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Сучасний кризовий стан 
банківської системи потребує до-
даткового дослідження правових 
засобів державного впливу на 
банки з метою вдосконалення 
побудови механізму регламенту-
вання банківської діяльності. Пи-
тання засобів регулювання від-
носин у сфері господарювання, 
в тому числі в банківській сис-
темі, методами різних галузей 
права досліджували Г.Л. Зна-
менський [6], Б.І. Пугинський [14], 
Т.А. Латковська [8] Д.П. Фьоклін 
[17]. Як складові грошово-кре-
дитної політики, названі засоби 
розглядали О.П. Орлюк [11] і  
В.Л. Кротюк [7].

Мета статті – визначити цілі 
й методи застосування інстру-
ментів грошово-кредитної полі-
тики як правових засобів регулю-
вання банківської діяльності.

З погляду на механізм пра-
вового регулювання як на систе-
му правових засобів, за допомо-
гою яких забезпечується резуль-
тативний правовий вплив на сус-
пільні відносини [1, с. 364], необ-

хідно відмітити місце й рівень 
регламентування Національним 
банком України (далі – НБУ) 
банківських операцій в механізмі 
державного регулювання госпо-
дарської діяльності. Цілком 
слушно Н.О. Саніахметовою від-
мічається, що державне регулю-
вання підприємницької діяль-
ності ґрунтується на законодавс-
тві, але не вичерпується ним. Це 
складний процес, комплекс різ-
номанітних організаційно-право-
вих заходів, який потребує ефек-
тивного функціонування держав-
них органів, які застосовують 
правові засоби [15, с. 15]. Додат-
кове наповнення механізму де-
ржавного регламентування еко-
номічних відносин пропонує  
Д.В. Задихайло, який називає 
три його площини: (а) рівень зміс-
ту економічних відносин, (б) де-
ржавне управління з системою 
органів держави, (в) систему нор-
мативно-правового регулювання 
[5, с. 26]. 
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Господарського кодексу України 
[12; 2003. – № 11. – Ст. 462] (далі 
– ГКУ) забезпечується станов-
лення конституційних засад 
правопорядку у сфері господа-
рювання шляхом застосування 
засобів державного регулювання 
макроекономічними процесами. 
У цьому механізмі ці засоби 
державного регулювання госпо-
дарської діяльності (згідно зі ст. 
12 ГКУ) мають загальну мету – 
макроекономічне регламенуван-
ня господарства, хоча їх вико-
ристання відбувається на всіх 
рівнях регулювання економіки. 
Варто, вважаємо, погодитися з 
тим, що «в наборі необхідних за-
ходів економічної політики ма-
ють поєднуватися макроеконо-
мічні та пруденційні заходи, 
спрямовані на подолання або по-
передження ризиків» [9, с. 7]. 

Характер розглядуваних 
правових засобів та їх види мож-
на визначити на підставі їх фун-
кціональної характеристики в 
системі елементів механізму 
господарсько-правової регла-
ментації з урахуванням аналізу 
цілей його застосування. Індика-
тивне регулювання відповідно 
до ст. 66 Закону «Про На-
ціональний банк України» [12; 
1999. – № 24. – Ст. 1087] (далі – 
Закон «Про НБУ»), як і адміністра-
тивне, є формою регулювання з 
характером управлінського впли-
ву НБУ на банківську діяльність 
і здійснюється нижченаведени-

ми засобами, які розглянемо на 
підставі деяких нормативних ак-
тів Нацбанку України. 

Установлення обов’язкових 
економічних нормативів регла-
ментовано Інструкцією про поря-
док регулювання діяльності бан-
ків в Україні, затвердженою пос-
тановою Правління (далі – ПП) 
НБУ № 368 від 28 серпня 2001 р. 
[12; 2001. – № 40. – Ст.1813], при-
йнятою з метою забезпечення 
стабільної діяльності банків і 
своєчасного виконання ними 
зобов’язань перед вкладниками, 
а також запобігання неправиль-
ному розподілу ресурсів і втраті 
капіталу через ризики, прита-
манні банківській діяльності. 

Норми обов’язкових резер-
вів для банків визначаються на 
підставі спеціального Положен-
ня про порядок їх формування, 
затвердженого ПП НБУ № 91 від 
16 березня 2006 р. [12; 2006. – 
№ 13. – Ст. 908]. НБУ використо-
вує нормативи обов’язкового ре-
зервування як один з монетар-
них інструментів для регламен-
тування обсягів грошової маси в 
обігу й управління грошово-кре-
дитним ринком. Вони обчислю-
ються залежно від виду заборго-
ваності банку й валюти від 0 % 
до 7 % (ПП НБУ № 442 від 22 
грудня 2008 р. [16]). Зміни відсо-
тків і порядку нарахування мо-
жуть змінювати обсяг вільних 
коштів у банках. Останні ж їх або 
направляють в інші активні опе-
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рації (напрямки НБУ не встанов-
люються), або застосовують інші 
інструменти, що впливають на 
зміну курсів валюти на грошово-
му ринку. 

Закріплення норм відраху-
вань до резервів на покриття ри-
зиків від окремих активних бан-
ківських операцій здійснюється 
окремими нормативними актами 
НБУ. Положенням про порядок 
формування і використання ре-
зерву для відшкодування мож-
ливих витрат за кредитними опе-
раціями банків, затвердженим 
ПП НБУ № 279 від 6 червня 
2000 р. [12; 2000. – № 32. – 
Ст.1378] (далі – Положення 
№ 279), регулюється порядок 
формування й використання ре-
зерву, встановлений з метою 
підвищення надійності і стабіль-
ності банківської системи, захис-
ту інтересів кредиторів та 
вкладників банків.

Процентна політика НБУ 
здійснюється з метою ефектив-
ного управління грошово-кре-
дитним ринком, обсягами грошо-
вої маси в обігу, виконання фун-
кції кредитора останньої інстан-
ції шляхом установлення за опе-
раціями НБУ таких процентних 
ставок, як облікова, за кредита-
ми овернайт, рефінансування, за 
депозитами овернайт, залучення 
тимчасово вільних коштів банків 
згідно з Положенням про процен-
тну політику Національного бан-
ку України, затвердженим ПП 

НБУ № 389 від 18 серпня 2004 р. 
[12; 2004. – № 36. – Ст. 2422].

Рефінансування банків НБУ 
провадить на підставі Положен-
ня про регулювання Національ-
ним банком України ліквідності 
банків України, затвердженого 
ПП НБУ № 378 від 26 вересня 
2006 р. [12; 2006. – № 42. – Ст. 
2823] (далі – Положення № 378). 
Рефінансування – це операції з 
надання банкам кредитів у вста-
новленому НБУ порядку. Але ме-
тою й економічною суттю поєд-
нуються й інші операції НБУ, 
здійснювані на підставі кредит-
ного договору й інших право-
чинів і передбачені Положенням 
№ 378. Для ефективного регулю-
вання ліквідності банків, вико-
нання функції кредитора остан-
ньої інстанції НБУ з урахуванням 
поточної ситуації на грошово-
кредитному ринку застосовує 
такі інструменти, як операції:  
(а) з рефінансування, (б) репо;  
(в) з обміну іноземної валюти на 
національну для підтримання 
ліквідності банків (своп); (г) з на-
дання стабілізаційного кредиту; 
(д) з власними борговими зо-
бов’язаннями; (е) з державними 
облігаціями України. 

Операції із цінними папера-
ми на відкритому ринку є само-
стійним засобом регламентуван-
ня. Стаття 29 Закону «Про НБУ» 
визначає, що операціями відк-
ритого ринку НБУ є купівля-про-
даж казначейських зобов’язань, 
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інших цінних паперів (крім тих, 
що підтверджують корпоративні 
права) й боргових зобов’язань, 
визначених Правлінням НБУ. 
Відкритий ринок визначається 
НБУ як ринок, на якому здійсню-
ються операції з рефінансування 
й купівлі-продажу цінних паперів 
між особами, які не є первинни-
ми кредиторами й позичальни-
ками; кошти внаслідок продажу 
на ньому цінних паперів надхо-
дять на користь держателя ос-
танніх, а не їх емітента, (п.1 
розд.1 Положення № 378). 

Кореспондентські відносини 
(доцільно вести мову про їх ус-
тановлення), як засіб регулюван-
ня НБУ, мають свою специфіку 
застосування. Нацбанк України 
забезпечує міжбанківські ро-
зрахунки через свої установи, 
надає дозвіл на їх проведення 
через прямі кореспондентські 
відносини банків та їх власні 
розрахункові системи (ч. 2 ст. 40 
Закону «Про НБУ»). Інструкція 
про міжбанківський переказ кош-
тів в Україні в національній ва-
люті, затверджена ПП НБУ № 320 
від 16 серпня 2006 р. [12; 2006. 
– № 36. – Ст. 2507], визначає за-
гальні вимоги щодо функці-
онування в державі системи 
електронних платежів НБУ й по-
рядку виконання міжбанківських 
переказів коштів через кореспон-
дентські рахунки банків-рези-
дентів у національній валюті. Ра-
зом із тим інший режим ре-

гламентування мають кореспон-
дентські відносини з банками-не-
резидентами, що можна віднес-
ти до зовнішньоекономічної 
діяльності банків і пов’язаного із 
цим валютного регулювання від-
повідно до Декрету Кабінету 
Міністрів України № 15-93 від 19 
лютого 2003 р. [4] (далі – Декрет 
КМУ № 15-93), згідно з п. 2 ч.2 ст. 
1 і ст. 5 якого відкриття ко-
респондентських рахунків упов-
новаженими банками є валют-
ною операцією, що здійснюється 
на підставі генеральної ліцензії 
НБУ. Положення про відкриття 
та функціонування кореспон-
дентських рахунків банків-рези-
дентів та нерезидентів в іно-
земній валюті та кореспондент-
ських рахунків банків-нерези-
дентів у гривнях, затверджене 
ПП НБУ № 118 від 26 березня 
1998 р. [12; 1998. – № 15. – Ст. 
571] (далі – Положення № 118), 
прийнято з метою подальшого 
впорядкування операцій у грив-
нях та іноземній валюті через ко-
респондентські рахунки. Ним пе-
редбачається, що після отри-
мання від НБУ банківської ліцен-
зії й письмового дозволу на ви-
конання операцій з валютними 
цінностями уповноважені банки 
України можуть укладати угоди 
про відкриття кореспондентсь-
ких рахунків за Положенням 
№ 118, а в подальшому здійсню-
вати їх реєстрацію відповідно до 
Правил реєстрації кореспон-
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дентських рахунків банків Націо-
нальним банком України, затвер-
джених ПП НБУ № 343 від 15 
серпня 2001 р. [12; 2001. – № 36. 
– Ст. 1667]. 

Управління золотовалютни-
ми резервами, включаючи ва-
лютні інтервенції як засіб, одно-
часно є самостійною функцію 
НБУ згідно зі ст. 7 Закону «Про 
НБУ», яка полягає забезпеченні 
накопичення і зберігання золо-
товалютних резервів і здійс-
нення операцій з ними й бан-
ківськими металами. Правління 
НБУ приймає рішення щодо міні-
мального розміру таких резервів 
(ст. 15). Статті 28, 36, 42 і 48 ука-
заного Закону передбачають, що 
Нацбанк (а) забезпечує управлін-
ня цими резервами держави, 
здійснюючи валютні інтервенції 
шляхом купівлі-продажу валют-
них цінностей на валютних рин-
ках і впливаючи на курс націо-
нальної валюти щодо іноземних 
валют і на загальний попит і про-
позицію грошей в Україні;(б) ку-
пує й продає валютні цінності з 
м е т о ю  м о н е т а р н о г о 
регулювання;(в) розміщує золото-
валютні резерви самостійно або 
через банки, уповноважені ним 
на ведіння валютних операцій; 
(г) виконує операції із золотова-
лютними резервами держави з 
банками, рейтинг яких за класи-
фікацією міжнародних рейтинго-
вих агентств відповідає вимогам 
до першокласних банків не ни-

жче категорії А. Застосовуючи 
названі операції, НБУ реалізує 
валютну політику держави, яка 
відповідно до ч. 1 ст. 10 ГКУ спря-
мована на встановлення й підтри-
мку паритетного курсу націо-
нальної валюти щодо іноземних 
валют, симулювання зростання 
державних валютних резервів та 
їх ефективного використання. 
Науковці-економісти відмічають, 
що валютно-курсова політика є 
органічним складником монетар-
ної (грошово-кредитної) політи-
ки, що використовує методи й 
інструменти як безпосередньо 
валютної, так і монетарної полі-
тики, і визначають її як комплекс 
нормативно-правових, прогнозу-
ючих, регулюючих і контролюю-
чих заходів центрального банку 
щодо управління валютним кур-
сом з метою досягнення цілей 
економічної політики держави 
[13, c. 15].

Стаття 30 Закону «Про НБУ» 
встановлює, що відповідно до 
законодавства України про зов-
нішньоекономічну діяльність і 
систему валютного регулювання 
й контролю НБУ впорядковує ім-
порт і експорт капіталу. Експорт 
капіталу – вивезення за межі Ук-
раїни (імпорт – ввезення з-за 
меж) капіталу в будь-якій формі 
(валютних коштів, продукції, пос-
луг, робіт, прав інтелектуальної 
власності та інших немайнових 
прав) з метою одержання при-
бутків від виробничої та інших 
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форм господарської діяльності 
(ст. 1 Закону України «Про зов-
нішньоекономічну діяльність»). 
Здійснення інвестицій за кордон 
(у тому числі шляхом придбання 
цінних паперів) відбувається на 
підставі індивідуальної ліцензії 
НБУ (пп. е) п. 4 ст. 5 Декрету КМУ 
№ 15-93), яка надається в поряд-
ку, передбаченому Інструкцією, 
затвердженою ПП НБУ № 122 від 
16 березня 1999 р. [12; 1999. – 
№ 17. – Ст. 754]. Ліцензія фактич-
но має попередній реєстрацій-
ний характер, не має оціночних 
вимог з боку НБУ, крім норми п. 
3.5 розд. 2 названої Інструкції: 
рішення про її видачу Нацбанком 
приймається з урахуванням вис-
новків спеціальних державних 
органів по боротьбі з організова-
ною злочинністю. Положення 
про порядок отримання резиден-
тами кредитів, позик в іноземній 
валюті від нерезидентів і надан-
ня резидентами позик в інозем-
ній валюті нерезидентам, за-
тверджено ПП НБУ № 270 від 17 
червня 2004 р. [12; 2004. –№ 29. 
– Ст. 1963]. Ним установлюється 
порядок отримання резидентами 
кредитів, позик в іноземній ва-
люті (у тому числі поворотної фі-
нансової допомоги) від нерези-
дентів, їх надання останнім, по-
рядок реєстрації договорів (по-
ширюється й на банки), які пере-
дбачають ці операції, й одержан-
ня індивідуальних ліцензій.

Одночасно регулювання 

НБУ, назване в ст. 66 Закону Ук-
раїни «Про банки» індикативним, 
віднесено у ст. 25 Закону «Про 
НБУ» до основних економічних 
засобів і методів грошово-кре-
дитної політики для встановлен-
ня обсягу грошової маси. В обох 
цих статтях вони названі інстру-
ментами. Відповідно до ст. 1 За-
кону «Про НБУ» основні засади 
цієї політики є комплексом змін-
них індикаторів фінансової сфе-
ри, що дають можливість НБУ за 
допомогою інструментів (засобів 
і методів) регулювати грошовий 
обіг і кредитування економіки з 
метою забезпечення стабіль-
ності грошової одиниці України 
як монетарної передумови для 
економічного зростання й під-
тримки високого рівня зайнятості 
населення. В.В. Баліцькою відмі-
чається, що при регулюванні гро-
шово-кредитного ринку НБУ за-
стосовує набір таких монетарних 
механізмів та інструментів:  
а) відсоткові ставки; б) рефінан-
сування комерційних банків;  
в) нормативи обов’язкового ре-
зервування коштів банківською 
системою; г) депозитні сертифі-
кати НБУ для їх розміщення се-
ред комерційних банків; д) опе-
рації на відкритому ринку; е) опе-
рації на валютному ринку (об-
мінний курс) [2, c. 13]. Разом з 
тим, за ч.1 ст. 10 ГКУ грошово-
кредитна політика спрямована 
на забезпечення народного гос-
подарства економічно необ-
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хідним обсягом грошової маси, 
на досягнення ефективного готів-
кового обігу, залучення коштів 
суб’єктів господарювання й на-
селення до банківської системи, 
стимулювання використання 
кредитних ресурсів на потреби 
функціонування й розвитку еко-
номіки. Вона взаємопов’язана 
результатом впливу із зовніш-
ньоекономічною, валютною, ін-
вестиційною й ціновою полі-
тикою. 

На підставі аналізу впливу 
монетарного регулювання на 
суб’єктів господарювання В.В. 
Баліцька констатує, що ліквід-
ність банків фактично визна-
чається без урахування реаль-
ної потреби суб’єктів господарю-
вання в коштах, а рефінансуван-
ня підпорядковано переважно 
грошовій емісії, яка залежить від 
попиту на неї з боку експортерів. 
Наявність інших недоліків, у тому 
числі в кредитуванні, свідчить 
про те, що монетарні механізми 
регулювання фінансового ринку 
не реагують на зміну вартісних і 
структурних характеристик капі-
талу суб’єктів економіки, їх ліквід-
ність і падіння індикаторів фінан-
сової незалежності [2, c. 16 - 
19].

Як уже зазначалось, перелі-
чені в ст. 66 Закону України «Про 
банки» функції, засоби, методи 
виступають інструментами гро-
шово - к редитної  пол і тик и, 
об’єктом якої є не тільки бан-

ківська діяльність, а й правовід-
носини в інших галузях госпо-
дарства. Їх використання впли-
ває на банківську діяльність по-
різному. З нашого погляду, інди-
кативне регламентування бан-
ківської діяльності за своїм зміс-
то м  н е  в і д п о в і д ає  н аз в і , 
передбаченій у ст. 66 Закону Ук-
раїни «Про банки», за формами 
й засобами, тим більше що по-
ширеним в економічній науці є 
застосування індикаторів як кіль-
кісно-якісних орієнтирів плану-
вання, прогнозування, інститу-
ційних рейтингів. Слід припусти-
ти, що економічні індикативні ме-
тоди можуть змінюватися за 
своїм змістом. У такому разі брак 
нормативної констатації їх ха-
рактеру дасть змогу визначати 
інші методики проведення НБУ 
операцій та заходів. Підстави 
для такого твердження можна 
виявити в поглядах економістів, 
у змісті нормативних актів НБУ. 

О.В. Пасічник наголошує, що 
саме свідченням низької ефек-
тивності індикативних методів 
управління валютним курсом є 
недотримання НБУ встановле-
них індикативних монетарних по-
казників при реалізації валютно-
курсової й монетарної політики. 
Це проявляється в результатах 
аналізу виконання Основних за-
сад грошово-кредитної політики 
у 1999-2002 роках. Показників 
же, які містять останні, Нацбан-
ком не було досягнуто фактично 
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жодного разу, і це доводить, за 
висновком науковця, що моне-
тарна і як наслідок – валютно-
курсова політика реалізуються 
на принципах оперативного ре-
агування [13, c.12]. Методи й за-
соби грошово-кредитної політи-
ки (норми обов’язкових резервів, 
відсоткові ставки, управління зо-
лотовалютними резервами, опе-
рації з цінними паперами на від-
критому ринку, регламентація 
імпорту й експорту капіталу), як 
визначає І.В. Ветрова, вплива-
ють на пропозицію грошей, що 
цілком відповідає монетарист-
ській концепції НБУ, а обов’язкове 
резервування відмічається як 
один з найважливіших засобів 
грошово-кредитної політики, 
який можна віднести до числа 
інструментів непрямого впливу 
на грошову масу, хоча щодо 
комерційних банків він є прямим 
і досить жорстким інструментом 
впливу [3, с. 11]. Сказане під-
креслює також іншу, ніж бан-
ківська діяльність, спрямованість 
грошово-кредитної політики, яка 
використовує банківську систему 
як механізм реалізації своїх ме-
тодів і засобів.

Не проводячи ієрархічну 
класифікацію цілей грошово-
кредитної політики НБУ, можна 
назвати найактуальніші з них, 
якщо звернути увагу на відпо-
відні документи НБУ. В Основних 
засадах грошово-кредитної полі-
тики на 2009 рік (затверджених 

рішенням Ради НБУ № 14 від 15 
вересня 2008 р.) головною ме-
тою грошово-кредитної політики 
у цьому році й у наступних роках 
згідно з Конституцєю України ли-
шатиметься забезпечення ста-
більності національної грошової 
одиниці, а найбільш актуальним 
завданням – спрямування Нац-
банком у межах своєї компетен-
ції зусиль на зниження темпів ін-
фляції. Стосовно переходу до 
відміченого таргетування ін-
фляції дослідники відмічають, 
що цінова стабільність – основна 
мета монетарної політики пере-
важної більшості центральних 
банків у зв’язку із втратами до-
статку суспільства від інфляції. 
За їх думкою, рівень останньої, 
близький до 4 %, є оптимальним 
для України в довготерміновій 
перспективі [10, c. 55]. Політика 
грошово-кредитна, зауважила 
Т.А. Латковська, може бути ре-
альною, якщо буде нерозривно 
пов’язана з бюджетною, подат-
ковою й зовнішньоекономічною, 
тобто якщо вона буде складни-
ком єдиної державної економіч-
ної політики. Як вважає науко-
вець, з урахуванням її значення, 
Основи грошово-кредитної полі-
тики слід затверджувати спе-
ціальним законом [8, с. 265]. Як 
бачимо, НБУ додержується виз-
начення конституційної мети гро-
шово-кредитного забезпечення 
стабільності національної гро-
шової одиниці з періодичним ус-
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тановленням у попередніх роках 
орієнтирами перехідних періодів 
до таргетування інфляції.

Як висновок необхідно від-
мітити, що аналіз цілевизначе-
ності й методів впливу засобів 
індикативного регулювання на-
дає змогу охарактеризувати 
ступінь впливу на банки, але 
свідчить про недоцільність вжи-
вання наведеної в ст. 66 Закону 
«Про банки» класифікації право-
вих засобів. Безпосередньо 
впливають на банківську діяль-
ність і мають адміністративний 
характер її регламентування такі 
правові засоби: (1) установлення 
обов’язкових економічних норма-
тивів з метою стабільної діяль-
ності банків і своєчасного вико-
нання ними зобов’язань перед 
вкладниками, а також запобіган-
ня неправильному розподілу ре-
сурсів і втраті капіталу через ри-
зики; (2) установлення кореспон-
дентських відносин як атрибут 
визначення статутної діяльності; 
(3) формування й використання 
резервів на покриття ризиків від 
окремих активних банківських 
операцій з метою підвищення 
надійності і стабільності бан-
ківської системи, захисту інтере-
сів кредиторів і вкладників. 

Не заявлені в нормативних 
актах НБУ як правові засоби, що 
безпосередньо впливають на 
банківську діяльність але мають 
адміністративний вплив за мето-
дом:  (1)  визначення норм 

обов’язкових резервів для банків 
проголошено як один із монетар-
них інструмент ів  з  метою  
(а) стримування інфляційного 
тиску й попередження накопи-
чення ризиків виникнення дисба-
лансів у фінансовій сфері,  
(б) сприяння ефективнішому 
спрямуванню банками ресурсів 
для кредитування реального сек-
тора економіки і (в) підвищення 
ефективності застосування ме-
ханізмів регулювання грошово-
кредитного ринку; (2) установлен-
ня кореспондентських відносин 
для подальшого впорядкування 
операцій у гривнях та іноземній 
валюті через кореспондентські 
рахунки з банками-нерезидентами 
(не вважається засобом прямого 
впливу, хоча метод характеризує 
як адміністративний вплив на зов-
нішньоекономічну діяльність бан-
ків і валютні операції). 

Диспозитивний характер 
впливу (непряме регулювання, 
без примусу) мають: (1) рефі-
нансування для ефективного ко-
ригування ліквідності банків, ви-
конання функції кредитора ос-
танньої інстанції НБУ; (2) відсо-
ткова політика з метою ефектив-
ного управління грошово-кре-
дитним ринком, обсягами грошо-
вої маси в обігу, виконання фун-
кції кредитора останньої інстан-
ції; (3) управління золотовалют-
ними резервами для (а) забезпе-
чення внутрішньої й зовнішньої 
стабільності грошової одиниці 
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України, (б) впливу на курс націо-
нальної валюти щодо іноземних 
валют і на загальний попит і про-
позицію грошей в Україні, (в) мо-
нетарного регулювання – купів-
ля й продаж валютних ціннос-
тей.

Усі інструменти монетарної 
політики мають загальну (гене-
ральну) мету – регламентування 
грошового обігу та кредитування 
економіки для забезпечення ста-
більності грошової одиниці Ук-
раїни як монетарної передумови 
економічного зростання й під-
тримки високого рівня зайнятості 
населення. 

Спираючись на викладене, 
в ідмітимо, що правові  ад-
міністративні засоби прямо впли-
вають на банківську діяльність і 
не можуть вважатися індикатив-
ними, а разом з іншими належать 
до інструментів грошово-кредит-
ної політики й не можуть класи-
фікуватися інакше. Така природа 
засобів за змістом і методами 
застосування потребує відповід-
ного нормативного закріплення 
в законі у виді наступних поло-
жень:

1. Усі засоби регулювання 
банківської діяльності мають 
адміністративний характер, що 
не повинно відбиватися в нормі 

статті закону як підстава їх відо-
кремлення, а індикативність вза-
галі не притаманна правовому 
впливу державних органів на 
банки. 

2. Засоби, віднесені до гро-
шово-кредитної політики, мають 
бути відображені щодо регулю-
вання банківської діяльності ок-
ремо із вказівкою, що шляхом 
використання банківської систе-
ми реалізується грошово-кре-
дитна політика й одночасно 
відбувається вплив на банківсь-
ку діяльність. 

3. Будь-який засіб банківсь-
кого рег улювання,  який є 
обов’язковим для банку, в тому 
числі віднесений до інструментів 
грошово-кредитної політики, на-
лежить закріплювати в законі від-
повідно до порядку регламенту-
вання компетенції НБУ в частині 
впливу на суб’єктів підприємниц-
тва, в тому числі з регламента-
цією змісту обмежень, порядку й 
підстав їх введення й застосу-
вання.

Подальшого дослідження 
потребує правове нормування 
повноважень НБУ стосовно меж 
впливу безпосередньо на бан-
ківську діяльність окремих банків 
при здійсненні грошово-кредит-
ної політики.
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