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У прагненні до ефективного роз-
витку фінансової системи України та
стабільного функціонування банківської
системи важливого значення набуває
вдосконалення банківської діяльності
в державі та її ефективне правове
регулювання. Належне правове регу-
лювання грошово-кредитних відно-
син сприяє надійності функціонуван-
ня фінансової системи в цілому,тож для
забезпечення стабільності грошового
обігу держава, як визначено Консти-
туцією України, уповноважує Націо-
нальний банк України (далі – НБУ)
на проведення відповідної політики.

Грошово-кредитну політику від-
повідно до Закону України «Про На-
ціональний банк України» [1] слід
тлумачити як систему заходів із регу-
лювання грошового обігу та кредиту,
які спрямовані на економічне зростан-
ня, стримування інфляції, забезпечення
стабільності грошової одиниці Украї-
ни, забезпечення зайнятості населення,

регулювання платіжного балансу з
метою збалансування і задоволення
суспільного попиту на гроші.

Правові питання регулювання гро-
шового обігу аналізувались у працях
Л.К.Воронової,Є.О. Алісова,О.П.Ор-
люк, О. А. Костюченко, Д. О. Геть-
манцева, І. Б. Заверухи, В. К. Шкарупи,
К. П. Кучерявенка, О. О. Качана,
В. В. Козюка, Н. І. Костіна, Т. А. Лат-
ковської, М. І. Савлука, А. О. Селіва-
нова та ін. Утім, діяльність НБУ з
регулювання грошової маси в сучас-
них умовах розвитку банківських право-
відносин з метою визначення способів
удосконалення правових заходів потре-
бує дослідження.

Діяльність НБУ з регулювання
грошово-кредитної сфери обумовлює-
ться не лише необхідністю стабіліза-
ції грошової маси, а й необхідністю
захисту інтересів клієнтів банків, за-
безпечення без ризикової діяльності
всієї банківської системи та іншими
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факторами [2, c. 247]. Тому з усіх захо-
дів центрального банку з регулювання
грошово-кредитної політики важливе
значення мають заходи регулювання
обігу грошової маси, її структури,
параметрів та ін., себто тих елемен-
тів, які складають пропозицію гро-
шей. Це положення може бути обране
як критерій для відмежування право-
відносин, які складають зміст грошово-
кредитної політики держави в системі
формування, розподілу та використан-
ня публічних фінансових ресурсів.

Метою цього дослідження є аналіз
змісту правовідносин із регулювання
грошово-кредитної політики держави
та надання авторських доказів їхньої
фінансово-правової природи, що потре-
бує вивчення регуляторної політики
НБУ як головного банку держави, від-
повідального за стабільне використан-
ня публічних фінансових ресурсів.

Основними економічними засо-
бами і методами грошово-кредитної
політики є регулювання обсягу гро-
шової маси через:1) визначення та регу-
лювання норм обов’язкових резервів
для комерційних банків; 2) процентну
політику; 3) рефінансування комер-
ційних банків; 4) управління золото-
валютними резервами; 5) операції з
цінними паперами (крім цінних папе-
рів, що підтверджують корпоративні
права), зокрема з казначейськими
зобов’язаннями, на відкритому ринку;
6) регулювання імпорту та експорту
капіталу; 7) емісія власних боргових
зобов’язань та операції з ними [3, c. 4].

Стратегічна ціль грошово-кредит-
ної політики має бути підпорядкова-
ною загальним стратегічним цілям
соціально-економічної політики дер-
жави: стабілізації сукупного обсягу
виробництва, зайнятості та рівня цін.
Тактичною метою політики є забез-
печення внутрішньої стабільності гро-
шей, тобто оптимальної рівноваги
між попитом і пропозицією грошей.
Визначаючи тактичні й оперативні
завдання грошово-кредитної політи-
ки, потрібно враховувати необхідність

її диференціації залежно від конкрет-
ної макроекономічної ситуації [4, c. 36].
Оскільки Конституція України покла-
дає на НБУ обов’язок забезпечувати
стабільний грошовий обіг, цілком
логічно вважати НБУ відповідним су-
б’єктом грошово-кредитної політики
з владними повноваженнями.

Предметом правового регулюван-
ня у сфері грошово-кредитної полі-
тики дослідники вирізняють такі еле-
менти:

1) відносини з регламентації гро-
шово-кредитної політики як правової
категорії (визначення, встановлення
концептуальних положень та ін.);

2) відносини з визначення деяких
параметрів грошово-кредитної полі-
тики (грошово-кредитна система, цілі,
індикатори та ін.);

3) організаційно-правові основи
формування, прийняття Основних засад
грошово-кредитної політики, її реалі-
зації та контролю за її здійсненням;

4) коло суб’єктів, уповноважених
здійснювати грошово-кредитну полі-
тику, визначення їхніх завдань, функ-
цій і компетенції;

5) основні засоби і методи (інстру-
менти) грошово-кредитної політики;

6) відносини з комерційними бан-
ками з приводу реалізації грошово-
кредитної політики;

7) кожен із засобів чи методів
(інструментів) грошово-кредитної по-
літики (наприклад, порядок формуван-
ня обов’язкових резервів);

8) заходи відповідальності за неви-
конання встановлених вимог;

9) інші відносини, пов’язані зі здійс-
ненням грошово-кредитної політики
[4, c. 37].

Отже, зміст цих відносин, які є пред-
метом правового регулювання, має пе-
реважно фінансово-правовий характер.

Враховуючи ці елементи грошо-
во-кредитної політики, за різними кри-
теріями дослідники виокремлюють де-
кілька груп правовідносин:

а) за змістом правового регулю-
вання можна вирізнити відносини між
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вищими органами державної влади і
Національним банком з приводу за-
кріплення основ проведення грошово-
кредитної політики, а також відносини
в ході реалізації грошово-кредитної
політики;

б) за предметом правового регу-
лювання це є відносини з визначення
статусу НБУ у сфері грошово-кре-
дитної політики (завдання, функції,
компетенція та ін.), делегування йому
повноважень щодо здійснення грошо-
во-кредитної політики, а також відно-
сини з приводу її реалізації. Акти, які
регулюють ці відносини (в основному
це акти НБУ), визначають основні
параметри грошово-кредитної політи-
ки (цілі, засоби, методи та ін.);

в) за характером предмета право-
вого регулювання можна вирізнити від-
носини, які виникли та існують лише
як компонент грошово-кредитної
політики (наприклад, це обов’язкове
резервування коштів), та відносини,
які випливають із діяльності центро-
банку (наприклад, як кредитора остан-
ньої інстанції), а не внаслідок грошово-
кредитної політики, але в яких вона
активно здійснюється центральним
банком (наприклад, це операції з цінни-
ми паперами чи регулювання імпорту
та експорту) [5, c. 87].

До заходів НБУ, які не охоплю-
ються поняттям грошово-кредитної
політики, не потрапляють або потрап-
ляють, побічно такі заходи адміністра-
тивного регулювання, як реєстрація
банків, ліцензування їхньої діяльності,
встановлення вимог та обмежень
щодо діяльності банків, застосування
санкцій та ін., що прямо не впливають
на грошову пропозицію (побічно на
неї впливає велика кількість факто-
рів). З індикативних заходів не можна
віднести до засобів грошово-кре-
дитної політики встановлення обо-
в’язкових економічних нормативів,
встановлення норм відрахувань до ре-
зервів на покриття ризиків від актив-
них банківських операцій (їхня мета –
захист інтересів клієнтів та безризи-

кова банківська діяльність), а також
кореспондентські відносини.

Всі заходи НБУ здійснюються у
сфері відносин із банками і зводяться
до регулювання діяльності банків, що
прямо зазначається у ст. 14 Закону
України «Про Національний банк
України». Правління Національного
банку згідно з Основними засадами
грошово-кредитної політики через
відповідні монетарні інструменти та
інші засоби банківського регулюван-
ня забезпечує реалізацію грошово-
кредитної політики, організує вико-
нання інших функцій [1, cт. 14].

Отже, грошово-кредитна політика
є самостійною категорією, але засоби
і методи, які застосовуються в процесі
її реалізації, належать до банківського
регулювання (в тій частині, що сто-
сується регулювання грошової пропо-
зиції), проведення якого покладається
на НБУ, і свідчить про імперативний
зміст цих відносин.

Засоби і методи грошово-кредит-
ної політики виступають інструмен-
том досягнення поставлених державою
цілей, вирізняючись з-поміж інших
елементів цієї системи особливою
спрямованістю на регулювання безпо-
середньо грошової пропозиції, тобто
кількості грошей в обігу, їхньої струк-
тури та ін. Характеризуючи загальну
тенденцію їх застосування, О. П. Орлюк
зазначає, що «грошово-кредитна полі-
тика повинна здійснюватись «пасив-
но», тобто так, щоб інфляція, про-
центні ставки, реальний обмінний
курс тощо визначалися ринковими
факторами без активного централізо-
ваного управління грошово-кредит-
ною системою» [6, с. 137]. Ведення
грошово-кредитної політики суто
ринковими методами було б ідеаль-
ним варіантом, який означав би повну
гармонію інтересів центрального і
комерційних банків, однак на практи-
ці такого збігу інтересів немає: інте-
реси грошово-кредитної політики не
становлять предмета інтересів жод-
ного комерційного банку, який не в
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змозі впливати на всю грошову про-
позицію, а це викликає необхідність
застосування владних, імперативних
методів.

Відповідно до ст. 66 Закону Украї-
ни «Про банки і банківську діяльність»
визначено форми (адміністративну та
індикативну) та методи державного
регулювання діяльності банків. Якщо
засоби адміністративного регулюван-
ня передбачають систему владних
приписів, то засоби і методи індика-
тивного регулювання передбачають
як владні приписи, так і ряд інстру-
ментів, які юридично не обмежують
волі суб’єктів відносин у сфері грошо-
во-кредитної політики – визначення
процентних ставок, рефінансування
банків, кореспондентські відносини,
управління золотовалютними резер-
вами, зокрема валютні інтервенції,
операції з цінними паперами на від-
критому ринку [7].

Слід звернути увагу на те, що 
воля суб’єктів правовими нормами
тут не обмежується, але всі ці інстру-
менти становлять поняття «регулю-
вання». Звідси можна зробити висно-
вок, що регулюванням охоплюється
юридичні та економічні аспекти від-
носин НБУ і комерційних банків.
Однак статус НБУ як органу управ-
ління і здійснення ним регулювання
надає цим відносинам управлінський
характер. Сама по собі участь НБУ 
у відносинах цивільно-правового ха-
рактеру означає здійснення ним ре-
гулювання відповідних відносин, інак-
ше НБУ в них просто не брав би 
участі. У цих випадках юридична
обов’язковість змінюється на еконо-
мічний примус.

Методи правового регулювання
відносин у сфері грошово-кредитної
політики вирізняються особливим
поєднанням імперативності (метод
владних приписів) і диспозитивного.
У процесі проведення грошово-
кредитної політики НБУ викори-
стовує не лише владні методи, до
яких треба віднести, насамперед, обо-

в’язкове резервування, засноване на
владному імперативному методі ре-
гулювання, а й економічні методи
регулювання, методи непрямого впли-
ву, які не несуть у собі владності при-
писів, але вкупі з іншими методами
регулювання грошового обігу ство-
рюють певні економічні умови, що
спонукають суб’єкта до передбачува-
ної НБУ поведінки, яка може бути
прогнозована і навіть спланована 
[2, с. 138].

У фінансово-правовій літературі
зазначається, що «метод фінансового
права, як і у всіх галузях публічного і
приватного права, – це юридичні при-
йоми і способи, якими держава впли-
ває на суб’єктів відносин, що регу-
люються нормами конкретних галузей
права»; «фінансовому праву власти-
вий метод державно-владних припи-
сів…, тобто обов’язкова сторона
фінансово-правових відносин – орган
державної влади чи орган місцевого
самоврядування, підтримуючи публіч-
ний фінансовий інтерес, дає обов’яз-
кові приписи іншій стороні в області
фінансів» [8].

На нашу думку, основний метод
фінансово-правового регулювання –
імперативний, що проявляється у влад-
них приписах одним учасникам фінан-
сових відносин зі сторони інших,
які виступають від імені держави чи
муніципальних утворень і наділені
відповідними повноваженнями.

У банківському праві, як зазначає
Ю. В. Ващенко, «можна констатувати
відсутність однорідних відносин, від-
мінних від відносин, які регулюються
іншими галузями права, зокрема фі-
нансового, цивільного, господарсько-
го» і, «враховуючи неоднорідність від-
носин, які виникають у сфері банків-
ської діяльності, для їх регулюван-
ня застосовуються обидва методи: і
метод владних приписів (імператив-
ний метод), і диспозитивний метод»
[9, с. 124].

Цей же момент відмічає і І. Б. За-
веруха: «Реалізація грошово-кредит-
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ної політики держави передбачає за-
стосування центральним банком адмі-
ністративних та індикативних методів
регулювання, де однозначно проявляє-
ться метод владних приписів – імпера-
тивний метод правового регулювання»
[10, с. 10].

Отже, до методів реалізації грошо-
во-кредитної політики відносять як адмі-
ністративні, так і індикативні методи
регулювання. Відповідно до ст. 66 За-
кону України «Про банки і банківську
діяльність» установлено як адміністра-
тивні, так і ринкові методи регулю-
вання банківської діяльності [7, cт. 66].
Наприклад, обов’язкове резервування
коштів чи обов’язковий продаж ва-
люти (формально його не віднесено
законом до засобів грошово-кредит-
ної політики) багато в чому нагаду-
ють оподаткування за відсутністю,
щоправда, головної ознаки – переходу
права власності на певні суми коштів
[3, c. 7].

Неоднорідність предмета і методів
правового регулювання обумовлює
те, що відносини у сфері грошово-
кредитної політики регламентовано
нормами різних галузей права. З при-
воду інституту грошово-кредитної
політики можна сказати, що його
основи навіть більшою мірою нале-
жить до інститутів фінансового права,
ніж навіть банківського.

Грошово-кредитна політика скла-
дає предмет фінансово-правового
регулювання в тому плані, що пред-
метом цієї галузі права є відносини,
які опосередковують основні засади
діяльності держави у сфері руху
публічних фінансових ресурсів. Кон-
ституція України визначила НБУ упов-
новаженим і відповідальним за здій-
снення грошово-кредитної політики.
Норми конституційного права регулюють
також порядок розгляду Верховною
Радою України питань, пов’язаних зі
здійсненням грошово-кредитної полі-
тики, як і всіх найважливіших полі-
тичних питань, наприклад, заслухову-
вання інформації НБУ про Основні

засади грошово-кредитної політики
на відповідний рік. Порядок прове-
дення такої роботи, парламентських
слухань та ін. врегульовано регламен-
том Верховної Ради України [11].

Проте норми конституційного
права окреслюють зовнішні обриси
грошово-кредитної політики, але не
розкривають її внутрішнього змісту,
який складають фінансові відносини,
що вирізняються специфікою пред-
мета правового регулювання. Вона
полягає в тому, що фінансові питання
є необхідним акомпанементом будь-
яких практичних заходів, але це не
змінює їхньої предметної приналежності
і фінансово-правового змісту – навіть
у рамках будь-якої діяльності фінансові
відносини посідають особливе місце і
відокремлені від інших питань. Тому
«змістовне наповнення» адміністра-
тивного права в частині питань дер-
жавної політики передбачає пізнання
глибокого економічного змісту і при-
роди кожного з видів відносин (тут –
банківських відносин).

Відносини зі здійснення грошово-
кредитної політики виникають із
проведенням грошової емісії, тобто
це є відносини з виникнення і регулю-
вання грошового обігу,який традиційно
долучається до предмета фінансового
права [9, c. 7].

Визначаючи предмет фінансового
права, академік Л. К. Воронова відзна-
чає, що ним є суспільні відносини, які
виникають у процесі мобілізації грошо-
вих ресурсів у централізовані та децен-
тралізовані фонди держави та органів
місцевого самоврядування, їх розподіл
і використання, а також у процесі кон-
тролю за рухом цих коштів, їх ефек-
тивним і цільовим використанням і у
зв’язку з грошовою емісією [8, с. 135].

Норми, що регулюють відносини у
процесі здійснення грошово-кредит-
ної політики, є цілісністю, яка відпові-
дає низці ознак, властивих фінансовому
праву:

a) грошово-кредитна політика – 
це владно-організаційна діяльність
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держави, покликана задовольняти су-
спільні грошові інтереси;

b) публічність грошово-кредитної
політики випливає з її суспільного
призначення – регулювання еконо-
мічного зростання, стримування інф-
ляції та забезпечення стабільності гро-
шової одиниці України, забезпечення
зайнятості населення та вирівнюван-
ня платіжного балансу. Публічними є
і засоби досягнення цих цілей;

c) у юридичній літературі зазначає-
ться, що однією зі сторін у цих право-
відносинах є орган, наділений дер-
жавно-владними повноваженнями.
У грошово-кредитній політиці ним є
Національний банк України. Згідно зі
ст. 2 Закону України «Про Національ-
ний банк України» він є центральним
банком України, особливим централь-
ним органом державного управління,
юридичний статус, завдання, функції,
повноваження і принципи організації
якого визначаються Конституцією
України, цим Законом та іншими
законами України [1, ст. 2]. Як орган
управління НБУ наділений низкою
повноважень, закріплених у згадано-
му Законі;

d) грошово-кредитна політика
здійснюється у сфері грошового обігу,
правове регулювання якого стано-
вить один із інститутів банківського
права. Під інститутом правового регу-
лювання грошового обігу ми розуміє-
мо сукупність правових норм, що ре-
гулюють відносини у процесі руху
грошей у готівковій та безготівковій
формі.

З-поміж усіх згаданих вище галу-
зей права норми, що регулюють від-
носини у сфері грошово-кредитної
політики, найтісніше зв’язані з банків-
ським правом (яке в літературі часті-
ше за все не належить до галузей).

Отже, відносини зі здійснення гро-
шово-кредитної політики не зводять-
ся тільки до відносин НБУ з банками,
які є лише посередниками, а охоплю-
ють ширше коло питань, ніж відно-
сини грошово-кредитної політики.

Навіть більше, у глибокому розумінні
предметом грошово-кредитної полі-
тики є не банки, а грошовий обіг як
предмет його регулювання в кількіс-
ному та якісному аспектах. Банки у
цих відносинах виступають як опосе-
редкована ланка між суб’єктом управ-
ління (центральним банком як пред-
ставником держави) та об’єктом – гро-
шовою системою. Правом емісії гро-
шей наділено лише НБУ. Комерційні
банки та інші фінансово-кредитні
установи є лише користувачами цього
продукту НБУ [2, с. 136].

Максимум можливостей НБУ в
банківській системі та грошово-кре-
дитній політиці – регулювання пропо-
зиції грошей. Але життя суспільства
охоплює і попит, і пропозицію грошей.
Для формування попиту вирішальне
значення мають діяльність Кабінету
Міністрів України, фінансова і еко-
номічна політика. Тому реальність
грошово-кредитної політики більше
залежать від цих факторів.

Серед факторів, які залежать не
стільки від центрального банку, скільки
від уряду, можна назвати: цінову і та-
рифну політику в цілому, зростання цін,
зокрема підприємств-монополістів, а
також зростання цін в окремих секто-
рах економіки, зайнятість, оплату праці,
рівень заробітної плати, зростання бю-
джетних видатків та їхню структуру,
зовнішньоекономічну діяльність та ін.
Всі ці питання можуть бути вирішені
лише в результаті спільних дій уряду і
Національного банку України.

Ще одним суттєвим фактором 
вдосконалення грошово-кредитної
політики є широке впровадження
принципу плановості. Подальший роз-
виток плановості вимагає прийняття
єдиного плану – Основних засад гро-
шово-кредитної політики – як узго-
дженого плану дій уряду і НБУ, тобто
про вдосконалення процесу розроб-
лення і реалізації грошово-кредитної
політики. На сьогодні можна констату-
вати скарги НБУ та центральних банків
в інших країнах на політику «викручу-
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вання рук» центральному банку, по-
рушення його незалежності та ін.
Аналіз практики свідчить, що цих
явищ могло би бути менше, якби при-
ймався єдиний план дій уряду і НБУ у
сфері грошово-кредитної політики.
Тоді значна кількість питань могла би
бути врегульована ще на стадії роз-
роблення і прийняття Основних засад
грошово-кредитної політики. Це ство-
рювало б єдиний державний, узгодже-
ний, скоординований режим реалізації
грошово-кредитної політики. Цьому
ж сприяло б і прийняття Кабінетом
Міністрів України постанови, спрямо-
ваної на координацію діяльності міні-
стерств і відомств у зв’язку з реаліза-
цією Основних засад грошово-кре-
дитної політики.

Питання грошово-кредитної полі-
тики відносять до питань надзви-
чайної державної ваги, рішення з цих
питань може мати значення каталіза-
тора якихось суспільних процесів.
Але Закон України «Про Національ-
ний банк України», який регламентує
відносини Верховної Ради України,
Президента України та Кабінету
Міністрів України з НБУ, практично
передбачає лише інформування цих
органів центробанком про головні
питання грошово-кредитної політики.
Крім того, в ньому варто передбачити

обов’язок Правління НБУ інформу-
вати Раду НБУ та вищі органи влади
(а Раду НБУ у відповідних випадках)
про найважливіші рішення, які можуть
мати суспільне значення.

Отже, можна стисло сформулю-
вати, що: а) грошово-кредитна полі-
тика має бути єдиною державною,
а не відомчою політикою; б) Основні
засади грошово-кредитної політики
мають прийматися тільки Верховною
Радою України; в) грошово-кредитна
політика є одним із важливих напря-
мів фінансової діяльності держави і
регулюється нормами фінансового
права.

Грошово-кредитна політика про-
водиться НБУ, її закріплено в законі
про цей особливий центральний ор-
ган державного управління. На під-
ставі низки положень Конституції
України грошово-кредитна політика
має розглядатись як загальнодержав-
на політика, а право НБУ на її прове-
дення – як функція, делегована йому
Верховною Радою України. Посилен-
ня загальнодержавних начал разом із
гнучким поєднанням із принципом
незалежності центрального банку
має стати одним із головних напрямів
вдосконалення всієї системи держав-
ного управління і регулювання еконо-
мікою та соціальною сферою.

Фінансово�правові засади проведення Національним банком України...

113

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 р. № 679-ХІV //
Голос України. – 1999. – № 112.

2. Козюк В. В. Центральний банк і грошово-кредитна політика / В. В. Козюк. –
Тернопіль : Джура, 1999. – 260 с.

3. Савлук М. І. Грошово-кредитна політика Національного банку України та
оцінка її ефективності / М. І. Савлук // Вісник Національного банку України. – 
1999. – № 1. – С. 3–7

4. Орлюк О. П. Банківська система України. Правові засади організації : [моно-
графія] / О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 240 с.

5. Латковська Т. А. Актуальні питання розвитку банківської системи України
на сучасному етапі // Науковий вісник Буковинської державної фінансової акаде-
мії : зб. наук. пр. – Вип. 7. – Чернівці, 2006. – С. 84–89.

6. Банківське право України / за ред. О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 390 с.
7. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-Ш //

Урядовий кур’єр, 2001. – № 8.



114

Публічне право № 4 (8) (2012)

8. Воронова Л. К. Фінансове право України : [підруч.] / Л. К. Воронова. – К. :
Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

9. Ващенко Ю. В. Банківське право : [навч. посіб.] / Ю. В. Ващенко. – К. : Центр
навчальної літератури, 2009. – 344 с.

10. Заверуха І. Б. Банківське право : [посіб. для студентів] / І. Б. Заверуха. –
Львів : Астролябія, 2002. – 222 с.

11. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02. 2010 р.
№ 1861-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 36. – № 14–15, № 16–17. –
Ст. 133.

Дмитренко Ю. М. Фінансово-правові засади проведення Національним банком
України грошово-кредитної політики

У статті розглянуто особливості правового забезпечення грошово-кредитної
політики. Досліджено повноваження Національного банку України з реалізації
грошово-кредитної політки. Визначено риси фінансово-правової природи грошо-
во-кредитної політики в контексті реформування банківського законодавства
України і посилення ролі законодавчого органу та уряду в її проведенні.
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Дмитренко Ю. М. Финансово-правовые основы проведения Национальным
банком Украины денежно-кредитной политики

В статье рассмотрены особенности правового обеспечения денежно-кредит-
ной политики. Исследованы полномочия Национального банка Украины в сфере
денежно-кредитной политки. Определены особенности финансово-правовой при-
роды денежно-кредитной политики в контексте реформирования банковского
законодательства Украины и усиления роли законодательного органа и прави-
тельства в ее проведении.
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Dmitrenko J. Financial and legal foundations of the National Bank of Ukraine Mo-
netary Policy

The article describes the features of legal support of monetary policy. The powers 
of the National Bank of Ukraine in the monetary policy sphere are investigated. The 
features of the financial and legal nature of monetary policy in the context of reform of
the banking legislation of Ukraine and to strengthen the role of the legislature and the
government in its are conducted.
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