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У статті досліджується сучасний стан розвитку федеральної резервної системи США та наявність її 
аналогів в інших країнах. Розглянуто можливості застосування деяких елементів даної політики в бан-
ківській сфері України.
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Постановка проблеми. В сучасній світовій 
банківській сфері одним із класичних ін-

струментів грошово-кредитної політики, за до-
помогою якого центральні банки регулюють гро-
шовий ринок, є політика обов’язкових резервних 
вимог. Головним органом з проведення грошово-
кредитної політики в США стала Федеральна 
резервна система. В інших країнах, де банківські 
системи мають свої особливості, дані функції ви-
конують центральні банки.

Актуальність дослідження полягає в визна-
ченні позитивних сторін діяльності Федеральної 
резервної системи США для можливого вико-
ристання в банківській системі України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання, які стосуються грошово-кредитної по-
літики центральних банків, банківської системи 
США у своїх працях розглядали такі вчені, як: 
І. Юдіна [6], П. Мельник, Л. Тарангул, О. Гордей 
[2], В. Юрчишин [3], С. Глазьєв [1] та ін.

Метою статті є аналіз сучасних тенденцій 
розвитку федеральної резервної системи США.

Викладення основного матеріалу. Банків-
ська система – це важлива ланка фінансуван-
ня потреб національної економіки відповідно до 
стратегії її сталого розвитку, складний механізм 
інвестування, надання кредитних ресурсів, без-
перебійного руху фінансів. Запорукою стабіль-

ної та ефективної діяльності банківської сфери 
є страхування ризиків, що зумовлює необхід-
ність наявності достатнього страхового фонду 
у вигляді банківських резервів.

Обов’язкові резервні вимоги вперше були 
застосовані у Сполучених Штатах Америки. 
У 1913 році була створена Федеральна резервна 
система, яка передбачала, що банки резервують 
частину залучених коштів (депозитів) у встанов-
леній нормі на рахунках у Федеральних резервних 
банках. В сучасних умовах Федеральна резервна 
система США (Federal Reserve System) – це цен-
тральна установа у банківській системі, що відпо-
відає за монетарну політику США, центральний 
банк («банк банків», агент уряду при обслугову-
ванні державного бюджету) [6, с. 152]. Схематично 
структуру ФРС США відображено на рис. 1.

Федеральні резервні банки (Federal Reserve 
Banks) – це 12 окружних банків, що утворюють 
ФРС, кожний з яких є «квазігромадською, за-
реєстрованою як корпорація, інституцією, якою 
володіють приватні комерційні банки округу, що 
є членами ФРС. Ці Банки – члени ФРС купують 
акції у свого окружного ФРБ (вимога до член-
ства), і дивіденди, що сплачуються на ці акції, 
обмежуються до 6% річних» [2, с. 475].

У сучасних умовах Федеральна резервна систе-
ма США виконує чотири основні функції, зокрема:
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25 філій регіональних Федеральних резервних банків

Банки – члени ФРС

Федеральні резервні банки в містах

Рада керуючих

Федеральний комітет відкритого 
ринку Федеральна консультативна рада

Рис. 1. Організаційна структура Федеральної резервної системи США
Джерело: сформовано автором на основі [2]
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– здійснення впливу на про-

позицію грошей та кредиту;
– регулювання діяльності 

та нагляд за фінансовими інсти-
туціями;

– роль банківського та фі-
нансового представника держави;

– пропозиція платіжних по-
слуг громадянам через депозитні 
установи.

Однією із головних відміннос-
тей Федеральної резервної сис-
теми США від Центральних банків інших країн 
є її незалежність від Уряду. Звичайно, Конгрес 
може законодавчим шляхом змінювати її повно-
важення та обов’язки, але свою монетарну полі-
тику даний центральний банк здійснює самостій-
но, його рішення мають вагомий вплив на світову 
економіку, результатом його діяльності є значні 
надходження в бюджет. Також, на відміну від 
центральних банків інших країн, ФРС США –  
це приватна структура. 

Одним із головних інструментів грошово-кре-
дитної політики є ставка рефінансування або 
ключова ставка, яка встановлюється на кредити, 
що видаються кредитним організаціям. Розгля-
немо зміну ставки рефінансування ФРС США 
у 2015–2018 рр. (рис. 2).

Як бачимо з рис. 2 ставка рефінансування має 
тенденцію до підвищення. В 2008 році Федеральна 
резервна система США знизила ставку рефінансу-
вання з 4,25% до 0,25%, в 2015-2016 роках ключова 
ставка становила 0,50%, а з 2017 року – 0,75-1,50% 
і станом на травень 2018 року складає 1,75%.

Щоб здійснювати операції на відкритому рин-
ку без посилання на ці ставки, спеціально для 
ФРС США була розроблена програма кількісного 
пом’якшення (Quantitativeeasing-QE). Суть кількіс-
ного пом’якшення полягає у введенні в економіку 
додаткових грошей за рахунок викупу неліквід-
них цінних паперів. Кількісне пом’якшення істотно 
впливає на грошову масу, збільшуючи її пропози-
цію з метою збільшення кінцевого споживання [1].

Головною метою програм «Кількісного пом’як-
шення» ФРС США було розширення ресурсних 
можливостей фінансового сектора економіки для 
забезпечення стійкого економічного зростання 
і зниження рівня безробіття. Механізм реалізації 
цих програм полягає в тому, що ФРС викупо-
вує іпотечні цінні папери або державні облігації 
в обсязі, який заздалегідь оголошують для того, 
щоб знизити їх прибутковість, а відтак знизити 
відсоткові ставки за діловими паперами. В цьому 
разі викуп активів здійснює центральний банк за 
допомогою створення нових грошей, що у свою 
чергу, збільшує баланс Федерального резерву, а 
відтак призводить до збільшення грошової маси 
в економіці. Використання даного досвіду в Укра-
їні неперспективне через недостатній рівень роз-
витку фондового ринку. 

Визначальна роль центрального банку країни 
в економічному регулюванні реалізується шляхом 
виконання двох видів регулюючих функцій [3]: 

– макроекономічні, орієнтовані на забез-
печення стабільної та необмеженої купівельної 
спроможності національної валюти, утримання 
в керованих і передбачуваних рамках рівнів ін-
фляції загалом і споживчих цін зокрема (коли 

інфляційні процеси не викривлюють істотно еко-
номічну поведінку, не створюють передумов для 
ажіотажного попиту та не перешкоджають інвес-
тиціям у довгостроковий розвиток); 

– мікроекономічні, впливаючи на банків-
ську систему країни, регулюючи її стабільність, 
зокрема виступаючи у якості так званого креди-
тора останньої інстанції.

Головні цілі центральних банків світу в сучас-
них умовах включають насамперед забезпечен-
ня цінової стабільності, іншими словами – ста-
більності купівельної спроможності національної 
грошової одиниці. Однак, цінова стабільність за-
звичай не є єдиною метою діяльності централь-
них банків, і тому оцінка ефективності діяльнос-
ті центрального банку також залежить від того, 
наскільки йому вдається забезпечити досягнення 
й інших цілей та ключових завдань, які висува-
ються перед центральними банками. В таблиці 1  
представлені головні цілі центральних банків 
різних країн.

Як бачимо з табл. 1 пріоритетною метою Фе-
деральної резервної системи США є цінова ста-
більність і довгострокове економічне зростання, 
яке часто асоціюється із максимальною зайнятіс-
тю і помірною довгостроковою процентною став-
кою. Першочерговим завданням центральних 
банків Китаю та Канади є стабільність вартості 
національної валюти, на основі чого забезпечу-
ється сприяння економічному розвитку. Отже, 
найчастіше у якості головної мети (цілі) діяль-
ності центрального банку країни, а з тим – і го-
ловним завданням монетарної політики країни, 
є гарантування цінової стабільності.

Відповідно до Основних засад грошово-кре-
дитної політики на 2016–2020 роки основна ціль 
Національного банку України – досягнення ці-
нової стабільності, яка може бути забезпечена 
за допомогою режиму інфляційного таргету-
вання [5], сутність якого полягає у публічному 
оголошенні центральним банком визначених за-
вдань та цілей для зменшення рівня інфляції 
та зобов’язанні центрального банку досягати цих 
цілей протягом середньострокового періоду. Су-
часна монетарна політика Національного банку 
також спрямована на нарощення та підтримання 
достатнього рівня міжнародних резервів та моні-
торинг за процесом зростання грошових агрега-
тів відповідно до програми співпраці з МВФ.

Як бачимо, в розвинених зарубіжних країнах 
центральні банки несуть ключову відповідаль-
ність за стабілізацію макроекономічного середо-
вища і реалізацію політики зростання і розвитку. 

Висновок. Фінансова система США в міру 
свого економічного розвитку більш ніж будь-яка 
інша національна система є частиною світової 

 

0,5 0,75

1,5 1,75

0
0,5

1
1,5

2

2015 2016 2017 Травень 2018

Рис. 2. Ставка рефінансування Федеральної резервної системи США  
у 2015–2018 рр. [4]
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фінансової системи. ФРС займає визначну роль 
у банківській системі США та відповідальна за 
здійснення монетарної політики, підтримання 
рівня ліквідності, надійності, стабільності банків-
ської системи, а також бере участь у підтриманні 
та регулюванні платіжної системи країни, тобто 
виступає керуючим органом банківської системи.

Ефективність стимулюючої монетарної політи-
ки ФРС підтвердилась такими позитивними тен-
денціями як низький та помірний рівень інфляції 
при значному рівні монетарного розширення, за-
безпечення фінансової стійкості, нарощення влас-
них валютних резервів, яке дає можливість про-
вести контрольоване зниження курсу національної 
валюти для відновлення зовнішньої рівноваги.

Апробація у чистому вигляді механізму гро-
шово-кредитної політики Федеральної резервної 

системи США в Україні неможливо через недо-
сконалий стан законодавства в частині фінансової 
сфери, економічну ситуацію в країні, низку не-
вирішених проблем в банківській системі, відсут-
ність розвинутого фондового ринку та ін. Проте, 
деякі аспекти діяльності ФРС необхідно взяти до 
уваги. Насамперед, це підвищення відповідаль-
ності Національного банку України за контролем 
над фінансовими установами, за виведення їх із 
ринку з метою збереження коштів вкладників 
та, як результат, довіри до банківської системи. 
Монетарна політика НБУ має бути спрямована 
на стимулювання зростання через фінансову 
стабільність та інвестиційну активність, а також 
пільгове кредитування для малого й середнього 
бізнесу, підтримка інфраструктурних проектів 
з достатнім рівнем технологій.
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Аннотация
В статье исследуется современное состояние развития Федеральной резервной системы США и на-
личие аналогов в других странах. Рассмотрены возможности применения некоторых элементов данной 
политики в банковской сфере Украины.
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Таблиця 1
Головні цілі окремих центральних банків [3]

Цінова 
стабільність

Стабільність 
національної 

валюти
Зайнятість Фінансова 

стабільність

Сприяння 
економічному 

розвитку

Стабільність 
платіжної 
системи

Австралія * * *
Велика 
Британія * * * *

Канада * *
Китай * * *
Польща * *
Угорщина * *
США * *
Туреччина * *
Чехія * *
Швейцарія * *
Швеція * *
Японія * *
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FEATURES OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM OF THE USA

Summary
The article examines the current state of development of the Federal Reserve System of the USA and its 
analogues in other countries. Possibilities of applying some elements of this policy in the banking sphere 
of Ukraine are considered.
Keywords: the Federal Reserve System, the banking system, the central bank, the money market.


