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ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ В 
СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ

Як відомо, однією з найголовніших функцій Національного 
банку України є — забезпечення стабільності державної грошової 
одиниці — гривні [1]. Для того, щоб дана функція виконувалась не-
обхідна постійна наявність золотовалютних резервів. Золотовалют-
ний резерв (ЗВР) — це частина національного багатства України, 
до складу якої входять активи, визнані світовим співтовариством 
як міжнародні і яка перебуває під контролем Національного банку 
та призначена для прямого чи непрямого регулювання платіжного 
балансу шляхом проведення валютних інтервенцій та інших цілей, 
передбачених законодавством України [2]. Експерти вважають, що 
тенденція падіння ЗВР буде зростати, оскільки починаючи з грудня 
цього року їх обсяг скоротився майже на 12 %. Основними при-
чинами такого спаду є те, що Україна виплачує зовнішні борги, а 
вони беруться із ЗВР. Також іншою причиною є зростання курсу 
долара, що аж ніяк не позитивно вплинуло, оскільки дані резерви 
виміряються саме за його курсом.

НБУ у силу об’єктивних та суб’єктивних причин не в змозі 
постійно контролювати надходження даних резервів та їх продук-
тивно розподіляти. У силу своїх функції він намагається забезпечи-
ти стабільність гривні, але, як бачимо, з урахуванням світової еко-
номічної кризи та нестабільності міжнародних валют дана функція 
виконується не завжди ідеально. З іншою сторони інформація про 
те, як розподіляють ці резервів є закритою навіть для Парламенту 
та Національної Ради України. Тому постає питання ефективного 
регулювання та управління ними, але невідомо як, оскільки зако-
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нодавством чітко не визначено процес використання цих резервів 
[4]. Натомість НБУ надає інформацію про валютні резерви МВФ. 
Окрім цього, коли НБУ розміщує резерви за кордоном це свідчить 
про те, що він погоджується на умови угоди з іншими країнами, а 
це йде всупереч фінансовій незалежності держави.

Як бачимо проблеми даного правового регулювання НБУ за-
лишаються актуальними і на сьогоднішній день. Це говорить про 
те, що практика не відповідає закріпленим нормам у законодавстві. 
Законом про НБУ чітко встановлено його повноваження, функціях, 
основні шляхи підтримання економіки країни, статус. Але навіть 
усупереч чітко регламентованому та затвердженому порядку букві 
закону, реалії досить не втішні. Необхідно врахувати ті фактори, 
які формують ЗВР більш глобально. На приклад, напрямок розви-
тку монетарної політики, рівня стабільності національної еконо-
мічної системи, загального рівня ВВП, рівень інфляції.

Чинне законодавство закріплює, що до ЗВР входить лише 
резерви НБУ. Професіоналізм посадових осіб також грає важливу 
роль при збільшенні ЗВР. Так, на приклад, уповноважені з даних 
питань не можуть виробити певної стабільності. Ще з моменту 
проголошення незалежності до сьогодення показники постійно ко-
ливаються. У лютому 2010 р. втрати ЗВР були близько 4 мільярдів 
доларів США. З початку даного року до сьогоднішнього дня відтік 
ЗВР складає близько півмільйона доларів США. Тенденція постій-
ної зміни і коливання не призводить до усталеності та стабільнос-
ті. Постає необхідність у реорганізації штабу усіх управлінських 
структур до меж компетенції яких входить дане питання. Іншими 
словами необхідні «нові розуми», що могли б чітко знайти шляхи 
до вирішення даних нестабільностей. Зокрема, перше, що необхід-
но втілити в життя це внести зміни до чинного законодавства. А 
саме затвердити норми, які б чітко регламентували та розподіляли 
повноваження між ВРУ та НБУ, а саме шляхи їх координації. Та-
кож працівники НБУ мають прислухатися до експертів у сферах 
економічної теорії та фінансового права. ЗВР можуть збільшувати-
ся, якщо органи державної влади будуть частіше враховувати між-
народний досвід. Так підвищення питомої ваги золота на 15 % буде 
дорівнювати європейським стандартам, іншими словами оптиміза-
ція ЗВР — найкращий шлях до того, щоб їх показник завжди був 
стабільний і не падав.
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БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Останнім часом проблеми банківського кредитування дедалі 
більше впливають на розвиток економіки. В останні десятиріччя 
в Україні спостерігається стрімкий розвиток банківського креди-
тування. Банківська система стає провідним сектором економіки. 
Водночас протягом останніх років Україна дедалі гостріше від-
чуває проблеми кредитування. Безвідповідальність клієнтів банку 
спричиняє зростання рівня простроченої позичкової заборгованос-
ті. Велика кількість банків потерпають від недосконалої оцінки 
ризиків і вимушені завищувати відсоткові ставки за кредитами, від 
чого, своєю чергою, потерпають позичальники [1].

Процес економічних перетворень в Україні після проголо-
шення незалежності розпочався з реформи банківської системи, 
яка продовжує розвиватись і модернізуватись і на сьогодні. Комер-
ційні банки стали центральною ланкою ринкової системи функ-
ціонування економіки, в умовах якої банківська справа набуває 
надзвичайної ваги у суспільному житті. Банки своєю діяльністю 
активно впливають на всі економічні й соціальні процеси у країні. 
У ринкових умовах з банківською справою постійно стикаються 
майже всі члени суспільства, чим зумовлюється необхідність того, 
щоб усі члени суспільства були добре обізнаними з банківською 
діяльністю [2].


