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ВСТУП 

Економічна модель сталого розвитку була визнана світовою спіль-

нотою 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 грошово-

кредитної 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 

необґрунтованого перенавантаження діяльності Національного 

банку України. 

Відсутність переконливих і сучасних концепцій модернізації 

правового забезпечення грошово-кредитної політики на засадах 
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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 грошово-

кредитної 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 

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. 
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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. 
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