
 

РАДА  НАЦІОНАЛЬНОГО  БАНКУ  УКРАЇНИ 

 

 

РІШЕННЯ 

від 5 вересня 2012 року № 21 

м. Київ 

 

 

Про затвердження Порядку розроблення 

Основних засад грошово-кредитної політики 

та здійснення контролю за її проведенням 

 

Відповідно до статті 8, п.п.1, 2 статті 9 Закону України 

“Про Національний банк України”, п. 4.1 Регламенту Ради Національного 

банку України Рада Національного банку України прийняла РІШЕННЯ: 

 

Затвердити Порядок розроблення Основних засад грошово-кредитної 

політики та здійснення контролю за її проведенням. 

 

 

 

 

 

Голова Ради 

Національного банку України     І.М. Прасолов 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Ради 

Національного банку України 

від 05.09.2012 р. № 21 

 

 

 

Порядок розроблення 

Основних засад грошово-кредитної політики  

та здійснення контролю за її проведенням 
 
 

Цей Порядок розроблено відповідно до статей 6, 9, 13 та 24 Закону 

України “Про Національний банк України та визначає зміст, порядок 

розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснення 

контролю за її проведенням. 
 

 

1. Загальні положення 
 

1.1. Основні засади грошово-кредитної політики визначають показники 

діяльності Національного банку України (далі – Національний банк) у 

середньостроковій перспективі для досягнення цілей Національного банку, 

визначених Законом України “Про Національний банк України, а саме:  

пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі; 

сприяння стабільності банківської системи, за умови, що це не 

перешкоджає досягненню цілі з підтримки цінової стабільності в державі; 

сприяння додержання стійких темпів економічного зростання за умови, 

що це не перешкоджає досягненню цілей, визначених у частинах другій та 

третій цього пункту.  

 

1.2. При розробленні Основних засад грошово-кредитної політики 

використовуються макроекономічні показники, розраховані Кабінетом 

Міністрів України, та беруться до уваги прогнозні оцінки макроекономічної 

динаміки, розроблені у Національному банку України. 

 

1.3. Рада Національного банку України (далі – Рада Національного банку) 

має право вносити зміни до Основних засад грошово-кредитної політики у разі 

уточнення основних параметрів економічного та соціального розвитку України.  
 
 

2. Структура і зміст Основних засад грошово-кредитної політики та 

інформаційна база для їх розроблення 
 

2.1. Основні засади грошово-кредитної політики є документом, який 

розробляється щорічно і має містити: 
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стислий огляд стану та основних тенденцій розвитку економіки України, її 

фінансової та грошово-кредитної сфер; 

очікувані зміни зовнішніх та внутрішніх економічних чинників та їх вплив 

на стан грошово-кредитного ринку; 

основні прогнозні показники економічного розвитку на наступний рік та 

середньостроковий період; 

окреслення основних ризиків та загроз щодо забезпечення цінової 

стабільності, стабільного функціонування фінансових ринків та ефективного 

розвитку економіки; 

основні прогнозні показники розвитку грошово-кредитної сфери на 

наступний рік та середньостроковий період; 

завдання та цільові орієнтири грошово-кредитної політики на наступний 

рік та середньостроковий період; 

основні принципи напрями діяльності Національного банку України по 

забезпеченню реалізації визначених цілей та завдань грошово-кредитної 

політики. 

 

2.2. Правління Національного банку в термін до 20 серпня надає Раді 

Національного банку пропозиції стосовно розроблення Основних засад 

грошово-кредитної політики, які містять матеріали, визначені у пункті 2.1 цього 

Порядку, а також аналітичні, статистичні, прогнозні і інформаційні матеріали 

щодо: 

економічного і соціального розвитку України; 

стану платіжного балансу та зовнішнього боргу України; 

розвитку грошово-кредитного ринку, механізмів та інструментів його 

регулювання; 

розвитку банківської системи України; 

зобов’язань, умов та ходу виконання програм із міжнародними 

фінансовими організаціями, які безпосередньо стосуються проведення грошово-

кредитної політики. 

 

2.3. Матеріали для розроблення Основних засад грошово-кредитної 

політики мають включати табличну інформацію щодо показників які 

характеризують: 

динаміку інфляції та валютного курсу (додаток 1); 

динаміку грошових агрегатів (додаток 2); 

соціально-економічне становище України (додаток 3); 

прогнозні макроекономічні, фінансові та монетарні показники (додаток 4). 

 

 

3. Порядок підготовки Основних засад грошово-кредитної політики 

 

3.1. Проект Основних засад грошово-кредитної політики готується з 

використанням матеріалів, наданих Правлінням Національного банку та 

пропозицій отриманих від членів Ради Національного банку.  
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3.2. Для підготовки проекту Основних засад грошово-кредитної політики 

створюється робоча група з числа членів Ради Національного банку, керівників 

та фахівців структурних підрозділів Національного банку. Рада Національного 

банку визначає керівника робочої групи з числа членів Ради Національного 

банку. Апарат Ради Національного банку здійснює організаційно-технічне 

забезпечення діяльності робочої групи, включаючи технічну підготовку проекту 

Основних засад грошово-кредитної політики. 

 

3.3. Проект Основних засад грошово-кредитної політики вноситься 

Головою Ради Національного банку України або керівником робочої групи на 

розгляд Ради Національного банку для прийняття рішення. 

 

3.4. Рада Національного банку до 10 вересня приймає рішення про 

схвалення Основних засад грошово-кредитної політики, публікує їх в офіційних 

виданнях та подає щорічно до 15 вересня до Верховної Ради України для 

інформування. 

 

3.5. Голова Ради Національного банку після схвалення Основних засад 

грошово-кредитної політики проводить прес-конференцію. 

 

 

4. Контроль за проведенням грошово-кредитної політики 

 

4.1. Контроль за проведенням грошово-кредитної політики здійснюється 

Радою Національного банку шляхом аналізу показників динаміки грошово-

кредитної сфери протягом звітного періоду у співставленні із цілями та 

завданнями грошово-кредитної політики, які визначені в Основних засадах 

грошово-кредитної політики. 

 

4.2. Правління Національного банку щоквартально, протягом перших 25 

днів кварталу, наступного за звітним, надає Раді Національного банку 

інформацію про виконання Основних засад грошово-кредитної політики, яка 

має містити аналіз: 

економічного і соціального розвитку України за звітний період, у тому 

числі динаміки валового внутрішнього продукту, показників інфляції та 

факторів її формування, проведення бюджетної політики, змін в соціальній 

сфері та інше;  

грошово-кредитного ринку, у тому числі динаміки і джерел формування 

монетарної бази, структури грошової маси, кредитів, депозитів, вартості коштів,  

міжбанківського та готівкового сегментів валютного ринку України, рівня та 

динаміки обмінних курсів, стану міжнародних резервів та інше; 

реалізації грошово-кредитної політики, використання інструментів, за 

допомогою яких здійснювалось регулювання грошово-кредитного ринку та 
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заходів, які вживалися для забезпечення виконання цілей та завдань, визначених 

Основними засадами грошово-кредитної політики. 

 

4.3. Засідання Ради Національного банку з питання контролю за 

проведенням грошово-кредитної політики проводяться щоквартально.  

Матеріали до такого засідання, включаючи проект рішення, готує робоча група 

створена відповідно до пункту 3.1 цього Порядку.  

 

4.4. Під час засідання Ради Національного банку з питання контролю за 

проведенням грошово-кредитної політики заслуховується доповідь Голови Ради 

Національного банку України або керівника робочої групи. Позицію Правління 

Національного банку представляє особа, уповноважена на це Головою 

Національного банку. 

 

 

 

 

 

Голова Ради 

Національного банку України     І.М. Прасолов 
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Додаток 1  

 

Показники, які характеризують динаміку інфляції та валютного курсу  

 

№ 

п/п 
Показники 

Три роки, що передують поточному Станом 

на 

поточну 

дату 
рік рік рік 

        Інфляція 

1. Дефлятор ВВП  

(середній за рік) 
    

2. Приріст індексу 

споживчих цін 
    

в середньому за рік, %     

грудень до грудня 

попереднього року, %  
    

3. Приріст індексу цін 

виробників 
    

в середньому за рік, %     

грудень до грудня 

попереднього року, %  
    

4. Базова інфляція     

в середньому за рік, %     

грудень до грудня 

попереднього року, %  
    

        Обмінний курс гривні до іноземних валют 

5. Офіційний курс гривні 

до долара США 
    

середньорічний     

на кінець року     

6. Офіційний курс гривні 

до євро 
    

середньорічний     

на кінець року     

7. Офіційний курс гривні 

до російського рубля 
    

середньорічний     

на кінець року     

8. Реальний ефективний 

обмінний курс гривні 
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Додаток 2 

Показники, які характеризують динаміку грошових агрегатів 

 

№ 

пп 

Показники Три роки, що передують 

поточному 

Станом 

на 

поточну 

дату 
рік рік рік 

1. Монетарна база, млн. грн.     

приріст до попереднього року, %     

2. Гроші в обігу поза банками (М0),  

млн. грн. 

    

приріст до попереднього року, %     

питома вага в структурі (М3), %     

3. Переказні кошти в національній 

валюті, млн. грн. 

    

приріст до попереднього року, %     

питома вага в структурі (М3), %     

4. Грошовий агрегат (М1), млн. грн.     

приріст до попереднього року, %     

5. Переказні кошти в іноземній 

валюті, млн. грн. 

    

приріст до попереднього року, %     

питома вага в структурі (М3), %     

6. Інші кошти в банках у національній 

та іноземній валюті, млн. грн. 

    

приріст до попереднього року, %     

Частка у загальному обсязі 

строкових коштів, %  

    

7. Грошовий агрегат (М2), млн. грн.     

приріст до попереднього року, %     

8. Цінні папери власного боргу банків, 

крім акцій, у національній та 

іноземній валютах, 

млн. грн. 

    

приріст до попереднього року, %     

питома вага в структурі (М3), %     

9. Грошова маса (М3), млн. грн.     

приріст до попереднього року, %     

10. Грошова маса в іноземній валюті, 

 млн. дол. США 

    

приріст до попереднього року, %     

11. Питома вага іноземної валюти в 

грошовій масі (М3), %  

(рівень доларизації) 
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продовження додатку 2 

12. Рівень монетизації, %     

13. Грошовий мультиплікатор 

(відношення М3 до монетарної 

бази) 

    

14. Швидкість обігу грошей 

 (відношення номінального ВВП до 

агрегату М3) 
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Додаток 3 

Показники, які характеризують соціально-економічне становище України 

 

№ 

пп 

Показники Три роки, що 

передують поточному 

Стано

м на 

поточ

ну 

дату 

рік рік рік 

1. Реальний сектор     

1.1. Номінальний ВВП (млн. грн.), у т.ч.     

 Кінцеве споживання     

 приватне     

 державне     

 Валове нагромадження      

 у т.ч. валове нагромадження  

основного капіталу 

    

 Чистий експорт товарів та 

нефакторних послуг 

    

1.2. Реальний ВВП, % приріст до 

попереднього року 

    

 Кінцеве споживання     

 приватне     

 державне     

 Валове нагромадження основного 

капіталу 

    

2. Зовнішній сектор     

2.1. 

* 

Баланс рахунку поточних операцій 

(млн. дол. США), у т.ч. 

    

 Експорт товарів та послуг     

 Імпорт товарів та послуг     

 Доходи (сальдо)     

 Поточні трансфери (сальдо)     

2.2.

* 

Рахунок операцій з капіталом та 

фінансових операцій (млн. дол. США) у 

т.ч. 

    

 Прямі інвестиції     

 Середньо- та довгострокові кредити     

 Короткостроковий капітал     

2.3. Валовий зовнішній борг України  

(млн. дол. США), у т.ч. 

    

 короткостроковий     

 довгостроковий     
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продовження додатку 3 

2.4. Зовнішній борг сектору загально- 

Державного управління та органів 

грошово-кредитного регулювання, млн. 

дол. США 

    

 – у % до ВВП     

2.5. Зовнішній борг банківського та інших 

секторів,  

 млн. дол. США 

    

 – у % до ВВП     

3. Державні фінанси     

3.1 Доходи державного бюджету,  

млн. грн. 

    

 – у % до ВВП     

3.2. Видатки державного бюджету,  

млн. грн. 

    

 – у % до ВВП     

 у т.ч. на обслуговування боргу,  

млн. грн. 

    

 – у % до ВВП     

3.3. Надходження від приватизації,  

млн. грн. 

    

3.4. Кредитування, млн..грн.     

3.5 Сальдо державного бюджету (“–” 

дефіцит/ “+”профіцит), млн.грн. 

    

 – у % до ВВП     

4. Гроші та кредит     

4.1. Обсяг торгів на міжбанківському 

валютному ринку (з НБУ), 

млн. дол. США 

    

 – продаж     

 – купівля     

4.2. Операції з готівковою іноземною 

валютою, млн. дол. США 

    

 – продаж уповноваженими установами     

 – купівля уповноваженими установами     

4.3. Валові міжнародні резерви НБУ, 

млн. дол. США 

    

 приріст до попереднього року, %     

4.4. Випуск коштів в обіг (млн. грн.) у т.ч.     

 – через валютний ринок     

 – через фондовий ринок     

 – через кредитний ринок     
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продовження додатку 3 

4.5. Облікова ставка НБУ     

 – встановлена, %     

 – середньозважена, %     

4.6. Фактична ставка за інструментами 

рефінансування усього, % 

    

4.7. Нормативи обов’язкового резервування     

 – за короткостроковими вкладами 

юридичних осіб  

    

 в національній валюті, %     

 в іноземній валюті, %     

 – за короткостроковими вкладами 

фізичних осіб 

    

 в національній валюті, %     

 в іноземній валюті, %     

 – за довгостроковими вкладами 

юридичних осіб  

    

 в національній валюті, %     

 в іноземній валюті, %     

 – за довгостроковими вкладами фізичних 

осіб 

    

 в національній валюті, %     

 в іноземній валюті, %     

 – за іншими залученими коштами      

 в національній валюті, %     

 в іноземній валюті, %     

 – за коштами, залученими банками від 

банків-нерезидентів та фінансових 

організацій-нерезидентів 

    

 в національній валюті, %     

 в іноземній валюті, %     

4.8. Процентні ставки комерційних банків, %     

 середньозважені     

 за кредитами     

 – в національній валюті     

 – в іноземній валюті     

 за депозитами     

 – в національній валюті     

 – в іноземній валюті     

 на кінець року     

 за кредитами     

 – в національній валюті     

 – в іноземній валюті     

 за депозитами     
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 – в національній валюті     

 – в іноземній валюті     

4.9. Заборгованість за кредитами, наданими 

банками, млн. грн. 

    

 – в національній валюті     

 частка у загальному обсязі наданих 

кредитів, % 

    

 приріст до попереднього року, %     

 – в іноземній валюті     

 частка у загальному обсязі наданих 

кредитів, % 

    

 приріст до попереднього року, %     

4.10

. 

Вклади населення, млн. грн.     

 – в національній валюті     

 частка у загальному обсязі вкладів, %     

 приріст до попереднього року, %     

 – в іноземній валюті     

 частка у загальному обсязі вкладів, %     

 приріст до попереднього року, %     

5. Банківська система     

5.1. Кількість банків за реєстром     

 у т.ч. з іноземним капіталом     

 приріст до попереднього року, %     

5.2. Сплачений статутний капітал діючих 

банків, млн. грн. 

    

 приріст до попереднього року, %     

 у т.ч. іноземний     

 частка у загальному сплаченому 

статутному капіталі банківської 

системи, % 

    

 приріст до попереднього року, %     

5.3. Загальні активи банків, млн. грн.     

 у т.ч. з іноземним капіталом     

6. Соціальні показники     

6.1. Середньорічна чисельність наявного 

населення, тис. чол. 

    

 зміни у % до попереднього року     

6.2. Чисельність працівників зайнятих у 

всіх сферах економічної діяльності, тис. 

чол. (на кінець періоду) 

    

 зміни у % до попереднього року     
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6.3. Чисельність зареєстрованих 

безробітних, тис. чол. (на кінець 

періоду) 

    

 Рівень зареєстрованого безробіття, % 

(на кінець періоду) 

    

6.4. Доходи населення, млн. грн.     

 Реальний доход  

у % до попереднього року 

    

 Реальний наявний доход 

у % до попереднього року 

    

6.5. Витрати на придбання товарів та 

послуг, млн. грн. 

    

6.6. Заощадження, млн. грн.     

6.7. Середньомісячна заробітна плата 

штатних працівників, грн. 

    

 реальне приріст,  

у % до попереднього року 

    

 питома вага оплати праці в доходах 

населення, % 

    

* – форма представлення платіжного балансу буде змінена у 2012 році у зв’язку з 

переходом до складання та розповсюдження статистики платіжного балансу відповідно до 

вимог 6-го видання Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції. 

 

 



Додаток 4 

Прогнозні макроекономічні, фінансові та монетарні показники 

 

№ 

п/п 

 

Показники 

 

Поточний 

рік 

 

Наступний 

рік 

Два роки, що 

слідують за 

наступним 

рік рік 

1. Валовий внутрішній 

продукт: 

    

номінальний, млрд. грн.     

реальний, % до 

відповідного періоду 

минулого року 

    

2. Дефіцит (профіцит) 

державного бюджету, млн. 

грн. 

    

3. * Платіжний баланс, млн. 

дол.США 

    

баланс рахунку поточних 

операцій, млн. дол. США 

    

сальдо рахунку операцій з 

капіталом та фінансових 

операцій, млн. дол. США 

    

4. Монетарна база, млрд.грн.     

приріст до попереднього 

року, % 

    

5.  Грошова маса (М3),  

млрд. грн. 

    

приріст до попереднього 

року, % 

    

6. Швидкість обігу грошей 

(відношення номінального 

ВВП до агрегату М3) 

    

7. Інфляція     

7.1. Приріст індексу споживчих 

цін 

    

в середньому за рік, %     

грудень до грудня 

попереднього року, % 

    

7.2. Приріст індексу цін 

виробників 

    

в середньому за рік, %     

грудень до грудня 

попереднього року, % 
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7.3. Базовий індекс споживчих 

цін 

    

в середньому за рік, %     

     

грудень до грудня 

попереднього року, % 

    

* – форма представлення платіжного балансу буде змінена у 2012 році у зв’язку з 

переходом до складання та розповсюдження статистики платіжного балансу відповідно до 

вимог 6-го видання Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції. 

 


