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ВСТУП
Економічна модель сталого розвитку була визнана світовою
спільнотою як домінантна ідеологія трансформації суспільства
у ХХІ столітті. Звісно, Україна не залишилась осторонь сучасного
світового тренду та вкотре засвідчила свою готовність вживати
заходів із впровадження цієї моделі у процеси організації
управління різними сферами суспільного життя. Відправними
позиціями для утвердження засад сталого розвитку стали
положення Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», якими
передбачається відновлення макроекономічної стабільності,
сприяння
стійкому
зростанню
економіки
екологічно
невиснажливим способом тощо.
У сучасному світі одним із найбільш потужних важелів
виконання зазначених вище завдань є грошово-кредитна політика
держави. Будучи частиною загальнодержавної економічної
політики, вона має узгоджуватися зі спільною метою останньої –
сприяння сталому розвитку країни. Це, зокрема, проявляється в
необхідності забезпечення нерозривного взаємозв’язку грошовокредитної політики з іншими напрямами державної економічної
політики, які являють собою ключові елементи економічної моделі
сталого розвитку, а саме: екологічною та соціальною політикою.
Втім, аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду реалізації
грошово-кредитної політики дає змогу стверджувати, що на
сьогодні недосконалими є законодавчі передумови для забезпечення
такого зв’язку. Наразі сприяння сталому розвитку країни прямо не
визначене серед цілей грошово-кредитної політики. Хоча
доцільність віднесення цієї мети до компетенції центральних банків
активно обговорюється в науковій літературі та серед практиків.
Водночас у наукових джерелах зауважується про дискусійність
такого підходу, що пояснюється ймовірністю дублювання завдань,
які віднесені, зокрема, до компетенції суб’єктів, відповідальних за
реалізацію
екологічної
політики країни, та
можливого
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необґрунтованого перенавантаження діяльності Національного
банку України.
Відсутність переконливих і сучасних концепцій модернізації
правового забезпечення грошово-кредитної політики на засадах
сталого розвитку створює значні перешкоди для оновлення
господарсько-правового регулювання відповідних економічних
відносин з урахуванням сучасних викликів та вимог часу. Наявна
суперечливість у наукових підходах щодо визнання заходів зі
сприяння сталому розвитку важливою складовою грошовокредитної політики та істотним змістовним елементом повноважень
Національного банку України ще більше ускладнює ситуацію.
З огляду на це для господарсько-правової науки одним з основних
завдань залишається створення та постійне удосконалення
правового забезпечення грошово-кредитної політики з урахуванням
соціальних, екологічних та економічних цінностей. Отже, алгоритм
такого правового забезпечення має бути соціально та екологічно
орієнтованим і залишатися в системі суспільно прийнятних
аксіологічних координат.
Слід також вказати, що значну питому вагу в цьому напрямі
відіграють інструменти та засоби макропруденційної політики,
реалізація якої на сьогодні також віднесена до компетенції
Національного банку України. Відповідно, виявлення можливостей
забезпечення
синергетичного
ефекту
від
поєднання
макропруденційної та грошово-кредитної політики у контексті
досягнення цілей сталого розвитку держави набуває особливої
актуальності. Запорукою успіху в цьому напрямі є взаємодія
Національного банку України, органів державної влади, які є
відповідальними за різні напрями економічної політики, та судової
системи. Як уявляється, ці питання також мають бути в фокусі
господарсько-правової науки при формуванні концептуального
бачення реалізації грошово-кредитної політики на засадах сталого
розвитку.
Важливого значення для виконання функцій державного
регулювання та ефективного вирішення сучасних економічних
завдань на шляху до сприяння сталому розвитку країни набуває
передбачення наслідків багатьох господарських явищ та процесів,
у тому числі в грошово-кредитній сфері. Адже ті чи інші явища
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можуть істотно вплинути на досягнення цілей грошово-кредитної
політики і, як наслідок, загальнодержавних цілей. У зв’язку з цим
прогнозування соціально-економічних параметрів країни на всіх
рівнях державного управління, зокрема на рівні Національного
банку України, набуває особливого значення.
У контексті наведеного вище ця робота спрямована на
розробку низки науково обґрунтованих пропозицій щодо
вдосконалення правового забезпечення грошово-кредитної політики
держави, практичне втілення яких може створити теоретичне
підґрунтя для виявлення взаємозв’язків основних напрямів
економічної політики на шляху до: відновлення макроекономічної
стабільності, забезпечення стійкого зростання економіки екологічно
невиснажливим способом, посилення синергетичного ефекту від
взаємодії основних напрямів економічної політики та формування
нового концептуального підходу до розробки системи засобів
правового регулювання грошово-кредитної політики на засадах
сталого розвитку.
Авторка висловлює глибоку подяку науковому консультанту
члену-кореспонденту Національної академії наук України та членукореспонденту Національної академії правових наук України,
доктору юридичних наук, професору Устименку Володимиру
Анатолійовичу за цінні поради та заданий вектор наукового пошуку,
доктору юридичних наук, доценту Джабраілову Руслану
Аятшаховичу,
а також
рецензентам:
члену-кореспонденту
Національної академії правових наук України, доктору юридичних
наук, професору Задихайлу Дмитру Вітольдовичу, доктору
юридичних наук, доценту Коверзневу Вадиму Олександровичу і
доктору юридичних наук, доценту Олюсі Віталію Георгійовичу – за
значущі аргументи підтримки та конструктивну критику.
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Висновки

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дало змогу вирішити наукову проблему,
яка полягає в обґрунтуванні теоретичних пропозицій та розробці
науково
обґрунтованих
рекомендацій
щодо
визначення
пріоритетних напрямів удосконалення господарсько-правового
забезпечення здійснення грошово-кредитної політики держави.
На підставі цього дослідження сформульовано такі основні висновки:
1. Встановлено, що у чинному законодавстві України відсутня
термінологічна єдність щодо позначення такого напряму
економічної політики держави, як «грошово-кредитна політика».
Виявлено, що на підзаконному нормативно-правовому рівні
вживаються як синоніми терміни «монетарна політика» та
«грошово-кредитна
(монетарна)
політика».
Одночасне
використання зазначених термінів, яке допускається з боку
Національного банку України, створює передумови для
виникнення колізій із Конституцією України та Господарським
кодексом України. У зв’язку з цим запропоновано вилучити з
низки підзаконних нормативно-правових актів Національного
банку України термін «монетарна політика» та наголошено на
необхідності
приведення
його
нормотворчої
діяльності
у відповідність із Конституцією України та законами України.
2. Виявлено дефект цілепокладання при реалізації грошовокредитної політики на практиці, що знаходить свій вияв у прийнятті
економічно неефективних для суспільства рішень. Економічна
ефективність завжди має бути пов’язана із соціальною
ефективністю, головним критерієм якої визначають міру
задоволення кінцевих потреб суспільства і забезпечення високого
рівня та якості життя. Такий підхід мав би отримати своє втілення в
конкретизації
поняття
грошово-кредитної
політики
на
законодавчому рівні.
3. Обґрунтовано, що грошово-кредитна політика держави має
бути пов’язана з майбутніми показниками економічного розвитку, а
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не економічного зростання в країні. Аргументовано, що саме
категорія «економічний розвиток» значною мірою відповідає
критеріям сталого розвитку. Зазначеним обумовлена пропозиція
щодо конкретизації поняття «грошово-кредитна політика» на
елементі сталості та забезпечення його єдності на законодавчому
рівні (зокрема, як на рівні кодифікованого акта – Господарського
кодексу України, так і на рівні спеціального законодавства –
Закону України «Про Національний банк України»).
Проблематику правового забезпечення формування та реалізації
грошово-кредитної політики держави доцільно вирішувати з
використанням методологічного інструментарію, розробленого
наукою господарського права.
Запропоновано під грошово-кредитною політикою розуміти
політику, спрямовану на забезпечення економіки необхідним
обсягом грошової маси, досягнення економічно ефективного
готівкового обігу, залучення коштів суб’єктів господарювання та
населення до банківської системи, стимулювання використання
кредитних ресурсів на потреби функціонування і сталого розвитку
економіки через застосування господарсько-правових засобів.
4. Наголошено на тому, що грошово-кредитна політика
визначена як один із основних напрямів економічної політики, який
встановлюється державою. А отже, держава є основним суб’єктом,
покликаним виконувати координуючу, організуючу роль у
регулюванні процесів її реалізації з боку Національного банку
України. Зазначене мало б бути враховане в актах Національного
банку України, якими визначаються стратегічні й тактичні завдання
грошово-кредитної політики.
5. Аргументовано, що поняття «грошово-кредитна політика»
охоплює також і підтримку стабільності валютного курсу.
У зв’язку з цим виділення окремо валютної політики як різновиду
економічної політики в межах Господарського кодексу України
вбачається недоцільним. Додатково це аргументовано тим, що
реалізація валютної політики, як і грошово-кредитної,
покладається на одного і того ж суб’єкта – Національний банк
України, а управління золотовалютними резервами (об’єкт
валютної політики за Господарським кодексом України) є одним із
265

Висновки

засобів грошово-кредитної політики (стаття 25 Закону України
«Про Національний банк України»).
6. Обґрунтовано, що досягнення задекларованих державою
цілей, зокрема сприяння сталому розвитку країни, є неможливим без
активної взаємообумовленості та взаємодії економічної політики,
у тому числі такого її напряму, як грошово-кредитна політика, зі
стратегією держави у екологічній та соціальній сферах. У зв’язку з
цим запропоновано доповнити статтю 10 Господарського кодексу
України новою частиною 4, яка закріплювала б зобов’язання
держави реалізовувати основні напрями економічної політики
відповідно до цілей екологічної та соціальної політики, що
визначають першочерговість суспільних інтересів та пріоритетів
сталого розвитку країни.
7. Наголошено на тому, що реалізація грошово-кредитної
політики на сучасному етапі розвитку держави є неефективною, що
зумовлюється змістовною недосконалістю нормативної категорії
«правовий господарський порядок» як основи формування напрямів
економічної політики. Зокрема, доводиться, що основу для
змістовного наповнення категорії «правовий господарський
порядок» мають становити не стільки конституційно-правові норми,
що перераховуються в частині 2 статті 5 Господарського кодексу
України, беручи до уваги ті ризики, які закладаються
непослідовними змінами та інтерпретаційною практикою, скільки
науково обґрунтовані та виправдані практикою принципи, на яких
має базуватися категорія «правовий господарський порядок».
8. Аргументовано, що саме принципи як керівні засади мають
встановити ті відправні положення, на яких повинна формуватися
система правових норм, що визначатимуть у підсумку змістовне
наповнення правового господарського порядку. Наголошується, що
наявний підхід до наповнення правового господарського порядку
нормативно-правовими приписами незалежно від рівня юридичної
сили створює передумови для ситуативного змістовного
наповнення правового господарського порядку залежно від потреб
тих суб’єктів, які мають можливість для здійснення маніпуляцій у
правотворчій сфері у власних економічних інтересах.
9. З метою формування системи принципів, на яких має
будуватися національний правовий господарський порядок,
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запропоновано використати здобутки континентальної моделі,
представленої німецькою школою ордолібералізму (представники –
В. Ойкен, Ф. Бьом, В. Рьопке, А. Рюстов, Л. Мікш), сутність якої
знаходить вияв у формі восьми конститутивних і чотирьох
регулюючих принципів функціонування соціальної ринкової
економіки. Висловлено гіпотезу щодо можливості визнання таких
принципів у якості доктринального підґрунтя формування змісту
вітчизняної категорії «правовий господарський порядок», що
сприятиме сталому розвитку економіки держави в цілому та
ефективній реалізації грошово-кредитної політики зокрема.
10. Обґрунтовано, що принципи (правила) грошово-кредитної
політики поділяються на загальні (ті, які покладено в основу такої
політики незалежно від правового режиму її здійснення) та
спеціальні (ті, які формуються відповідно до цілей та завдань такої
політики і, в цілому, зумовлюються правовим режимом її
здійснення).
Беручи до уваги прогресивний зарубіжний досвід та практику
провідних фінансових інституцій, зокрема Європейського
центрального банку і Федеральної резервної системи, у формуванні
системи принципів грошово-кредитної політики, а також
напрацьований у наукових джерелах доробок, запропоновано таку
класифікацію принципів грошово-кредитної політики України:
(1) загальні принципи: пропорційності засобів впливу відповідно до
економічних показників; транспарентності; економічної (наукової)
обґрунтованості методів та засобів; далекоглядності; гнучкості
(збереження
функціонування
трансмісійного
механізму);
зосередження
на
середньостроковому
плані;
всебічності;
інтегрованості економічної, фінансової і грошово-кредитної
політики; соціальної спрямованості; своєчасності засобів впливу;
(2) спеціальні принципи: чіткого визначення інфляційних очікувань;
пропорційності облікової ставки до інфляційних очікувань.
Виділяючи відповідну класифікацію принципів грошовокредитної політики, наголошено, що цей перелік не може бути
вичерпним,
адже
останні
постійно
змінюються
та
вдосконалюються разом із трансформаціями у суспільстві.
11. Національний банк України є суб’єктом зі «змішаним»
правовим статусом, що виражається в одночасному поєднанні
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ознак, які характерні для органів державної влади (хоч у Законі
України «Про Національний банк України» вжито термін
«особливий центральний орган державного управління», що не
передбачено Конституцією та законами України, зокрема Законом
України «Про центральні органи виконавчої влади») (публічноправові елементи), та ознак, які свідчать про його належність до
суб’єкта
господарювання
(приватно-правові
елементи).
Встановлено, що правовою системою України наразі не
передбачено законодавчого механізму утворення суб’єктів права із
певним («змішаним») правовим статусом. Це, в свою чергу,
ускладнює
вирішення
питань
юридичної
відповідальності
Національного банку України, в тому числі в судовому порядку.
12. Наголошено на тому, що інститут делегування повноважень,
як відомий правовій системі України інструмент передання
повноважень від одного суб’єкта права до іншого, може бути
використаний для наділення Національного банку України як
суб’єкта господарювання низкою повноважень держави у тих
сферах суспільних відносин, які нині віднесено до його відання.
Використання інституту делегування повноважень закладе
підвалини для формування правового статусу Національного банку
України тими правовими методами і засобами, які існують наразі у
законодавстві та правовій теорії України. Попри те, що
словосполучення «делегування повноважень» згадується як у
Конституції України (статті 118, 119, 138), так і в законах України
(зокрема, в Законі України «Про захист економічної конкуренції»,
Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»), для
цілей науки господарського права відсутнє його єдине розуміння,
особливо в частині правових підстав та особливостей делегування
владних повноважень суб’єктам господарювання. Зазначене
зумовлює об’єктивну потребу у внесенні відповідних доповнень до
тексту Господарського кодексу України.
13. Виявлено, що Національний банк України відповідає
ознакам органу адміністративно-господарського управління та
контролю, під яким розуміються суб’єкти господарювання,
об’єднання, інші особи в частині виконання ними функцій
управління або контролю в межах делегованих їм повноважень
органів влади чи органів місцевого самоврядування (абзац 9
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статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).
Визнаючи можливість віднесення Національного банку України до
кола суб’єктів господарювання державної форми власності
(напевно, унітарного типу), водночас слід зазначити, що останній є
обмеженим, на відміну від АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк» та
інших, у наданні платних послуг на банківському ринку (зокрема,
не може надавати весь спектр платних послуг, характерних для
комерційного банку) та таким, що здійснює делеговані державою
відповідні повноваження управління і контролю для реалізації
функцій, закріплених у статті 99 Конституції України та статтях 6,
7 Закону України «Про Національний банк України».
Встановлення обмежень у здійсненні комерційних операцій на
ринку банківських послуг створює передумови для усунення з боку
Національного банку України можливого антиконкурентного
впливу на інших суб’єктів господарювання – учасників
банківського ринку. Адже делегування владних повноважень
забороняється, якщо це призводить або може призвести до
недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції
(стаття 16 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).
14. Обґрунтовано, що конкретизація правового статусу
Національного банку України як органу адміністративногосподарського
управління
та
контролю
призведе
до
вдосконалення
механізму
реалізації
його
юридичної
відповідальності, передбаченої статтею 64-1 Закону України «Про
Національний банк України». Зокрема, запропоновано уточнити
положення згаданої статті про те, що держава відповідає за
зобов’язаннями Національного банку України, які виникли у
зв’язку з реалізацією делегованих останньому повноважень
держави, а за зобов’язаннями, що виникли внаслідок реалізації
власної господарської правосуб’єктності, Національний банк
України відповідає самостійно власним майном.
Доводиться, що реалізація запропонованих змін сприятиме
вдосконаленню правового статусу Національного банку України та
створить підґрунтя для подальшої адаптації національного
банківського законодавства до права Європейського Союзу, а також
врахування здобутків європейської правової теорії.
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З метою уникнення випадків перекладання юридичної
відповідальності Національного банку України за власні
дії/бездіяльність (відносно застосування заходів адекватного
впливу за порушення банками вітчизняного законодавства) на
клієнтів банків запропоновано посилити правовими засобами його
превентивну функцію. Зокрема, доцільним є встановлення чіткої
кореляції заходу, який має бути вжитий регулятором до банку, зі
ступенем небезпеки дій чи бездіяльності останнього, наявними та
можливими наслідками таких дій чи бездіяльності для клієнтів
банку тощо.
15. Запропоновано модель взаємодії органів державної влади на
шляху до досягнення цінової стабільності та економічного розвитку
на зразок теоретико-ігрової моделі Штакельберга (нім. Das
Stackelbergmodell), де «лідером» виступає Верховна Рада України,
а «веденими», відповідно, – Національний банк України та Кабінет
Міністрів України, які взаємодіють між собою за рівновагою Неша
(англ. Nash Equilibrium) (де жоден учасник не може досягти власних
цілей, змінивши стратегію, якщо інші учасники своїх стратегій не
змінюють). Зокрема, Верховна Рада України визначає засади
внутрішньої політики держави, в тому числі й економічної, які
мають обов’язково враховуватися як Кабінетом Міністрів України
(як органом, відповідальним за фіскальну політику), так і
Національним банком України (як органом, відповідальним за
грошово-кредитну політику) на шляху до досягнення спільної
мети – забезпечення сталого економічного розвитку. При цьому
Верховна Рада України має здійснювати контроль за ефективністю
виконання Кабінетом Міністрів України та Національним банком
України закріплених за ними законом прав та обов’язків у частині
реалізації згаданих напрямів економічної політики. Закріплення
такої моделі на законодавчому рівні спонукатиме інституції
(Кабінет Міністрів України та Національний банк України) до
більш відповідальної поведінки при здійсненні господарської
компетенції як у фіскальній, так і в грошово-кредитній політиці.
16. Запропоновано визнати Верховну Раду України органом
державної влади, що делегує Національному банку України як
органу адміністративно-господарського управління та контролю
функції щодо забезпечення стабільності національної валюти
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(зокрема сприяння ціновій стабільності), сприяння фінансовій
стабільності та сталому економічному розвитку. Зазначене
ґрунтується на: (1) зобов’язаннях, які покладаються на Верховну
Раду України (визначення засад внутрішньої політики держави,
в тому числі в економічній сфері (одним із напрямів якої є
грошово-кредитна політика), призначення і звільнення Ради
Національного банку України); (2) зобов’язаннях, які покладаються
на Національний банк України відносно Верховної Ради України
(інформування про діяльність: двічі на рік про стан грошовокредитного ринку в державі, а також щоквартальне надання
інформації щодо безготівкової емісії у відповідному періоді);
відповідальності за діяльність перед Президентом України та
Верховною Радою України (стаття 15 Закону України «Про
Національний банк України»). Визначення Верховної Ради України в
якості органу, що делегує повноваження Національному банку
України, на законодавчому рівні гарантуватиме повну незалежність
останнього від Уряду (органу, який може завдати негативного
впливу на реалізацію Національним банком України власних
функцій).
17. Обґрунтовано, що діяльність Національного банку України у
сфері грошово-кредитної політики не може бути ізольованою від
Кабінету Міністрів України, який забезпечує формування та
реалізацію економічної політики держави в цілому. Це пояснюється
наявністю немонетарних чинників впливу на інфляцію, вплив на які
є неефективним при використанні засобів та методів грошовокредитної політики, але досяжним засобами і методами фіскальної
політики. Зазначене актуалізує доцільність розподілу повноважень
щодо сприяння ціновій стабільності шляхом закріплення
відповідних положень на законодавчому рівні.
18. Аргументовано положення про доцільність закріплення на
законодавчому рівні, зокрема в законах України «Про Національний
банк України» (стаття 6) та «Про Кабінет Міністрів України»
(стаття 2), серед основних завдань Кабінету Міністрів України та
Національного банку України: забезпечення взаємодії бюджетної,
фінансової, цінової, інвестиційної, у тому числі амортизаційної,
податкової, структурно-галузевої політики (компетенція Уряду,
відповідно до підпункту 4 пункту 1 статті 2 Закону України «Про
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Кабінет Міністрів України»), та грошово-кредитної політики
(компетенція Національного банку України, відповідно до
підпункту 1 частини 1 статті 7 Закону України «Про Національний
банк України») на шляху до досягнення цінової стабільності та
сталого економічного розвитку.
19. Обґрунтовано доцільність створення регулярних і належним
чином структурованих інституційних каналів комунікацій між
Міністерством фінансів України, Державною казначейською
службою України та Національним банком України, зокрема, шляхом
розробки та врегулювання механізмів координації й обміну
інформацією для прогнозування надходжень коштів, щоденного
обміну
інформацією
та
інформування
щодо
запланованого/прогнозованого обсягу чистих операцій за рахунком.
20. Аргументовано положення про доцільність нормативного
закріплення за Міністерством фінансів України обов’язку
звертатися до Національного банку України за отриманням
консультацій з питань графіка випуску державних цінних паперів і
погашення державного боргу з урахуванням (1) їхнього впливу на
стан фінансового ринку, в тому числі на стан банківської системи,
і (2) пріоритетів грошово-кредитної політики держави. У цьому
випадку виникає потреба в додатковій розробці та закріпленні
механізму взаємної обов’язкової участі представників кожної з двох
розглянутих сторін у засіданнях рад із правом дорадчого голосу.
21. Обґрунтовано положення про доцільність нормативного
закріплення права як Національного банку України, так і Кабінету
Міністрів України звертатися до Верховної Ради України з метою
(1) прийняття консенсусного рішення у випадку відсутності єдності
підходів щодо визначення шляхів досягнення цінової стабільності
та сталого економічного розвитку, або (2) недопущення
дій/бездіяльності, які можуть унеможливити досягнення зазначених
вище спільних цілей. Вбачається, що такий підхід спонукатиме як
Національний банк України, так і Кабінет Міністрів України до
прийняття економічно обґрунтованих рішень.
22. Аргументовано, що формуванню та реалізації сталої
грошово-кредитної політики має сприяти злагоджена робота органів
державної влади, перш за все Верховної Ради України, шляхом
прийняття економічно обґрунтованих законів.
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23. Доводиться, що Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
механізмів регулювання банківської діяльності» № 590-ІХ від
13 травня 2020 року закладає у правову систему України певні
норми, які створюють значні ризики для фінансової безпеки країни.
Зазначене обґрунтовується наявністю в його тексті окремих норм,
що: (1) ігнорують охоронну функцію права, спрямовану на
недопущення порушення законних прав та інтересів фізичних
і юридичних осіб, підриваючи тим самим ідеологію правової
держави, якою Україна визнана у тексті Основного Закону;
(2) нівелюють систему правосуддя; (3) легалізують можливість
поширення в Україні практики прийняття незаконних актів/рішень,
зокрема з боку Національного банку України; (4) обмежують коло
осіб, права яких порушено внаслідок виведення банку з ринку на
підставі протиправного (незаконного) індивідуального акта
Національного банку України, Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб, Міністерства фінансів України, Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку, рішення Кабінету Міністрів
України, учасниками банку; а також способи захисту прав таких
осіб – відшкодуванням завданої шкоди у грошовій формі за рахунок
державного бюджету України, в тому числі сформованого за
рахунок платників податків, зокрема клієнтів банку, чиї права також
були порушені незаконними діями Національного банку України,
тощо.
24. Відзначено, що вольову частину дій чи бездіяльності органу
влади реалізують відповідні посадові або службові особи, які мали б
ужити всіх заходів з метою запобігання порушенню актів
законодавства України та недопущення завдання шкоди правам і
законним інтересам третіх осіб. Відповідно, умисел або
необережність посадових чи службових осіб знаходять вияв у
прийнятті відповідних рішень від імені органу влади, здійсненні
незаконних дій або незаконного ухилення від їх здійснення з боку
органу влади. У зв’язку з цим, а також із метою попередження
перекладення тягаря відшкодування завданої учасникам банку
шкоди у грошовій формі винятково на громадян України, які
шляхом сплати податків та зборів беруть участь у формуванні
державного бюджету України, запропоновано передбачити
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внесення змін до статті 1191 Цивільного кодексу України в
частині закріплення за державою обов’язку, відшкодувавши шкоду,
завдану посадовою, службовою особою Національного банку України
внаслідок незаконно прийнятих рішень, дій чи бездіяльності,
відповідно, Національного банку України, здійснити зворотну
вимогу до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування (крім
відшкодування виплат, пов’язаних із трудовими відносинами, та
відшкодування моральної шкоди).
25. Аргументовано, що діяльність фінансових установ в Україні
за відсутності запровадження відповідних економіко-правових
засобів (зокрема, грошово-кредитної та макропруденційної
політики) здатна істотно впливати на ефективність грошовокредитної політики (активізує інфляційні процеси), створювати
передумови для фінансової дестабілізації та пригальмовування
процесів сталого економічного розвитку країни (у тому числі за
рахунок збільшення соціальної нерівності та консервації бідності в
країні; негативного впливу на сальдо платіжного балансу тощо).
Серед можливих засобів зменшення несприятливого впливу від
кредитної діяльності фінансових установ у цьому випадку
запропоновано виділити та врегулювати на законодавчому рівні:
(1) встановлення максимальної вартості кредиту не відносно
облікової
ставки,
а, наприклад,
суми
кредиту
(досвід
Великобританії) або фінансового стану споживача фінансової
послуги (досвід Литви) тощо. Такий підхід здатен нівелювати
несприятливий вплив від кредитної діяльності фінансових установ у
країні та забезпечити достатню маржу для компенсації ними
ризиків; (2) обмеження відсоткових ставок із врахуванням
специфіки окремих фінансових продуктів (зокрема, окремих видів
споживчих кредитів). Важливим є точне та чітке визначення
показника, який буде застосовуватися: в цьому випадку слід
враховувати загальну вартість кредиту, тобто вартість запозичення з
урахуванням додаткових комісій та зборів (показник має бути
встановлений на такому рівні, щоб дати змогу кредиторам
отримувати прибуток та, поряд із цим, уникнути зайвого прибутку
через відсутність конкуренції).
26. Обґрунтовано, що конкуренція на ринку фінансових послуг
сама по собі не здатна впливати на зниження вартості кредитних
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послуг. Для того, щоб цей механізм працював належним чином,
окрім запровадження імперативних засобів, доцільним є
застосування комплексного підходу, а саме забезпечення: стабільної
макроекономічної ситуації в країні, прозорості цін на продукти,
фінансової грамотності населення, доступності кредитної
інформації та інформації про фінансовий стан установ, а також
позичальників (створення кредитних бюро); відповідна нормативноправова база.
27. Доводиться, що через відсутність дієвого механізму
реалізації такої форми державного управління, як прогнозування та
планування, держава нівелює значимість переказів з-за кордону, які
на сьогодні значно перевищують обсяг прямого інвестування та
можуть нести загрози для сталого економічного розвитку країни.
З метою удосконалення законодавства у цій сфері
запропоновано доповнити статтю 11 Господарського кодексу
України та статтю 1 Закону України «Про державне прогнозування
та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України» положеннями, які визначали б, зокрема, Національний
банк України серед учасників процесу прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку.
Впровадження запропонованих змін створить передумови для
ефективної реалізації такої форми державного управління, як
прогнозування та планування, на шляху до забезпечення сталого
економічного розвитку країни.
28. Аргументовано, що Національний банк України має
реалізовувати відповідну політику у двох формах: довгостроковій
(стратегічній) і поточній (тактичній), що спрямовані на оптимальне
узгодження інтересів банків (як суб’єктів господарювання),
споживачів банківських послуг та суспільства в цілому. Реалізація
стратегічних документів Національного банку України має тісно
корелювати з іншими стратегіями держави, які становлять
стратегію суспільного розвитку. Зокрема, доцільним є
забезпечення коректного співвідношення між стратегіями
державних органів, відповідальних за реалізацію різних напрямів
економічної політики. З метою якісного та своєчасного виконання
відповідного документа, а також притягнення до відповідальності
посадових осіб (зокрема, винних у пропущенні строків виконання
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тощо) запропоновано передбачити обов’язковість щоквартального
затвердження плану заходів для кожного з органів державної влади,
які реалізують різні напрями економічної політики, зокрема
грошово-кредитну. Такий підхід здатен унеможливити будь-які
наслідки від зміни політичного керівництва держави, тиску окремих
органів, суб’єктів; дисциплінувати до виконання певних завдань
тощо.
29. Виявлено, що Державна програма стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними
заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом
SARS-CoV-2, на 2020–2022 роки та додатки до неї, затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року №
534, не містять положень, які б визначали послідовну взаємодію
державних інституцій в напрямі її (програми) реалізації та
обов'язковість залучення Національного банку України до
відповідного процесу. При цьому ані Стратегія монетарної політики
Національного банку України від 13 липня 2018 року № 37-рд, ані
Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року не
передбачають плану заходів, спрямованих на забезпечення
виконання законодавчо закріплених за банківським регулятором
функцій в умовах кризи, спричиненої обмежувальними заходами
щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19. Зважаючи на важливу роль Національного
банку України у функціонуванні економічної системи країни та
його вплив на вітчизняні економічні процеси, запропоновано
оновити зазначені вище стратегічні документи з урахуванням вимог
практичної дійсності (кризової ситуації), потреб економіки тощо,
забезпечити коректне співвідношення між ними та обрати адекватні
засоби протидії кризовій ситуації.
Попри зазначене, стратегічний план виходу економіки країни із
системної кризи, зумовленої епідемією вірусу COVID-19, має стати
інструментом переходу до екологічно безпечної сталої економіки.
30. З метою запобігання банкрутству стратегічно важливих
суб’єктів господарювання і водночас ефективного використання
бюджетних коштів, резервів Національного банку України
запропоновано розробити та затвердити Кабінетом Міністрів
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України Порядок фінансової підтримки стратегічно важливих
суб’єктів господарювання (із визначенням процедури прийняття
рішення щодо кредитування/підтримки того чи іншого
підприємства) або окремих (стратегічно важливих) галузей
економіки в період кризи, зумовленої пандемією коронавірусу
COVID-19.
31. Аргументовано, що з метою виведення економіки країни із
системної кризи, зумовленої пандемією коронавірусу COVID-19,
Національний банк України має впливати на діяльність суб’єктів
господарювання, зокрема банківських та небанківських установ,
шляхом застосування не лише стимулюючих, а й обмежувальних
економіко-правових засобів. До стимулюючих засобів вбачається за
можливе віднести: зниження облікової ставки, вимог під
формування резервів, рефінансування. В свою чергу, серед
обмежувальних засобів можливо виділити: обмеження коштів
рефінансування цільовим призначенням; валютні обмеження тощо.
32. Обґрунтовано, що з метою попередження вірогідності
настання неплатоспроможності окремих банківських установ
убачається за доцільне активізувати з боку Національного банку
України реалізацію контрольних повноважень на кредитному ринку
та на постійній основі здійснювати оцінку фінансового стану
банківських і небанківських установ, які надають кредитні послуги.
Однією з відправних точок для реалізації цього завдання слід
виділити стрес-тестування. Доводиться, що в умовах економічної
кризи здійснення стрес-тестів має відбуватися в обов’язковому
порядку та з одночасним інформуванням Національного банку
України. Задля забезпечення дотримання вимоги щодо
обов’язковості здійснення стрес-тестів, а також визначення
періодичності та умов їх здійснення в кризовий період відповідні
положення пропонується нормативно закріпити.
33. Аргументовано
положення
про
доцільність
зміни
пріоритетності цілей грошово-кредитної політики в кризовий
період. Зокрема, обґрунтовано, що в кризовий період Національний
банк України має у першочерговому порядку сприяти фінансовій
стабільності, в тому числі стабільності банківської системи, що
зумовлює потребу відступити від дотримання закріпленої на рівні
Конституції України та Закону України «Про Національний банк
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України» вимоги щодо пріоритетності досягнення та підтримки
цінової стабільності в державі. Зважаючи на це, запропоновано
внести зміни до Конституції України та Закону України «Про
Національний банк України», закріпивши положення про те, що
основними функціями Національного банку України є сприяння
фінансовій стабільності та забезпечення стабільності грошової
одиниці України. При виконанні зазначених основних функції
Національний банк України має виходити із пріоритетності
досягнення тієї з них, яка є важливою за певних поточних
економічних умов, та/або з урахуванням потреби досягнення
певного економічного результату на перспективу. Економічне
обґрунтування пріоритетності реалізації тієї чи іншої функції має
публікуватися у звітах про діяльність Національного банку України.
34. Наголошено на тому, що актуальність запровадження
цифрової валюти центрального банку переважно обумовлюється
поступовими тенденціями цифровізації економіки, а також появою
децентралізованих криптовалют, які створили конкуренцію
банківській системі (зокрема банківським розрахункам). Втім,
ознаки децентралізації та високого рівня конфіденційності, що
властиві криптовалютам та є запорукою попиту на них, знижують
конкурентоспроможність цифрової валюти центрального банку й
створюють певні ризики для світової економіки. У зв’язку з цим
запропоновано впровадити певні рівні конфіденційності такої
валюти, що дасть змогу зробити процес цифровізації економіки
більш безпечним.
35. Аргументовано, що обсяг компетенції Національного банку
України та правові засади емісії цифрової валюти центрального
банку залежатимуть від економіко-правових особливостей цифрової
валюти, ступеня її впливу на грошово-кредитну політику держави,
фінансову стабільність економіки країни тощо. При цьому в процесі
формування відповідного правового поля та визначення
понятійного апарату в сфері емісії та обігу цифрової валюти
центрального
банку
доцільно
враховувати
особливості
використання останніх у господарських операціях та специфічні
функції, не притаманні звичайним засобам платежу.
36. Доводиться, що ініціативи щодо випуску цифрової валюти
центрального банку сприятимуть: 1) поступовому «звуженню»
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банківської системи на рівні центральних банків (на зразок
«Чиказького плану» (англ. The Chicago Plan of banking Reform)),
даючи можливість фізичним особам та суб’єктам господарювання
зберігати вклади безпосередньо на рахунках центральних банків;
2) підвищенню довіри суб’єктів господарювання та фізичних осіб
до фінансової системи; 3) посиленню фінансової стабільності
економіки (як у межах окремої країни, так і на світовому рівні).
37. Зауважено, що вірогідність зниження пасивів комерційних
банків через випуск цифрової валюти центрального банку може
завдати негативного впливу на їхній фінансовий стан.
Запропоновано попередження виникнення подібних ситуацій на
законодавчому рівні, зокрема, шляхом встановлення відповідних
правил, а саме: у формі (1) обмежень обміну готівкових коштів на
цифрову валюту центрального банку, (2) встановлення сплати
комісійних за проведення операцій із нею або (3) надання дозволу
банкам відкривати і вести рахунки в такій валюті тощо.
38. Визначено, що надання суб’єктам господарювання або
фізичним особам права на зберігання цифрових грошей
безпосередньо в центральному банку може зумовити два основних
напрями впливу на грошово-кредитну політику: по-перше,
посилити її трансмісійний механізм; по-друге, призвести до
дезінтермедіації банків. Це, в свою чергу, здатне сприяти
виникненню деяких правових проблем стосовно: (1) сфери
компетенції Національного банку України, що, як наслідок,
сприятиме доцільності
запровадження
додаткових рівнів
підзвітності, стандартів державного контролю щодо проведення
ним грошово-кредитної політики (особливо якщо цифрова валюта
центрального
банку
емітована
для
роздрібних
цілей);
(2) конституційних основ правового господарського порядку
(стаття 5 Господарського кодексу України). Зокрема, не
виключається те, що централізація випуску, обслуговування та
управління обігом цифрової валюти центрального банку може
порушувати принципи захисту конкуренції у підприємницькій
діяльності, недопущення зловживання монопольним становищем на
ринку тощо. Випуск цифрової валюти центрального банку в Україні
можливий за наявності низки факторів, серед яких слід виділити
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надійність
засобів
захисту
інформації,
функціонування
розгалуженої платіжної інфраструктури тощо.
39. Відзначається, що одним із найважливіших питань на тлі
тривалої цифровізації платіжних засобів залишається віднайдення
балансу між певним ступенем конфіденційності при здійсненні
розрахунків та одночасним забезпеченням дотримання норм щодо
протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
У зв’язку з цим розроблена Європейською системою центральних
банків спільно з Європейським центральним банком концепція
часткової анонімності цифрової валюти центрального банку –
«Exploring anonymity in central bank digital currencies» – шляхом
застосування «ваучерів анонімності» являє собою позитивне
зрушення у напрямі забезпечення законодавчо закріпленого права
людини на недоторканність приватного життя (та міжнародних
стандартів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню
тероризму). Разом із тим у цьому випадку запропоновано
встановити анонімність на відповідний розмір платежу (без
прив’язки до ваучера або з ним, якщо цього вимагає автоматизована
система), наприклад, за умови та в межах тих сум, що передбачені
Регламентом (ЄС) 2015/847 (про інформацію, що супроводжує
грошові перекази) та Директивою (ЄС) 2015/849 (про запобігання
використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей
або фінансування тероризму). Обмеження конфіденційності, таким
чином, забезпечуватиме фільтрацію платежів на великі суми, адже
в більшості випадків саме вони можуть використовуватися у
відповідних цілях.
40. Відстоюється думка про те, що рахунки в цифровій валюті
центрального
банку
було
б
доцільно
обслуговувати
контрольованими (з боку центрального банку) фінансовими
установами («вузькими банками»). Такий підхід стимулюватиме
конкуренцію між постачальниками цифрових грошей і
захищатиме конфіденційність окремих транзакцій (від органів
державної
влади),
водночас
сприяючи
належному
правозастосуванню. Запропоновано надати фізичним особам та
суб’єктам господарювання право зберігати кошти в приватних
фінансових установах і здійснювати платіжні операції з
використанням приватних форм оплати або паперових грошей.
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Наголошено на тому, що перехід на цифрову валюту
центрального банку було б доцільно здійснювати поступово,
удосконалюючи характеристики та властивості цього виду
валюти і, як наслідок, пришвидшуючи природний (не
примусовий) перехід на неї.
41. Аргументовано, що з метою забезпечення позитивного
впливу цифрової валюти центрального банку на грошово-кредитну
політику необхідним є повний перехід до цього виду валюти.
Інакше наявність змоги її конвертації в готівкові кошти може
швидко відновити актуальність останніх. Підкреслено те, що
часткова цифровізація платіжної системи не здатна призвести до
якісних змін у грошово-кредитній політиці.
42. Доводиться, що макропруденційну політику можна
розглядати як окремий вид економічної політики держави, адже в
кінцевому
рахунку
вона
спрямована
на
досягнення
макроекономічної цілі – сприяння сталому економічному розвитку;
реалізується органами державної влади; її реалізація передбачає
використання сукупності заходів, інструментів, які утворюють
механізм державного впливу на економіку.
43. Аргументовано, що макропруденційна політика відрізняється
від грошово-кредитної політики метою, засобами і, залежно від
країни, суб’єктами, є більш вузьконаправленою за своїм характером
та недієвою в кризових ситуаціях (спрямована винятково на їх
попередження). Водночас, зважаючи на взаємопов’язаність
грошово-кредитної та макропруденційної політики, аргументовано
віднесення їх формування та реалізації до компетенції
Національного банку України. Серед переваг в обґрунтування
зазначеної гіпотези можна визначити такі: (1) ефективний обмін
інформацією
та
координація
грошово-кредитної
й
макропруденційної політики; (2) можливість підсилення ефекту
макропруденційних заходів у напрямі сприяння фінансовій
стабільності та навпаки; (3) зацікавленість центрального банку в
підтримці фінансової стабільності (як кредитор останньої інстанції
він буде першим відповідати за наслідки у разі дестабілізації
фінансової системи); (4) центральний банк є незалежним
інститутом, який має досвід у сфері пруденційного нагляду та
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діяльність якого завдає значного впливу на функціонування
економіки.
44. Зазначено, що координація заходів грошово-кредитної та
макропруденційної політики може бути схожою на взаємодію
грошово-кредитної та фіскальної політик, але в межах одного
суб’єкта – Національного банку України. Встановлено, що в
кожному конкретному випадку регулятор має бути спрямований на
досягнення комбінованих цілей, беручи до уваги заходи, які
застосовуються при реалізації кожної з них. При цьому рішення в
межах грошово-кредитної та макропруденційної політик
ухвалюються Національним банком України окремо. Має
відбуватися так звана узгоджена рівновага на зразок рівноваги
Неша (англ. Nash Equilibrium), але з одним «гравцем», за якої
жодна з політик не зможе досягнути своєї мети, змінивши свою
стратегію, якщо при цьому інша політика своєї стратегії не
змінює.
45. Аргументовано, що застосування екологічних критеріїв та
макропруденційних вимог під час традиційного кредитування,
а також у діяльності банківських установ сприятиме спрямуванню
коштів (зокрема рефінансуванню) в інвестування екологічно
безпечних підприємств і збільшенню не тільки кількості екологічно
відповідальних банків, а й екологічно відповідальних суб’єктів
господарювання. Отже, якщо грошово-кредитна політика
відповідає за ефективний розподіл коштів між усіма ланками
економічної системи, то макропруденційна політика здатна
спрямувати такий розподіл відповідно до екологічних принципів
сталого розвитку.
46. Виявлено, що засоби державного регулювання в напрямі
поліпшення клімату та переходу на екологічно безпечне
виробництво характеризуються як такі, що мають безсистемний
характер. Застосування винятково засобів екологічної та податкової
політики (зокрема, розробка і прийняття Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та
перегляду ставок окремих податків і зборів», Енергетичної стратегії
України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність,
конкурентоспроможність», Концепції реформування системи
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державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього
природного середовища, Національної стратегії управління
відходами в Україні до 2030 року, Стратегії низьковуглецевого
розвитку України до 2050 року та інших) доводить свою недієвість.
Антропогенне навантаження на природу в Україні все ще
залишається істотним та негативно впливає на життєдіяльність
суспільства й економічну безпеку країни. А отже, перехід з
екологічно небезпечного до сталого розвитку залишається одним із
найголовніших завдань для державних органів на сьогодні та
потребує нових підходів щодо його досягнення. Попри зазначене,
в цьому контексті запропоновано звернути увагу на заходи
державного регулювання, спрямовані на стимулювання залучення
інвестицій, необхідних для сприяння сталому економічному
розвитку тієї чи іншої країни.
Доводиться, що впровадження таких засобів має відбуватися за
умови їхньої суспільної спрямованості, адже перехід до «зеленої»
економіки повинен бути не тільки екологічним та економічно
ефективним, а й соціально справедливим (зокрема, за це не мають
платити менш забезпечені громадяни). За інших обставин відповідні
дії державних органів здатні призвести до протилежного ефекту,
наприклад, до опортуністичних настроїв населення тощо.
В умовах дефіциту іноземних та вітчизняних інвестицій,
необхідних для переходу на сталий економічний розвиток, зокрема
реалізації екологічно безпечних проєктів (у тому числі з причини
значної їхньої витратності та довгостроковості), справити певною
мірою відчутний вплив на цю сферу вбачається за можливе із
використанням методів та засобів грошово-кредитної політики
(диспозитивні заходи), а також пруденційного регулювання.
47. Запропоновано на міжнародному рівні (зокрема, в рамках
угоди Базель) та законодавчому рівні країн визнати екологічний,
кліматичний та соціальний ризики в якості системних ризиків для
банків і стабільності фінансової системи (зокрема банківської).
У зв’язку з цим необхідними є розробка заохочувальних заходів і
встановлення співпраці з банками у напрямі впровадження
сучасної передової практики у вирішенні екологічних,
кліматичних та соціальних проблем; збору інформації та
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проведення аналізу здатності вирішення банківським сектором
відповідних ризиків у майбутньому.
48. Наголошено на тому, що Національний банк України має
відігравати ключову роль у розподілі ресурсів для сталих
інвестицій, зокрема, сприяти створенню екологічно відповідальних
банків, підприємств, та врахуванні екологічних ризиків при
розробці грошово-кредитної політики. Це обумовлено наявністю
значної кількості засобів та методів, які можуть бути використані
для виконання поставлених завдань. Доводиться, що найбільш
ефективною для України можна вважати відсоткову політику
(підпункт 2 абзацу 1 статті 25 Закону України «Про Національний
банк України») визначення та регулювання нормативів щодо
капіталу і обов’язкових резервів. Утім, задля того, щоб
Національний банк України був здатний сприяти сталому розвитку,
запропоновано закріпити цю мету за ним на законодавчому рівні.
При цьому вчинення будь-яких дій на шляху до сприяння сталому
розвитку має відбуватися без шкоди для інших пріоритетних цілей
грошово-кредитної політики, зокрема сприяння фінансовій
стабільності.
49. Аргументовано, що, поряд із засобами та методами грошовокредитної політики, на шляху до вирішення екологічного
системного ризику доцільними є розробка та застосування засобів
макропруденційного регулювання. Важливого значення в цьому
контексті набуває і розробка відповідних рекомендацій щодо
«зеленого» кредитування на зразок досвіду країн – членів
Європейського Союзу та Китайської Народної Республіки.
50. Обґрунтовано, що включення екологічних ризиків у
грошово-кредитну політику повинно відбуватися в тій мірі, у якій
вони несуть матеріальну загрозу для фінансового сектору країни.
Інформація щодо цього має відображатися в Основних засадах
грошово-кредитної політики на відповідний календарний рік та на
середньострокову перспективу.
51. Відзначено, що екологічна політика відіграє першочергову
роль у стимулюванні сталого розвитку. Грошово-кредитна політика
в цьому випадку застосовується за теорією «другого кращого»,
у разі, якщо проблеми на кредитному ринку не вдається вирішити за
рахунок екологічного регулювання. Стверджується, що банківські
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установи на рівні з іншими суб’єктами господарювання повинні
бути залучені до аналізу кліматичних та екологічних ризиків у
своїй діяльності, а також розробки засобів задля їх усунення.
Доцільним у цьому випадку є й виявлення таких ризиків, зокрема,
шляхом проведення стрес-тестів.
52. Встановлено закономірність впливу інституціонального
середовища на підвищення рівня сталості, зокрема таких факторів,
які перешкоджають впровадженню «зеленого» кредитування у
вітчизняну практику, а саме:
відсутність
правового
забезпечення
впровадження
«зеленого» кредитування на загальнодержавному рівні.
Зокрема, функція «сприяння сталому економічному
розвитку»
не
віднесена
Законом
України
«Про
Національний банк України» до компетенції Національного
банку України; Стратегією низьковуглецевого розвитку
України до 2050 року серед заходів підвищення
енергоефективності
не
передбачено
сприяння
запровадженню «зеленого» банкінгу; Концепція реалізації
державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030
року від 7 грудня 2016 року № 932-р серед причин
невідкладності розв’язання проблеми у сфері зміни клімату
не наголошує на проблемах, пов’язаних із недостатністю
фінансових ресурсів для цих цілей; відповідно, Планом
заходів щодо виконання Концепції реалізації державної
політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року від
6 грудня 2017 року № 878-р. не передбачено залучення
Національного банку України до цього процесу;
відсутність законодавчо визначених понять «зелений»
банкінг, «зелене» кредитування тощо, затверджених єдиних
критеріїв та принципів сталого банкінгу/кредитування
(з урахуванням тих, що вже є розробленими на міжнародному
рівні), які узгоджувалися б із принципами грошово-кредитної
політики та, в цілому, ризик-менеджменту;
довгостроковий характер «зелених» кредитів і, як наслідок,
незацікавленість банків у їх наданні через обмеженість
фінансових ресурсів, а також більш високий показник
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капітальних і низький рівень оперативних витрат, ніж у
звичайних проєктах;
обмеженість інформації (зокрема, щодо обсягу викидів СО2
позичальниками або технологій, які вони застосовують з
метою зниження рівня таких викидів). Це унеможливлює
оцінку банками рівня екологічних ризиків, пов’язаних із
проєктом та корпоративними фінансами. Недостатньою є
також інформація відносно шкідливості/небезпечності
відповідних галузей економіки, що унеможливлює більш
ефективний аналіз ризиків, пов’язаних із можливими
екологічними шоками. На міжнародному рівні ця проблема
вирішується прийняттям відповідних документів, серед яких,
наприклад, Регламент (ЄС) 2019/2088 Європейського
Парламенту і Ради від 27 листопада 2019 року про розкриття
інформації, пов’язаної зі сталим розвитком у секторі
фінансових послуг, згідно з яким на підприємства
покладається обов’язок розкриття інформації про «ризики
сталості» інвесторам;
відсутність методики оцінки ризиків, що унеможливлює
проведення кількісної оцінки екологічних вигід і витрат нових
проєктів, а також оцінки можливості перетворення цих
екологічних витрат на майбутній ризик дефолту тощо. За
таких обставин існує вірогідність помилкового інвестування
«небезпечних» підприємств та, відповідно, скорочення
обсягів інвестування у «екологічно безпечні».
53. Доводиться, що сучасна грошово-кредитна політика
реалізується із порушенням принципу соціальної справедливості та
економічної ефективності. Перехід на режим інфляційного
таргетування (відповідно до Основних засад грошово-кредитної
політики на 2017 рік та середньострокову перспективу), підвищення
облікової ставки Національного банку України та висока дохідність
державних цінних паперів завдають дестабілізуючого впливу на
суспільний господарський порядок і сприяють несправедливому
перерозподілу фінансових коштів у вітчизняній економіці. Це
проявляється в скороченні кредитування, виробництва, робочих
місць та посиленні міграційних процесів. Заробітна плата, яка
зростає на цьому фоні (переважно серед керівних посад
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держсектору), поглиблює процеси нерівності в країні та активізує
інфляційні процеси з причини того, що її зростання відбувається не
за рахунок збільшення продуктивності виробництва. Поглиблення
процесів нерівності, в свою чергу, підсилює інфляційні процеси і
пригнічує економічний розвиток.
54. Виявлено, що відсутність законодавчо встановленого
портфельного ліміту на володіння облігаціями внутрішньої
державної позики банківськими установами (особливо в умовах
рестриктивної грошово-кредитної політики) призводить до
переобтяження державним боргом активів банків (зокрема
державних) та центрального банку. Це, в свою чергу, стримує
розвиток ринку капіталів та кредитування, а також сприяє
поступовій втраті Національним банком України контролю за
грошовою пропозицією та власної економічної незалежності від
Кабінету Міністрів України.
55. Аргументовано, що відсутність правового механізму
реалізації статті 25 Закону України «Про банки та банківську
діяльність», згідно з якою Національний банк України має право
надавати кредити для рефінансування банку за умови, якщо це не
тягне за собою ризиків для банківської системи, дотепер сприяє
значним обсягам рефінансування банків із наступним виведенням
цих коштів за межі України та банкрутством рефінансованих
установ. Економічна неефективність надання таких коштів та
законодавча можливість уникнення відповідальності з боку
посадових осіб Національного банку України і власників істотної
участі
банків
призвели
до
фактичного
перекладення
відповідальності на суспільство (зокрема, платників податків,
вкладників та юридичних осіб).
Для попередження виникнення подібних ситуацій у
майбутньому запропоновано закріплення на законодавчому рівні
обов’язків щодо здійснення Національним банком України:
(1) попереднього (перед прийняттям рішення про рефінансування)
аналізу фінансового стану відповідної установи (банку) зі
встановленням економічної обґрунтованості запрошених коштів та
оцінки можливих ризиків для банківської системи (виникненню
яких може сприяти прийняття позитивного рішення про відповідне
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кредитування); (2) постійного контролю за цільовим використанням
коштів рефінансування.
56. Аналіз вітчизняної судової практики дає змогу дійти
висновку про доцільність посилення відповідальності посадових
осіб Національного банку України та керівництва через
запровадження на законодавчому рівні до них санкцій за
несвоєчасне
(1) здійснення
інспекційних
перевірок
та
(2) застосування заходів адекватного впливу (зі встановленням
строків їхнього застосування). Зокрема, запропоновано передбачити
на законодавчому рівні норму відносно того, що шкода, завдана
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадових осіб
Національного банку України, відповідальних за здійснення
інспекційної перевірки та прийняття рішення про застосування
заходів адекватного впливу до відповідного банку, відшкодовується
Національним банком України.
57. Аргументовано, що затвердження посадових окладів Голови
Національного банку України та його заступників має базуватися
не тільки на середньоринковому розмірі фіксованого доходу
(заробітної плати) голів правлінь банків України, який визначається
на підставі звітів міжнародних компаній, що займаються аналізом
ринку праці (Методика визначення заробітної плати Голови
Національного банку та його заступників (Рішення Ради
Національного банку України від 12 вересня 2017 року № 40)), а й
за умови ефективності діяльності Національного банку України.
Головними індикаторами в цьому випадку мають бути чітко
визначені (на підставі ґрунтовного економічного аналізу)
Основними засадами грошово-кредитної політики на відповідний
рік показники економічного розвитку: зокрема, зайнятості
населення, рівня його доходів, кредитування суб’єктів
господарювання тощо, у розрахунок яких включено показник
інфляції.
58. Запропоновано концептуальні підходи щодо модернізації
правового забезпечення грошово-кредитної та макропруденційної
політики держави на засадах сталого розвитку. Визначено, що
невідкладність залучення Національного банку України (суб’єкта,
який реалізує грошово-кредитну політику) до розв’язання проблем
сталого розвитку загалом обумовлена:
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доцільністю врахування екологічних, кліматичних та
соціальних ризиків при реалізації грошово-кредитної та
макропруденційної політики, зважаючи на їхній системний
для фінансової та цінової стабільності характер;
недостатністю фінансових інвестицій, необхідних для
переходу
на
екологічно
безпечне,
низьковуглецеве
виробництво/споживання в країні;
неможливістю
виконання
завдань,
передбачених
у
міжнародних документах у сфері зміни клімату, винятково
засобами екологічної, податкової політики;
доцільністю пришвидшення трансформації споживчого
економічного мислення суб’єктів господарювання та
фізичних осіб на екологічно безпечне;
потребою захисту прав та інтересів споживачів фінансових
послуг (зокрема кредитних);
доцільністю
забезпечення
справедливого
розподілу
фінансових ресурсів;
недостатньою обізнаністю банківських установ з усіма
аспектами проблеми зміни клімату та низьковуглецевого
розвитку держави;
необхідністю удосконалення законодавчої бази у грошовокредитній сфері відповідно до загальнодержавної політики
України та положень міжнародних документів.
Запропоновано визначити метою «Концепції модернізації
правового забезпечення грошово-кредитної та макропруденційної
політики держави на засадах сталого розвитку» вдосконалення
правового забезпечення грошово-кредитної та макропруденційної
політики на засадах сталого розвитку шляхом створення передумов
для інституційних перетворень у фінансовій системі країни, а також
забезпечення фінансової та цінової стабільності з урахуванням
дотримання принципу соціальної справедливості, стимулювання
«зеленого» інвестування, формування екологічно й соціально
відповідальних фінансових установ та їхніх клієнтів – суб’єктів
господарювання і фізичних осіб.
Передбачається, що процес реалізації поставленої мети
охоплюватиме своїм впливом безпосередньо модернізацію
правового
регулювання
грошово-кредитних
вертикальних
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(Національний банк України/банки і небанківські фінансові
установи) та горизонтальних відносин (банки і небанківські
фінансові установи/споживачі банківських послуг (суб’єкти
господарювання, фізичні особи)) і створення правових засад
взаємодії Національного банку України з органами державної влади,
які задіяні у процесі реалізації окремих напрямів державної
економічної політики, а також політики у сфері зміни клімату.
59. Запропоновано здійснювати практичну діяльність із
вдосконалення грошово-кредитної політики на засадах сталого
розвитку за такими основними напрямами:
(1) сприяння зміцненню інституційної спроможності щодо
формування і забезпечення реалізації грошово-кредитної та
макропруденційної політики на засадах сталого розвитку;
(2) стимулювання фінансових інвестицій в екологічно безпечне,
низьковуглецеве виробництво, товари, транспортні засоби,
будівництво тощо;
(3) створення системи управління екологічними, кліматичними
та соціальними ризиками, оцінки їхнього впливу на фінансову
стабільність, а також розробка і впровадження заходів грошовокредитної та макропруденційної політики, спрямованих на їх
пом’якшення і попередження;
(4) стимулювання
розкриття
інформації,
пов’язаної
з
екологічними, кліматичними та соціальними ризиками у сфері
банківських та фінансових послуг;
(5) забезпечення обігу грошових коштів на засадах принципу
соціальної справедливості.
60. Доводиться, що переорієнтація діяльності Національного
банку України і перегляд підходів до реалізації грошово-кредитної
та макропруденційної політики із акцентом на сталий розвиток є
складним завданням через мультидисциплінарний характер
проблеми. Зважаючи на це, будь-які рішення відносно такої
переорієнтації доцільно приймати з урахуванням позиції інших
органів державної влади, зокрема, відповідальних за реалізацію
державної екологічної політики, і навпаки.
Крім того, переорієнтація діяльності Національного банку
України (у тому числі в частині реалізації грошово-кредитної та
макропруденційної політики) на таку, що здійснюється на засадах
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сталого розвитку, потребує: (1) узгодженості грошово-кредитної та
макропруденційної політики із законодавчими та іншими
нормативно-правовими актами, які визначають стратегічні рішення
щодо
досягнення
сталого
розвитку
держави,
розвитку
енергетичного, промислового та інших секторів економіки,
підвищення енергоефективності та використання відновлюваних
джерел енергії; а також (2) ефективного розподілу функцій та
розробки дієвого механізму координації Національного банку
України і центральних органів державної виконавчої влади у
напрямі (а) інтеграції окремих складових державної політики,
зокрема у сфері зміни клімату, в розробку і реалізацію грошовокредитної та макропруденційної політики держави, відповідно до
компетенції
центрального
банку,
(б) постійного
обміну
інформацією з метою удосконалення грошово-кредитної та
макропруденційної політики держави.
61. Одним із основних чинників ефективності процесу (розробки
і реалізації грошово-кредитної та макропруденційної політики на
засадах сталого розвитку) має стати екологізація власне діяльності
Національного банку України і, як наслідок, діяльності банків як
суб’єктів господарювання.
62. Обґрунтовано доцільність розробки та нормативного
закріплення таксономії «зеленого» банкінгу, яка має стати основою
для визначення сутності, класифікації фінансових активів (зокрема,
«зелених» кредитів, «зелених» облігацій тощо); сприяти виявленню,
оцінці та управлінню фінансовими установами кліматичних і
екологічних ризиків; допомогти краще зрозуміти відмінності між
потенційними ризиками різних типів активів; мобілізувати капітал
для «зелених» і низьковуглецевих інвестицій відповідно до
Паризької угоди.
Розробку такого документа запропоновано здійснювати з
урахуванням наступних принципів, зокрема: (1) виваженості й
точності, задля того, щоб унеможливити випадки інвестування
«псевдоекологічних» проєктів та полегшити аналіз їхніх ризиків;
(2) динамічності (регулярного перегляду), для того, щоб відповідати
вимогам часу і міжнародним ініціативам у цій сфері;
(3) загальнодоступності та (4) обов’язковості до застосування всіма
банківськими установами. Вважається, що такий підхід забезпечить
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рівні умови для всіх суб’єктів банківського ринку і дозволить
запобігти махінаціям у сфері «зеленого» банкінгу.
Особливого
значення
при
переході
на
«зелене»
фінансування/кредитування
також
набувають
розробка
відповідних фінансових інструментів (різних видів кредитування,
«зелених» облігацій тощо) та стратегічне бачення відносно їх
впровадження у практичну дійсність. Принцип обережності має
відігравати ключову роль у цьому процесі для мінімізації ризиків
погіршення ситуації.
63. Аргументовано створення на вітчизняному рівні системи
екологічного,
кліматичного
та
соціального
управління.
Обов’язковість створення такої системи на рівні кожної
фінансової установи було б доцільно врегулювати шляхом
внесення змін до спеціальних нормативно-правових актів,
наприклад, Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
а особливості створення та функціонування – шляхом прийняття
відповідного положення. Таке положення має містити норми
щодо визначення: (1) переліку засобів, необхідних для виявлення
банками екологічних, кліматичних та соціальних ризиків у
об’єктів кредитування, та критеріїв оцінки можливого їхнього
(ризиків) впливу на власну діяльність у разі надання відповідних
банківських послуг; (2) особливостей проведення експертизи та
подальшого контролю екологічних і соціальних показників
об’єкта кредитування; (3) вимог до ведення документації та
обліку тощо.
64. Обгрунтовано, що розуміння проблем сталості на рівні
фінансових установ та використання можливостей щодо їхньої
мінімізації й попередження є визначальним аспектом фінансової
стабільності вітчизняної економічної системи. Зважаючи на це,
нормативне закріплення обов’язку щодо розкриття інформації про
ризики, пов’язані зі зміною клімату та переходом на
низьковуглецеву економіку, може стати ефективним заходом з боку
органів державної влади у напрямі стимулювання сталого
економічного розвитку суб’єктів господарювання та сприяння
фінансовій стабільності не тільки банківської системи, а й
економіки країни загалом. Особливого значення в цьому напрямі
набувають постійний моніторинг та оновлення інформації, зокрема
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щодо шкідливості окремих галузей економіки, в тому числі у
довгостроковій перспективі тощо, з боку профільних органів
державної влади (наприклад, Міністерства енергетики України,
Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та
інших).
Такі заходи сприятимуть (1) формуванню банками більш чітких
прогнозів та (2) оперативному прийняттю рішень відносно
кредитування того чи іншого проєкта/підприємства і, водночас,
(3) фінансовій стабільності як на мікро-, так і на макрорівні.
65. Реалізація положень «Концепції модернізації правового
забезпечення грошово-кредитної та макропруденційної політики
держави на засадах сталого розвитку» дасть змогу:
удосконалити грошово-кредитну політику держави, зокрема
привести її у відповідність із цілями економічної політики та
посилити інституційну спроможність для її реалізації;
посилити спроможність країни у напрямі дотримання всіх
зобов’язань України за Угодою про асоціацію між Україною
та Європейським Союзом, Рамковою конвенцією ООН про
зміну клімату та іншими міжнародними угодами у сфері зміни
клімату;
забезпечити зниження та попередження екологічних,
кліматичних і соціальних ризиків при реалізації грошовокредитної та макропруденційної політики;
збільшити обсяг фінансових інвестицій, необхідних для
переходу
на
екологічно
безпечне,
низьковуглецеве
виробництво/споживання в країні, та забезпечити розподіл
коштів методами і засобами грошово-кредитної політики з
урахуванням принципу соціальної справедливості;
сприяти трансформації споживчого економічного мислення
суб’єктів господарювання та фізичних осіб на екологічно
безпечне;
забезпечити захист прав та інтересів споживачів фінансових
послуг (зокрема кредитних);
підвищити обізнаність банківських установ з усіма аспектами
проблеми зміни клімату та низьковуглецевого розвитку
держави;
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удосконалити законодавчу базу в грошово-кредитній сфері у
взаємозв’язку з іншими напрямами економічної політики
держави та з урахуванням положень міжнародних документів;
підвищити ефективність переходу до сталого економічного
розвитку, зокрема шляхом мінімізації поточних і очікуваних
негативних наслідків та запровадження єдиної методології з
управління ризиками, зумовленими таким переходом;
сприяти розвитку екологічно відповідальних банків, суб’єктів
господарювання, споживачів фінансових послуг;
забезпечити системне наукове, методологічне та освітянське
супроводження всіх аспектів діяльності відносно протидії
екологічним ризикам методами та засобами грошовокредитної політики;
підвищити освітній та професійний рівень управлінських
кадрів з питань зміни клімату та протидії відповідним
ризикам у банківській сфері;
підвищити рівень обізнаності громадянського суспільства з
усіма
аспектами
проблеми
зміни
клімату
та
низьковуглецевого розвитку держави;
підвищити рівень участі громадськості у прийнятті
управлінських рішень у сфері зміни клімату;
сприяти розкриттю інформації, пов’язаної зі сталим
розвитком у сфері банківських та фінансових послуг;
покращити імідж та підвищити роль Національного банку
України у міжнародних переговорах з питань запровадження
«зеленого» банкінгу, протидії змінам клімату, мінімізації
екологічних ризиків тощо.
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