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РЕГУЛЮВАННЯ НAUIOILillЬHИM БАНКОМ УКРАЇНИ 
ГРОШОВОГО ОБІГУ 

Гроrнониt1 oGir·- rr.c rrpoцcc Gс:шсрсрнноr·о руху r·porнci1 н r·отінко

віІ':І і безготівковій формах. Грошовий обіг відбиває спрюювані потоки 

грошей між Банком ,r1,ержави і кре,1итними органі3ат1,іями; між самими 

крс;tитниVІи органі-шці~ми; крсюпними щч·ані3аrrі~VІи і органі-1аr~іями; 
між банками і фіJичпи:ми особами; пі,цприсмстоами і фізичпими осо

бами; між банками і іпши:ми інститутами фіпансової системи; між фі

JtансоJШ\Ш інститута1ш і фізични.\нt осоGами l2. с. 542]. 
ЗакоІІ УкраїІш <<Про НаuішrальІшй баІrк Україrш•> від 20 трашrя 1999 

року N:! 679-ХІ\1 рег.1амептус питаrшя грошопого обігу. уто1tу чис.1і е\tі
сії наrrіон<иhної на;rюти . .Захист і :шGс3rrсчснни сті~·ікості r·ринні є осно

нною функr~ією Наr~іоналhноr·о Gанку України, ику нін :щі{існюt: нс3а

лежно ві;:r інших органів ;:rержавної вла;:rи. 

Відпові;:rно ;:ro ст. 6 Закону України <<Про Наuіональний банк 

України•> nід 20 травня 1999 року Ng 679-ХІ\1 оі;:rповідпо до Конституuії 
України осrюшюю фупкцісю Наuіона.1ьного банку с забезпечення ста
бLlьпості грошової о;:rипиuі України. 

Ві;(rюні;tно ;ю ст. 7 Закону України «Про Наrrіоншrhний Gанк 

України)> ніл 20 траНН$1 1999 року No 679-XIV Harrioнa;r ьний Gанк ни ко
нує такі функції: 

відповідно до розроблених Радою Національного банку України 

Основних 3aca;:r грошово-кредитної політ:ики визначає та проводить 
грошоnо-кредиТІІУ політику; 

мопопольrю здійспюс емісію паціона.1ь1юї nалати Україпи та орга
ні3у~с: r·отінконий І1Jоrrrоний oGir·; 

108 



нстанон.-Іюt-: іІ;Іи Gанкін ІІрани;ш ІІронс:~снН}І Gанкінсhких ОІІсраІ(іtі, 

GухІ·а;Ітсрс hKO І 'О о6JІі ку і :1нітності, 3ахисту і нфорVІаІІ_ії, ко ІІІ ті н та VІаіі на; 

рСІ")'.-ІЮЕ J(HІ;ІhHlCTh ІІ.-13Т1ЖЮ1Х СИСТСМ І'а СИСТС\1 р(ВрахуНКІН Н 

Україні, визначає поряцок і форми шштежів, у тому чис.:Jі :\tіж банками. 

ВіцповіJно цо ст. 40 Закону України «Про Націона.:Jьний банк 

Україпи•> nіц 20 траnпя 1999 року N2 679-XIV Націопа.:JЬІІИЙ банк nста
поn.:Jюс праnи.:Jа, фор:ии і стапцарти розрахунків бапкіn та інших юри

цичпих і фізичних осіб n екопомічпому обігу Україпи із застосуnаппям 
}ІК ІШІІсроних, так 1 с;Ісктронних ;(окумснлн, а також 11;шпжних Інстру

ментІк та І'ОТІНКІ1. кощ1;(ину~:-: ор1·анвашю р(врахунКІн. ;(at-: .іІ03НОJІИ на 

зційснення :к..1ірингових операцій та розрахунків. 

Національний банк забезпечує здійснення :\'ІЇжбанківських розра

хупкіn через сnої устапоnи, цас цо:ші:J па проnецеппя міжбапкіnських 

розрахунків через пря:\tі кореспопцептські nідпосипи бапкіn та через їх 

&lаспі розрахункові систе:\1И. 
ТаКИ\1 ЧИНОVІ, Н ІІрОІІССі :цііісНСНН}І і рсІ·у;ІЮНаНН}І 11101ІІОНОІ'О оf>іІ'У 

НИЮ1КаІ0Тh cyCІICihHl НІJ(НОСИНИ, 111,0 рСІ'УJІЮКПhСИ. Н ІІСрІІІУ ЧСрІ·у. НОр
Ма:\'ІИ фінансового права. Визначення і регу.:Jювання усіх істотних ха

рактер:ист:ик грошей (регу.1ювання обсягу грошової маси, зційснення 

грошових рефор:\'1, організація грошового обігу) здійснюються держа

nою n особі упоnповаженого цержашюго оргапу- Націопа.:JьІюго бан

ку Україпи. 
РсІ'УJІюючи І110ІІІОІІиtі о6і1: ,:Ісржшш 11 особі НаІ(іОІІаm,ноІ·о банку 

УкраЇІІИ :J,:ІііісІІІОС ІІІІ;нш ІІа КУІІівс;ІІ,ІІУ СІІрО\ЮЖІІіСТІ> 11lОІІІСі1, 'Іа;ІСЖ
НО ні;( іІсржанної фінансоної 1ю;Іітию1 \южутn :1мінюнатисн н.;шстиності 

І"ТЮІІІсі-і }ІК ноеіїнабстрактної нартості І 1, с. 7221. 
Оскі.ІІnки на ні;Іміну ні;( \1атсрішІhних об't-:ктін І·роІІІі не VІаютn н.;шс

них споживчих якостей, їх здатність виступати засобо:\t п.:Jатежу в пи

вільно-правових віцносинах за.:Jежить, в першу чергу, від державного 

грошового регулю nа пня. 

Отже, гроші, буцучи заса..JІІИЧИ:\f е.:Jе:иептом грошоnаї системи, по
nшші отри:иати епос шгшачеппя, n першу чергу, як публічпо-праnоnа 
катсІ·орі}І, їх фінансоно-11ранониіі рсжи\1 є ни3нача;Іhниtі. 

ПраНОКС рСІ'УJІЮНаНН}І І"рОІІІОНОЇ СИСТСМИ ІІОНИННО І"рунтунаТИСИ на 

економічних реа.:Jіях (таких, як широке поширення безготівкових і 

електронних розрахунків), а також адекватно відбивати потреби усієї 

фінансової сфери суспі:Jьства. 

Держа nа n особі Націопа.1ьпого банку Україпи nиготоn.1яс грашоnі 
:шаки як носії іпформації про абстрактну вартість, nе.1ичшш якої nи-
3начаt-:тhси номіна~юVІ І'РОІІІоних 3Накін. При І(hО\1У 36і;ІhІІІСНЮІ ІJЮ

ІІІоної \!аСИ Н ;(сржані 3.іІііісНЮЄТhС}І ІІСНТраJІhНИ\1 6aHKOVI НС ;юні.ІІhНО, 
а з цотримання:\'1 орієнтирів зростання одного або цекі..1ькох показників 

грошової маси, в:ихоцячи з основних напря:\fів цержавної грошово-кре

цитної ПО.:JіТИКИ. 

109 



1. Орлюк О. П. 

О. П. Ор.-тюк. 

Список виNлристаних джерел 

Фінансове нраво. Ака;..~,емі'ший 

К: Юрінком Інтер, 2010. 808 с. 
курс ні,J,ру'шик І 

1. Финансовое нраво Российской Федераuии: У'Іебник ;_~,ля вузовІ Под ред. 
l'vl. В. Карасеной. l'vl., 2004. 780 с. 

110 


