майже 1 трлн дол. 

Крім того, оголошено про збільшення лімітів за своп-лініями та 
розширене коло центральних банків для цих операцій.

Загалом, Білий дім оголосив про пакет підтримки економіки обсягом 
6 трлн дол.: 2 трлн дол. прямої підтримки та 4 трлн дол. через кредитні 
потужності ФРС8 , включаючи підтримку населення, а також малого і 
середнього бізнесу.

Кейс 1. Окрім підтримки економіки в обсязі 4 трлн дол.  
через канали ФРС, Антикризова програма уряду США становить 2 
трлн дол.  З них:

1) 30% – 603,7 млрд дол. – виплати фізичним особам (прямі випла-
ти населенню, екстра-допомога безробітним, студентські позики та 
ін.); 

2) 25% – 500 млрд дол. – підтримка великого бізнесу, який по-
страждав внаслідок карантину (дешеві позики корпораціям, 
компенсація платежів виплат заробітної плати, кошти для забезпе-
чення національної безпеки та ін.);

3) 19% – 377 млрд дол. – підтримка малого бізнесу (нові дешеві  
позики для погашення  існуючих кредитів, безповоротні гранти та ін.);

4) 17% – 339,8 млрд дол. – штатам та місцевим органам влади (на 
протиепідемічні заходи, підтримку вищої та середньої освіти, сімейні 
програми, гранти і т. ін.);

5) 9% – 179,5 млрд дол. – для підвищення якості державних послуг 
(для державних лікарень, доступу громадян до ліків, банків продо-
вольства, підтримка ветеранів та ін. сервіси).

CASE 
STUDY
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Чи призведуть всі ці заходи до подолання кризи і  
виходу глобальної економіки на траєкторію стійкого  
зростання? З нашої точки зору, вони  тільки пом’якшать ситуацію і  
дадуть певний час на вирішення структурних проблем. Якщо 
ж структурні проблеми не будуть вирішені, то економіки  
розвинених країн не зможуть вийти з пастки довічної стагнації (secular 
stagnation), що може призвести до загострення ризиків  відцентрових 
процесів в зоні євро та в ЄС в цілому, а також до зростання глобального 
геополітичного напруження.  

Щоб зрозуміти цю другу фазу світової кризи, необхідно  
дивитись на неї як на частину цілісного процесу глобального  
шторму, який то посилюється і перетворюється у 
фінансове цунамі, то під впливом  «накачування»  
грошима розвинених економік «ховається» в глибині 
до наступного сплеску. А тектонічні диспропорції в  
основах глобальних економічних процесів, які породжують 
ці хвилі, залишаються невилікуваними і тільки  
загострюються.  

Тому Україні потрібно не тільки вживати термінові дії для захисту життя 
громадян від розповсюдження пандемії на її території, а й готуватись 
до системного протистояння майбутнім глобальним шокам та мати по-
тужну стратегію і тактику розвитку економіки під час і після закінчення  
карантину.

Очевидно, що монетарна політика НБУ, а також його політика 
банківського і валютного регулювання мають величезне  
значення для функціонування економіки і протистояння зовнішнім 
шокам. 

Аналітична доповідь присвячена саме цим питанням і 
сфокусована на методах, завдяки яким можна вирішити  
проблеми фінансування для подолання коронакризи і не допустити 
колапс економіки та фінансову нестабільність.  

З огляду на логіку глобальних процесів та необхідність об’єднання 
зусиль всіх країн для боротьби з пандемією, МВФ міг би надати до 
10 млрд дол. Україні як гуманітарну допомогу в умовах її боротьби із 
всесвітньою епідемією коронавірусу. Ця сума є меншою, ніж щоденний 
обсяг операцій ФРС з надання доларової ліквідності. 
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Як справедливо написав Нобелівський лауреат Джозеф Стігліц у своїй 
статті «Інтернаціоналізація кризи»9, на глобальні виклики повинна 
даватися глобальна відповідь, інакше весь світ, включаючи розвинені 
країни, постане перед поглибленням системних ризиків. Тому ключові 
країни-кредитори повинні звернутися до країн, що розвиваються, із 
пропозицією відкласти виплату їх боргів і реструктуризувати їх. 

Стігліц наводить безсмертні слова Джона Донна: «Ніхто не є островом». 
І додає: «Ні одна країна не є ізольованою, як це чітко довела криза 
COVID-19. Тому  міжнародна спільнота не повинна ховати голову в 
пісок». 

9 https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-impact-on-developing-emerging-
economies-by-joseph-e-stiglitz-2020- 04?fbclid=IwAR1DexVwSiMy87yIHaLMSqV8L6De_Jlw_
XWt2xKhleewkJ5z23ytxtJSGCQ

МВФ та Світовий Банк надають потужну безумовну допомогу країнам 
МАР і закликали ці країни терміново призупинити боргові виплати 
на час боротьби з пандемією10.  До переліку цих країн увійшли 
Молдова, Косово, Киргизька Республіка, Узбекистан, Таджикистан 
та багато інших.  Україна з незрозумілих причин не включена до 
цього списку, хоча вона вже п’ять років захищається від збройної 
агресії РФ, а тепер веде боротьбу із глобальною епідемією на своїй 
території.

Органи влади України, які беруть участь у перемовинах з МВФ, 
повинні поставити питання про включення України до списку країн, 
які можуть призупинити виплату зовнішніх кредитів на час пандемії 
та отримати допомогу від МВФ та Світового Банку. 

У Аналітичній доповіді показано:

як активізувати власні джерела фінансування для подолання кризи 
і недопущення колапсу економіки та якою має бути монетарна 
політика НБУ для:

- антикризової підтримки економіки під час карантину;

- та після його завершення – для запуску стрімкого економічного 
зростання.

Наступна доповідь Growford Institute буде присвячена системній 
економічній стратегії стрімкого зростання економіки після завершення 
карантину. Адже найкращий спосіб спрогнозувати майбутнє – це 
створити його.

10 https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/03/25/pr20103-joint-statement-world-bank-group-and-
imf-call-to-action-on-debt-of-ida-countries
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На рівні розповсюджених шаблонів “здорового глузду” в урядових колах 
країн з низькими доходами в умовах кризи зазвичай обговорюються 
тільки два варіанти фінансування економіки: кредити МВФ та продаж 
стратегічних активів. Із розгляду виключається головне – варіант 
забезпечення свого монетарного суверенітету і його оптимального 
використання (як це роблять всі успішні країни). Те ж саме сьогодні 
відбувається в Україні.  

Уряд стоїть, з одного боку, перед старим і характерним для України 
набором проблем: дефіцит бюджету, високе боргове навантаження, 
зовнішньоторговельний дефіцит (більше 12 млрд дол. у 2019 році) та 
загроза валютної кризи. А з іншого – перед потужними зовнішніми 
шоками:  

- загроза посилення епідемії на території України та необхідне 
фінансове забезпечення протиепідемічного захисту, функціонування 
медичної сфери у посиленому режимі та всіх галузей критичної 
інфраструктури;

- зупинка багатьох сфер внаслідок тотального карантину, тобто 
шоки для економіки як з боку пропозиції, так і з боку попиту;

- глобальна фінансова турбулентність і недоступність зовнішніх 
ресурсів за прийнятними ставками;

- падіння цін на нафту та їх вплив на ціни товарів сировинного 
експорту України.

Найважливішою умовою вирішення країною фінансових проблем, 
особливо в умовах подібної кризи, є її монетарний суверенітет, що 
надає потужні можливості правильного управління національною 
валютою для вирішення тактичних і стратегічних проблем.  

РОЗДІЛ I

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ. 
МОНЕТАРНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ТА ЙОГО  
ОПТИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ.

«Без емісії власної національної валюти і 
самостійного управління нею, тобто без монетарного суверенітету,

 держава не може проводити власну економічну політику
 і досягати своїх цілей економічного розвитку»

Маргарет Тетчер



13

В Україні цим можливостям практично не приділяється уваги. 
Більше того, монетарна політика держави створює значні перешкоди 
для фінансування потреб національної економіки. 

Тому сьогодні спостерігається досить абсурдна ситуація, яка 
характеризується простими словами: грошей багато, але вони 
«крутяться» у фінансових схемах і не спрямовуються на задоволення 
потреб національної економіки.

З одного боку,

1) величезні обсяги національної валюти задіяні в схемах 
з депозитними сертифікатами НБУ (за оборотами 2014-2019 
років – більше 15 трлн грн (!)) та ОВДП. Тобто національні 
гроші замкнені на фінансові операції і не перетворюються у 
кредитування для підтримки виробництва і розвитку економіки. 
Обсяг кредитів підприємствам до ВВП – менше 20% (!)11. 
За таких умов у будь-якій країні настав би економічний колапс 
(нормальний рівень повинен перевищувати 60-70%, у багатьох 
розвинених країнах він становить більше 170%). Усе це – на фоні 
рекордних прибутків банківської системи України у 2019 році (більше 
59 млрд грн).

2) потужні обсяги валютних ресурсів українських суб’єктів ринку 
не працюють в національній економіці – обсяг валюти і депозитів, 
що офіційно обліковуються за міжнародною інвестиційною позицією 
України на кінець 2019 року перевищувала 92,3 млрд дол., зокрема 
готівкова валюта у позабанківському секторі – 88,6 млрд дол.

На цьому фоні монетарна політика НБУ продовжує блокувати ефективне 
використання національної валюти для задоволення нагальних 
потреб економіки, недопущення фінансового колапсу та підтримки 
економічного зростання.

Тому цей розділ присвячено поясненню стратегічних і тактичних дій, 
необхідних для перебудови системи монетарного управління в Україні 
та активізації механізмів фінансування економічних потреб.

Перш за все, для того, щоб досягти потужного економічного зростання, 
монетарна влада повинна знаходитись в руках України, а не  
зовнішніх гравців. Точкою відліку, потужним захистом від зовнішніх 
ризиків і ключовим важелем для економічного успіху країни є її 
монетарний суверенітет.

Монетарний суверенітет (souveraineté – верховна влада, верховенство, 
панування, франц.) – це система виключних повноважень і незалежності 
держави у сфері монетарної політики12 . 

11 Данні за I квартал 2020 року
12 Яременко О.Л. Будущее глобализации и проблема монетарного суверенитета / 
[О.Л. Яременко] // Взгляд из Украины. Кн. 2 : [монография] / Нац. акад. наук. Украины, Ин-т эко-
номики и прогнозирования  под ред. В.М. Гейца, А.А. Гриценко. - К., 2012
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Якщо правильно ним користуватися, він є настільки могутньою 
зброєю, що за своєю силою для захисту економіки від зовнішніх шоків 
він може перевершити потужність кількох армій; а за своєю дієвістю 
для стимулювання економічного зростання він кратно перевищує всі 
транші МВФ, що були або можуть бути отримані Україною. 

Невипадково у глобальному світі в різні періоди з тією чи іншою 
інтенсивністю відбуваються валютні війни та у ширшому сенсі – 
монетарні війни, тобто боротьба глобальних гравців за контроль над 
монетарним суверенітетом країн. 

Концепція «монетарної війни» детально описана у дослідженнях13  
Шарова О. М. Він дійшов висновку, що ризики монетарної війни проти 
держави можуть становити реальну загрозу повної дестабілізації та 
руйнування її  економічної системи. 

В арсеналі монетарних (зокрема валютних) воєн дуже багато різних 
знарядь та засобів. До них належать, наприклад:

 �  найбільш радикальні:

- введення валюти держави-окупанта на захоплених територіях 
(як відбулось в Україні на анексованій території Криму та на окупованій 
території Донбасу);

- просування своїх «агентів впливу» на рівень керівництва 
центральними банками для фінансових цілей (гарантування власних 
доходів) або для геополітичної мети;

 �  та більш приховані:

- «гарячі» гроші, які приходять в країну через потоки спекулятивних 
портфельних інвестицій;

- вплив зовнішніх гравців через політичний та економічний тиск 
на центральний банк і монетарну політику, зокрема на процентні 
ставки;

- корупційний вплив на державних посадовців щодо ставок за 
державними зовнішніми і внутрішніми запозиченнями;

- спекулятивні атаки на національну валюту;

- валютні війни у зовнішньоекономічних відносинах країн;

- жорсткі умови надання кредитів МВФ країнам, що розвиваються, 
зокрема умови передачі монетарного суверенітету країни зовнішнім 
кредиторам або проведення змін законодавства в інтересах зовнішніх 
гравців;

- «колоніальні» умови реструктуризації державного боргу 
через механізм варантів з надвисокими ставками (приклад – 
реструктуризація державного боргу України у 2015 році через механізм 
варантів на безпрецедентно жорстких умовах, тим більше для країни-
об’єкта військової агресії).

 13 Шаров О. М. Монетарні та валютні війни як фактор загрози національній економічній безпеці / 
О. М. Шаров // Стратегічні пріоритети. — № 3. — 2013 
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Цілями монетарних воєн зазвичай є: 

 � отримання глобальними валютними гравцями великих обсягів 
спекулятивних прибутків за рахунок валютних криз в слабких 
країнах;

 � отримання глобальними портфельними інвесторами зиску від 
завищених процентних ставок за облігаціями державного боргу або 
за варантами, пов’язаними зі зростанням ВВП;

 � послаблення країни-потенційного конкурента на глобальних ринках 
товарів та послуг;

 � отримання доступу до ринків дешевої сировини і робочої сили;

 � посилення геополітичного впливу за рахунок послаблення країни 
та в екстремальному випадку – її знищення як цілісної суверенної 
держави.

Тому успішні країни, усвідомлюючи ці ризики, докладають серйозних 
зусиль для захисту свого монетарного суверенітету та ефективного 
використання монетарної політики на користь розвитку національної 
економіки. 

Кейси відповідального ставлення країн до свого монетарного 
суверенітету

CASE 
STUDY

Кейс 2. Велика Британія. 

Маргарет Тетчер під час обговорення проекту єдиної валюти 
євро жорстко боролась за збереження монетарного суверенітету 
Великої Британії і говорила про те, що він є життєво важливим 
джерелом сили і підтримки, а також фундаментальним драйвером 
економічного розвитку країни. 

У своїй книзі «Statecraft. Strategies for a Changing World»14  вона 
зазначила: «Право емітувати національну валюту і самостійно 
управляти нею, тобто монетарний суверенітет, – це фундаментальний 
атрибут політичного суверенітету держави. Консервативна 
партія повинна йти на вибори з клятвою зберегти фунт стерлінгів 
і незалежну від інших країн монетарну політику – так, як вона 
клянеться зберегти нашу свободу і державний суверенітет, – 
навічно». 

Вона пояснювала, що через ризики втрати монетарного суверенітету 
на карту ставиться держава, якщо буде діяти процентна ставка, 
рівень якої  відповідає не потребам Великої Британії, а інтересам 
зовнішніх гравців: «Основні драйвери економічного процвітання 
Великої Британії будуть вирвані з наших рук. Наразі саме за них і 
ведеться боротьба під час кожних виборів у нашій країні». 

14 Margaret Thatcher. “Statecraft. Strategies for a Changing World” – Harper Collins Publisher, 2002
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Кейс 3. Використання Народним банком Китаю свого монетарного 
суверенітету для захисту національної економіки від шоків 
розповсюдження коронавірусу15. 

Заступник Голови НБК Чен Юлу 20.02.2020 р. заявив: «Китайський 
уряд та Народний Банк Китаю вживають потужних превентивних 
заходів та дій з контролю розповсюдження нового вірусу Covid-19. 

НБК посилив контрциклічні заходи монетарної політики через операції 
на відкритому ринку. Це забезпечило розумний та адекватний рівень 
ліквідності та допомогло підвищити довіру до ринку. НБК разом з 
іншими фінансовими регуляторами здійснив 30 монетарних заходів 
для підтримки підприємств, які сильно постраждали від епідемії, 
зокрема малих та мікро-підприємств, приватних підприємств 
виробничого сектору. 

НБК надав 300 млрд юанів спеціальних кредитів великим банкам 
і визначеним місцевим банкам Хубею та інших постраждалих 
провінцій. НБК надає кредитну підтримку за пільговими процентними 
ставками виробникам товарів першої необхідної медичної допомоги 
та предметів першої необхідності. 

Ця політика виявилась високоефективною. Багато малих і середніх 
підприємств, що серйозно постраждали від епідемії, отримали доступ 
до нових банківських позик. Пільгові позики для швидко визначеного 
списку підприємств отримують оперативне схвалення. 

Фінансові регулятори також забезпечили стабільне функціонування 
ринків та безперебійну роботу фінансової інфраструктури. 

Очікується, що вплив спалаху коронавірусу на економіку Китаю 
буде мати короткострокову дію. Завдяки сильним та ефективним 
заходам, здійсненим урядом Китаю та НБК, епідемія поступово 
стане підконтрольною, а економічне зростання відновиться до 
потенційного рівня виробництва. У міру відновлення відкладеного 
споживання та інвестиційної діяльності очікується швидке 
відновлення економіки. 

НБК продовжить реалізацію монетарної політики, спрямованої на 
підтримку зусиль щодо запобігання та контролю епідемій, включаючи 
посилення антициклічного коригування монетарної політики, 
застосування структурних монетарних інструментів та забезпечення 
стабільного функціонування фінансових ринків. 

Це створює необхідні умови для швидкого після-епідемічного 
відновлення економіки».

15 https://www.ft.com/content/79176178-52f7-11ea-90ad-25e377c0ee1f 

CASE 
STUDY
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Незважаючи на колосальну значимість незалежної від зовнішнього 
управління монетарної політики для її використання в інтересах 
розвитку економіки і фінансової стабільності, в Україні проблема втрати 
монетарного суверенітету державними органами влади навіть не 
ставиться на порядок денний. Цю ситуацію необхідно виправляти. 

У чому полягає втрата монетарного суверенітету України і чому це 
блокувало економічне зростання?

Умови, закріплені в Меморандумах МВФ з Україною (починаючи ще з 
програми EFF 1998 року), зазвичай включали жорсткі кількісні  монетарні 
обмеження, а саме: 

 � чистих внутрішніх активів16 (ЧВА) – обмежується їх максимальний 
приріст;

 � чистих міжнародних резервів (ЧМР) – визначається їх мінімаль-
ний приріст;

 � індикативних параметрів приросту монетарної бази – 
обмежується її максимальний приріст.

У колективній монографії «Україна та МВФ: співробітництво у монетарній 
сфері в умовах виходу з кризи»17  автори дослідили всю історію умов 
МВФ щодо надання кредитів Україні за період з 1998 до 2017 року, а 
також методологію МВФ, на якій базуються ці умови.

Висновки дослідження щодо монетарного суверенітету та руйнівного 
впливу на економіку монетарних умов, закріплених у Меморандумах 
МВФ, невтішні, зокрема:

 � 2015-2016 роки: монетарна політика НБУ через надмірне 
стиснення грошової пропозиції за умовами МВФ стала додатковим 
чинником стрімкого падіння економіки;

 � з 01.09.2016 р.: жорсткі монетарні умови програми МВФ 
законсервували рецесивний сценарій на дні економічного падіння 
і заблокували можливості кредитування, зокрема експортних 
виробництв. В результаті прогноз експорту товарів у програмі МВФ 
на кінець 2020 року (44 млрд дол.) не мав досягти навіть рівня 2014 
року (50,6 млрд дол.);

 � фактично, кількісні умови МВФ, закладені у Меморандумі, 
визначали навіть не режим інфляційного таргетування (який 
декларувався в суспільстві, критикувався в експертному середовищі, 
та все ж дозволяв певну свободу дій з монетарною базою), а навіть 
набагато жорсткіший режим (!) – режим таргетування монетарної 
бази і чистих внутрішніх активів на надзвичайно низькому рівні, 

16 По суті, обмеження на приріст ЧВА жорстко обмежують пропозицію грошей з боку НБУ в 
економіку.
17 С. Аржевітін, Т. Унковська, М. Джус, М. Савлук та ін. «Україна та МВФ: співробітництво у 
монетарній сфері в умовах виходу з кризи», - Київ, КНЕУ, 2017
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заданому МВФ. Цей рівень категорично не дозволяв в умовах гострої 
кризи економічного спаду використовувати монетарну політику для 
відновлення кредитування, підтримки експорту, імпортозаміщення, 
економічного зростання і зайнятості. Такі поради МВФ надавав 
у той час, коли центральні банки всіх країн використовували 
надзвичайно високі обсяги кількісного пом’якшення монетарної 
політики (навіть від’ємні процентні ставки), нові інструменти 
структурного рефінансування для агресивного стимулювання 
експорту, економічного зростання і зайнятості;

 � такі умови Меморандумів між МВФ і Україною передбачали 
глибоке втручання МВФ в діяльність НБУ практично у режимі 
щоденної та щотижневої звітності щодо виконання жорстких 
обмежень. Це означає повну втрату монетарного суверенітету 
Україною та стопроцентне зовнішнє управління. 

Монетарна політика НБУ за зазначеним сценарієм продовжується 
п’ять років поспіль, і результати є закономірними – протягом 
останніх кількох місяців відбувається глибоке падіння промислового 
виробництва, ціни виробників потрапили у зону дефляції, сформована 
загроза подальшого поглиблення кризи та занурення економіки у 
пастку економічної депресії.

На такому фоні в умовах запровадження карантину, що є необхідним 
для убезпечення життя українських громадян, особливо важко 
втримати економіку від колапсу та від фінансової нестабільності. 
Тому необхідно переглянути підходи до усвідомлення цінності свого 
монетарного суверенітету і монетарної політики НБУ. 

Важливо зауважити,  що монетарна політика НБУ, була навіть набагато жорсткішою, 
ніж того вимагав МВФ (!). 

Аргументація*. Остання програма з МВФ Standby Arrangement діяла з 18.12.2018 р. по 
17.02.2020 р. і передбачала отримання Україною 2,8 млрд СПЗ. Але фактично було 
отримано лише один транш на 1 млрд СПЗ (1,4 млрд дол.) наприкінці 2018 р. Умови 
Меморандуму про економічну і фінансову політику від 05.12.2018 р. передбачали, 
зокрема, обмеження (стелю) на приріст чистих внутрішніх активів НБУ (ЧВА):  
за 2018 р. – 16,9 млрд грн, за 2019 р. – 47,4 млрд грн (разом за два роки – 64,3 млрд 
грн). Фактично, ЧВА за 2018 р. зменшились на 47,3 млрд грн, за 2019 р. – на 131,9 млрд 
грн, разом за два роки – майже на 180 млрд грн (розраховано за програмним курсом). 
Тобто, різниця між максимальним приростом ЧВА за умовами меморандуму  
(64,3 млрд грн) і їх фактичним скороченням за 2018-2019 рр. становить  
244 млрд грн (!). 

Зростання грошової бази за два роки на 78,4 млрд грн (36,7 млрд грн за 2018 р. і 
41,7 млрд грн за 2019 р.) було зумовлене виключно збільшенням чистих міжнародних 
резервів на 9,1 млрд дол. (або 257,7 млрд грн за програмним курсом).

Основна причина такого надмірного скорочення ЧВА – жорстка монетарна політика 
НБУ: ненадання рефінансування, зростання залишків за ДС НБУ, а також відмова НБУ 
від купівлі ОВДП. Важливо, що Standby Arrangement 2018 р. була, фактично, першою 
програмою України з МВФ, яка не передбачала обмеження на приріст монетарної 
бази. А отже, навіть попри значне (незаплановане) зростання чистих міжнародних 
резервів, НБУ міг збільшувати ЧВА, не порушуючи умов Меморандуму з МВФ.

* Розрахунки виконано експертом  Growford Institute М.Джусом
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НБУ не використовує всіх своїх можливостей для термінового 
виправлення ситуації – негативний сценарій монетарної політики 
продовжує діяти і сьогодні. 

Необхідно оптимізувати монетарну політику, а у перемовинах з 
МВФ професійно, на основі аргументованого аналізу, обґрунтувати 
монетарні заходи, які сприятимуть фінансуванню потреб економіки 
для недопущення колапсу, підтримки економічного зростання після 
завершення карантину і забезпечення фінансової стабільності. 

Маючи у своєму арсеналі колосальні важелі, правильне використання 
яких може привести в економіку достатньо великі фінансові ресурси з 
одночасним забезпеченням цінової і фінансової стабільності, державна 
влада повинна: 

1. Відновити монетарний суверенітет на основі інституційної 
реформи Національного банку України (розд. 4);

2. Провести системні зміни монетарної політики НБУ (розд. 5).

У наступних розділах чітко визначені конкретні вади устрою монетарної 
влади в Україні, які породжують серйозні проблеми у монетарній 
політиці НБУ. Запропонована система заходів для виправлення цих 
вад, а також комплекс необхідних дій для оптимізації монетарної 
політики НБУ. 
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Детальному аналізу монетарної політики НБУ та її наслідкам присвячено 
низку досліджень Експертно-аналітичного Центру «Оптіма»18  та 
Аналітичних доповідей19  Growford Institute. Тут ми зазначимо тільки 
найголовніші висновки для вирішення сьогоднішніх проблем. Вони 
полягають у тому, що Національний банк з липня 2014 року і до сьогодні 
проводить таку монетарну і валютно-курсову політику, яка не пом’якшує 
зовнішні шоки, а навпаки загострює їх. Наслідками такої політики стали:

 � глибока валютна криза у 2014-2015 роках (на початку 2015 року 
піком кризи стала трикратна девальвація гривні);

 � перехід динаміки внутрішніх цін у режим галопуючої інфляції у 
2015 році (у квітні 2015 року вона становила 60,9%);

 � стагнація економіки разом з високою інфляцією (тобто криза 
стагфляції) протягом 2015-2017 років;

 � колапс кредитування виробничих підприємств, який 
продовжується з 2015 року і до сьогодні;

 � загострення падіння промислового виробництва у 2019 році та 
доведення цін виробників до стану глибокої дефляції.

Пояснимо простою мовою головну ваду монетарної політики НБУ, яка 
перешкоджає нормальному фінансуванню економіки, і яку терміново 
необхідно виправити. 

Такою вадою є використання депозитних сертифікатів НБУ не за їх 
прямим призначенням.

У чому головна суть справи?

На початку 2014 року індекс споживчих цін (ІСЦ) становив практично  
0%, процентна ставка за депозитними сертифікатами НБУ дорівнювала 
2%, облікова ставка (тобто ставка за рефінансуванням на тендерах) – 
6,5%, ставка рефінансування овернайт (тобто на добу) – 7,5%, міжнародні 
резерви НБУ – 20,4 млрд дол.

РОЗДІЛ 2

У ЧОМУ КЛЮЧОВА ПРОБЛЕМА З НБУ.  
ПРОСТО ПРО ГОЛОВНЕ.

18 Альтернативний проект  Стратегії розвитку банківської системи 2016-2020  http://optimacenter.
org/research/proekt-strategiji-rozvytku-bankivskoji-systemy-2016-2020/#
19 https://growford.org.ua/publications/iluzia-stabilnosti-stan-grosovoi-sferi-v-ukraini-u-2019-roci
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Тобто, одночасні низький рівень інфляції (майже 0%) та низька 
процентна ставка за депозитними сертифікатами НБУ (2%) були 
звичайною, рутинною та очевидною ситуацією для України (навіть 
у гарячу фазу розпалу соціально-політичної кризи). 

(рис. 1).
Рис. 1. Динаміка індексу інфляції (ІСЦ) та ставок за депозитними сертифікатами. 

Джерело – дані НБУ, візуалізація – Growford Institute 

Протягом останніх п’яти років в офіційній піар-риториці Національного 
банку зниження ставок процентів за депозитними сертифікатами 
НБУ до рівня початку 2014 року (2%) подається як неможливий, або 
практично недосяжний рівень внаслідок високої інфляції. 

Для того, щоб зрозуміти масштаб економічної трагедії України та її 
глибинні причини, необхідно уважніше поглянути на один інструмент 
монетарної політики (сам по собі безневинний, якщо він знаходиться 
в руках добросовісних центральних банкірів) – депозитні сертифікати 
НБУ. 

Проте, з середини 2014 року монетарна політика тогочасного 
нового керівництва НБУ штучно призвела і до високої інфляції  
(2015-2018 роки), і до високих ставок за депозитними сертифікатами 
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Розуміння справжньої функції цього інструменту буде достатньо, щоб 
розсіяти туман, яким керівництво НБУ протягом п’яти років огортає 
свою монетарну політику (жонглюючи поняттями облікової ставки, 
ключової ставки, плаваючого курсу, режиму інфляційного таргетування 
і підмінюючи їх класичний зміст), та усвідомити, що у дійсності 
відбувається у грошовій сфері.      

Сутність і справжня функція депозитних сертифікатів НБУ (ДС НБУ) 
дуже проста. За прийнятими в світі стандартами, якщо у комерційного 
банку є тимчасово вільні кошти, які він не зміг розмістити в кредитні 
операції або інші активи, пов’язані з основною діяльністю банку, він 
може їх покласти у центральний банк на депозит на добу (депозит 
овернайт) або на більший термін (наприклад, на два тижні). Слова 
«депозитний сертифікат НБУ» трохи затемнюють, але не змінюють суть 
справи – це депозит, на який комерційний банк розміщує гроші в НБУ. В 
обмін банк отримує електронне підтвердження у вигляді «депозитного 
сертифікату».   

Традиційна мотивація комерційного банку очевидна – розмістити 
тимчасово вільні кошти на депозит НБУ хоча б під невеликий процент. 
Щоб за повної відсутності ризиків (центральний банк не може не 
повернути кошти з процентами, тому ризик нульовий) отримати 
принаймні мінімальну дохідність на гроші, які тимчасово не працюють. 

У чому полягає правильна мотивація центрального банку, як регулятора, 
приймати кошти банків на депозити, або, іншими словами, розміщувати 
свої депозитні сертифікати серед банків? І якими у дійсності повинні 
бути процентні ставки за ними в умовах добросовісної та ефективної 
монетарної політики? 

Відповідь проста. Центральний банк, як регулятор, повинен впливати 
на обсяг ліквідності (тобто грошей) у банківській системі таким чином, 
щоб цей обсяг був оптимальним для розвитку економіки, тобто:

1) з одного боку, він повинен бути достатнім для доступності 
кредитів в економіці, а головне – для підприємств, що створюють ВВП, 
робочі місця і платять людям заробітну плату;

2) з іншого боку, він не повинен бути надлишковим, щоб не  
викликати  кредитних бумів та внаслідок надмірної доступності 
кредитів – цінових бульбашок на ринку нерухомості або інших 
спекулятивних активів, а також, щоб не провокувати зростання 
інфляції через «затоплення» економіки надмірним обсягом грошей, не 
підкріпленими товарами, і перегрів платоспроможного попиту.
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Важлива довідка: по суті, оптимальний рівень ліквідності 
банківської системи, оптимальна кількість грошей в економіці і 
оптимальні канали їх потрапляння в реальну економіку – це головне, 
чим повинен займатися центральний банк.

З успішного вирішення ним цього завдання випливає все інше, 
що від нього залежить – прийнятний рівень інфляції (цінова 
стабільність), економічне зростання і зайнятість, а також фінансова 
стабільність і стабільність валютного курсу.

Для вирішення цього завдання НБУ озброєний потужним арсеналом 
інструментів (різними монетарними операціями на грошовому 
ринку, нормативами, які він встановлює для регулювання банківської 
і валютної діяльності та іншими інструментами).

Депозити НБУ (або депозитні сертифікати НБУ овернайт, тижневі, 
двотижневі або на інші терміни) – це один з інструментів управління 
ліквідністю, який повинен виконувати такі функції:

1) головне – встановлювати нижню межу для всіх процентних 
ставок  грошового ринку: ставка за депозитами овернайт формує 
нижню межу («підлогу») коридору, в якому знаходяться всі процентні 
ставки, адже ніхто не захоче розміщувати гроші в інші інструменти з 
нижчою ставкою, якщо є зручний безризиковий інструмент – депозит 
(або депозитний сертифікат) НБУ з вищою. Встановлення нижньої 
межі ставок міжбанківського ринку – це і є основною регуляторною 
функцію цього інструменту; 

2) також за його допомогою можливе абсорбування (тобто 
мобілізація, вилучення) грошей з банківської системи у випадку 
їх надлишкової кількості, надмірного кредитування і перегріву 
економіки (хоча для цього є й інші, більш зручні для цього 
інструменти – зокрема, операції репо на відкритому ринку).

В умовах відсутності перегріву кредитування (а в Україні протягом 
останніх п’яти років не тільки немає перегріву, а й спостерігається 
колапс кредитування реальної економіки, тобто вона надмірно 
«охолоджена»), центральний банк виплачує, як правило, дуже низькі, 
умовні проценти за цими депозитами 0,5-1-2%, часто нижче рівня 
інфляції. 
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Чому так важливо, щоб ці ставки за депозитними сертифікатами 
НБУ були низькими? З кількох причин:

 � щоб вони не створювали руйнівного для економіки «ефекту 
витіснення» (crowding out effect) інших операцій – розміщення  
Урядом ОВДП за невисокими ставками, міжбанківського  
кредитування та кредитування клієнтів в реальному секторі 
економіки. Інакше всі гроші банки вкладатимуть саме в депозитні 
сертифікати НБУ (внаслідок того, що вони безризикові і легкодоступні), 
що зруйнує всю іншу банківську діяльність з кредитування, а отже 
загальмує економічний розвиток, як відбувається в Україні з 2015 р. 
і дотепер;

 � щоб вони не порушували нормальну роботу міжбанківського 
ринку, а тільки формували «підлогу» коридору процентних ставок. 
А верхню межу («стелю») цього коридору повинна формувати 
процентна ставка центрального банку за рефінансуванням банків 
овернайт (тому що ніхто з банків не залучатиме гроші за вищою 
ставкою у інших банків, якщо їх можна отримати за нижчою ставкою 
рефінансування у центрального банку). Всі інші ставки грошового 
ринку коливатимуться в межах цього коридору. Таким чином, 
правильно використовуючи ринкову мотивацію банків, центральний 
банк повинен «заганяти» всі ринкові ставки в коридор, який є 
оптимальним для обсягу ліквідності банківської системи і для 
розвитку економіки – саме у цьому головна сутність монетарної 
політики;

 � щоб низькі ставки за ДС НБУ (нижче інфляції) виконували функцію 
«штрафу» для банків, які неефективно управляють своєю ліквідністю, 
внаслідок чого у них на кінець дня залишаються невикористані 
гроші вище обов’язкових резервів. 

Тобто, невигідність для банків розміщення грошей у депозитні 
сертифікати НБУ повинна бути їхньою фундаментальною рисою в 
умовах кредитного колапсу і охолодження економічного зростання 
для того, щоб стимулювати банки краще управляти своєю 
ліквідністю, зокрема, активніше шукати платоспроможних клієнтів 
для кредитування;

 � щоб низькі ставки за ДС НБУ не наражали суспільство на 
надмірне  витрачання державних коштів для виплати процентів 
за депозитними сертифікатами НБУ. Адже і сам центральний банк, 
і емісійні гроші, і «друкарський верстат» як інструмент емісії – це 
власність всього народу України, яку він тимчасово довірив найнятим 
за гроші платників податків топ-менеджерам центрального банку. 
Тому якість їхньої роботи повинна бути підконтрольною суспільству.  
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Якщо система монетарної влади в країні побудована так, що контроль з 
боку суспільства є недостатнім, виникають ризики «приватизації»  (catch 
up) цими топ-менеджерами чи особами, яким вони підконтрольні, 
монетарних операцій або «друкарського верстата» держави. Механізм 
цієї «приватизації» дуже простий – через конфлікт інтересів топ-
менеджерів центрального банку та участь у цьому пов’язаних банків, 
що отримують процентні платежі за депозитними сертифікатами. 

У такому випадку депозитні сертифікати  можуть бути використані не 
за прямим призначенням (для оптимального регулювання ліквідності 
банківської системи), а для отримання особистих корупційних доходів. 
У такій ситуації ставка процентів за цими інструментами завищується 
до таких меж, які тільки дозволяє непильність, необізнаність та 
неуважність суспільства, яке ввели в оману.

Якими ж є ключові цифри, що характеризують реальну ситуацію з 
депозитними сертифікатами НБУ з липня 2014 року і до сьогодні?

Статистика операцій за цими інструментами протягом 2015 – 
лютого 2020 року демонструє дуже дивний феномен20: весь арсенал 
монетарних операцій зведений, по суті, до однієї примітивної дії 
– поглинання коштів банківської системи у фінансову схему з НБУ:  
«гроші → ДС НБУ  → гроші + Δ%» і знов по тому ж колу. 

20 https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms

І так п’ять років щодня і кожний тиждень або два тижні 
(використовуються ДС овернайт, тижневі або двотижневі). 
Щоденні суми коливаються і у певні дні сягають більше  
50-60 млрд грн (!). Дельта зростає за рахунок «друкарського 
верстата», тобто непродуктивної емісії грошей Національним  
банком, а в цей час реальна економіка «задихається» без грошей,  
без кредитування – згортаються виробництва, скорочується 
кількість робочих місць, активне населення мігрує в інші країни у 

пошуках роботи, що викликає падіння рейтингів Уряду і Президента. 

За п’ять років через обороти за цими операціями було «прокручено» 
більше 15 трлн грн (!) і виплачено банкам процентних доходів за 
рахунок державних грошей у розмірі більше 40 млрд грн (!). Ці витрати 
скорочують прибуток НБУ, який він повинен перераховувати до 
державного бюджету. А це втрачені можливості для побудови десятків 
лікарень, для підвищення наднизьких пенсій, які є меншими за 
прожитковий мінімум, або для виконання інших державних програм.  
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Цей «вічний двигун» масштабного заробляння банками прибутків 
з повітря і «бомба» під реальне виробництво були запущені у  
2015 році тогочасними керівниками НБУ та їхніми кураторами.  
Механізм продовжує працювати і сьогодні. 

Це говорить тільки про одне – наскільки величезний ступінь  
відсутності контролю суспільства над використанням державних 
грошей, якими користується НБУ. Таке інституційне середовище 
завжди притягує певних бажаючих використати цей «клондайк 
безконтрольності», прикриваючись необхідністю незалежності 
НБУ. Дійсна незалежність НБУ від груп особистих інтересів – це 
його прозорість і підзвітність перед суспільством, зокрема перед 
Президентом і Верховною Радою України. 

Масштабний обсяг таких фінансових операцій став можливим 
внаслідок того, що НБУ, почавши у 2014 році і до середини 2016 
року, експансивно підвищував ставку за ДС НБУ з 2% до 22,5% (!). А 
потім, незважаючи на колапс кредитування і нарікання суспільства, 
не поспішав її знижувати до нормального рівня. Навіть сьогодні  
(06.05.2020 р.) ставка за депозитними сертифікатами НБУ є  
неадекватно високою – 8%, і продовжує гальмувати кредитування. 

Більше того, для того, щоб не викликати справедливих протестів і 
ускладнити розуміння суспільством ситуації, у 2016 році НБУ навіть 
змінив визначення облікової ставки: зі ставки рефінансування за 
тендерами (як це було до 2016 р.) вона перетворилась на ставку за 
депозитними сертифікатами і, за риторикою НБУ, в інструмент боротьби 
з інфляцією (хоча цю роль повинна була відігравати стабільність 
валютного курсу і ставка рефінансування).  

Ставка за ДС НБУ за ринковими законами «підтягнула вверх» і 
ставку за ОВДП (тому що банки не купуватимуть ОВДП, якщо існують 
прибуткові і безризикові інструменти – ДС НБУ), що призвело до 

зайвих витрат бюджетних 
коштів на обслуговування 
державного боргу. 

Таким чином, банки, не 
займаючись кредиту-
ванням реального 
виробництва, отримали 
рекордні прибутки «з 
повітря» за рахунок 

«друкарського верстату НБУ» та з бюджетних коштів за рахунок грошей 
платників податків через канал процентних платежів за ОВДП. 

Створений Національним банком 
механізм практично перекреслив 

виконання банками своєї основної функції 
– кредитування підприємств реальної 

економіки. Внаслідок політики НБУ банки 
переорієнтувались з нормальних бізнес-

моделей по кредитуванню підприємств на 
фінансові операції з ДС НБУ та ОВДП.  
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Тобто НБУ використовує ДС НБУ не за їх прямим призначенням. 
Результати очевидні:   

1. НБУ переорієнтував усю банківську систему на фінансові операції 
з ДС НБУ та ОВДП і зруйнував нормальне функціонування кредитного 
ринку;

2. Був спровокований потужний ефект витіснення (crowding-out 
effect), колапс кредитування реального виробництва і гальмування 
економічного зростання;

3. Загострено падіння промислового виробництва та збільшення 
безробіття в цьому секторі, а отже збільшення міграції активного 
населення за кордон; 

4. Поглиблено проблему поганих кредитів (Non-Performing Loans) 
внаслідок перешкоджання нормальному кредитуванню підприємств, 
стабільному протіканню їх операційного циклу і виплаті кредитів, що 
були отримані раніше. 

Все це завдало потрійного удару по національній економіці:

1) надмірні витрати державних коштів (більше 40 млрд грн) через 
канал процентних платежів за ДС НБУ;

2) завищені витрати державного бюджету за обслуговуванням 
державного боргу;

3) кредитний колапс і гальмування економічного зростання, а отже 
недоотримані обсяги ВВП, прибутків, інвестицій, податків в бюджет, 
кількості робочих місць. 

І тепер, внаслідок цього, економіка підійшла непідготовленою до 
зовнішніх шоків – глобальної фінансової і економічної кризи та 
пандемії коронавірусу.

Цей феномен висвітлив другу важливу проблему – інституційну 
ваду монетарної влади України, що витікає з недоліків правового 
поля України: відсутність правових механізмів запобігання конфлікту 
інтересів на рівні керівництва НБУ та відсутність контролю  
суспільства над використанням грошової емісії. 

У розвинених країнах навіть підозра суспільства щодо наявності 
конфлікту інтересів керівників фінансових і монетарних регуляторів, які 
не можуть це спростувати, призводить до їх негайної відставки (кейс 4). 
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Кейс 4. Світовий досвід. Конфлікт інтересів та відставка Голови 
Національного банку Швейцарії у 2012 році.

Голова Національного банку Швейцарії Філіп Гільдебранд (Swiss 
National Bank Chairman Philipp Hildebrand) у 2012 році заявив про 
свою відставку21 , внаслідок того, що він не зміг надати докази 
проти звинувачень з боку суспільства у конфлікті інтересів.

У той час, як Голова Національного банку Швейцарії Філіп 
Гільдебранд працював над підготовкою заходів з валютно-курсової 
політики, його дружина, у минулому трейдер хедж-фонду, а нині 
керівник художньої галереї в Цюриху, купила 400 тис швейцарсь-
ких франків (за 418 тис доларів) за три тижні до запровадження 
заходів з валютного регулювання. Пізніше вона продала їх за вищою 
ціною. 

Філіп Гільдебранд сказав репортерам, що не знав про цю трансакцію, 
але не може надати переконливі докази щодо цього. Тому він 
вирішив піти у відставку внаслідок розуміння того, що інтенсивний 
суспільний контроль ставить під удар його авторитет. «Я дійшов 
висновку, що неможливо надати переконливі і остаточні докази 
того, що моя дружина дійсно ініціювала цю валютну операцію без 
мого відома» – сказав він.  

Саме такі інституційні правила характерні для розвинених 
цивілізованих країн, де для суспільства неприйнятною є ситуація 
конфлікту інтересів високих державних посадовців.

В Україні, навпаки, конфлікт інтересів є перманентною системною 
проблемою, зокрема у монетарній владі, що призводить до руйнівних 
наслідків для економіки. 

Причиною цього є відсутність системи стримувань і противаг, необхідної 
прозорості та контролю з боку суспільства через ефективні цивілізовані 
інститути, а отже недосконалий інституційний устрій монетарної 
влади, який потребує змін.

21 https://www.reuters.com/article/us-switzerland-hildebrand/swiss-central-bank-chief-quits-over-wifes-
currency-deal-idUSTRE8080RK20120109

CASE 
STUDY
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Далі надано конкретні пояснення деталей законодавства, які 
викликають ці викривлення у монетарній сфері, та необхідні заходи 
для виправлення ситуації.

У світлі цього стає зрозумілою і хибність начебто привабливої 
пропозиції уряду щодо надання дешевих кредитів під 5-7-9% для 
бізнесу за рахунок компенсації банкам цих ставок з державного 
бюджету. 

Замість того, щоб навести лад в монетарній політиці НБУ, –  
простими словами, прибрати «кормушку» депозитних 
сертифікатів НБУ під високі ставки і відновити доступне 
кредитування в економіці, додатково збільшуються витрати 
грошей з державного бюджету (тобто грошей платників податків), 
які потраплятимуть визначеним банкам для компенсації їм високих 
ставок за кредитами. 
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Інституційні основи функціонування монетарної влади сформовані 
трьома фундаментальними законами: Основним Законом – 
Конституцією України22  та Законами України «Про Національний банк 
України»23,  «Про банки і банківську діяльність».

Для виправлення найбільш болючих проблем на законодавчому 
рівні достатньо буде змін до Закону України «Про Національний банк 
України», «Закону про банки і банківську діяльність» та низки постанов 
НБУ.

У чому полягає корінь зазначеної проблеми? 

Рішення щодо рівня облікової ставки і навіть методики її визначення 
фактично знаходиться в руках однієї людини (на відміну від світової 
практики роботи центральних банків) – а саме, в руках Голови НБУ, або 
тієї особи, під контролем якої він/вона знаходиться.  У законодавстві 
фактично немає дієвих механізмів відповідальності, підзвітності 
та контролю з боку суспільства наслідків рішень у сфері процентної 
політики. Аргументація полягає в наступному.

1. Відсутність колегіальності прийняття рішень щодо процентної  
ставки. Словесні декларації НБУ про колегіальність і незалежність 
рішень щодо процентної політики членами Комітету з монетарної 
політики або Правління НБУ не мають під собою практичного і 
юридичного змісту. 

Комітет з монетарної політики (це внутрішній підрозділ в НБУ) і  
Правління НБУ складаються із залежних людей, прямо підпорядкованих 
Голові НБУ. Тому колегіальність – це умовне поняття в цій ситуації, яке 
не має фактичних наслідків і правової основи.

РОЗДІЛ 3

НЕБЕЗПЕЧНІ ВАДИ ІНСТИТУЦІЙНОГО  УСТРОЮ 
МОНЕТАРНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

22 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
23 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14

У світовій практиці центральних банків рішення щодо процентних 
ставок приймається шляхом голосування членів Ради керуючих 
центрального банку, які є незалежними висококваліфікованими 
фахівцями, мають авторитет як спеціалісти і цінують свою репутацію. 

За результатами цих рішень публікуються протоколи голосування і 
проводиться прес-конференція, на якій журналісти (зазвичай обізнані у 
сфері економіки і монетарної політики) можуть поставити будь-які фахові 
запитання. Україні треба йти саме до такого устрою монетарної влади. 
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Рішення з процентної політики НБУ (зокрема, щодо облікової ставки) 
і з ключових монетарних операцій фактично не є колегіальними, 
прозорими і незалежними від приватних бізнес-інтересів або 
політичних інтересів зовнішніх гравців. 

Тобто немає колегіального органу з незалежних (тобто  
непідпорядкованих Голові НБУ), професійних та відповідальних за свої 
дії фахівців, який приймає рішення щодо ключових процентних ставок 
НБУ шляхом голосування і публікації протоколів з обґрунтуванням 
рішень (як це відбувається у розвинених країнах, зокрема в ЄЦБ, ФРС, 
Банку Англії та інших центральних банках).

Стратегічний документ, який згідно з Конституцією України повинна 
розробляти і затверджувати Рада НБУ, – «Основні засади грошово-
кредитної політики», і виконання якого є обов’язковим для Правління 
НБУ, розробляється і ухвалюється раз на рік. Цей документ не включає 
ані методики визначення облікової ставки, ані орієнтирів для її 
кількісного рівня, ані чітких кількісних параметрів процентної політики 
в цілому. 

Все це віддано на відкуп Голові НБУ за відсутності його відповідальності 
за монетарну політику. Саме це стало причиною глибоких валютної і 
банківської криз (які великою мірою були викликані саме заходами 
НБУ) і наступної економічної рецесії в Україні.

Документ «Основні засади грошово-кредитної політики НБУ», який 
повинен розроблятися і ухвалюватися Радою НБУ, є розмитим за 
структурою і за змістом. На його основі дуже важко проконтролювати 
ефективність процентної політики Правління НБУ і запобігти тим 
складним проблемам, на які наразилася Україна, і які пояснено у 
попередніх розділах.  

Більше того, між Радою НБУ і Правлінням НБУ є суперечності щодо того, 
хто фактично розробляє «Основні засади грошово-кредитної політики» 
кожного року. 

Колегіальний орган – Рада НБУ згідно із законодавством не 
контролює рішення щодо процентних ставок і не впливає на них. 
Відповідно до Закону України «Про Національний банк України», 
Рада НБУ не має повноважень втручатися в оперативну діяльність 
НБУ, а визначення процентної політики (яка має фундаментальне 
стратегічне значення) належить до повноважень Правління НБУ як 
до оперативної діяльності.
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У 2015 році в «Закон про Національний банк України» внесена колізія 
через зміну положення Ст. 9, ч. 1: «Рада Національного банку: розробляє 
Основні засади грошово-кредитної політики на підставі пропозицій, 
наданих Правлінням Національного банку, публікує їх в офіційних 
виданнях та подає щорічно до 15 вересня до Верховної Ради України 
для інформування».

Правління НБУ трактує це так, що фактично розробка цього документа, 
який повинен спрямовувати і контролювати діяльність Правління, 
знаходиться в руках Правління і його пропозиції обов’язково повинні 
бути затверджені Радою НБУ. Тобто ті, кого треба контролювати, хочуть 
писати, як саме їх треба контролювати. 

Звісно, цю колізію необхідно виправити на користь незалежної 
розробки цього документа Радою НБУ, а пропозиції Правління НБУ 
повинні мати статус інформації на розгляд Ради, яку можна включити, 
або не включити в Основні засади. Це відповідало попередній редакції 
закону.

Це треба зробити, але це не вирішує проблему відсутності 
відповідальності за монетарну політику, навіть якщо сформулювати у 
документі чіткіші орієнтири на рік.

2. Відсутність відповідальності. З тексту Закону України «Про 
Національний банк України» у 2015 році була вилучена стаття щодо 
відповідальності Голови НБУ за діяльність Національного банку 
України.  Сьогодні згідно із законодавством ніхто конкретно не несе 
відповідальність за роботу НБУ. Тобто створена юридична ситуація 
колективної безвідповідальності, яка, звісно, є великою спокусою для 
зловживань.

За невиконання «Основних засад грошово-кредитної політики» 
ані Голова НБУ, ані Правління НБУ не несуть ніякої відповідальності. 
Максимально, що може зробити Рада НБУ у разі невиконання  
Правлінням Основних засад, звернутися до Верховної Ради або 
Президента України з інформацією про це. Невиконання Основних 
засад не є підставою для якихось наступних дій, наприклад, звіту 
Правління НБУ перед Верховною Радою, відставки Голови НБУ або 
членів Правління НБУ.

Відсутній цивілізований механізм та правова основа зміни керівництва 
НБУ за професійними ознаками та ефективністю роботи, крім політичної 
волі Президента України. У перелік підстав для відставки Голови НБУ 
не входять професійна неефективність або недосягнення будь-яких 
заздалегідь встановлених KPI (Key Performance Indicators). Заробітна 
плата членів Правління НБУ також жодним чином не прив’язана до 
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результатів їхньої роботи.

Тобто немає ні механізмів відповідальності, ні економічних стимулів, 
прив’язаних до ефективності монетарної політики і якості роботи людей, 
в руках яких знаходиться найпотужніша «фінансова зброя» України – 
«друкарський верстат» для емісії державних грошей та всі монетарні 
операції.

 

Таким чином, в Україні поки що відсутні 
надійні правові механізми, які гарантують 
ефективну, колегіальну і відповідальну роботу 
Національного банку у сфері монетарної 
політики. Такі правові механізми необхідно 
створити. Як це зробити – запропоновано у 
наступному розділі 4.
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Інституційна реформа повинна створити таку законодавчу базу і такий 
організаційний устрій монетарної влади, щоб виконувались наступні 
вимоги.

1. Монетарна влада в Україні повинна включати три рівні за 
зростанням рівня стратегічності і широти бачення: Правління НБУ, Рада 
НБУ, Рада з фінансової стабільності.

Два рівні монетарної влади – Рада НБУ (на чолі з Головою Ради НБУ) і 
Правління НБУ (на чолі з Головою НБУ), які  відповідають за розробку і 
впровадження

-  довгострокової Стратегії монетарної політики (3-5 років), 

-  річної програми – «Основні засади грошово-кредитної політики НБУ»,

- оперативних тактичних заходів монетарної політики, спрямованих 
на виконання річної програми та довгострокової Стратегії монетарної 
політики.

Їхні повноваження варто розподілити таким чином.  

2. Рада НБУ має стати стратегічним колегіальним органом 
(аналогічно Раді керуючих центрального банку в розвинених країнах) 
щодо визначення головних стратегічних дій у сфері монетарної 
політики та прийняття ключових рішень. 

Правління НБУ має бути професійним виконавчим органом монетарної 
влади, який здійснює поточну оперативну діяльність і звітує перед 
Радою НБУ, а у деяких випадках перед Верховною Радою, Радою з 
фінансової стабільності і Президентом України.

2.1.  До повноважень і відповідальності Ради НБУ мають належати 
такі напрями (додатково до тих, що вже визначені у законодавстві):

 � розробка Стратегії монетарної політики НБУ на 3-5 років та 
контроль за її виконанням Правлінням НБУ;

 � розробка щорічного документа «Основні засади грошово-

РОЗДІЛ 4

ІНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА 
МОНЕТАРНОЇ ВЛАДИ: ЗАКОНОДАВЧІ
ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
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кредитної політики НБУ», яка повинна бути підпорядкована 
виконанню Стратегії монетарної політики;

 � контроль за виконанням Стратегії монетарної політики і  
«Основних засад грошово-кредитної політики» за чіткими 
критеріями;

 � прийняття рішень щодо визначення, сутності і кількісного рівня 
ключових процентних ставок НБУ та контроль за якістю оперативних 
тактичних дій Правління НБУ; 

 � прийняття рішень щодо формування операційної структури 
монетарної політики, методики визначення і сутності ключових 
ставок НБУ також необхідно віднести до повноважень Ради НБУ. 
Правління повинне організувати поточну операційну діяльність НБУ 
згідно з цією методикою.

2.2. Рада НБУ повинна складатися з незалежних  
висококваліфікованих фахівців у сфері макроекономіки, монетарної 
економіки, монетарної і валютно-курсової політики, розвитку 
промисловості та Нової індустріалізації, фінансових ринків, розвитку 
банківської системи. 

Кожний член Ради НБУ повинен мати бездоганну репутацію, відсутність 
конфлікту інтересів та корупційних ризиків. Склад Ради НБУ повинен  
бути оновлений та укріплений фахівцями з макроекономіки, монетарної 
політики, розвитку банківської системи та індустріалізації економіки.

Необхідно створити високопрофесійний Експертно-аналітичний Центр, 
підпорядкований Раді НБУ і незалежний від Правління НБУ (він був 
знищений під час каденції п. Гонтаревої). Експертно-аналітичний Центр 
повинен забезпечувати Раду НБУ постійним моніторингом і аналізом 
ситуації на грошових ринках, в банківській системі, в національній 
економіці і у глобальному фінансово-економічному середовищі.

2.3. Процедура прийняття рішень щодо ключових процентних 
ставок Радою НБУ повинна включати:

1) проведення засідання Ради НБУ під керівництвом Голови Ради 
НБУ з таким порядком денним:

 � звіт Голови НБУ (який є членом Ради НБУ за посадою) щодо 
роботи НБУ за попередній період з визначенням ключових проблем 
в національній економіці, ризиків для України з боку глобальних 
товарних і фінансових ринків, ситуації на кредитних і грошових 
ринках в Україні, у сфері валютного курсу і платіжного балансу 
з обґрунтуванням пропозицій Правління НБУ щодо необхідного 
кількісного рівня ключових процентних ставок;
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 � виступ кожного члена Ради НБУ з детальним обґрунтуванням 
своїх власних пропозицій щодо рівня ключових процентних ставок і 
прогнозуванням наслідків такого рішення;

 � загальне обговорення із запитаннями та відповідями щодо 
важливих деталей обґрунтувань і прогнозів;

 � на засідання можуть бути запрошені вузькопрофільні фахівці для 
інформування з окремих питань, важливих для прийняття рішення;

 � прийняття рішення щодо ключових процентних ставок на основі 
відкритого голосування та більшості голосів членів Ради НБУ;

2) прес-конференція Ради НБУ для оголошення рівня ключових 
ставок НБУ і надання суспільству обґрунтування свого рішення через 
годину після закінчення засідання із запрошенням широкого кола ЗМІ 
та фахових видань;

3) публікація протоколу засідання Ради НБУ на сайті НБУ на 
наступний день після засідання Ради з результатами голосування та 
обґрунтуванням кожного члена Ради НБУ.

2.4. Структура Стратегії монетарної політики та Основних засад 
грошово-кредитної політики повинна бути затверджена окремим 
документом Ради НБУ з передбаченням основних напрямків і 
стратегічних індикаторів щодо процесів кредитування, цінової і 
курсової динаміки, економічного розвитку.  

3. Правління НБУ має ефективно виконувати всю оперативну 
поточну роботу для виконання рішень, закріплених в Законі України 
«Про Національний банк України» з врахуванням зазначених змін. 
Зміни до Закону України «Про Національний банк України» щодо 
повноважень Правління НБУ повинні стосуватися рішень щодо 
процентної політики, зокрема ключових процентних ставок, та 
передачі цих повноважень Раді НБУ за умов її оновлення і укріплення 
незалежними висококваліфікованими фахівцями.

Така система розподілу повноважень між стратегічним органом 
монетарної влади – Радою НБУ і виконавчим органом – Правлінням 
НБУ відповідає світовим стандартам. Вона є більш захищеною від 
конфліктів інтересів і зловживань монетарними інструментами, 
зокрема процентними ставками, на користь особистих інтересів.

Запропоновані заходи не потребують змін до Конституції України 
і можуть бути запроваджені через зміни до Закону України «Про 
Національний банк України».
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4. Третій рівень монетарної влади – Рада з фінансової стабільності.

Через зростання глобальних системних ризиків, зовнішніх шоків 
(зокрема таких, як пандемія коронавірусу, що впливає і на глобальну 
економіку, і на економіку України), волатильності глобальних 
фінансових ринків, загострення валютних і торговельних воєн та інших 
форс-мажорних зовнішніх факторів, два рівні монетарної влади не є 
достатніми. 

З огляду на можливе загострення системних фінансових і монетарних 
ризиків для України, що виходять за периметр уваги НБУ, необхідно 
зробити діяльність Ради з фінансової стабільності більш ефективною. 
Необхідно посилити її повноваження і наповнити їх реальним змістом 
стратегічного впливового органу монетарної влади з широким, 
системним глобальним баченням.

Чому це важливо і чому всі розвинені країни створили подібні структури 
ще після початку глобальної фінансової кризи 2008 року? 

Світовий досвід

Зокрема, у США створено Financial Stability Oversight Council24  
(FSOC), Systemic Risk Council (SRC), в ЄС – European Systemic Risks 
Board25 , у Великій Британії – Financial Stability Board26 , Financial 
Policy Committee (FPC), Systemic Risk Center (SRC LSE) та інші подібні 
структури в різних країнах.

24 https://home.treasury.gov/system/files/261/FSOC2019AnnualReport.pdf
25 https://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html
26 https://www.fsb.org/

В Україні за пропозиціями минулого складу Ради НБУ указом 
Президента у 2015 році була створена Рада з фінансової стабільності. 
Вона існує, але формально, «на папері», і не виконує свою головну 
функцію – запобігання системним фінансово-економічним ризикам 
для України, враховуючи високоризикове глобальне середовище. Цю 
ситуацію треба кардинально змінити і повністю перезавантажити її  
склад та функції. Рада з фінансової стабільності не повинна 
перетворюватись на збори Міністерства фінансів та НБУ. 

Склад Ради з фінансової стабільності повинен включати: Президента 
України, який є й очільником Ради з національної безпеки і оборони 
(РНБО), секретаря РНБО, висококваліфікованих вітчизняних фахівців у 
галузі системних ризиків, а також вчених і практиків світового рівня, 
які мають досягнення саме у цій сфері.

Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр, очільники міністерств, 
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Голова НБУ, Голова Ради НБУ, інші керівники державних установ, 
потужних бізнес-асоціацій та експертних організацій можуть бути 
запрошеними учасниками відповідно до теми засідання і необхідності 
їх присутності.

Саме такий склад Ради з фінансової стабільності є дуже важливим, 
тому що окремі інституції – НБУ, Мінфін, Міністерство економіки 
та інші регулятори монетарного, фінансового і економічного блоку 
зосереджені на своїй специфічній діяльності і не охоплюють системні 
ефекти та системні ризики, які виникають внаслідок зовнішніх шоків, 
а також відсутності скоординованості або неефективності дій окремих 
національних макрорегуляторів. 

Зокрема, величезною проблемою для України завжди була неефективна 
або зовсім відсутня фіскально-монетарна координація чи  
недостатньо швидка реакція окремих регуляторів на нові зовнішні 
виклики. Такі проблеми неможливо вирішити в межах однієї 
специфічної інституції. Необхідно мати більш системний погляд вищого 
рівня, вільний від вузьких відомчих інтересів.

Периметр уваги Ради з фінансової стабільності повинен охоплювати всі 
фактори і всі джерела, які можуть спричинити загострення системних 
фінансово-економічних ризиків для України. 

Наприклад, на сьогодні Рада з фінансової стабільності мала би 
терміново підготувати конкретну змістовну Аналітичну доповідь 
щодо системних ризиків для фінансово-економічної сфери України з 
боку зовнішніх шоків: розповсюдження коронавірусу Covid-19,  форс-
мажорної волатильності на глобальних фінансових ринках та загроз 
глобальної економічної рецесії. Ця доповідь повинна містити систему 
конкретних заходів для всіх органів влади, участь яких необхідна.

Функції Ради з фінансової стабільності:

 � визначати найбільш загрозливі системні ризики та виклики для 
економіки і фінансової системи України з боку різних джерел загроз;

 � формувати порядок денний щодо відповідей на ці виклики, 
запобігання системним ризикам або мінімізації їх наслідків;

 � розробляти план стратегічних дій і розподіляти їх між 
відповідними державними інституціями.

Детально функції і повноваження Ради з фінансової стабільності 
повинні бути прописані в окремому законі про Раду з фінансової 
стабільності, тому що її діяльність стосується не тільки Національного 
банку, а й інших макрорегуляторів. Повноваження Ради з фінансової 
стабільності можуть бути дорадчими, але якщо в результаті засідання 
Ради з фінансової стабільності системні ризики визначені важливими, 
і сформовані документи набувають статусу указів Президента України 
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або рішень РНБО, то вони переходять у площину обов’язкового 
виконання відповідними інституціями.   

Таким чином, Рада з фінансової стабільності має бути третім рівнем 
монетарної влади, яка може впливати на рішення Ради НБУ і Правління 
НБУ через їх консультування і фокусування їхньої уваги на важливих 
системних ризиках для національної валюти, фінансової системи та 
економіки загалом.

5. Кадрова політика на рівні макрорегуляторів. Без ефективної 
кадрової політики призначення топ-посадовців, неможливо буде 
досягнути реальних позитивних результатів.

Кадрова політика у призначенні державних топ-посадовців повинна 
будуватися на трьох опорах:

1) правильні критерії, прописані у законі про НБУ, які повинні 
бути фільтром, через який зможуть пройти тільки висококваліфіковані, 
незалежні від особистих бізнес-інтересів фахівці з високою репутацією;

2) правильна система відбору, побудована на конкурсних засадах 
і системі інтерв’ю з фаховим органом, члени якого є фахівцями в 
галузі макроекономіки, монетарної політики і фінансів. Таким фаховим  
органом може бути Рада з фінансової стабільності, очолювана 
Президентом України.

Частиною системи відбору повинен бути прозорий конкурс 
та відкрита для всього суспільства співбесіда Ради з 
фінансової стабільності з кандидатами, які потрапили у  
short-list (список переможців).

Така практика, зокрема, запроваджена у Великій Британії – кейс 5.

CASE 
STUDY

Кейс 5. Світовий досвід. Відкрите інтерв’ю кандидата на посаду 
Голови Банку Англії доктора Марка Корні з комісією із кадрового 
відбору House of Commons’ Treasury Committee. 

Інтерв’ю проходило 07.02.2013 р. протягом більше трьох годин з 
онлайн трансляцією, де кандидату на посаду було поставлено 
безліч питань щодо його бачення монетарної політики Банку Англії, 
макроекономічної ситуації у Великій Британії та на глобальних 
ринках, щодо особистих обставин, репутації та відсутності конфліктів 
інтересів. 

З повним записом інтерв’ю можна ознайомитись за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=ZfqukMtQF_c&t=422s
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3) контроль і ефективна система оцінки роботи 
державних топ-посадовців за чіткими критеріями та KPI  
(Key Performance Indicators), до яких повинна бути прив’язана їхня 
заробітна плата. Це повинно бути закріплено у законодавстві. 

Запропонована нами реформа інституційної структури монетарної 
влади в Україні базується на багаторічному досвіді роботи в НБУ 
і розумінні його внутрішніх вад, у банківській системі, на основі 
аналізу світового досвіду та численних наукових досліджень в сфері 
державного управління, системних фінансових і економічних ризиків 
для країн.

На основі цих системних пропозицій необхідно розробити законопроект 
«Щодо змін до Закону України «Про Національний банк України» та 
підготовити низку проектів підзаконних актів.

Інституційна система монетарної влади, побудована на базі 
запропонованих підходів, надасть можливість:

 � захисту економіки від зовнішніх шоків;

 � запровадження оптимальної стратегії і тактики монетарної 
політики, яка сприятиме підтримці економіки і недопущенню її 
колапсу протягом кризи пандемії;

 � потужному економічному зростанню і Новій індустріалізації 
України після завершення карантину;

 � забезпечення цінової, валютно-курсової і фінансової стабільності.

Внаслідок надзвичайних ризиків для економіки України, які є сьогодні, 
а також для її захисту від майбутніх потужних шоків, необхідно вже 
зараз мати чітке конкретне бачення – яка саме монетарна політика 
нагально потрібна нашій країні. Це конкретне бачення представлене у 
наступному розділі.  
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Окрім поточних масштабних заходів центральних банків країн світу 
із «накачування» грошима власних економік, про які йшлося у вступі 
до доповіді, необхідно врахувати системні процеси, які виникли і 
загострюються ще з 2008 року.   

У 2008 році відбулась принципова зміна парадигми27  монетарної 
політики центральних банків. Простими словами – центральні 
банки тепер не тільки здійснюють грошову емісію, а й контролюють 
спрямування грошових потоків у ті пріоритетні сфери, які стиму-
люють зростання реального сектору економіки. Раніше це було 
повністю віддано на сили фінансового ринку та на розсуд банків. 

За цим прийшли зміни її операційної структури, монетарних 
інструментів і рівня процентних ставок.    

Глобальна криза 2008 року, як фінансове цунамі, знесла шаблони 
монетарної політики. Сьогодні, в умовах другої хвилі глобальної кризи, 
ці застарілі шаблони, якими НБУ прикриває свою неефективну політику, 
виглядають ще більш архаїчними. 

Ці шаблони передбачали, що єдиною метою центрального банку є 
забезпечення цінової стабільності (наприклад, для ЄЦБ це 2%-й рівень 
гармонізованого індексу споживчих цін (HICP) у середньостроковій 
перспективі). 

Мантрою традиційного європейського центрального банкінгу було 
твердження: «Максимум користі, яку може принести центральний 
банк для економічного зростання, це забезпечити низький рівень 
інфляції». Але ЄЦБ за ілюзією стабільності низької інфляції пропустив 
накопичення системних фінансових ризиків, які вибухнули у 2008 році 
і показали, що ця елегантна теорія єдиної цілі та єдиного інструмента 
(процентної ставки) є абсолютно помилковою28 . 

Як зазначено в роботі «Нова ера монетарної політики: глобальні 
виклики та зміна парадигми»29  глобальна криза довела помилковість 
цих «постулатів» і переконала у вагомості поглядів Х. Мінскі, Е. Тернера, 

РОЗДІЛ 5

АНТИКРИЗОВЕ РЕФОРМУВАННЯ 
МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ

5.1. ГЛОБАЛЬНІ МОНЕТАРНІ ЗМІНИ, 
        ЯКІ ПОВИННІ БУТИ ВРАХОВАНІ

27 «Парадигма – це не просто нова теорія, а цілий світогляд, система цінностей і спосіб мислення» 
(Томас Кун).
28 Едеір Тернер. Між боргом та дияволом. Гроші, кредит і реформування глобальних фінансів. – 
Бібліотека Growford Institute, Вид-во Апріорі, Львів, 2020
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29 Унковська Т.Є. Нова ера монетарної політики: глобальні виклики та зміна парадигми. – К, Вид-
во ЦентруРазумкова, 2019
30 Joseph E. Stiglitz. The failure of inflation targeting – 2008
https://www.economics.utoronto.ca/gindart/Stiglitz%20-%20The%20Failure%20of%20Inflation%20
Targeting.pdf
31 https://www.bbc.com/news/31559074

Д. Стігліца, Ч. Віплоша та багатьох інших відомих економістів щодо 
внутрішньої нестабільності фінансових ринків. 

Для всіх стали очевидними їхні висновки про те, що: 

• фінансові ринки мають внутрішні (ендогенні) механізми 
дестабілізації, які потребують пильної уваги центральних банків і 
необхідних заходів з боку монетарної політики і макропруденційного 
регулювання; якщо кризові явища вже виникли на фінансових ринках, 
то вони руйнують трансмісійний механізм монетарної політики і 
блокують її ефективний вплив на ціни і економіку в цілому;

• фінансова криза потребує від центрального банку виконання 
функції кредитора останньої інстанції, що розмиває межу між 
монетарними та фіскальними заходами та ставить під питання 
незалежність центрального банку;

• фінансовий колапс викликає потужні економічні шоки та провокує 
економічну рецесію, а тому арсенал центрального банку не повинен 
бути занадто вузьким і спрямованим тільки на цінову стабільність.

Стало очевидним, що криза зруйнувала репутацію інфляційного 
таргетування як чудодійного рецепту, згідно з яким повинні діяти 
центральні банки. 

Лауреат Нобелівської премії Джозеф Стігліц опублікував статтю «Провал 
інфляційного таргетування»30, в якій назвав цей режим «грубим 
рецептом (crude recipe), під яким немає достатнього теоретичного 
обґрунтування та емпіричних доказів». Він не радив (особливо  
країнам, що розвиваються) застосовувати режим таргетування інфляції  
у спрощеному виконанні – підвищувати процентну ставку центрального 
банку у ситуації зростання інфляції безвідносно до причин цього 
зростання і без глибокого розуміння природи інфляції, що є в країні. 

Екс-голова Банку Англії Мервін Кінг називав тих центральних банкірів, 
які оголошували турботу виключно про досягнення інфляційного 
таргету і необережно використовували підвищення процентних ставок, 
«інфляційними безумцями»31.

З початку кризи сотні міжнародних дискусій, конференцій і публікацій 
були присвячені гострим проблемам режиму інфляційного 
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32 Is inflation targeting dead? Central banks after the Crisis – Centre for Economic Policy Research, 2013
https://voxeu.org/sites/default/files/file/P248%20inflation%20targeting%207%20may.pdf

таргетування (який протягом п’яти років декларує НБУ) та 
застереженням для центральних банків щодо:

- протиріч між ціновою і фінансовою стабільністю та нечутливістю 
інфляційного таргетування до циклів цін на фінансові активи та 
нерухомість (assets prices booms and busts), які призвели до кризи; 

- особливої небезпеки цього режиму у примітивному виконанні для 
країн із структурними проблемами і стагфляцією (тобто саме те, що 
робив НБУ для України, коли одночасно відбувались зростання інфляції 
та падіння або стагнація економіки);

- ризиків його застосування без комплексного підходу щодо мінімізації 
системних ризиків, зокрема, валютних шоків для економіки. Президент 
ЄЦБ Маріо Драгі зробив чітку заяву: «Знаходячись у межах мандату ЄЦБ 
ми зробимо все, що тільки необхідне і можливе для того, щоб врятувати 
євро»32, а отже, врятувати економіку від депресії через стимулювання 
економічного зростання.

Внаслідок того, що після колапсу Lehman Brothers і початку глобального 
«фінансового цунамі» центральні банки виявились на «передовій 
лінії оборони», вони досить швидко еволюціонували і на рівні теорії 
(через відмову від традиційної парадигми монетарної політики), і на 
рівні практики – через запровадження невластивих для традиційного 
центрального банкінгу монетарних операцій (unconventional 
monetary policy), зокрема агресивного кількісного пом’якшення 
(QE). Центральний банк Японії запровадив його поглиблену форму – 
кількісне і якісне пом’якшення (QQE).

Комплексні заходи захисту від розгортання повномасштабного 
системного колапсу проводилась за трьома напрямками через:

- швидку еволюцію і формування нової парадигми монетарної 
політики та управління системними фінансовими ризиками;

- розширення цілей центральних банків і пошуку шляхів 
оптимальної фіскально-монетарної координації;

- розвиток монетарного інструментарію і операційні нововведення.

Таким чином, центральні банки ще з 2008 року, а тим більше тепер, 
перейшли від режиму інфляційного таргетування, тобто режиму 
«єдина ціль (низька інфляція) – єдиний інструмент (процентна 
ставка)», до режиму «кілька цілей – кілька інструментів». Серед 
цих цілей: економічне зростання, зайнятість, сприяння Новій 
індустріалізації, цінова, валютно-курсова і фінансова стабільність.
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Якби центральні банки не відмовились від старих шаблонів, то 
глобальна фінансова криза, як цунамі зруйнувала б ринки, банківські 
системи і економіки багатьох країн. 

Сьогодні наші західні сусіди – розвинені країни – живуть в іншій 
реальності – у світі від’ємних процентних ставок і агресивного 
монетарного стимулювання економічного зростання та Нової 
індустріалізації своїх країн. А центральні банки країн, що швидко 
розвиваються, вже давно стимулюють кредитну підтримку 
високотехнологічного розвитку і експортної експансії. 

Але цього недостатньо для запобігання загострення другої хвилі 
глобальної фінансової кризи.   

Голова Комітету з фінансового регулювання Великої Британії  
2008-2015 років Adair Terner у своїй книзі «Between debt and the 
devil. Money, credit and fixing global finance”  та численних промовах 
обґрунтував

-  необхідність такого структурного підходу не як тимчасових заходів 
«для гасіння пожежі», а в якості постійного підходу центральних банків;

- більш глибоке управління кредитними процесами – обсягами 
загального кредитування в економіці та його головними напрямками 
– для недопущення фінансових бульбашок та “boom-bust cycles” через 
надмірне непродуктивне кредитування.

Для цього він запропонував:

1) розрізняти кредитні агрегати за їх впливом на макроекономічне 
зростання;

2) здійснювати селективне управління з боку центрального банку 
різними кредитними агрегатами та їх загальним обсягом в економіці;

3) побудувати вплив центрального банку на фінансові процеси в 
економіці таким чином, щоб досягти оптимального співвідношення 
між приватним кредитуванням зростання економіки та використанням 
монетарного фінансування у координації з діями уряду.

Тобто, з усього масиву кредитних операцій необхідно виділяти 
продуктивне кредитування, яке позитивно впливає на економічне 
зростання. Це кредитування у розвиток виробництва, технологій, 
людського капіталу, створення доданої вартості. Це кредитні потоки, 
які ведуть до зростання реального ВВП і повинні стимулюватися 
центральним банком.  
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На відміну від цього, непродуктивне кредитування – це кредитування, 
яке не стимулює зростання ВВП, а навпаки, може гальмувати його через 
створення фінансових бульбашок та наступних фінансових криз. 

Наприклад, до таких кредитних агрегатів належать кредити для 
придбання вже існуючих активів під заставу цих активів для 
спекулятивних операцій.  

У разі перевищення зростанням непродуктивних кредитів безпечних 
меж, вони генерують розгортання самопідсилювальних фінансово-
економічних циклів (credit – assets booms and busts cycles) і 
формування порочного кола: зростання кредитів на спекулятивні 
операції з активами (під заставу цих активів) → збільшення цін на 
активи → збільшення вартості застави → збільшення пропозиції 
кредитів → подальше збільшення цін на активи. Цей механізм детально 
представлено на рис. 2. 

Прикладом такого порочного кола, посиленого використанням  
іпотечних деривативів, було формування циклу «ціни активів – 
кредитування» (цінової бульбашки на ринку нерухомості та фінансових 
активів) у США, що стало причиною глобальної фінансової кризи.

Парадоксально, що на мікрорівні (тобто на рівні банку і об’єкта 
кредитування) непродуктивне кредитування на початковому етапі 
виглядає досить привабливим, безпечним і може не порушувати 
жодних регуляторних нормативів. 

Проте, набуваючи певного розмаху у масштабах економіки в цілому, 
непродуктивне кредитування веде до загострення диспропорцій 
фінансової системи та ринків активів, що має наслідком збільшення 
системних ризиків, подальшу фінансову кризу і потім – економічну 
рецесію. 

Через високу прибутковість таких операцій для банку і позичальника 
(внаслідок постійного зростання цін на активи) та відносну легкість 
їх проведення, експансія непродуктивного кредитування веде до 
витіснення продуктивного кредитування (crowding out effect), яке 
орієнтоване на помірну, але стійку довгострокову дохідність і потребує 
більш трудомістких процедур і банківських зусиль для роботи з бізнесом 
реального сектору. 

Непродуктивне кредитування провокує накопичення в економіці 
системних ризиків фінансової нестабільності. Зокрема, причиною  
таких деструктивних спекулятивних процесів може стати надмірне 
іпотечне кредитування. Механізм такого загострення системних 
ризиків, а потім їх «вибуху» представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Механізм накопичення системних ризиків фінансової нестабільності 
внаслідок спекулятивних операцій з активами і кредитування під заставу цих 
активів (нерухомості) та «вибуху» системних ризиків (Джерело – розроблено 

автором та опубліковано у статті34)

34 Унковська Т.Є. «Нова ера монетарної політики: глобальні виклики та зміна парадигми» – К, 
Центр Разумкова, 2019
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У традиційній парадигмі монетарної політики в межах режиму 
інфляційного таргетування стандартні індикатори, які використовують 
центральні банки, зокрема індекс споживчої інфляції, показники 
стабільності банківської системи та макроекономічного стану, нечутливі 
до загроз непродуктивного кредитування на ранньому етапі його 
розвитку. 

Навпаки, фаза верхнього циклу на рис. 2 може виглядати досить 
привабливо аж до того граничного моменту, після якого відбуваються 
різкі зрушення і «квантовий стрибок» економіки у режим нижнього 
циклу: обвал цін на активи з відповідним зниженням вартості застави 
у балансах банків → колапс кредитування → різке збільшення поганих 
кредитів (NPL) →  «пожежні продажі» активів для покриття збитків за 
неповерненими кредитами (firе sales of assets) → подальший обвал цін 
активів → подальше поглиблення кризи.

Коли грошові обороти концентруються у фінансових сегментах, які не 
пов’язані із зростанням реального ВВП, і не надходять туди, де вони 
могли би дати стрімке економічне зростання, виникають структурні 
проблеми, викликані провалами інституційного устрою і монетарної 
політики. 

Мова йде не про галузевий розріз розподілу грошових потоків, а про  
моніторинг за ступенем їх продуктивності для зростання реального 
ВВП і стимулювання з боку НБУ продуктивного кредитування для 
прискореного економічного зростання – система GPF (Growth 
Productive Finance) (рис.3). 
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Система GPF (Growth Productive Finance) – це система оптимального 
управління центральним банком кредитними процесами. Її сутність 
полягає в наступному.

Серед всіх кредитних потоків в економіці центральний банк розрізняє 
продуктивне кредитування, тобто те, що сприяє економічному 
зростанню, і непродуктивне кредитування, яке практично не 
має стосунку до зростання економіки (наприклад, кредитування 
спекулятивних операцій з нерухомістю), але створює значні ризики 
фінансової нестабільності і майбутніх криз. 

Тобто центральний банк здійснює декомпозицію загального обсягу 
кредитування (К) в економіці на кредитні агрегати ( K1, K2, K3, K4, K5, 
K6) (рис. 3):                                         

 

Отже, з усієї сукупності банківських кредитів (K) центральний банк 
виділяє підгрупи кредитних агрегатів (K1, K2, K3, K4, K5, K6), які  мають 
різну природу і по-різному  впливають на економічне зростання та 
цінову, валютно-курсову і фінансову стабільність. 

До продуктивних кредитів  належать: 

K1 – кредити на розвиток нового бізнесу та на розвиток існуючого, що 
створюють ВВП; 

K2  – кредити   на розвиток людського капіталу (на освіту та ін.); а також 
частково K3 – кредити на зростання споживання, у тій частині, що 
підтримують попит на вітчизняні товари, K4 – державний борг, який 
ефективно використовується для зростання ВВП, K5 – кредити на 
купівлю існуючих активів для розвитку бізнесу і створення ВВП.

До непродуктивних кредитів належать:

K3 – кредити на зростання споживання, у тій частині, що підтримують 
попит на споживчий імпорт. На макрорівні таке масове кредитування 
збільшує споживчий імпорт і поглиблює диспропорції платіжного 
балансу, посилюючи тиск на валютний курс; якщо споживчі кредити 
надаються за надвисокими ставками із прихованими комісіями, це 
підвищує вразливість фінансів домогосподарств;   

K4 – державний борг, який використовується неефективно і не 
стимулює зростання ВВП;

K5 – кредити на купівлю існуючих активів (під заставу цих активів) для 
проведення спекулятивних операцій. Це веде до зростання попиту на 
спекулятивні активи, зростання їх ціни, і до виникнення порочного кола 
(рис. 2), що веде до фінансових криз, наступної економічної рецесії, а 
отже непродуктивного витрачання фінансових ресурсів в економіці.

Система GPF передбачає цифровізацію процесів:
-   декомпозиції кредитного агрегату, 
-   моніторингу продуктивного кредитування,
- забезпечення рефінансування для стимулювання продуктивного 
кредитування згідно із процедурою Funding for Lending Scheme.

Ця система створює антикорупційні запобіжники і підвищує 
ефективність політики НБУ для стимулювання економічного 
зростання (через продуктивне кредитування) разом із забезпеченням 
цінової, валютно-курсової і фінансової стабільності. 

    
6

 ∑ Ki = K
    i=1
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У випадку України величезною концентрацією непродуктивних 
кредитів є, по суті, аномальна ситуація – масоване кредитування 
банками Національного банку України (!) через операції з депозитними 
сертифікатами НБУ за надвисокими ставками в умовах колапсу 
кредитування реального виробництва.

Великою мірою саме внаслідок цього протягом більше п’яти років 
гальмується зростання реальної економіки. Більше того, у другій 
половині 2019 року почалось падіння промислового виробництва. Це є 
провалом монетарної політики (monetary policy failure), яка за рахунок 
штучно створеного високодохідного безризикового інструменту та 
ефекту витіснення викривлює нормальні механізми функціонування 
грошового ринку. 

Застосування Системи GPF (Growth Productive Finance) дозволяє 
«витягнути із сліпої зони» важливі фінансові процеси, які по різному 
впливають на досягнення цінової, валютно-курсової, фінансової 
стабільності, а також на економічне зростання, і спрямувати внутрішні 
фінансові ресурси у розвиток національної економіки. 

Таким чином, застосування Системи GPF (Growth  
Productive Finance) в процесі реалізації монетарної політики НБУ 
може вирішити проблему оптимізації управління кредитними 
процесами: стимулювання економічного зростання поряд із 
забезпеченням цінової, валютно-курсової і фінансової стабільності. 

Саме в такій сучасній парадигмі, яку застосовують центральні 
банки успішних країн, необхідно реформувати монетарну політику 
Національного банку України.

В умовах поточної кризи і нагальної необхідності підтримки 
пріоритетних потреб економіки, таке реформування монетарної 
політики НБУ є вирішенням питання боротьби за життя людей і 
підтримки економіки під час тотального карантину.  

Які заходи необхідні, щоб реалізувати це, пояснено у наступному 
параграфі 5.2.
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5.2. АНТИКРИЗОВІ ТЕРМІНОВІ ТА СТРАТЕГІЧНІ 
        ЗАХОДИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ

Здійснення інституційних законодавчих і організаційних 
змін, запропонованих у розділі 4., створює основу для 
цивілізованого центрального банкінгу. Тобто з’являється 
суб’єкт реалізації такої монетарної політики НБУ, яка  
служитиме інтересам національної економіки і  антикризовим цілям із 
забезпеченням цінової і валютно-курсової стабільності. 

Практичне втілення такої монетарної політики полягає в реалізації 
трьох етапів.

І етап. Реформування операційної системи монетарної політики 
НБУ для налаштування її здатності до оптимального управління 
кредитними процесами.

Це є операційною основою як для запровадження термінових 
антикризових заходів щодо фінансової підтримки економіки під 
час карантину і недопущення цінової, валютно-курсової і фінансової 
нестабільності; так і для здійснення стратегічних заходів щодо запуску 
прискореного зростання економіки після завершення карантину. 

Цей етап можна здійснити достатньо швидко, щоб перейти до другого 
етапу – реалізації термінових антикризових заходів для підтримки 
економіки під час карантину і недопущення фінансової нестабільності.

ІІ етап. Реалізація термінових антикризових заходів під час  
карантину (на базі нової операційної системи монетарної політики).

ІІІ етап. Реалізація стратегічно важливих заходів для запуску 
прискореного економічного зростання після завершення карантину.
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І ЕТАП – ОПЕРАЦІЙНА ОСНОВА ДЛЯ ТЕРМІНОВИХ І 
СТРАТЕГІЧНИХ ЗАХОДІВ:

НАЛАШТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО 
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ ПРОЦЕССАМИ

Цей етап описаний досить технічною професійною мовою, яка може 
бути складною для сприйняття неспеціалістом. Але цей етап є основою 
всього іншого і може бути проведений протягом короткого терміну через 
фахове формулювання і запровадження серії відповідних Постанов НБУ. 

Сутність реформування операційної системи монетарної політики 
полягає в наступному35.

1. Змінити визначення і сутність облікової ставки НБУ (тобто 
повернути їй нормальний зміст, що відповідає необхідності подолання 
колапсу кредитування). Це означає – замінити її визначення із ставки 
за депозитними сертифікатами НБУ на процентну ставку за операціями 
рефінансування через тендерні процедури.

2. Почати знижувати ставку за тижневими депозитними 
сертифікатами НБУ (яка тепер вже не буде обліковою ставкою), а 
також ставку за депозитними сертифікатами овернайт. Це поступово 
повертатиме депозитним сертифікатам їхню нормальну функцію (див. 
розд. 2) і знижуватиме мотивацію банків вкладати в них левову частку 
коштів. Це також сприятиме зниженню процентних ставок за ОВДП. 
Разом це формуватиме мотивацію банків повертатися до їхньої основної 
функції і активно шукати перспективні підприємства для кредитування. 
Паралельне запровадження урядом заходів щодо поліпшення бізнес-
клімату стимулюватиме збільшення кола таких клієнтів для банків.

3. В якості основних монетарних операцій НБУ щодо управління 
ліквідністю банківської системи використовувати операції на 
відкритому ринку щодо надання і мобілізації ліквідності (операції 
репо, тендерні процедури та інші). 

Тобто, необхідно кардинально змістити активність з операцій постійного 
доступу до монетарних операцій на відкритому ринку. Базовими 
інструментами для цих операцій можуть бути державні облігації. 

35 Розроблено авторами на основі досвіду ЄЦБ, частково опубліковано нами в різних документах та
наукових статтях, зокрема Унковська Т.Є. Нова ера монетарної політики: глобальні виклики та 
зміна парадигми. – К, Вид-во Центру Разумкова, 2019
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4. Чітко структурувати операції монетарної політики за якісно різними 
групами наступним чином. 

Перша група монетарних операцій – основні операції з надання і 
мобілізації ліквідності, що здійснюються з ініціативи НБУ – операції на 
відкритому ринку (OMO – Open market operations). 

Обсяг цих операцій повинен становити домінуючу частину обсягу всіх 
операцій з управління ліквідністю банківської системи. 

Основні операції повинні включати у себе: 

- базові операції на відкритому ринку, що проводитимуться на 
регулярній основі (Basic open market operations); 

- операції тонкого налаштування (Fine-tuning operations), тобто 
операції додаткового регулювання ліквідності у разі необхідності;

- структурні операції регулювання ліквідності (Structural 
operations). 

Критеріями ефективності операцій першої групи повинні бути їх 
конкурентна привабливість для банків і формування оптимального 
обсягу ліквідності у банківській системі, що сприятиме зниженню 
інфляції без порушення мотивації до кредитування реального сектору. 

Друга група монетарних операцій – операції постійного доступу (SF - 
Standing Facilities). 

Вони повинні мати невеликий обсяг і використовуватись переважно 
для визначення коридору процентних ставок міжбанківського ринку 
овернайт та технічних потреб щодо виконання банківських нормативів 
на кінець дня. 

До цієї групи належать: 

- операції рефінансування овернайт;

- операції овернайт з депозитними сертифікатами (або просто – 
депозитами) НБУ. 

Ефективність операцій другої групи визначається оптимальністю меж 
створюваного ними коридору процентних ставок і мінімізацією 
обсягів цих операцій. 

Ставки за ними повинні знаходитись поза межами конкурентної 
привабливості для банків, мати характер штрафів за помилки 
банківського менеджменту і не повинні заважати активності 
міжбанківського ринку та проведенню операцій першої групи на 
відкритому ринку. 
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Одночасно з розвитком операцій першої групи необхідно 
вивести операції постійного доступу Національного банку 
із розряду конкурентопривабливих через розширення  
коридору процентних ставок: ставки за депозитними сертифікатами 
овернайт знизити, а ставки за рефінансуванням овернайт підвищити. 

Необхідні обсяги ліквідності для банківської системи повинні 
надаватися або мобілізовуватися через операції на відкритому ринку. 

5. Визначити в якості операційної цілі монетарної політики ключову 
процентну ставку (key policy rate), рівень якої буде цільовим для ставок 
міжбанківського ринку і ефективним для економіки.

Ключова ставка відіграватиме роль проміжного якоря для цінової і 
валютної стабільності.

6. Супроводжувати розвиток операцій на відкритому ринку виваженою 
комунікаційною політикою для пояснення змісту переходу до іншої 
структури операційної системи. 

Це матиме стабілізуючий характер для ринку і сприятиме підвищенню 
довіри до Національного банку. 

Мандат на офіційні заяви повинен мати Голова Ради НБУ та посадові 
особи, визначені ним.

Неофіційні роз’яснення для суспільства можуть надавати кваліфіковані 
фахівці, експерти НБУ в межах визначеного стратегічного напрямку, що 
буде погоджений з Радою Національного банку України.

Дискусії у суспільстві, які неминуче виникатимуть, є необхідним 
атрибутом демократичного розвитку, вони виконують функцію 
зворотного зв’язку із суспільством і не повинні контролюватися 
центральним банком або іншим органом влади. 

Вплив на ці дискусії та очікування учасників ринку має здійснюватись 
через підвищення професійності виконання НБУ своїх функцій і рівня 
довіри до нього у суспільстві. 

7. Пізніше – у процесі реалізації пунктів 1-6, після активізації роботи 
міжбанківського ринку і подолання його фрагментації – впровадити 
заходи ефективної політики обов’язкового резервування з позицій 
оптимізації її параметрів та створення помірного структурного дефіциту 
ліквідності у банківській системі для забезпечення керованості 
процентних ставок. 
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8. Переглянути Постанову НБУ № 35136, яка блокує процеси кредитування 
реального виробництва, в аспекті зниження обсягів резервів, які банки 
повинні створювати під час надання кредитів. 

9. Структурне рефінансування. Funding for Lending Scheme (досвід 
Банку Англії – операції FLS37, ЄЦБ та інших центральних банків). 

Розпочати запровадження Системи GPF (Growth Productive Finance) (та її 
цифровізації, що створить надійні антикорупційні запобіжники), а також 
механізмів та інструментів структурного рефінансування прозорих і 
стійких банків (на першому етапі – державних) з метою збільшення 
їхніх портфелів кредитів підприємствам за обраними пріоритетами для 
підтримки економіки під час карантину. Розробити чіткі індикатори 
ефективності та механізми контролю реалізації цих заходів. 

36 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16
37 Bank of England https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/markets/funding-for-lending/
terms-andconditions.pdf?la=en&hash=801B0899AF09420D8F0EEEE3929F5F0CFCF85A35
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ІІ ЕТАП – ТЕРМІНОВІ АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ ДЛЯ 
ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІКИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ТА 
НЕДОПУЩЕННЯ ЦІНОВОЇ, ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ І 
ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

В умовах правильно налаштованої операційної системи монетарної 
політики для оптимального управління процесами кредитування (див. 
І етап) можна запускати термінові антикризові заходи. На ІІ етапі 
технічні деталі реалізації цих заходів прописуються у постановах НБУ в 
межах операційної системи, створеної на І етапі. 

В  умовах карантину ці заходи повинні бути 
спрямовані на кредитну підтримку державного бюджету 
та підприємств згідно з визначеними пріоритетами за  
низькими ставками кредитування:

 � вітчизняних підприємств, спроможних швидко запустити або 
розвинути виробництво медичного обладнання, засобів захисту 
людей  (ШВЛ та ін.);

 � підприємств ключової інфраструктури, що забезпечують 
життя країни: виробництво і доставка продовольства, транспорт, 
енергетика, водопостачання, інша необхідна інфраструктура. В цю 
групу також входить інтенсивна кредитна підтримка фермерських 
та індивідуальних господарств, а також підприємств АПК з 
виробництва продовольства і постачання його на внутрішній ринок 
для забезпечення національної продовольчої безпеки і недопущення 
зростання цін на продовольство; 

 � проектів розвитку інфраструктури для підтримки функціонування 
економіки: виробництво засобів переведення бізнесів в онлайн та 
ін.;

 � галузей, що постраждали від карантину, для виплати ними 
заробітних плат працівникам, повернення кредитів, перебудови 
бізнесів за рахунок введення використання онлайн платформ;

 � малого бізнесу під час карантину.
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Внаслідок того, що реалізація І етапу вивільнить з існуючих схем (з 
ДС НБУ) величезні внутрішні фінансові ресурси, частково ці ресурси 
повинні бути спрямовані на викуп ОВДП у державних банків з метою 
реалізації державних програм для:

 � підтримки фізичних осіб: екстра-допомога по безробіттю, 
лікарняним, забезпечення доступу до ліків, фінансового забезпечення 
заробітних плат лікарям та медичному персоналу; 

 � термінового фінансування наукових розробок та виробництв для 
захисту від епідемії та лікування громадян (зокрема розробки та 
масового виготовлення тестів на наявність вірусу Covid-19, вітчизняних 
досліджень для розробки вакцини та ліків), виробництва медичного  
обладнання, зокрема підприємствами галузі 3D-принтінгу;

 � підтримки місцевих бюджетів для фінансування цільових 
програм;

 � фінансування грантових програм малому бізнесу за визначеними 
урядом критеріями.

Одночасно необхідно посилити заходи НБУ щодо недопущення 
потрапляння надмірних обсягів гривні на валютний ринок для 
спекулятивних операцій проти національної валюти і збільшення 
коливань курсу валюти. Також необхідно запобігти необґрунтованому 
витрачанню міжнародних резервів НБУ.
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ІІІ ЕТАП – РЕАЛІЗАЦІЯ ТАКТИЧНИХ І СТРАТЕГІЧНИХ 
ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАПУСКУ ПРИСКОРЕНОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ 
КАРАНТИНУ

Після завершення карантину забезпечити доступність продуктивного 

кредитування підприємствам у секторі реального виробництва 

згідно із Системою GPF (Growth Productive Finance) для запуску 

прискореного економічного зростання.

А. Розробити Стратегію монетарної політики НБУ,  

спрямовану на формування оптимального монетарного режиму38  

в Україні, що відповідає  потребам економічного зростання, Нової 

індустріалізації та новій парадигмі монетарної політики центральних 

банків: «кілька цілей – кілька інструментів».

За визначенням ЄЦБ, Стратегія монетарної політики (Monetary 

Policy Strategy – MPS) – це система цілей, інструментів, індикаторів і 

принципів ухвалення рішень, якими керується центральний банк для 

здійснення монетарної та валютно-курсової політики. Це гнучка система 

взаємопов’язаних елементів, спрямована на стратегічне регулювання, 

зокрема на мінімізацію найбільш руйнівних ризиків для  країни.

Інструментами досягнення цих цілей повинні бути не тільки облікова 

процентна ставка, а весь арсенал монетарних операцій НБУ, оптимальне 

управління ліквідністю банківської системи та оптимальне   управління 

кредитними процесами в економіці.

38 Монетарний режим – це визначені базові принципи, які задають правила і орієнтири прийняття
монетарних і валютних рішень. Р. Манделл порівняв монетарний режим з політичною 
конституцією, яка задає загальні «правила гри» для центрального банку. Основні існуючі 
монетарні режими: таргетування грошових агрегатів, таргетування валютного курсу, інфляційне 
таргетування та монетарний режим з неявним номінальним якорем

Цілями політики НБУ після завершення  
карантину повинні бути: 

 підтримка економічного зростання, Нової 
індустріалізації та збільшення зайнятості разом 

із забезпеченням цінової, валютно-курсової і 
фінансової стабільності.
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Добре відомо, що найбільш чутливим ризиком для валютної (а отже 

цінової) і фінансової стабільності відкритої сировинної економіки 

України є зовнішні шоки глобальних цін на наш експорт, який 

переважно складається з біржових сировинних товарів (commodities).  

Наш ВВП коливається разом з глобальними цінами на метал, зерно, 

олію та інші експортні товари.

Захистом від цих перманентних ризиків є реалізація потужної стратегії 

зміни структури експорту – із сировинного на високотехнологічний.

В. Запровадити Програму кредитного стимулювання розвитку 

інноваційних екосистем високотехнологічних підприємств, 

експортоорієнтованих виробництв з високою доданою вартістю, малого 

і середнього бізнесу. 

С. Розробити і втілити Стратегію розвитку малих і середніх банків, 

а також кооперативних банків (гарним прикладом цього є Польща) 

як фінансових драйверів інтенсивного розвитку малого і середнього 

бізнесу.

Це сприятиме розвитку конкуренції на ринку банківських послуг, 

що також слугуватиме цілям підвищення якості банківських послуг, 

зниження ставок за кредитами та запуску кредитування підприємств 

реального сектору.

Такі реформи монетарної політики і банківського регулювання 

мобілізують величезні фінансові ресурси для потужного економічного 

зростання України.

D. Розробити в НБУ систему індикаторів для моніторингу і аналізу 

ризиків для цінової, курсової і фінансової стабільності, а також 

систему запобіжних антикризових заходів для недопущення їх 

загострення.  

НБУ повинен постійно «тримати руку на пульсі» динаміки цих 

індикаторів і дотримуватись системи запобіжників для забезпечення 

фінансової, цінової і валютно-курсової стабільності.

В Національному банку України необхідно розробити систему 

індикаторів системних фінансових ризиків, методику їх моніторингу та 

комплекс запобіжних заходів для недопущення фінансових і валютних 

криз. Разом із Радою з фінансової стабільності обговорити та затвердити 

їх для використання.
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Існують традиційні системи індикаторів фінансової стійкості (Financial 
Soundness Indicators)39, розроблені МВФ, які, в тому числі, надані і 
Україні. Ці індикатори є корисними, треба проводити їх моніторинг та 
аналізувати. Але цього недостатньо.

Методологія і моделі МВФ потребують вдосконалення і адаптації до 
умов України. НБУ та Міністерство фінансів, повинні мати власну 
методологію, моделі і системи запобігання кризам. 

39 http://data.imf.org/?sk=51B096FA-2CD2-40C2-8D09-0699CC1764DA
40 Ян Тінберген – лауреат Нобелівської премії з економіки за дослідження в сфері економічної 
політики
41 Роберт Манделл – лауреат Нобелівської

Україна перманентно потрапляла у валютні, фінансові й економічні 
кризи, втрачаючи величезні кошти та свій економічний потенціал, 
проте в НБУ відсутня методологія, система індикаторів і система 
антикризових заходів, адаптована до специфіки української 
економіки, на випадок загострення кризових явищ.

Сьогодні багато країн створюють Суверенні Фонди добробуту, 
державні інвестиційні фонди, якими розумно розпоряджаються.  
Необхідно задіяти власні інтелектуальні і фінансові ресурси та 
поступово переходити до зрілого монетарного суверенітету, 
тобто до проактивного запобігання кризам і створення власного 
потужного запасу фінансової міцності.  

Основою системи моніторингу і запобігання ризикам для цінової, 
валютно-курсової і фінансової стабільності може бути розроблена 
фахівцями Growford Institute інтегральна матриця  Growford Risk Matrix 
(GRM).  

Сутність  Growford Risk Matrix базується на концепціях Яна Тінбергена40  
та Роберта Манделла41 щодо цілей, інструментів та механізмів 
монетарної трансмісії. 

GRM спрямована на структуризацію і оцінку ризиків монетарної 
політики центральних банків, які можуть спровокувати негативні 
наслідки для економіки. На основі досліджень монетарної політики 
центральних банків (зокрема НБУ) та її наслідків ми виділили, з одного 
боку, п’ять ключових факторів, які можуть призвести до помилок 
у прийнятті рішень, а з іншого – три сфери монетарної політики, 
досліджені у роботах Я. Тінбергена та Р. Манделла.
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Ці фактори включають ризики похибок, невизначеності та невчасності 

дій НБУ під час розроблення і реалізації монетарної політики: 

1) неточності у розумінні центральним банком економічних 

процесів, що відбуваються;

2) диспропорції інституційної структури економіки;

3) часові лаги прийняття монетарних рішень42, які мають потрійну 

природу: 

– лаг усвідомлення центральним банком необхідності дій 

–        лаг спостереження перед визначенням цілі (observation-lag);

– лаг застосування монетарних інструментів (decision-lag);

– лаг трансмісійного механізму, тобто часовий лаг між  

застосуванням інструменту і реакцією ринку (effect-lag).

4) невизначеність під час формування очікувань суб’єктів ринку;

5) невизначеність, пов’язана із можливими зовнішніми шоками.

Кожний з цих ризиків може спрацювати протягом кожної із трьох фаз: 

на стадії визначення цілі, застосування монетарних інструментів та 

після їх застосування під час дії трансмісійного механізму.

GRM дозволяє точніше оцінити ризики монетарної політики та 

мінімізувати їхній вплив. Тому фахівцям центрального банку варто було 

б використовувати цей підхід для оптимізації монетарної політики 

НБУ, а експертам незалежних аналітичних центрів –  для оцінки якості 

монетарної політики. 

42 Про ці лаги наголошував М. Фрідман у своїх дослідженнях, зокрема у книзі «Основи  
монетаризму»
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Growford Risk Matrix (GRM)43

ризиків монетарної політики центрального банку

43 Матрицю розроблено автором та першу версію GRM опубліковано у розділі монографії: Ун-
ковська Т.Є. Розділ 2.1.2. «Методологія структуризації ризиків валютно-курсової політики цен-
тральних банків» у колективній монографії «Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку» 
- Київ. Фенікс, 2008.
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ЗАПРОПОНОВАНІ В АНАЛІТИЧНІЙ ДОПОВІДІ КОНКРЕТНІ ЗАХОДИ  
– це шлях для мобілізації величезних національних фінансових 
ресурсів, потенціал яких поки що не використовується належним 
чином, для:

 � фінансування нагальних антикризових потреб; 

 � недопущення колапсу економіки і фінансової нестабільності 
під час карантину;

 � стимулювання стрімкого зростання національної економіки 
після завершення карантину при забезпеченні цінової, валютно-
курсової і фінансової стабільності.



GROWFORD Institute - це незалежний неурядовий Інститут, який 
здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та 
фінансів. Їхньою метою є розуміння ключових глобальних економічних 
трендів і механізмів, що їх формують; оцінювання можливих наслідків 
і системних ризиків; розроблення оптимальних шляхів мінімізації цих 
ризиків і прискорення економічного розвитку для країн, регіонів і світу 
в цілому.
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Україна, 01024, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 9/2,  
оф. 0445811623

growford.institute@gmail.com
www.growford.org.ua
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