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ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: 

КРИЗОВІ ЯВИЩА ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

Період фінансової нестабільності починається з 2008 р., коли криза 

охопила фінансову й економічну сферу. Світова фінансова криза стала 

справжнім викликом для багатьох країн світу, у тому числі й для України. У 

цей період проявились усі недоліки реалізації грошово-кредитної політики, 

котрі ігнорувались раніше. 

Економіка України на етапі фінансової нестабільності характеризується 

несприятливими тенденціями розвитку грошового ринку. Це є наслідком 
фінансово-економічної кризи, котра завдала відчутного удару перш за все 

банківському сектору. У таких умовах під загрозою опиняється основна 

функція Національного банку України – підтримання стабільності 

національної грошової одиниці. Щоб уникнути поглиблення негативних 

наслідків фінансової нестабільності НБУ повинен проводити ефективну 

грошово-кредитну політику. 

Грошово-кредитний ринок – це система грошових відносин і 

банківських спеціальних фінансово-кредитних інститутів, які забезпечують 

функціонування сукупності грошових ресурсів країни, їх постійне 

переміщення, розподіл і перерозподіл під впливом взаємодії законів попиту і 

пропозиції. Нормальне функціонування грошово-кредитного ринку дуже 
важливе для розвитку економіки в цілому, так як саме на ньому відбувається 

мобілізація заощаджень основних суб’єктів ринку та трансформація 

акумульованих грошових коштів у позичковий та інвестиційний капітал з 

допомогою різноманітних фінансових інструментів, перерозподіл на 

взаємовигідних умовах грошових коштів підприємств із метою їх 

ефективнішого використання, формування ринкових цін на окремі види 

фінансових активів, вплив на грошовий обіг, прискорення обороту капіталу, 

сприяння активізації економічних процесів, фінансове обслуговування 

учасників економічного кругообігу та фінансове забезпечення процесів 

інвестування у виробництво, розширення виробництва та дольової участі на 

основі визначення найбільш ефективних напрямів використання капіталу в 

інвестиційній сфері. 
Вивчення стану та аналізу тенденцій розвитку грошово-кредитного 

ринку України дало підстави стверджувати, що донедавна для нього було 

характерним значне випередження темпів зростання загальноекономічної 

динаміки. 



Поширення рецесійних процесів у світі, падіння попиту та цін на світових товарних ринках 

знайшло свій відгук у внутрішніх процесах України та вкрай негативно позначилось на становищі 

грошово-кредитного ринку. 

З початку жовтня на грошово-кредитному ринку та в реальному секторі економіки України почали 

спостерігалися негативні процеси, що були наслідком тривалого наростання внутрішніх і зовнішніх 
ризиків в економіці та на грошово-кредитному ринку. 

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, можна сказати, що протягом найближчих 

років фінансової нестабільності показники грошово- кредитного ринку збережуть свою динаміку. У 

зв’язку з цим національним органам регулювання й нагляду за фінансовим сектором варто проводити 

антикризові заходи з урахуванням рівня розвитку саме українського грошово- кредитного сектору та 

його інституційної структури. 

Для забезпечення сталого економічного зростання пріоритетними мають стати наступні завдання 

грошово-кредитної політики: 

− стабілізація темпів інфляції; 
− зміна структури джерел грошової пропозиції; 

− підвищення дієвості трансмісійного монетарного механізму; 
− розвиток механізмів управління ліквідністю на основі посилення дієвості процентних важелів; 

− становлення потужного національного; 
- підвищення рівня монетизації та насиченості економіки кредитами; оновлення курсового

 режиму у напрямі підвищення гнучкості валютного курсу; 

− побудова системи нагляду на основі ефективного ризик-менеджменту. Таким чином, для 

переходу України до сталого збалансованого економічного зростання потрібно підвищувати 

ефективність використання 

залучених фінансових ресурсів. 
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