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ГРОШОВО-КРЕДИТНА БЕЗПЕКА: СУТЬ ТА ЗАГРОЗИ 

В сучасних умовах розвитку національної економічної системи та 

світогосподарських тенденцій фінансової нестабільності особливо актуальним є 

питання забезпечення фінансової безпеки у грошово-кредитній сфері. В 

Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки 

України, затверджених Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

від 29 жовтня  2013 року № 1277 [1], вказується, що складовою економічної 

безпеки є фінансова безпека, яка відображає такий стан фінансової системи 

країни, за якого створюються необхідні фінансові умови для стабільного 

соціально-економічного розвитку країни, забезпечуються її стійкість до 

фінансових шоків та дисбалансів, створюються умови для збереження 

цілісності та єдності фінансової системи країни. Фінансова безпека включає 

безпеку небанківського фінансового сектору, банківську, боргову, бюджетну, 

валютну та грошово-кредитну безпеку. Грошово-кредитна безпека – це стан 

грошово-кредитної системи країни, зо забезпечує всіх суб’єктів національної 

економіки якісними та доступними кредитними ресурсами в обсягах і умовах, 

сприятливих для досягнення економічного зростання національної економіки. 

Основними критеріями грошово-кредитної безпеки є: 

1) стійкість грошово-кредитної сфери, тобто її здатність повноцінно 

виконувати свої завдання та функції в умовах існування та впливу зовнішніх та 

внутрішніх загроз; 

2) незалежність державної політики у грошово-кредитній сфері, тобто 

здатність самостійно визначати забезпечувати досягнення стратегічних і 

тактичних цілей грошово-кредитного регулювання; 



3) здатність грошово-кредитної системи до розвитку з метою 

забезпечення стійкого економічного розвитку держави [2, с. 47]. 

Сформована грошово-кредитна система України має суттєві недоліки, що 

становить значні загрози грошово-кредитній, а відповідно і економічній 

безпеці. Внутрішніми чинниками, які характеризують слабкі сторони грошово-

кредитної сфери, є: недостатня ефективність застосування монетарного 

інструментарію, відсутність системних заходів відносно вдосконалення 

відсоткової політики, зниження вартості кредитних ресурсів та активізації 

кредитної діяльності банків; невідповідність структури кредитування цілям 

інвестиційного оновлення економіки; дефіцит середньострокових та 

довгострокових кредитних ресурсів; нестабільність банківської системи, 

загострення проблем ліквідності і капіталізації, збереження високої частки 

проблемних кредитів у банківських активах; негативна динаміка та слабка 

структура золотовалютних резервів; недостатні заходи відносно розвитку 

фінансового ринку України та дедоларизації економічних відносин; посилення 

адміністративного тиску на механізм реалізації грошово-кредитної політики, 

застосування прихованої емісії під випуск облігацій внутрішніх державних 

позик з метою фінансування дефіциту бюджету; недостатній рівень 

незалежності і прозорості діяльності НБУ, неузгодженість дій уряду і НБУ; 

зростання недовіри до банківської системи, слабкість державного регулювання 

та контролю за банківською системою; нестабільність і недосконалість 

правового регулювання у фінансовій сфері [2, с. 50].  

До зовнішніх чинників, які становлять загрози грошово-кредитній 

безпеці, віднесемо: несприятливу ситуацію на зовнішніх товарних та 

фінансових ринках, нестабільність макроекономічних і політичних умов 

реалізації грошово-кредитної політики, високу залежність від імпортних 

енергоносіїв, погіршення інвестиційного клімату, недостатні темпи зростання 

інвестицій, низький рівень споживчого попиту, високий рівень безробіття і 

песимістичні оцінки відносно зростання зайнятості, зростання обсягів 

державного внутрішнього і зовнішнього боргу, надмірний вплив іноземного 



капіталу на розвиток економіки, низьку ефективність програм і заходів 

запобігання фінансовим кризам, високий рівень тіньової економіки [2, с. 50]. 

Основними напрямами вдосконалення механізму забезпечення належного 

рівня безпеки у сфері грошово-кредитної політики є: 

1) встановлення цільових орієнтирів відсоткових ставок та формування 

програми грошової пропозиції, яка відповідає величині попиту на гроші; 

2) підвищення стабільності грошової одиниці, формування ефективної 

системи державного управління державним боргом, підвищення рівня довіри 

населення до національної грошової одиниці; 

3) зменшення частки готівки у грошовій масі країни, яка зараз складає 

40% і свідчить про недовіру до банківської системи; це дасть змогу зменшити 

негативний вплив збільшення грошової маси на товарний попит та дасть змогу 

державі, шляхом застосування монетарних інструментів, впливати на динаміку 

інфляційних процесів у країні; 

4) зниження рівня доларизації економіки, шляхом прогнозованості 

динаміки обмінного курсу національної валюти; 

5) забезпечення протидії тінізації грошово-кредитної сфери та 

криміналізації грошового обігу; 

6) забезпечення контролю за дотриманням основних параметрів засад 

грошово-кредитної політики [3, с. 232]. 
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