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Стабілізаційна політика – це система державних заходів, які спрямовані на зменшення 

економічних коливань з метою підтримки оптимального рівня інфляції та повної зайнятості 
Для досягнення цієї мети держава може використовувати певні інструменти та засоби, а 

також різні види макроекономічного регулювання, зокрема монетарну політику. 
Монетарна політика – це комплекс взаємопов’язаних заходів щодо зміни пропозиції 

грошей, здійснюваних Центральним банком. Заходи монетарної політики через процентну 
ставку впливають на фінансовий ринок, який, в свою чергу, впливає на реальний сектор 

економіки та зайнятість. Для досягнення макроекономічної стійкості важлива послідовність 
монетарних заходів з метою протидії різким циклічним коливанням індикаторів грошового 

ринку. Однак, аналіз динаміки зміни грошових коштів та депозитів Національного банку 
України свідчить про значну волатильність  цієї складової активів НБУ (рис. 1)  

 

 
Рис.1 – Грошові кошти та депозити у структурі активів Національного банку України, 

млн. грн. [1] 
 

Зміна обсягу готівки та депозитів у 2012 - 2013 роках є незначною, великих коливань не 
спостерігалось. Але в 2014 році трикратне зменшення змінюється на трикратне зростання у 

наступному 2015 році. Подібні хвиля продовжуються протягом 2016-2018 років. При цьому 
причини такої циклічності є різними. На динаміку 2012-2014 років вплинули політична та 

економічна кризи, які відбувалися у той період. У 2015 році відбувся великий стрибок вгору, 
що свідчить про результативність заходів щодо підвищення автономності НБУ. Крім того у 

цей рік оголошено перехід до інфляційного таргетування, у зв’язку з чим характер 
взаємовідносин між урядом і центральним банком в Україні змінився. З цього періоду НБУ 

позбавився фіскального домінування та отримав можливість проводити незалежну 
монетарну політику, спрямовану на забезпечення цінової стабільності. У 2016-2017 роках 

спостерігається стрімке падіння готівкових активів НБУ, що можна пов’язати з жорсткою 
монетарною політикою як засіб протидії інфляції.. Однак, зміна вектору руху у 2018 році 

змушує говорити про недостатню стійкість головного регулятора до внутрішніх та зовнішніх 
загроз, однією з яких є низький рівень довіри до НБУ.  
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