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РОЛЬ І ФУНКЦІЇ МОНЕТАРНОГО ТРАНСМІСІЙНОГО 

МЕХАНІЗМУ В ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЦІНОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ 

 

Досліджено роль і функції монетарного трансмісійного механізму в 

забезпеченості цінової стабільності, проведено аналіз світового досвіду 

та охарактеризовано відмінності в підходах центральних банків США, 

Англії, Японії та ЄЦБ. Визначено особливості функціонування 

монетарного трансмісійного механізму в Україні та виявлено причини 

його низької ефективності. Обґрунтовано виникнення в Україні 

проблеми пастки процентної ставки . Детально охарактеризовано основні 

канали монетарного трансмісійного механізму, запропоновано критерії 

їх дієвості та обґрунтовано заходи з підвищення ефективності. 

Досліджено вплив на дію каналів монетарного трансмісійного механізму 

нестандартних заходів монетарної політики з кредитного і кількісного 

пом’якшення. Розроблено структурно-логічну схему дії монетарного 

трансмісійного механізму в Україні, яка відображає вплив інструментів 

грошово-кредитної політики на макроекономічні параметри та показники 

розвитку грошового ринку, а також взаємозв’язки між окремими 

каналами цього механізму. Обґрунтовано, що першочерговими заходами 

щодо активізації дії каналів монетарного трансмісійного механізму в 

Україні в умовах переходу до таргетування інфляції повинні бути: 

підвищення макроекономічної стабільності; розроблення стратегії 

монетарної політики та вдосконалення операційної системи регулювання 



84 │ Проблеми та перспективи економіки і управління 

 

ліквідності банків; фінансове оздоровлення банківської системи й 

підвищення її стійкості до внутрішніх і зовнішніх шоків; удосконалення 

комунікаційної політики центрального банку, а також закріплення 

інфляційних очікувань суб’єктів ринку відповідно до визначеного 

цільового рівня інфляції. Грошово – кредитна політика-це комплекс 

заходів у сфері грошового обігу та кредиту,спрямованиз на забезпечення 

стабільності грошової одиниці України шляхом використання 

визначених Законом «Про Національний банк України» засобів і методів. 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про Національний банк України» 

основними економічними засобами та методами Г.к.п. є регулювання 

обсягу грошової маси через: 1) визначення та регулювання норм 

обов’язкових резервів для комерційних банків; 2) процентну політику; 

3) рефінансування комерційних банків; 4) управління золотовалютними 

резервами; 5) операції з цінними паперами (крім цінних паперів, що 

підтверджують корпоративні права), в т. ч. з казначейськими 

зобов’я¬зан¬нями, на відкритому ринку; 6) регулювання імпорту та 

експорту капіталу; 7) емісію власних боргових зобов’язань і операції з 

ними. Монетарний трансмісійний механізм(monetary transmission 

mechanism) – процес передачі змін у використанні інструментів 

монетарної політики центрального банку на фінансовий сектор 

економіки, а у подальшому – на макроекономічні змінні на основі 

використання певних каналів і зв’язків прямої та зворотної 

дії.Таргетування інфляції(inflation targeting) – монетарний режим, який 

передбачає відповідальність центрального банку за дотримання 

проголошеного значення офіційного показника інфляції (таргету) 

протягом визначеного періоду часу. Відповідальність центрального 

банку обумов¬лена можливістю використання усього переліку 

інструментів монетарної політики, у випадку загрози недотримання 

визначеного значення таргету. Цінова стабілізація – політика держави, 

спрямована на утримання системи цін на певному рівні шляхом 

підтримки стабільного курсу національної грошової одиниці  
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