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ОСОБЛИВОТІ ФІНАНСОВОЇ ТА РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ 

США 
 

Федеральна резервна система  -  це система приватних банків, на які покладені 

функції та завдання Центрального банку США, а також монетарну політику США. 

Структурними елементами Федеральної резервної системи виступають: 

- Рада керуючих; 

- близько 40% комерційних та національних банків; 

- Федеральний комітет відкритого ринку; 

- Федеральна консультативна рада; 

- 12 федеральних резервних банків. 

Рада керуючих - це орган ФРС, який здійснює загальний контроль та 

керівництво банківською системою США. Рада керуючих складається з 7 осіб, які 

призначаються президентом та погоджуються з Конгресом, тривалістю дії повноважень 

до 14 років, але кожних два роки замінюється один член ради. 

Федеральний комітет відкритого ринку - це установа, яка визначає політику 

купівлі-продажу державних облігацій, цим самим впливаючи на пропозицію грошей. 

Дана установа складається із 7 членів комітету та 5 президентів федеральних резервних 

банків. 

Федеральна консультативна рада - це рада, яка складається з 12 керівників 

комерційних банків, які проводять зустрічі з Радою керуючих, щодо обговорення 

роботи банківської системи. 

12 федеральних резервних банк - це банків які поділяються на: центральні (ті, 

які мають право випуску грошей), квазісуспільними (ті, які контролюються 

державними структурами) та банки банкірів, які виконують такі ж самі операції як 

комерційні, але їх клієнтами можуть бути тільки банки, а не організації чи 

підприємства. 

Федеральна резервна система є приватним банком, що друкує долари, у 

якого США беруть гроші у борг під відсотки. 
Функції, які виконує ФРС полягли у виконанні обов'язків центрального банку 

США, зміцненні ролі США у міжнародній економіці, наданні фінансових ресурсів, 

управлінні грошовою емісією, забезпеченні нагляду та контролю банківських установ, 

а також забезпеченні стабільності фінансової системи.  

Федеральна резервна система є незалежним органом США, який функціонує як 

національний центральний банк, а тому і має певні повноваження з боку Конгресу 

США. Діяльність такої системи забезпечується тим, що рішення, які були прийняті по 

грошовій політиці не схвалюються ні президентом, ні законодавчою чи виконавчою 

гілкою влади. Ця система не отримує кошти від Конгресу, а строк повноважень 

керуючих членів ФРС, зазвичай, охоплює  декілька строків президентських 

повноважень  та членів Конгресу. В той же час, ФРС є підконтрольна Конгресу, який 

контролює та аналізує діяльність ФРС, і може змінити її обов'язки чи повноваження 

законодавчим регулюванням. 

Посаду голови Ради керуючих ФРС 3 2014 р. займає Джанет Еллен. 
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