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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Міжнародні фінансові відносини є невід'ємною
складовою міжнародних економічних відносин. Тому
цілком закономірно виникнення світової фінансової
системи, що поєднує національні фінансові системи, і
як наслідок, міжнародної банківської системи. Бан-
ківські системи різних держав не функціонують в ізо-
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У статті автором досліджуються глобальні зміни світової фінансової системи, Національний Банк Ук-
раїни, приватні та комерційні банки, світова та взагалі вся українська банківська система, яка працює не
на економіку України, а на економіку інших країн та обслуговує інтереси політичних кланів та олігархів.
Суспільство знаходиться на початку самої швидкої урбанізації міст, нанотехнологічного буму, кіборгі-
зації нейроінтерфейсів, симбіозу біологічного та цифрового інтелекту, тому важливе сьогоднішнє визна-
чення тенденцій розвитку майбутніх технологій, а саме електронних грошів (криптовалюти) як важливого
сегменту фінансового ринку, його трансформації та переорієнтації в умовах глобальної автоматизації та
інформатизації суспільства. Все, що може бути оцифроване, буде оцифроване, тому фінансисти підуть
на задній план. Хто буде контролювати банківські фінансові алгоритми НБУ, буде він виконувати дійсну
функцію регулятора, працювати на народ України, чи ще більш узурпує фінансово-грошову владу проти
людей. Головне питання чи потрібен НБУ та комерційні банки народу України в такому форматі, чи ні.

In the article the author examines the National Bank of Ukraine, private and commercial banks, the world in
general and the entire Ukrainian banking system is not working on Ukraine's economy, and the economies of
other countries and serves the interests of political clans and oligarchs. Society is at the beginning of the rapid
urbanization of cities, nanotechnology boom, cyborgization neural interfaces, merger of biological and digital
intelligence as important today determine trends in the development of future technologies, such as electronic
money (crypto currency) as an important segment of the financial market, its transformation and reorientation
in terms automation and global information society. Everything that can be digitized will be digitized, so financiers
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ляції один від одного, вони перебувають у постійній
взаємозалежності, взаємовпливі, взаємодії, на них
впливають глобалізаційні процеси трансформації світо-
вої економіки та швидкий розвиток інформаційно-тех-
нологічного простору [7].

Національний банк України є центральним банком
України, особливим центральним органом державного
управління, юридичний статус, завдання, функції, повно-
важення і принципи організації якого визначаються Кон-
ституцією України та іншими законами.
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Національний банк України, не є структурою, яка діє
в національних інтересах України, а є філією Федераль-
ної Резервної Системи США, (приватної корпорації, яка
емітує долар) — яке так само відноситься і до ситуації з
Центробанком Російської Федерації. Центральний банк
майже життєво необхідний для процвітання комерцій-
них банків, для їх професійної діяльності в якості ви-
робників нових грошей за допомогою випуску ілюзор-
них складських розписок на стандартну готівку [6, с. 78].

НБУ не діє в національних інтересах України, і вико-
навча влада не має достатніх важелів для впливу на НБУ.
Статті законів, вимагають роз'яснення. В статті 54 Зако-
ну України про Національний банк України зазначено,
що Національний банк не має права надавати кредити в
національній та іноземній Валюті як прямо, так и опосе-
редковано через державну установу, іншім юридичним
особам, майно якої перебуває у державній власності за,
на фінансування витрат Державного бюджету України.
Національний банк не має права купувати на первинно-
му сайті всі цінні папери, емітовані Кабінетом Міністрів
України, державною установою, іншою юридичною осо-
бою, майно якої перебуває у державній власності [5].

Що це за держбанк, який не кредитує свою державу
і програми з розвитку держави Україна? У відповідності
з конституцією України ми маємо грошові знаки, а за
фактом розписки банку — банкноти, які нічим не
підкріплені. В статті 53 зазначається, що не допускаєть-
ся втручання органів державної влади та інших держав-
них органів чи їх посадових та службових осіб, будь-яких
юридичних чи фізичних осіб у виконання функцій і по-
вноважень Національного банку, Ради Національного
банку, Правління Національного банку чи службовців
Національного банку інакше, як у межах, визначених
Конституцією України та цим Законом. Національний
банк подає звітність та надає інформацію органам дер-
жавної влади та іншим державним органам у випадках,
передбачених Конституцією України та цим Законом [5].

Такий контекст актуалізації цієї проблематики зумов-
лює наукову розвідку в напрямі пошуку методології оц-
інки ефективності Національного банку як фінансового
конгломерату у глобальному світі майбутнього.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

Теоретичною базою для дослідження стали наукові
праці вітчизняних і зарубіжних науковців у сфері світо-
вої економіки, фінансової глобалізації, розвитку фінан-
сової системи й міжнародних фінансових центрів (МФЦ),
впливу світової фінансової кризи на МФЦ та її проявів у
фінансових центрах. Це питання розглянуто в працях
таких учених, як Л. Красавина, Ю. Макогон, Г. Музи-
ченко, О.Рогач, Л. Шпак та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної роботи є з'ясування основних цілей, за-

дач та завдань Центрального Банку. Ліквідація Національ-
ного Банку України як злочинної системи обкрадання Ук-
раїнського народу, інструменту збагачення олігархів і пол-
ітичної еліти, фінансування партійної системи, конвертації
та виведення грошей за кордон до офшорних зон, внасл-
ідок чого знищено економіку та незалежність нашої дер-
жави. Запровадження нової Національно банківської

фінансової системи дійсно відповідної до захисту та роз-
витку добробуту народу України у напрямі управління гро-
шово-кредитним ринком, опанування новітніх монетар-
них інструментів, враховуючи, що у майбутньому все, що
може бути оцифровано, буде оцифровано. Тому вже сьо-
годні необхідно зрозуміти, що застосування банкнот та
існуюча банківська система — це минуле, наступає нова
ера електронних грошей — криптовалюта (біткоін та ін.).
Ми не знаємо, в якому форматі це буде остаточно, але
напевно. Тому ми повинні розробити та запровадити
дійсно народну Національну банківську систему.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Національний банк України є особливим централь-
ним органом державного управління, її емісійним цент-
ром, проводить єдину державну політику в галузі гро-
шового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці,
організує міжбанківські розрахунки, координує
діяльність банківської системи в цілому, визначає курс
грошової одиниці відносно валют інших країн. Націо-
нальний банк визначає вид грошових знаків, їх номінал,
відмінні ознаки і систему захисту. Національний банк
України зберігає резервні фонди грошових знаків, до-
рогоцінні метали та золотовалютні запаси, накопичує зо-
лотовалютні резерви і здійснює операції з ними та банк-
івськими металами. Національний банк України встанов-
лює порядок визначення облікової ставки та інших про-
центних ставок за своїми операціями, дає дозвіл на ство-
рення комерційних банків шляхом їх реєстрації та видає
ліцензії на виконання банківських операцій, встановлює
банкам та іншим фінансово-кредитним установам нор-
мативи обов'язкового резервування коштів [5].

Це одна сторона медалі яка призначена для спогля-
дання народом України, а насправді що в місії НБУ відпо-
відає національним інтересам, спробуємо розібратися.

Національний банк подає звітність та надає інфор-
мацію органам державної влади та іншим державним
органам у випадках, передбачених Конституцією Украї-
ни та Законом. Законодавче регулювання питань, пов'я-
заних з виконанням Національним банком своїх функцій,
здійснюється шляхом внесення змін до цього Закону [5].

Не допускається втручання органів державної вла-
ди та інших державних органів чи їх посадових та служ-
бових осіб, будь-яких юридичних чи фізичних осіб у ви-
конання функцій і повноважень Національного банку,
Ради Національного банку, Правління Національного
банку чи службовців Національного банку інакше, як в
межах, визначених Конституцією України та Законом.
Федеральна резервна система також не підзвітна ніко-
му. Вона не має бюджету, не піддається аудиторським
перевіркам, жоден комітет Конгресу не знає про її опе-
раціях і не може їх контролювати. Федеральний резерв,
фактично повністю контролює грошову систему країни,
ні перед ким не звітує, причому таке дивне положення
справ підноситься як якесь благо [6, с. 45]. Не допус-
кається використання золотовалютного резерву для на-
дання кредитів і гарантій та інших зобов'язань резиден-
там і нерезидентам України.

Так, для чого ж нам потрібний золотий запас, якщо
він не використовується для збільшення грошової маси
усередині країни, товарообігу, кредитування виробниц-
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тва і населення передусім в інтересах українського на-
роду? Або конкретне питання, а чи є він взагалі, хто його
бачив, чи є відео у присутності преси в сховищі, як на-
приклад у сховищі Федеральної резервної системі (далі
— ФРС) ОАЄ. А в нас це проблема, табу за сьома зам-
ками [2].

У сучасному світі, коли інтернет технологіями вже
нікого не здивуєш, а платежі через інтернет проводить
кожен другий, все частіше звучить термін "криптовалю-
та". Що це таке, ми і спробуємо розібратися.

Криптовалюта — від англійського "cryptocurrency",
тобто віртуальна валюта, захищена криптографією. В
першу чергу, криптовалюта — це швидка і надійна сис-
тема платежів і грошових переказів, грунтована на
новітніх технологіях і непідконтрольна жодному уряду.
У світі зараз досить багато криптовалют (Bitcoin, Lite-
coin, Ethereum, Peercoin), але найвідомішою і такою, що
швидко розвивається є Bitcoin (Біткоін). У 2015 році
Європейський суд звільнив Bitcoin від оподаткування,
чим фактично визнав її повноцінною грошовою одини-
цею [1].

Що ж це таке і як застосувати віртуальні гроші в на-
шому житті?

Криптовалюта — це цифрова валюта, яка має за-
шифрований код. При розшифровці даного коду з'яв-
ляється монета, яка може бути використана для платежів.
Регулятори зробили кроки для зміцнення світової фінан-
сової системи, за вісім років після колапсу. Але цього не
достатньо — нові технології можуть підвищити стійкість
світової фінансової системи. До цих технологій і відно-
ситься блокчейн — ключова для криптовалюти [1].

Нині фінансова система нестійка і слабка, тому що
недокапіталізовані банки та інші централізовані хаби
контролюють платежі і трейдинг — ключові функції
фінансової системи. Збитки таких хабів миттєво поши-
рюються на всю економіку, незважаючи на всі зусилля
регуляторів. Регулятори працюють наосліп, а це ще
гірше. У них немає можливості оцінювати ситуацію в
режимі реального часу і розуміти, де саме виникають
ризики. Обидві проблеми здатний вирішити Блокчейн
[1].

Довіра є головною властивістю фінансової системи.
Вона необхідна для того, щоб проводити платежі між не-
знайомцями. Що кому належить, і хто кому винен — на
ці питання фінансові установи знайшли відповіді різни-
ми способами. Але при цьому, фінансові установи стали
центрами уразливості системи.

Блокчейн забезпечує довіру наступним чином: сис-
тема створює розподілений реєстр, в якому є записи про
всі транзакції учасників системи. Блокчейн підтверджує
транзакції і записує мережу з мільйонів комп'ютерів у
всьому світі. Тому потреба довіряти єдиному джерелу
виключається. Інформація розподіляється і зберігаєть-
ся на такій величезній кількості носіїв, що питання її до-
стовірності та збереження смішно навіть обговорювати.
Тепер залишається тільки уявити такий розподілений
реєстр із записами про всі транзакції світу. Це дозволить
кому завгодно стежити за системою і виявляти ризики в
режимі реального часу. Також регулятору не доведеть-
ся замислюватися над забезпеченням транзакцій, якщо
у системного банку виникнуть проблеми. Можна пере-
раховувати ще багато переваг системи Блокчейн, але вже
і так зрозуміло, що в підсумку фінансове регулювання
стане набагато простіше [1].

Таким чином, можна зробити висновок, що крипто-
валюта — це гроші майбутнього.

Щодо України, то у нас по суті та сама проблема, що
й у більш цивілізованих країн, технології випереджають
законодавство. Проблема одна, підходи до вирішення
різні. Згідно із Законом "Про платіжні системи та пере-
каз коштів в Україні" електронні гроші — це одиниці вар-
тості, що зберігаються на електронному пристрої, прий-
маються як засіб платежу іншими особами, аніж тим хто
їх випускає, і є грошовим зобов'язанням у готівковій або
безготівковій формі. Випуск електронних грошей може
здійснювати виключно банк, на якого покладаються обо-
в'язки з їх погашення. Через свої технології Bitcoin не
потрапляє під українське визначення поняття "елект-
ронні гроші", оскільки не містить зобов'язання емітента
з його погашення, не має єдиного емісійного центру, і
не прив'язаний до жодних готівкових або безготівкових
коштів. У свою чергу "безготівкові кошти" за українсь-
ким законодавством можуть існувати виключно у формі
записів на банківських рахунках. Банки не беруть участі
у процесі емісії та обігу криптовалют, тому Bitcoin не
може вважатись "коштами". Не потрапляє Bitcoin і під
визначення "платіжної системи", оскільки основною та
обов'язковою функцією, платіжної системи є проведен-
ня переказу грошових коштів [1]. Той хто контролює
гроші, контролює світ і розвиток суспільства, таких лю-
дей дуже небагато. Ми дозволили їм незліченні багат-
ства, так до чого ж вони прагнуть, яка їхня мета. Секрет-
на мета — повне світове панування

Золотий запас України станом на 2017 рік становив
26 тонн. Після глобального розпродажу резерву в сере-
дині осені, вже до кінця року в ЗМІ з'явилася інформа-
ція про те, що резервному банку все-таки вдалося трохи
наростити капітал. За офіційними даними, до кінця січня
2015 року, обсяг золота країни склав близько 0770000
тройських унцій проти грудневого показника в 0760000
тройських унцій. Можна сказати й про те, що в доларо-
вому еквіваленті українські запаси золота в січні 2015 р.
виросли з 911,09 до 967 250 000 доларів. Золотовалют-
ний запас продовжує скорочуватися швидкими темпами.
Це пов'язано з тим, що транші від МВФ були затримані,
при цьому необхідність оплачувати зовнішні борги і газ
в зимовий період збереглася [2].

Україна займає 53 місце у світі по кількості золота,
яке зберігається в державних резервах. У 2014 році зо-
лотий запас України значно знизився — більш ніж на
19,01 тонн. На початок 2017 року, золотий резерв цент-
рального банку України має обсяг — 25,5 тонн [3].

Це про світову банківську систему, а що стосується
нас українців безпосередньо? Якщо розглядати світову
фінансову систему як колоду гральних карт, то наші ко-
мерційні банки в ній — шістки, а НБУ — козирна шістка.
Передумовою успішного функціонування банківської си-
стеми будь-якого суспільства є довіра громадян!

Гроші — це один із стовпів нашої цивілізації. Але
користуючись ними кожного дня, більшість із нас до
кінця не знає, що таке гроші. За звичними для нас лаш-
тунками купюр, банківських рахунків та курсів валют за-
лишається неймовірно складна система інституцій, про-
цесів, взаємозв'язків, що діють за своїми законами.

Відтоді, як Бреттон-Вудська система себе вичерпа-
ла у середині 70-х рр. минулого століття, балом заправ-
ляють фіатні гроші. Фіатні гроші — це законні платіжні
засоби, номінальна вартість яких встановлюється, забез-



Інвестиції: практика та досвід № 14/201886

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

печується і гарантується державою за допомогою її ав-
торитету і влади, і які не мають жодної самостійної вар-
тості [4]. Тобто гроші давно стали абстрактним матема-
тичним вираженням вартості, а інформаційні технології
вивели цю абстрактність на новий рівень. Більшість роз-
рахунків у світі відбуваються у безготівковій формі —
це трильйонні суми різних грошей, які щодня змінюють
мільярди рук просто у вигляді цифр на екрані комп'юте-
ра. Але поряд з консервативними електронними засо-
бами, особливої уваги заслуговують криптовалюти. На
запитання, що таке криптовалюта, ви частіше за все по-
чуєте відповідь, що це — електронні гроші. На перший
погляд, можливо так, але ближче знайомство із крипто-
валютами показує, наскільки насправді це поверхове
судження [1].

У будь-якому разі криптовалюти — це перспектив-
на технологія, і вона буде розвиватись, незважаючи на
спротив чи нерозуміння. Кількість людей, які довіряють
криптовалютам постійно зростає, так само як і кількість
тих, для кого це стало серйозним бізнесом. Правда, ук-
раїнський чиновник ще не готовий до таких речей через
видові особливості психіки. Адже навіть на цьому етапі
розвитку криптовалюти можуть скласти конкуренцію на-
ціональній валюті щодо надійності чи навіть міжнарод-
ної валютної ліквідності.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ЦЬОМУ НАПРЯМІ

У світі більшість фінансових та банківських алго-
ритмів вже обчислюється комп'ютерами та роботами,
банк майбутнього — це величезний банкомат без пер-
соналу. На сьогоднішній день ефективність праці бан-
ківського персоналу поки, що орієнтується саме на
людський фактор, а не на можливість сучасних техно-
логій, але ми розуміємо що це не на довго. Ми вже сьо-
годні повинні зрозуміти, що ставлення до людських ре-
сурсів у майбутньому забезпеченні якості банківських
продуктів буде значно знижено, прибутковість діяльності
банку у зв'язку скороченням витрат на утримання пер-
соналу швидко и безконтрольно буде зростати. При та-
ких умовах позичковий відсоток, облікова ставка повин-
на суттєво зменшитись, але ми розуміємо, що банкіри
самі цього не зроблять, лише будуть далі збагачуватись
за рахунок українців.

Гроші — умовний еквівалент кількості продуктивної
праці. Людина працює: витрачає свій час, енергію, здо-
ров'я, застосовує знання, досвід, кваліфікацію і отри-
мує за роботу зарплату. Суспільство доручає і довіряє
політикам та НБУ у владі продукувати гроші і здійсню-
вати їх емісію. Нікому в світі не дано право відбирати у
нас результати нашої праці, тобто зароблені нами гроші
і майно і тому наш головний обов'язок забезпечити збе-
реження результатів праці, грошей кожного громадяни-
на України.

Контроль інформації та світових фінансів дозволить
світовим елітам зробити щось ще більш радикальне, ніж
цифрова диктатура. Протягом 4 млрд років правила існу-
вання життя на планеті не змінювалися, все живе підпо-
рядковувалося законам природного відбору і органіч-
ної біохімії. Але зараз наука замінює еволюцію за допо-
могою природного відбору еволюцією за допомогою ро-
зумного задуму. Задуму не Божого, а людського. Якщо
не врегулювати це питання, крихітна група людей, еліта,

отримає доступ та контроль у всієї світової фінансової
системи і буде визначати майбутнє життя на Землі.
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