
 

РАДА  НАЦІОНАЛЬНОГО  БАНКУ  УКРАЇНИ 
 
 

РІШЕННЯ 
від 26 квітня 2012 року  № 2 

м. Київ 
 
 

Про стан виконання Основних засад грошово-кредитної політики 
на 2009, 2010 і 2011 роки та у І кварталі 2012 року 

 
Відповідно до п.п. 2, 3, 12, 13 статті 9 Закону України “Про Національній 

банк України” Рада Національного банку України прийняла РІШЕННЯ: 
 
1. Взяти до відома інформацію Правління Національного банку 

України про підсумки виконання Основних засад грошово-кредитної 
політики на 2009, 2010 і 2011 роки та у І кварталі 2012 року. 

 
2. Визнати, що здійснення грошово-кредитної політики у ці періоди 

забезпечувало адекватність застосовуваних монетарних заходів тим 
процесам, які відбувалися на макроекономічному рівні та дало змогу 
забезпечити виконання основної конституційної функції Національного 
банку України – забезпечення стабільності грошової одиниці України. 

 
3. Рекомендувати Правлінню Національного банку України: 

1) забезпечити тісну взаємодію з Урядом у питаннях узгодження 
грошово-кредитної та фіскальної політики в напрямку розвитку фінансового 
сектору і забезпечення стійкості фінансової системи та мінімізації ризиків 
для забезпечення стабільності національної валюти; 

2) використовуючи наявні інституційні механізми та операційні 
важелі, посилити ефективність здійснюваних заходів щодо підтримання 
стійкості банківської системи, стимулювання процесів кредитування 
реального сектора економіки, сприяти забезпеченню фінансової стабільності 
в державі; 

3) з метою забезпечення підтримки ліквідності банків в умовах 
обмеженого доступу до зовнішніх ринків розглянути можливість збільшення 
термінів проведення операцій рефінансування; 

4) активізувати роботу щодо збільшення використання 
національних валют у розрахунках за експортно-імпортними операціями 
у двосторонній торгівлі, у т.ч. через укладання відповідних угод 
з центральними банками країн – торговельних партнерів України; 

5) враховуючи виключну важливість забезпечення вчасних 
розрахунків за природний газ, а також їх вплив на стан платіжного балансу та 
валютного ринку вжити заходів щодо стимулювання збільшення обсягу 
пропозиції російських рублів на міжбанківському валютному ринку; 
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6) терміни запровадження можливих подальших заходів 

з лібералізації валютного ринку, які потенційно можуть збільшити попит на 
іноземну валюту на внутрішньому ринку, тісно ув’язувати із термінами 
отримання Україною коштів від Міжнародного валютного фонду та інших 
глобальних інституцій. 

 
4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України: 

1) сприяти відновленню програми «Стенд-бай» з Міжнародним 
валютним фондом, а також залученню коштів інших глобальних інституцій 
(Світовий банк, ЄС); 

2) вжити заходів щодо диверсифікації джерел фінансування 
дефіциту бюджету, у т.ч. через залучення коштів населення шляхом випуску 
державних боргових зобов’язань для фізичних осіб; 

3) посилити інвестиційну спрямованість бюджету через 
активізацію використання механізму компенсації частини процентної ставки 
за кредитами, які надаються для фінансування пріоритетних проектів 
розвитку економіки; 

4) спільно з Національним банком України вжити заходів щодо 
подальшого розвитку фондового ринку як ключового елемента 
акумулювання інвестиційних ресурсів, зокрема в частині удосконалення 
національної депозитарної системи (у через створення єдиного 
депозитарного простору) та стимулювання укладання угод на організованому 
сегменті ринку. 
 
 
 
 
 
Голова Ради 
Національного банку України     І.М. Прасолов 


