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АНОТАЦІЯ 

Думич Н. Б. Адаптація досвіду державного регулювання 

інфляційних процесів у трансформаційних економіках до умов сучасного 

розвитку економіки України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством.  Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 

2018. 

У дисертаційній роботі розкрито сукупність завдань щодо проблеми 

подолання інфляції. Досліджено шляхи і способи щодо подолання цього 

негативного процесу. Проаналізовано динаміку ІСЦ, ВВП, зайнятості, 

валютного курсу. Зокрема, сформульовано рекомендації для України з 

урахуванням світового досвіду застосування різних методів та моделей 

антиінфляційної політики. Окреслено напрями антиінфляційної монетарної 

політики, шляхи удосконалення грошово-кредитної політики України.  

Об’єктом дослідження є інфляційний процес у трансформаційних 

економічних системах. 

Застосовано широкий інструментарій загальноприйнятих методів 

наукового дослідження, а саме: ретроспективний аналіз, за допомогою якого 

визначено сутність і причини виникнення інфляції; методи статистичного 

аналізу використано для дослідження впливу різних макроекономічних 

показників на інфляцію; методи порівняльного аналізу – для порівняння 

поглядів учених – економістів на проблему інфляції та дослідження 

інфляційних процесів у різних трансформаційних економіках; методи 

системного аналізу. 

Удосконалено визначення таргетування інфляції. Таргетування інфляції 

– це специфічний режим грошово-кредитної політики, який передбачає 

пріоритетність встановлення інфляційної цілі та спрямування 

загальноекономічної політики держави на її досягнення, при цьому основною 
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метою є: забезпечення цінової та загальної макроекономічної стабільності у 

довгостроковому періоді. 

Проаналізовано інфляційний процес у призмі економічних дисбалансів 

та виявлено хаотичність виникнення “економічних бульбашок”. Для 

стабілізації економіки в умовах економічних криз найкращою для 

застосування виявлено макроекономічну політику, яка спирається на основи 

неокласичного синтезу, оскільки, як показує світовий досвід єдиного підходу 

до вирішення проблеми стабілізації інфляції у вузькому розумінні та 

кон’юнктурних змін в економіці, що призводять до економічних дисбалансів 

та криз у широкому огляді не існує. 

Проаналізовано та систематизовано усі сучасні види та форми інфляції.  

Уточнено основні режими монетарної політики, які дають змогу 

подолати інфляцію в трансформаційних економічних системах 

Здійснено аналіз інфляційного процесу у трансформаційних 

економічних системах, що дало змогу виявити його закономірності та 

особливості, з’ясувати причини виникнення інфляції, підтверджено існування 

кореляційно-регресійної залежності між інфляцією та ВВП у країнах з 

трансформаційною економікою (на прикладі України, Республіки Словенія, 

Чеської Республіки, Угорської Республіки та Республіка Польща); 

Проведено порівняльний аналіз антиінфляційної та валютно-курсової 

політики в нових ринкових економіках – членах ЄС та Україні.  

Набуло подальшого розвитку визначення особливостей інфляційних 

процесів і класифікація факторів і чинників, які впливають на інфляцію у 

країнах з трансформаційною економікою. 

Теоретична значущість результатів дослідження полягає у поглибленні 

наукового аналізу інфляційного процесу як основу досягнення 

макроекономічної стабільності та пришвидшення темпів зростання економіки 

України за умов системної трансформації.  

Виявлено, що інфляцію як макроекономічне явище трансформаційної 
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економіки можна визначити як процес стійкого підвищення загального рівня 

цін, що супроводжується знеціненням грошової одиниці та досліджено 

еволюцію поглядів представників основних економічних шкіл на природу і 

причини інфляції. 

Робиться наголос на тому, що саме світові кризи були причинами зміни 

теоретичних положень загальнодержавної, і зокрема, антиінфляційної, 

політики. Якщо глобальна ситуація погіршується, то це позначається на усіх 

країнах, а особливо на державах з трансформаційною економікою. 

Проаналізовано особливості інфляційного процесу серед країн з 

трансформаційною економікою обрано ті, які досягли найбільших успіхів у 

подоланні інфляції. Іншим критерієм добору слугувала схожість початкових 

економічних умов на початку переходу до ринку з українською економічною 

ситуацією.  

Здійснено оцінку обрання правильної дієвої валютно-курсової політики 

на початковому етапі ринкових перетворень є запорукою успіху подальших 

трансформацій. 

Простежено важливі інструменти у боротьбі з інфляцією є 

макроекономічна фіскальна і монетарна політика, взаємоузгоджені для 

досягнення поставлених цілей. 

Вказано на висновок, що найкращим механізмом забезпечення цінової 

стабільності у країнах зі високою інфляцією є таргетування інфляції, основу 

якого становить стійкість процесів, що склалися в економічній системі в 

попередній період.   

Вивчення досвіду країн з трансформаційною економікою, які 

намагаються впроваджувати режим таргетування інфляції, дає підстави 

стверджувати, що для досягнення позитивних результатів від застосування 

режиму таргетування інфляції необхідно комплексно здійснювати заходи з 

підготовки економіки до переходу на цей режим. Перед упровадженням 

режиму таргетування інфляції треба добре спланувати стратегію грошово-
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кредитного регулювання. 

Проаналізовано інфляційний процес та антиінфляційну політику в нашій 

державі, а також здійснено кореляційний та регресійний аналіз залежності між 

показниками інфляцією та ВВП України.  

Наголошено на необхідності створення сприятливого 

макроекономічного середовища в Україні, що сприятиме позитивній динаміці 

регулювання інфляційного процесу. Дисертант зазначає, що в умовах 

трансформаційної економіки України важливо здійснювати макроекономічну 

політику, спрямовану на стабільний економічний розвиток та економічне 

зростання у довгостроковій перспективі.  

Ключові слова: інфляція, таргетування інфляції, монетарна політика, 

безробіття, процентна ставка. 

 

ABSTRACT 

Dumych N. B. Adaptation of the experience of inflation processes state 

regulation in transformational economies to the conditions of modern 

development of Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for obtaining the degree of a Candidate of Economics by specialty 

08.00.03 – Economics and National Economy Management. – Lviv University of 

Trade and Economics, Lviv, 2018. 

In the thesis the essence of theoretical and practical aspects of a problem of 

overcoming of inflation are investigated. It is given to the recommendation on 

overcoming this negative process. During research it is determined world experience 

of use of different methods and models of an anti-inflationary policy. It is 

recommended to proceed to inflation targeting, defining as a priority of 

macroeconomic policy inflation. It is determined directions of an anti-inflationary 

monetary policy of Ukraine. It is made conclusions, and offers on improvement of a 

monetary and credit policy. 

A wide range of commonly used methods of scientific research has been 
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applied, namely: a retrospective analysis, which determines the nature and causes of 

inflation; methods of statistical analysis used to study the impact of various 

macroeconomic indicators on inflation; methods of comparative analysis  to 

compare the views of scientists  economists on the problem of inflation and the 

study of inflation processes in different transformational economies; methods of 

system analysis. 

The author’s definition of inflation targeting was proposed. Targeting 

inflation is a specific mode of monetary policy, which provides for the priority 

setting of the inflation target and the direction of the general economic policy of the 

state to achieve it, while the main objective is to ensure price and overall 

macroeconomic stability in the long run. 

The inflationary process is analyzed in the prism of economic imbalances and 

the chaotic nature of the emergence of “economic bubbles” is revealed. In order to 

stabilize the economy in the context of economic crises, the best macroeconomic 

policy based on the basis of neoclassical synthesis is revealed to be the best for 

application, since, as the world experience of the unified approach to solving the 

problem of stabilizing inflation in the narrow sense and the economic changes that 

lead to economic imbalances and the crisis in a broad review does not exist. 

All modern types and forms of inflation have been analyzed and 

systematized. 

The main modes of monetary policy of inflation timing in transformational 

economic systems are specified. 

In the process of research, the world experience of using different methods 

and models of anti-inflation policy was analyzed. The study of the dynamics of the 

inflationary process in transformational economic systems (on the example of 

Ukraine, the Republic of Poland, the Hungarian Republic, the Czech Republic, the 

Slovak Republic, the Republic of Slovenia, the Republic of Lithuania, the Republic 

of Latvia, and the Republic of Estonia) made it possible to identify its laws and 
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characteristics, to find out the causes of inflation, the existence of a correlation-

regressive dependence between inflation and GDP, public debt and unemployment. 

A comparative analysis of anti-inflation and exchange rate policy in new 

market economies  EU and Ukraine members carried out. 

Further development of the definition of the peculiarities of inflationary 

processes and the classification of factors and factors influencing inflation in the 

countries with a transformational economy has become further developed. 

The theoretical significance of the results of the study lies in deepening the 

scientific analysis of the inflation process as a basis for achieving macroeconomic 

stability and accelerating the growth of the Ukrainian economy under conditions of 

systemic transformation. 

It was found that inflation as a macroeconomic phenomenon of the 

transformational economy can be defined as a process of steady increase of the 

general level of prices, accompanied by depreciation of the monetary unit, and the 

evolution of the views of representatives of the main economic schools on the nature 

and causes of inflation. 

It is emphasized that the world crises were the reasons for changing the 

theoretical positions of the national, and in particular, anti-inflationary, policy. If the 

global situation worsens, it affects all countries, especially in countries with a 

transformational economy. 

The peculiarities of the inflation process among the countries with a 

transformational economy are analyzed. Those who have achieved the greatest 

success in overcoming inflation have been selected. Another criterion for selection 

was the similarity of the initial economic conditions at the beginning of the 

transition to the market with the Ukrainian economic situation. 

An assessment of the choice of a proper effective exchange rate policy at the 

initial stage of market transformation is a key to the success of further 

transformations. 

Traceable important tools in the fight against inflation are macroeconomic 
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fiscal and monetary policy, mutually agreed to achieve their goals. It is pointed out 

that the best mechanism for ensuring price stability in high-inflation countries is the 

TI, which is based on the sustainability of the processes prevailing in the economic 

system in the previous period. 

Studying the experience of transition economies trying to implement the 

inflation targeting mode gives grounds to argue that in order to achieve positive 

results from the application of the inflation targeting regime, it is necessary to carry 

out comprehensive measures for the preparation of the economy before the 

transition to this regime. Before the introduction of the inflation targeting regime, it 

is necessary to plan a monetary and credit regulation strategy well. 

The inflationary process and anti-inflationary policy in our country are 

analyzed, as well as a correlation and regression analysis of the dependence between 

inflation and GDP of Ukraine. 

The necessity of creating a favorable macroeconomic environment in Ukraine 

is emphasized, which will promote positive dynamics of inflation process 

regulation. The dissertation notes that in the conditions of the transformational 

economy of Ukraine, it is important to implement a macroeconomic policy aimed at 

stable economic development and long-term economic growth. 

Keywords: inflation, inflation targeting, inflationary expectations, interest 

rate, monetary policy, unemployment. 
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ВСТУП 

 

Інфляція як макроекономічне явище існує не тільки в країнах з 

трансформаційною економікою, а й у державах з розвиненою економікою. 

Особливістю країн з новою ринковою економікою є те, що під час перехідного 

періоду в них відбувалася лібералізація цін, що призвело до високих рівнів 

інфляції, а нерідко і до гіперінфляції.  

Вибір та адаптація дієвого механізму державного регулювання 

інфляційних процесів на початковому етапі ринкових перетворень значною 

мірою визначає успіх трансформацій. Визначення оптимальних стратегій 

державного регулювання інфляційного процесу та вибір інструментів їх 

реалізації, через призму аналізу трансформаційного періоду національної 

економічної системи, забезпечать формування стійкого та динамічного 

зростання економіки України, зміцнення конкурентоспроможності суб’єктів 

господарювання на вітчизняному та міжнародному ринках. 

Теоретичні та методичні засади державного регулювання інфляційних 

процесів, економічний інструментарій та засадні підходи антиінфляційної 

політики були предметом наукових праць багатьох учених. Значний внесок у 

вивчення сутності, змісту, методики визначення наслідків та особливостей 

державного регулювання інфляції здійснили такі вчені як: Є. Бем-Баверк, 

Л. Валерас, К. Віксель, Дж. Р. Гікс, К. Джевонс, Г. Касель, Дж. М. Кейнс, 

А. Лейонхуфвуд, Дж. Локк, Дж. Лоу, Р. Лукас, А. Маршалл, Дж. С. Міль, 

У. Мітчел, Р. Оуен, Д. Рікардо, Д. Робінсон, Ж. Сей, А. Сміт, Дж. Тобін, 

Г. Торнтон, Е. Фелпс, Дж. Філіпс, М. Фрідман.  

Серед українських учених варто виокремити Г. Башнянина,  

А. Гальчинського, В. Геєця, О. Мельника, М. Савлука. Інфляцію за умов 

ринкової трансформації аналізували В. Апопій, Ю. Бажаль, О. Вовчак, 

Я. Корнаї, О. Макара, А. Поручник, Дж. Сакс, В. Сіденко, О. Тимченко, 
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А. Філіпенко, С. Фішер, Т. Черничко, А. Чухно, В. Шевчук. 

Результати аналізу наукових досліджень і практика реалізації сучасних 

аспектів антиінфляційної політики засвідчують наявність низки проблемних 

аспектів у здійсненні адаптації досвіду інших країн, що успішно завершили 

трансформаційний період до сучасних умов розвитку України. Актуальність 

формулювання системної теоретико-концептуальної основи для розроблення 

адаптивних за змістом та функціональною орієнтованістю напрямів та 

стратегії подолання інфляції в Україні, враховуючи її наукове та практичне 

значення, обумовили вибір теми, мети і завдань дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою науково-дослідної роботи кафедри 

теоретичної та прикладної економіки Львівського торговельно-економічного 

університету за комплексними темами: “Проблеми функціонування та 

розвитку економічних систем”, номер державної реєстрації 0111U008260 

(здійснена авторська типологізація інфляційних процесів); “Методологічні та 

інституційні засади забезпечення фінансової стабільності банків України”, 

номер державної реєстрації 0115U004089 (здійснене комплексне дослідження 

етапів перебігу інфляційного процесу в період ринкової трансформації 

економіки України, та виявлено його причини); “Фінансове забезпечення 

інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України”, номер державної 

реєстрації 0115U004090 (запропоновано напрями і стратегії подолання 

інфляції в Україні, враховуючи світовий досвід). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

обґрунтування теоретико-методичних положень та розроблення практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення використовуваних та формування нових 

напрямів та стратегій державного регулювання інфляційних процесів на основі 

адаптації досвіду, набутого в процесі аналізу трансформаційних економік 

країн Європи до сучасного стану України.  

Для досягнення цієї мети поставлено такі наукові завдання: 



16 
 

 
 

– проаналізувати науково-теоретичні підходи до визначення понятійно 

категорійного апарату державного регулювання інфляційного процесу через 

призму економічних дисбалансів, окреслити теоретичні погляди світової 

економічної думки на це економічне явище, удосконалити визначення поняття 

“таргетування інфляції” та систематизувати усі сучасні види та форми 

інфляції;  

– дослідити особливості розгортання інфляційного процесу в країнах 

Центрально-Східної Європи та виявити основні режими їх монетарної 

політики, що дали змогу подолати інфляцію в трансформаційних економічних 

системах; 

– визначити оптимальні стратегії реалізації засад антиінфляційної політики 

в країнах з трансформаційною економікою на прикладі держав Центрально-

Східної Європи та з’ясувати причини виникнення інфляції за допомогою 

кореляційно-регресійного аналізу та розрахунку коефіцієнта еластичності; 

– здійснити порівняльний аналіз антиінфляційної та валютно-курсової 

політики в нових ринкових економіках – членах ЄС та України. 

– виявити та впорядкувати об’єктивну систему причин та особливостей 

інфляційного процесу в період ринкової трансформації економіки України; 

– запропонувати та обґрунтувати доцільність адаптації напрямів та 

стратегії подолання інфляції в Україні на основі детального аналізу світового 

досвіду.  

Об’єктом дослідження є інфляційний процес у трансформаційних 

економічних системах. 

Предмет дослідження є макроекономічна монетарна антиінфляційна 

політика України та у державах з трансформаційною економікою на прикладі 

країн Центрально-Східної Європи. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети дослідження та 

вирішення поставлених у роботі завдань використовувалися загальнонаукові та 

емпіричні методи: системного та логічного узагальнення – при визначенні 
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поняття “інфляційне таргетування” та дослідженні економічних теорій 

розвитку інфляційних процесів, індукції і дедукції – при дослідженні 

теоретичних засад макро- і мікроекономічного аналізу наслідків зростання 

інфляційних процесів у країнах з трансформаційною та ринковою економікою, 

аналогії і порівняння – при дослідженні підходів та методів загальної теорії 

економічних систем. 

Методи економічного і статистичного аналізу використовувалися для 

дослідження сучасного стану державного регулювання інфляційних процесів в 

Україні та країнах Центрально-Східної Європи; методи економіко-

математичного моделювання – при визначенні оптимальних стратегій 

реалізації засад антиінфляційної політики в країнах з трансформаційною 

економікою. Метод ретроспективного аналізу – при визначенні сутності та 

причин виникнення інфляції; методи порівняльного аналізу – для порівняння 

поглядів учених – економістів на проблему впливу державних регуляторів на 

тривалість та протікання інфляційних процесів у різних трансформаційних 

економіках; методи наукового абстрагування та системного підходу для 

адаптації напрямів та стратегії подолання інфляції в Україні на основі 

детального аналізу світового досвіду  

Інформаційною базою дослідження є законодавчі й нормативно-правові 

акти державного антиінфляційного регулювання, офіційні матеріали Державної 

служби статистики України, звіти НБУ та центральних банків Республіки 

Польща, Угорської Республіки, Чеської Республіки, Словацької Республіки, 

Республіки Словенія, Естонської Республіки, Литовської Республіки та 

Латвійської Республіки, офіційні публікації МВФ, міжнародних організацій, 

монографії, наукові статті та інші праці вітчизняних і зарубіжних авторів із 

питань державного регулювання інфляційного процесу в Україні, аналітичні 

огляди та ресурси Інтернету. 

Наукова новизна дослідження полягає в формулюванні та 

обґрунтуванні теоретичних положень та науково-методичних підходів до 
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здійснення комплексного аналізу інфляційного процесу у державах з 

трансформаційною економікою. Багатоваріантність напрямів, стратегій та 

інструментів впливу держави на рівень інфляції забезпечує обґрунтованість 

тактичних та стратегічних рішень при формуванні пріоритетів у адаптації 

досвіду досліджуваних країн Європи до умов сучасного розвитку України. 

Основні положення наукової новизни, які виносяться на захист і 

розкривають особистий внесок автора, такі: 

 удосконалено: 

– методику здійснення комплексного аналізу інфляційного процесу через 

призму економічних дисбалансів та хаотичність виникнення “економічних 

бульбашок”, яка на відміну від існуючої базується на основах неокласичного 

синтезу і забезпечить систематизацію усіх сучасних видів й форм інфляції;  

– економіко-математичний інструментарій оцінки закономірностей та 

особливостей виникнення інфляції у країнах з трансформаційною економікою 

(на прикладі України, Республіки Польща, Угорської Республіки, Чеської 

Республіки, Словацької Республіки, Республіки Словенія, Литовської 

Республіки, Латвійської Республіки, та Естонської Республіки), що 

відрізняється від використовуваної раніше застосуванням методу кореляційно-

регресійного аналізу між інфляцією та ВВП, державним боргом і безробіттям; 

– підхід до обґрунтування залежності інфляції від ВВП, державного 

боргу та безробіття за допомогою коефіцієнта еластичності; 

подальший розвиток отримали: 

 змістове наповнення поняття “таргетування інфляції” як специфічного 

режиму грошово-кредитної політики, який передбачає пріоритетність 

встановлення інфляційної цілі та спрямування загальноекономічної політики 

держави на її досягнення, при цьому основною метою є забезпечення цінової 

та загальної макроекономічної стабільності у довгостроковому періоді, що 

дозволить розширити сприйняття та розуміння основної ідеї виникнення 

дисалансів в економічній системі і на противагу використовуваному базується 
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на перехресному врахуванні впливу факторів мега-, макро-, та 

мікросередовища; 

– науково-методичні підходи до узагальнення особливостей етапів та 

причин інфляційного процесу в період ринкової трансформації економіки 

України, який на противагу наявним запропоновано розглядати в аспекті 

порівняльної характеристики із протіканням трансформаційного періоду у 

країнах Центрально-Східної Європи; 

–  оптимізація стратегій подолання інфляції в Україні на основі 

використання напрямів моделей та інструментів адаптації зарубіжного досвіду 

державного регулювання інфляційного процесу в трансформаційних системах, 

що на противагу існуючим враховують інтенсифікацію використання 

інструментів монетарної політики в межах національного та глобального 

правового поля. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані теоретичні положення, пропозиції, рекомендації та висновки 

будуть базисом для ефективного державного регулювання інфляційного 

процесу і можуть бути використані у роботі державних органів, що 

професійно здійснюють регулювання цін, Міністерством фінансів України, 

Державними статистичними органами.  

Згідно довідки про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження в практичну діяльність від 21.11.2016 № 01/233 Львівська обласна 

спілка споживчих товариств засвідчує, що окремі методичні положення 

дисертаційної роботи були використані при розробці рекомендацій для 

регіональних програм економічного розвитку. 

Згідно довідки про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження в практичну діяльність від 21.11.2016 р. № 1113122 

департамент економічної політики Львівської обласної державної 

адміністрації засвідчує, що окремі методичні положення дисертаційної роботи 

були використані при розробці рекомендацій для регіональних органів 
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державного управління. 

Деякі положення дисертаційної роботи найшли своє відображення в 

підготовці методичних розробок з проблем оцінювання ефективності 

господарських систем національної економіки. Зокрема, були використані 

пропозиції автора щодо врахування в процесі визначення рівня ефективності 

функціонування господарських систем такого параметру, як інфляція (довідка 

№ 1098/011.08 від 22.12.2017 р., видана науково-дослідною лабораторією 

економічної оцінки ЛТЕУ). Теоретичні висновки щодо суперечностей 

трансформаційної економіки можуть бути використані для уточнення та 

поглиблення теорії трансформаційної економіки, методологічні розробки 

адаптовані до реалізації в економіках трансформаційного періоду.  

Теоретико-методологічні та прикладні результати дисертаційної роботи 

використані у навчальному процесі при розробці методичного забезпечення з 

таких дисциплін кафедри теоретичної та прикладної економіки та деяких 

інших кафедр Львівського торговельно-економічного університету: “Державне 

регулювання економіки”, “Політична економія”, “Макроекономіка”, 

“Мікроекономіка”, “Основи економічної теорії”, “Регіональна економіка”, 

“Економічна теорія”, “Національна економіка”, “Глобальна економіка” 

(довідка № 1084/01.108 від 19.12.2017 р. Львівського торговельно-

економічного університету). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, в роботі використано лише ті ідеї та положення, які одержані 

автором самостійно. 

Основні теоретичні положення і практичні результати дисертації 

доповідалися та обговорювалися на наукових семінарах кафедр економічної 

теорії, фінансів та страхування, фінансово-економічної безпеки та 

банківського бізнесу та щорічних наукових конференціях викладачів та 

аспірантів Львівського торговельно-економічного університету. 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися та обґрунтовувалися на семи науково-практичних 

конференціях: міжнародній науково-практичній конференції “Економічна 

система України: минуле, сучасне, майбутнє” (м. Львів, 21-22 жовтня 2005 р.); 

науково-практичній конференції “Фінансові ресурси регіону: організація та 

управління” (м. Івано-Франківськ, 9-11 листопада 2006 р.); всеукраїнській 

науково-практичній конференції “Фінансова система України: становлення та 

розвиток” (м. Острог, 20-21 квітня 2007 р.); VII всеукраїнській науковій 

конференції “Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем” 

(м. Львів, 26-27 квітня 2007 р.); міжнародній студентсько-аспірантській 

науковій конференції “Нові обрії економічної науки” (м. Львів, 11-12 травня 

2007 р.); ХІІ всеукраїнській науково-методичній конференції “Проблеми 

економічної кібернетики” (м. Львів, 3-5 жовтня 2007 р.); IV міжнародній 

науково-практичній конференції “Формування ефективних механізмів 

державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і 

практика”, (м. Запоріжжя, 18 листопада 2016 р.),  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 17 наукових 

праць загальним обсягом 5,93 друк. арк., серед яких 10 – у наукових фахових 

виданнях, 4 з них належать автору одноосібно, у тому числі 5 статтей у 

виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних із напряму, з 

якого підготовлено дисертацію, 1 стаття у виданні іншої країни, 7 тез 

доповідей за матеріалами конференцій. Особисто автору належить 5,51 друк. 

арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 203 сторінки, основний зміст роботи викладено на 191 

сторінці, список використаних джерел містить 220 найменувань і має обсяг – 

19 сторінок. Дисертація містить 10 таблиць та 12 рисунків.  
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РОЗДІЛ І  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
1.1. Сутнісна характеристика інфляції як макроекономічного процесу 

 

Ознаки впливу інфляції на господарське життя почали з’являтися із 

поширенням грошей в економіці. Вже у Стародавні часи існувала проблема 

інфляції. Так древньогрецький історик Ксенофонт (430 до н. е. – 355 до н. е.) у 

праці “Економіка” (Οіκονομικός) розглядав гроші як необхідний засіб обігу та 

форму багатства. Але Ксенофонт не приділяв суттєвої уваги міновій вартості, 

оскільки основою цінності речі вважав її корисність [71; 11]. 

Варто зазначити, що у період існування фіатних грошей (назва фіат 

походить від латинського словосполучення Fiat lux! – Хай буде світло! – із 

Книги Буття) постала проблема гіперінфляції, оскільки цінність фіатних 

грошей походить не від власної вартості, а від державного наказу (фіату) 

використання їх як засобу платежу.  

Вперше фіатні гроші почали використовуватися у Китаї, і також Китай 

став першою державою світу, яка зазнала гіперінфляції. Оскільки за часів 

Династії Мінь було надруковано значну кількість фіатних грошей, то у період 

1425-1455 рр. проблема надлишку грошових знаків, а відтак і гіперінфляція 

здійснили негативний вплив на економіку країни [157, c. 97].  

Згодом фізіократи, зокрема Ф. Кене (1694-1774), вважали, що “гроші не 

є багатством, необхідним для задоволення потреб індивіда. Тільки блага, 

необхідні для життя і для їх відтворення є основою прагнення людини” [61, c. 

122, 378]. 

Слід зазначити, що шотландський фінансист, представник 

меркантилізму Дж. Лоу (1671-1729) у праці “Гроші і торгівля, розглянуті у 

зв’язку з пропозицією про забезпечення нації грошима” (1705) зробив 
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висновок, що “повзуча інфляція може сприяти економічному зростанню” [196, 

c. 124]. Для виходу Шотландії з економічної кризи Дж. Ло запропонував 

реформу системи грошового обігу та стверджував, що джерелом економічного 

процвітання є достаток грошей у країні. Банку, на думку Дж. Ло, належало 

забезпечувати пропозицію грошей і підтримувати низький рівень відсотка за 

позиками, що мало стимулювати господарську активність.  

Згідно з класичною економічною теорією заснованою А. Смітом (1723-

1790), розвиненою Т. Мальтусом, Д. Рикардо, Д. С. Міллем, А. С. Пігу, Ж. Б. 

Сеєм, А. Маршалом, Л. Вальрасом та В. Парето, економіка здатна до 

саморегулювання і повного використання своїх ресурсів. Прихильники 

класичної теорії вважають, що ринковий механізм здатний автоматично 

забезпечувати повну зайнятість без державного втручання в економіку, 

оскільки конкуренція між продавцями породжує високу еластичність цін 

стосовно попиту.  

Класики зводили суть грошей до їх функції як засобу обігу. Так, Ж. Б. 

Сей (1767-1832) вважав, що оскільки “кожен продавець є покупцем, сукупний 

попит завжди дорівнює сукупній пропозиції” [221, c. 144].  

Подібних позицій дотримувалися А. Сміт, який вважав, що, якщо попит 

приблизно дорівнює пропозиції, то ринкова ціна приблизно дорівнює 

природній [223, c. 224], А. Маршалл, який зазначав, що ціна попиту 

протистоїть ціні пропозиції, з якою виходить на ринок продавець, а цінність 

грошей є функцією від їх пропозиції та попиту [78, c. 57], та Л. Валерас, який 

розглядав ринкову ціну попиту, яка у випадку рівноваги повинна дорівнювати 

ринковій ціні пропозиції.  

Поряд з цим, Австрійська школа, яка сформувалася в 70-х рр. 19 ст., та 

бере початок з публікації К. Менґером “Принципів економіки” в 1871 р., 

підкреслює можливості спонтанного впорядкування механізму ціноутворення, 

та наголошує на тому, що складність суб’єктивного вибору людини робить 

математичне моделювання діючого ринку неможливим, і тому підтримує 
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підхід невтручання в економічну діяльність. Так, засновник Австрійської 

школи К. Менґер (1840-1921), відомий внеском у теорію ціноутворення, 

спостерігав принципову відмінність між факторами ціноутворення в класичній 

економічній теорії та факторами, які вважались вирішальними у ціноутворенні 

основними учасниками ринку [203].  

Інший представник Австрійської школи Ф. фон Візер (1858-1917) 

висунув теорію грошей, визначаючи їх цінність в залежності від 

співвідношення грошових і реальних доходів [237]. 

Представники Австрійської школи підкреслюють, що рівень інфляції 

залежить від змін на ринку, а представник другого покоління Австрійської 

школи, основоположник неолібералізму, Л. фон Мізес (1881-1973) піддав 

гострій критиці політику державного втручання в господарське життя, та 

вважав, що “інфляція – це зростання кількості грошей та банківських чеків в 

обігу, що не співпадає зі зростанням попиту на них” [204, c. 272]. 

Представник третього покоління Австрійської школи, лауреат 

Нобелівської премії з економіки 1974 р. Ф. А. фон Гаєк (1899-1992) розвинув 

економічну теорію Л. фон Мізеса. Вчений стверджував, що “інфляція 

стимулює розрив між зростанням пропозиції грошей і відповідним зростанням 

цін на товари і послуги” [17, c. 42].  

Четверте покоління Австрійської школи, представлене зокрема М. 

Ротбардом (1926–1995). Вчений стверджував, що “інфляція – це будь-яке 

збільшення грошової маси понад наявні резерви золота або срібла” [219, c. 

112].  

Також слід зазначити, що М. І. Туган-Барановський (1865-1919), який 

вважається засновником номіналістично-кількісної теорії грошей, у праці 

“Вчення про граничну корисність господарських благ як причину їх цінності”, 

висвітлив напрями вивчення проблеми цінності з позиції теорії трудової 

вартості і маржиналізму.  

Згідно з теорією М. І. Туган-Барановського цінність грошей 
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пояснюється фазами промислових циклів. Вона зростає у висхідній фазі 

промислового циклу (під час депресії), коли кількість грошей зменшується і 

вони осідають у банках внаслідок скорочення обсягів кредитів.  

Розуміння цінності грошей передбачає, що держава може керувати 

цінністю товарів, але може і повинна керувати цінністю грошей. Відтак, 

важливим завданням економічної науки є вироблення основ раціональної 

грошової політики. На думку М. І. Туган-Барановського, центральним 

питанням теорії грошей є чинники, які визначають їх цінність [128]. 

Але згодом стагнаційні процеси у світовій економіці, викликані 

економічною кризою 1920-1930-х рр., призвели до необхідності перегляду 

спроможності неокласичного підходу на користь кейнсіанської концепції. 

Дослідники все частіше обґрунтовували необхідність та важливість 

державного макроекономічного регулювання ринкового простору. 

З’ясувалось, що втручання держави в макроекономічні процеси найкращим 

чином забезпечується шляхом дискреційної політики. 

За твердженням А. Чухна (1926-2012) саме глибока криза початку 30-х 

років ХХ ст. обумовила потребу у розвитку економічної теорії, спроможної 

обґрунтувати висновки і пропозиції щодо виходу з кризового становища, 

забезпечення економічного зростання та підвищення ефективності економіки. 

Саме Дж. М. Кейнс у праці “Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей” 

(1936) обґрунтовано розкритикував ідеалізацію механізму ринкового 

саморегулювання та довів необхідність активного державного втручання в 

економіку [138, c. 970]. 

Вчений заклав основи теорії інфляції витрат, яка зумовлюється 

зростанням споживчих цін, пов’язаних, насамперед зростанням номінальної 

(грошової) зарплати до досягнення повної зайнятості. Саме тому ефективний 

попит учений вимірював в одиницях заробітної плати. 

Дж. М. Кейнс відзначивши альтернативність неповної зайнятості та 

інфляції, виявив те, що за повної зайнятості інфляція сприяє зменшенню 
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безробіття, а тому може використовуватися як інструмент регулювання 

зайнятості. 

Дж. М. Кейнс приходить до висновку, що “інфляція призводить до 

перерозподілу багатства” [59, c. 10], також “інфляція зменшує схильність до 

заощаджень та довіру до державної політики” [188, c. 31].  

Економічна криза 1974-1975 рр. – найзначніша після “Великої депресії” 

30-х рр. ХХ ст., зумовила і кризу кейнсіанства. Вразливість кейнсіанської 

теорії, як вказує А. Чухно, була обумовлена й тим, що вона недооцінювала 

роль грошей, змін грошової маси, грошово-кредитної політики у регулюванні 

економіки. У цій ситуації зростає роль монетаристської теорії, теорії 

пропозиції, раціональних сподівань та неолібералізму [140, c. 72].  

Так, монетаризм, який виник у США в 50-х рр. XX ст., а його 

засновником був американський економіст, лауреат Нобелівської премії з 

економіки 1976 р. М. Фрідман (1912-2006), стоїть на засадах неокласицизму. 

Головними представниками школи є Г. Беккер, Дж. Вайнер, Ф. Гаєк, Р. Коуз, 

Ф. Найт, Дж. Стиглер, та Р. Фогель.  

М. Фрідман вважав, що існує слабкий зв’язок між непередбаченою 

інфляцією та безробіттям у короткостроковому періоді, а у довгостроковому 

періоді такого зв’язку зовсім немає. Е. Фелпс також заперечував існування 

вибору між інфляцією та безробіттям у довгостроковому періоді [215]. 

Це простежується на прикладі США: за період 1879-1896 рр. ціни 

зменшувалися, а у 1896-1913 рр. вони зростали приблизно на 3% у рік, темпи 

ж зростання реального ВВП за ці два періоди були майже однаковими.  

М. Фрідманом було здійснено ретроспективний аналіз розвитку 

грошової системи США, вивчено тенденції залежності між змінами грошової 

маси і цін. Дослідження динаміки номінальних доходів дозволило науковцю 

дійти таких теоретичних висновків: 

1. Помірна й передбачувана цінова динаміка дозволяє забезпечувати 

економічне зростання. 
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2. Стабільність цін досягається неінфляційним зростанням грошової 

маси. 

3. Динаміка зростання грошової маси є визначальним чинником 

інтенсивності динаміки номінальних доходів. 

М. Фрідман стверджував, що монетаризм – “це об’єктивний набір 

тверджень про взаємозв’язок між грошовими величинами та іншими 

економічними змінними” [170, c. 26]. 

Оскільки М. Фрідман вважає, що “наука еволюціонує через проведення 

невдалих експериментів, які створюють ґрунт для подальших досліджень”, то 

“Загальну теорію зайнятості, проценту і грошей” Дж. М. Кейнса М. Фрідман 

називає “невдалим експериментом”, бо вона дозволяла робити прогнози, які не 

підтвердилися на практиці [226, c. 197]. Слід зазначити, що “Грошову 

реформу” М. Фрідман вважає однією з кращих робіт Дж. М. Кейнса, в якій 

“представлено застосування існуючої теорії для пояснення післявоєнної 

інфляції” [226, c. 202]. Але все ж, М. Фрідман вважав, що саме його власна 

теорія дозволяє спрогнозувати прискорення інфляції [226, c. 206].  

Отже, можна зробити висновок, що монетаристи вважають 

найвагомішим фактором впливу на інфляцію та дефляцію зміну пропозиції 

грошей, а фіскальну політику, урядові витрати та оподаткування – 

неефективними. 

Так, на думку М. Фрідмана “інфляція – це стійке та безперервне 

зростання цін, що завжди і всюди є грошовим феноменом, викликаним 

надмірною масою грошей відносно до випуску продукції”. Отже, оскільки 

причини інфляції знаходяться у сфері обігу, а тому допускається обмеження 

впливу держави на процеси суспільного виробництва [170, c. 39]. 

Прихильник монетаризму Г. Манків звертає увагу на повну 

відповідність змін грошової маси та рівня інфляції. Так, він відзначає: “Рівень 

цін пропорційний кількості грошей, тому відсоток зростання кількості грошей 

визначає відсоток інфляції” [199, c. 1651]. 
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Отже, за твердженням М. Блауга, монетаристи вважають, що “інфляція – 

це зло, яке виникає, коли кількість грошей зростає швидше, ніж виробництво 

продукції” [11, с. 254], і якщо її вчасно не попередити, то вона може призвести 

до дуже негативних наслідків у державі. Хоча “жоден уряд не хоче брати на 

себе відповідальності за інфляцію, знаходячи при цьому різні виправдання: 

погану погоду, високі ціни на нафту, високі витрати споживачів та інше” [11 с. 

253], “все ж він повинен нести відповідальність за вжиті ним монетарні 

заходи” [11, с. 256].  

Фундаментальною концепцією при аналізі інфляції є зв’язок між 

інфляцією та безробіттям (крива Філіпса), яка передбачає існування 

припустимого рівня інфляції для мінімізації рівня безробіття. 

Упродовж 1970-х рр. концепція кривої Філіпса стала менш популярною, 

оскільки у цей період у світовій економіці спостерігалося одночасне зростання 

рівня безробіття та інфляції (стагфляція) [215]. 

Концепція ефективного використання обмежених виробничих ресурсів 

була запропонована Дж. Гіксом у 1937 р., яким висунув тезу про необхідність 

цілеспрямованого управління ресурсами задля максимізації задоволення 

потреб людини.. У 40-50-х pp. цю концепцію було підтримано Ф. Модильяні 

та остаточно обґрунтовано у роботі “Основи економічного аналізу” (1947) П. 

Самуельсоном (1915-2009), та прийнято вважати Неокласичним синтезом 

[155].  

Неокласичний синтез передбачає, що жорсткі ціни не можуть 

відображати зміни у попиті та пропозиції. Сутність теорії проявилась у 

гнучкому виборі моделі регулювання рівноваги між попитом і пропозицією 

залежно від перманентного стану економіки. Отож, в одних випадках краще 

використовувати кейнсіанську концепцію, в інших – обмежувати 

регуляторний вплив держави на економічні процеси, надаючи перевагу 

ринковим механізмам грошово-кредитного регулювання [149]. 

Неокласичний синтез дозволив об’єднати в межах однієї концепції 
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досягнення економістів від А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса до Д. М. Кейнса, 

М. Фрідмана, Д. Тобіна та Р. Лукаса [180].  

Зокрема ідеї неокласичного синтезу знайшли відображення у книзі 

“Економікс” (1948), в третьому виданні якої П. Самуельсон наголосив, що ця 

концепція дозволить зблизити мікро- та макроекономіку. Отримати такий 

висновок та визначити монетаристський напрямок розвитку економічної 

науки вченому дозволив проведений спільно з В. Нордхаузом аналіз 

макроекономічних особливостей, причин зростання рівнів безробіття та 

інфляції, процентних ставок та бюджетного дефіциту [220]. 

Саме новий неокласичний синтез в даний час є основною течією 

макроекономічної теорії. 

М. Фрідман акцентував увагу на важливості врахування інфляційних 

очікувань про побудові кривої Філіпса, та вважав, що адаптивні очікування 

вийшли з моди (хоча саме теорія адаптивних очікувань дозволила здійснити 

емпіричне дослідження гіперінфляції у Німеччині), і це можна 

“охарактеризувати як революцію раціональних очікувань”. М. Фрідман 

вважав, що Р. Лукас за допомогою емпіричних досліджень здійснив аналіз 

раціональних очікувань [226]. 

Згідно з неокласичною теорією раціональних сподівань, вперше 

запропонованою у 1961 р. Дж. Ф. Мутом, раціональні сподівання 

господарських агентів сприяють ефективному і цілеспрямованому 

використанню наявної інформації для прогнозування майбутнього розвитку, і 

саме майбутні сподівання є вагомим чинником впливу на інфляцію [211, c. 

318; 11, с. 586-606]. 

Сучасна монетарна теорія Нео-Харталізм (назва якої походить від 

латинского слова charta – листок паперу) передбачає, що цінність паперових 

грошей пояснюється їх кількістю в обігу, яка регулюється державою [165]. 

Теорія була розроблена Г. Ф. Кнапом в 1920-ті рр., та отримала розвиток 

у праці “Трактат про гроші” (1931) Дж. М. Кейнса. Послідовники Хартальної 
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теорії грошей вважають, що сучасна грошова система більшості держав світу 

передбачає існування плаваючого обмінного курсу національної грошової 

одиниці, а також держава володіє монопольним правом на емісію фіатних 

грошей [234, c. 432]. 

На сучасному етапі послідовники Сучасної монетарної теорії поєднують 

ідеї Г. Ф. Кнаппа та Кредитної теорії грошей А. Мітчела [175] та стверджують, 

що саме держава є відповідальною за рівень інфляції, оскільки 

відповідальність за створення грошових одиниць лежить саме на 

макроекономічній політиці країни [182, c. 28-36]. 

До неокласичного напряму економічної теорії належить теорія 

економіки пропозиції, представники якої критикують кейнсіанські моделі за їх 

неспроможність подолати стагфляцію. Представники теорії економіки 

пропозиції вважають, що зміни в сукупній пропозиції також треба розглядати 

як альтернативу, що впливає на інфляцію та безробіття. На їх думку, 

економічна нестабільність може бути зумовлена динамікою пропозиції і 

динамікою попиту однаково. Отож, вони доходять висновку про необхідність 

державної економічної політики, що орієнтується на пропозицію і може 

сприяти подоланню стагнації. 

Слід зазначити, що глобальна економічна криза 2007-2008 рр. та Велика 

рецесія призвела до відродження ідей посткейнсіанства та Австрійської 

школи.  

Так, американський економіст, прихильник монетаризму та голова 

Федеральної резервної системи США (1987-2006) А. Грінспен (1926) 

стверджує, що “інфляція – це зростання кількості грошей в обігу без 

відповідного збільшення попиту на них” [187, c. 348]. 

Представники теорії суспільного вибору Д. Бреннан та Д. Б’юкенен 

пов’язують інфляцію з політичними процесами, роблячи такі висновки: “перед 

виборами керівна партія прагне проводити “популярний” курс стимулювання 

економічного зростання, зокрема за рахунок активної кредитно-грошової і 
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бюджетної політики; безпосередньо після виборів партія, що перемогла, 

вимушена проводити “непопулярний” курс боротьби з інфляційними 

наслідками політики, що проводилася у період передвиборної кампанії” [159, 

c. 31]. 

Отож, економічним процесам притаманна риса певної циклічності, 

пов’язаної з виборчою активністю: прискорення темпів економічного 

зростання безпосередньо напередодні виборів, стрімке зростання інфляції 

відразу після їх проведення з подальшим зниженням її рівня та уповільненням 

темпів економічного зростання внаслідок дефляційної політики. 

У рамках теорії інституціоналізму серед причин інфляції зазначають 

неузгодженість формальних і неформальних інститутів, яка призводить до 

довгострокового економічного спаду, диспропорцій фіскального характеру та 

виникнення псевдоринкових відносин. Зокрема, у період пострадянської 

трансформації фактом рентних відносин була розбіжність ринкових і 

державних цін, що давала можливість проведення арбітражу під час 

інфляційної спіралі [115, c. 16].  

Глибокою “інституціональною пасткою” було масштабне продовження 

використання бартеру замість грошових розрахунків вже після зведення 

надзвичайно високої інфляції, спричиненої лібералізацією цін, з 

чотиризначних до двозначних цифр [5, c. 24]. В. М. Полтерович пов’язує 

стрибки інфляції зі зростанням трансакційних витрат монетарного обміну 

[110, c. 327].  

Високий рівень інфляції здійснює деформуючий вплив та зумовлює 

певні особливості функціонування економіки. У зоні її впливу знаходяться 

виробничий вибір і споживчий попит, структура та особливості відтворення 

заощаджень, динаміка фінансового ринку, функціонування фіскальної 

системи. Інфляція негативно впливає на координацію економічної діяльності 

та баланс доходів і витрат, зумовлюючи виникнення додаткового комплексу 

трансакційних витрат пристосування та опору. Зазначені особливості слід 
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враховувати при розробці моделі загальної рівноваги функціонування 

економіки з інфляційним режимом. 

Отже, положення основних теорій інфляції визначалися типом грошової 

системи країни, національними особливостями та фазою економічного циклу. 

Протягом тривалого еволюційного періоду змінилося розуміння інфля-

ції. Інфляція тісно пов’язана з циклічним розвитком економіки та 

інфляційними очікуваннями.  

Зіставлення різних поглядів, які склались у межах окремих шкіл, 

вивчення їх загальної еволюції, дало підстави для висновку про те, що теорії 

інфляції постійно розвиваються (додаток Б.1).  

Отже протягом усієї історії існування економічної думки проблема 

інфляції існувала завжди. Залежно від історичних меж і особливостей 

господарювання вчені пропонували різні шляхи подолання цього негативного 

явища. Як показало дослідження, жоден із цих методів не є універсальним, 

придатним для будь-якої країни, чи у будь-який історичний період існування 

людства. 

 

1.2. Характеристика форм та типів інфляції в сучасній економіці  

 

Для того, щоб ефективніше боротися з високим рівнем інфляції та 

стабільно утримувати його у помірних межах слід дослідити сучасні види 

інфляції. Доцільно розглянути види інфляції, враховуючи тенденції сучасного 

розвитку світової економіки. Інфляцію можна розглядати наступним чином: 

1. Залежно від поширення 

1.1. Комплексна інфляція або інфляція у масштабі всієї економіки (ціни 

на всі товари зростають в усій економіці). 

1.2. Вибіркова інфляція (ціни лише кількох товарів в деяких регіонах 

(районах) піднімаються). 

2. Залежно від часу виникнення 
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2.1. Інфляція воєнного періоду. 

2.2. Інфляція післявоєнного часу. 

2.3. Інфляція мирного часу (спричинена надмірними урядовими 

витратами). 

3. Залежно від урядової реакції чи контролю 

3.1. Відкрита інфляція (коли уряд не намагається обмежити інфляцію) 

3.2. Пригнічена інфляція (уряд перешкоджає росту цін за рахунок їх 

регулювання, але коли уряд знімає свої механізми контролю інфляція стає 

відкритою 

4. Залежно від очікування чи передбачення 

4.1.Очікувана інфляція, яку більшість економічних агентів 

передбачають. 

4.2. Неочікувана інфляція, яку більшість населення не може передбачити  

Також можна виділити види інфляції залежно від темпів зростання цін:  

– повзуча, м’яка або низька інфляція (згідно Д. В. Кента, повзуча 

інфляція існує тоді, коли ціни зростають не більше ніж на 3% у рік) [151, c. 

22]; 

– хронічна інфляція (виникає тоді, коли повзуча інфляція продовжує 

зростати протягом більш тривалого періоду часу (кілька років чи десятиліть) 

через необґрунтоване розширення або збільшення грошової маси). Хронічну 

інфляцію як феномен 20-го ст. вперше дослідив американський економіст Ф. 

Паcос у 1972 р. Вчений запровадив термін “хронічна інфляція” вивчаючи 

особливості інфляції в країнах Латинської Америки (тому іноді її називають 

“Латинською інфляцією”) та вважав, що “хронічна інфляція – це тривала 

стійка гіперінфляція” [213, c. 23]; 

–  серед європейських країн хронічна інфляція уперше була зафіксована 

y Франції у 20-х рр. ХХ ст. Також хронічна інфляція мала місце: в Японії під 

час та після Другої світової війни; в Аргентині у 1989 р., як наслідок 

геперінфляційної кризи; в Болгарії у 1996 р., що призвело до колапсу 
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національної грошової одиниці – лева. Економічні агенти, зіткнувшись з цим 

економічним феноменом, змушені пристосовуватися до надвисоких темпів 

приросту цін. Адаптаційні заходи передбачають, зокрема, індексацію 

заробітної плати роботодавцями, що, своєю чергою, негативно впливає на 

провадження антиінфляційної політики. У разі прямування річного рівня 

інфляції до 100% вірогідність того, що наступного року вона перевищить цю 

позначку, значно зростає. Хронічна інфляція може спричинити особливо 

руйнівні наслідки, якщо вона виникне в групі країн, об’єднаних 

макроекономічними зв’язками [213]. У країнах з хронічною інфляцією 

надзвичайно важко знизити рівень інфляції, оскільки інфляційні очікування 

стають “вбудованими”; 

– безперервна або тривала інфляція (залишається незмінною без будь-

якої спадної тенденції); 

– періодична інфляція (відбувається через регулярні проміжки часу, 

якщо ж рівень інфляції продовжує зростати протягом більш тривалого періоду 

часу, то це призводить до гіперінфляції); 

– крокова інфляція (ціни зростають на 3-10% у рік). 

– помірна інфляція (проф. П. Самюельсон вважає, що “помірна інфляція 

– це поєднання концепцій повзучої та крокової інфляції, і такий рівень 

інфляції є стабільним, і не є суттєвою проблемою для економіки” [220, c. 182]) 

виникає тоді, коли ціни зростають більше ніж на 10% у рік. Р. Дорнбуш 

визначальною ознакою помірної інфляції, вважає щорічний приріст цін на 15-

30% [33]. Протягом 1961-1992 рр. помірна інфляція спостерігалася у 28 

країнах, і в деяких із них неодноразово. На відміну від високої, помірна 

інфляція має стійкі характеристики в часі. Міжнародний досвід свідчить, що 

країни можуть перебувати в умовах помірної інфляції протягом декількох 

десятків років, як, наприклад, Республіка Колумбія. За такої інфляції 

економіка може зберігати відносно високі темпи зростання. Так, у 

Боліварській Республіці Венесуелі, Ісландії і Республіці Філіппіни показники 
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економічного зростання відповідали середньосвітовим значенням, незважаючи 

на помірну інфляцію;  

– інфляція, що біжить (швидке прискорення темпів зростання цін, які 

зростають у діапазоні від 10% до 20% річних); 

– галопуюча або стрибаюча інфляція (згідно з даними проф. П. 

Самюельсона, така інфляція має місце якщо ціни зростають подвійними або 

потрійними темпами, наприклад на 30%, 400% або 999% у рік, а також коли 

зростання цін відбувається в межах від 20% до 1000% у рік [220, c. 188]; 

– гіперінфляція (ситуація, коли ціни зростають вище 1000% річних, а 

місячний приріст цін сягає 50%. Під час гіперінфляції вартість національної 

валюти знижується майже до нуля. На відміну від помірної інфляції, 

гіперінфляція небезпечна для економіки будь-якої держави. Термін 

“гіперінфляція” у науковий обіг запровадив американський економіст Ф. 

Каґан у 1956 р. Вчений вивчав гіперінфляцію на прикладі 7 країн в період між 

1920 р. і 1946 р. Як стверджує науковець “гіперінфляція розпочинається в 

тому місяці, коли приріст ІСЦ вперше перевищує 50%, а завершується при 

меншому за 50% прирості цін і залишається нижче цієї позначки протягом, 

щонайменше, одного року” [156, c. 25]; 

– супергіперінфляція, коли місячний приріст цін перевищує 50%. 

Наприклад, у квітні 1990 р. в Аргентині спостерігалось перше рекордне 

зростання цін (у 200 разів впродовж місяця), що зумовило 2000% темп 

зростання інфляції, а у листопаді 2008 р. у Республіці Зімбабве зафіксовано 

новий «рекорд», коли місячні показники зростання цін досягли 79600 млн. 

процентів Супергіперінфляція несе загрози не лише для людей малого чи 

середнього достатку, вона здатна нанести нищівного удару навіть 

представникам заможних верств суспільства, прискорюючи фінансовий 

занепад, економічну депресію та суспільні й політичні потрясіння. Однак слід 

зазначити, що супергіперінфляція не виникає спонтанно, а завжди виступає 

наслідком непродуманих дій урядів держав щодо неконтрольованого, 
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необгрунтованого або несистемного збільшення грошової маси. 

Інфляцію також можна поділити залежно від причин її виникнення: 

– інфляція дефіциту державного бюджету; 

– податкова інфляція (виникає за умов підвищення непрямих податків); 

– кредитна інфляція (виникає через надмірне надання кредитів банками 

і, відповідно, зростання грошової маси в обігу); 

– інфляція прибутку (виникає тоді, коли підприємці, зацікавлені в 

збільшенні свого прибутку, підвищують ціни); 

– інфляція обмеженості (означає надмірне накопичення необхідних 

товарів недобросовісними торговельними агентами і чорним ринком); 

– олігополістична або адміністративно контрольована інфляція (має 

місце тоді, коли окремі галузі економіки збільшують ціну своїх товарів і 

послуг з метою підвищення свого прибутку. Цей вид інфляції не 

спостерігаються під час економічної кризи, депресії чи економічного спаду); 

– інфляція заробітної плати (підвищення заробітної плати не 

супроводжується збільшенням обсягу виробництва) [228, c. 36]; 

– інфляція населення (виникає тоді, коли ціни зростають через швидке 

зростання населення); 

– фіскальна інфляція (коли надмірні державні витрати призводять до 

дефіциту бюджету); 

– інфляція розвитку (в процесі розвитку економіки, збільшення доходів 

населення призводить до збільшення попиту і зростання цін); 

– вбудована інфляція (адаптивні очікування робітників і службовців, які 

намагаються зберегти свої зарплати високими в очікуванні інфляції. 

Відповідно роботодавці та організації підвищують ціни своїх товарів і послуг 

в очікуванні вимог своїх працівників); 

1. Інфляція зовнішньої торгівлі: 

– інфляція експортного буму (збільшення експорту призводить до 

зростання цін); 
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– інфляція імпорту (якщо країна імпортує товари з чужої країни і ціни 

на ці товари збільшується за рахунок інфляції за кордоном, то ціни на 

вітчизняну продукцію з використанням імпортних товарів також будуть 

зростати);  

2. Галузева інфляція (виникає через зростання цін на товари і послуги, 

вироблені деякими секторами промисловості); 

3. Інфляція надлишкового попиту (різні фактори призводять до 

збільшення доходів, так, наприклад, збільшення населення призводить до 

зростання сукупного попиту, який перевищує сукупну пропозицію, і має 

тенденцію до сприяння підвищенню цін); 

4. Інфляція пропозиції або інфляція витрат (зростання вартості 

виробництва товарів і послуг. Наприклад, якщо заробітна плата працівників 

зросла, то собівартість одиниці продукції також збільшується, а в результаті, і 

ціни кінцевих продуктів та послуг теж зростають). 

Світові економічні тенденції, і зокрема глобальна економічна криза 

2008 р. та сучасна макроекономічна ситуація призвели до появи нових видів 

інфляції (рис. 1.1): 

– агфляція або аграрна інфляція вперше як термін введена в кінці 

першого десятиліття 21-го ст. експертами транснаціональної інвестиційної 

компанії “Ґолден матч” та аналітиками інвестиційного банку “Меріл Лінч” у 

зв’язку із різким зростанням цін на аграрну продукцію у 2006 р. (на 26%), та у 

2007 р. (на 41%). Агфляцію можна описати як процес випереджуючого 

зростання цін на продукцію сільськогосподарського походження порівняно із 

загальним зростанням цін або зростанням цін у несільськогосподарському 

секторі. Так, наприклад, рекордне за десятиліття зростання інфляції в 

Китайській Народній Республіці у 2007 р. (4.8%) було в основному 

результатом подорожчання продуктів харчування [87];  
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Рис. 1.1 Види інфляції (побудовано автором) 
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– біфляція – це стан економіки, за якого одночасно спостерігаються 

окремі інфляційні та дефляційні процеси. Вперше цей феномен було 

зафіксовано й описано О. Брауном, фінансовим аналітиком “Фенікс 

Інвестмент Груп”, який засвідчив зростання цін (інфляційний вектор) на біржі 

з одночасним зниженням цін (дефляційний вектор) на товари довготривалого 

споживання, які у всьому світі зазвичай придбаваються в кредит. Зростання 

обсягу грошової маси під час біфляції відбувається за рахунок грошової емісії 

центральних банків, зумовлюючи зростання цін на товари першої 

необхідності, оскільки відбувається зростання безробіття та зменшення 

купівельної спроможності населення. І саме тому населення купує найбільш 

необхідні товари, а попит на активи, що купуються в кредит зменшується. 

Наявність біфляції в економіці призводить до неможливості адекватної оцінки 

інфляції, а заявлений офіційний рівень інфляції практично не відображає 

реальних тенденцій зниження купівельної спроможності та зростання вартості 

життя населення [198];  

– екофляція характеризує сценарій майбутнього, оскільки природні 

ресурси стають все більш рідкісними, то екологічні витрати та 

відповідальність за використання навколишнього природного середовища 

зростають. Екофляція представляє оцінку справжніх витрат, пов’язаних із 

заходами, спрямованими на зовнішні екологічні чинники бізнесу; 

– симетрична інфляція передбачає, що ціни одного або невеликої групи 

товарів зростають протягом тривалого періоду часу. Так, симетричність 

інфляції в Індії в перші місяці 2010 р. була очевидною, оскільки інфляція цін 

на продукти харчування перетнула 20% позначку за декілька місяців, в той час 

як індекс оптових цін жодного разу не піднявся вище 11%. Можна відзначити, 

що асиметрична інфляція поступилася місцем більш низькому рівню 

узагальненої інфляції. Так, в середині 2011 р. зростання цін на 9% 

продовольчих і непродовольчих товарів відбувалося приблизно на тому ж 

рівні; 
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– стиснена інфляція – це процес коли товари зменшуються в розмірі або 

кількості, а їх ціни залишаються на попередньому рівні. Стиснена інфляція є 

підвищенням загального рівня цін товарів на одиницю ваги або розміру, з 

відповідним зменшенням ваги або розміру проданої речі. Таким чином, ціна 

продукту залишається тією ж самою. Це не впливає на інфляційні методи 

вимірювання, такі як ІСЦ чи індекс цін роздрібної торгівлі, тому що не 

спостерігається збільшення вартості кошика роздрібних товарів і послуг; 

– депресивна інфляція відбувається за умов, коли економка одночасно 

страждає від економічного спаду чи депресії та високого рівня інфляції. Тобто 

виникає ситуація, коли економічна депресія поєднується зі швидким 

зростанням цін [180, c. 9];  

– боргова дефляція є теорією економічних циклів, яка передбачає, що 

рецесії і депресії, обумовлені загальним рівнем зростання боргу в реальній 

вартості через дефляцію, змушують економічних агентів відмовлятися від 

своїх споживчих кредитів та іпотеки. Теорію боргової інфляції запропонував 

американський економіст, представник неокласичної (згодом 

посткейнсіанської) школи І. Фішер (1867-1947) у зв’язку з біржовим крахом 

1929 р. І. Фішер у своїй роботі “Теорія боргової дефляції Великої депресії” 

підкреслював, що ключовими причинами економічних криз та депресії є 

надлишкова заборгованість і дефляція, і саме коли рівень боргу зменшиться, 

економіка зможе розпочати вихід з кризової ситуації. І. Фішер вбачав, що 

рішенням проблеми боргової дефляції є рефляція та інфляція, яка допоможе 

зменшити реальний рівень боргу [167, c. 337-338]. Згодом теорію розвинув і 

американський економіст, голова Федеральної резервної системи Сполучених 

Штатів Америки (2006-2014) Б. Ш. Бернанке (1953) та пов’язав її із 

подоланням сучасної глобальної економічної кризи 2008 р. [154]; 

– “жорстка”, “липка” або негнучка інфляція передбачає, що ціни стійкі і 

повільно реагують на зміни грошово-кредитної політики [200]. Це призводить 

до того, що рівень інфляції можливо коригувати тільки поступово, з плином 
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часу [163, c. 661]. “Липка” інфляція стає проблемою, коли в економіці 

спостерігається стагфляція, та може бути викликана очікуваною інфляцією та 

інфляцією заробітної плати. Негнучкість цін передбачає їх здатність 

протистояти змінам. “Жорсткі” ціни відіграють важливу роль у кейнсіанській 

та неокейнсіанській теорії. Представники кейнсіанства вважають, що ринки 

нездатні відновлювати рівновагу, оскільки ціни не можуть знижуватися до 

рівноважного рівня при зменшені попиту, а також, що “жорсткі” ціни 

відповідальні за існування безробіття [182, c. 212]. Слід також зазначити, що 

інфляція знижує реальну вартість заробітної плати, при відсутності 

відповідного підвищення цін. Тому згідно з теорією негнучкості заробітної 

плати, причиною безробіття в періоди економічного спаду і депресії є 

нездатність працівників прийняти скорочення заробітної плати щоб зменшити 

реальні витрати на робочу силу. Слід зазначити, що заробітна плата 

номінально негнучка на зменшення, навіть в довгостроковій перспективі 

важко скоротити реальну заробітну плату, і, таким чином, інфляція забезпечує 

зменшення реальних витрат на заробітну плату, не вимагаючи номінального її 

скорочення;  

– академічна або освітня інфляція – це процес зниження вартості 

професійних титулів (в основному бакалавра і магістра наук) на ринку праці, в 

зв’язку зі збільшенням мінімальних вимог до кандидатів з боку роботодавців. 

Вимоги роботодавців зростають, оскільки занадто багато випускників подають 

заявки на занадто мало запропонованих робочих місць. Це призводить до 

більш інтенсивної гонки для здобуття вищої освіти в суспільствах, в яких 

ступеня магістра вже не достатньо, щоб отримати ту ж роботу, для якої такого 

диплома кілька років тому було достатньо. Тому кандидати на роботу 

прагнуть здобути не тільки вищу освіту, а також покращити її в аспірантурі, 

або за допомогою отримання докторського ступеня, щоб виконувати роботу, 

яка насправді не вимагає володіння настільки передовими знаннями. В 

результаті академічної інфляції виникає ситуація, в якій випускники 
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університетів починають робити роботу, яку раніше виконували випускники 

нижнього професійного рівня;  

– інфлювання і дефлювання – це процес коригування реальної величини 

Валового національного продукту, для чого використовують фактичні дані 

про рівень номінального Валового національного продукту і корегують їх на 

основі індексу загального рівня цін. 

Також слід зауважити, що в економіці може спостерігатися: 

– дефляція, яка визначається як зниження темпів інфляції протягом 

певного періоду часу; 

– рефляція, яка полягає у використанні державою методів грошово-

кредитного регулювання для того, щоб зупинити дефляцію, тобто це спроба 

збільшити загальний рівень цін для протидії дефляційному тиску; 

– стагфляція, яка отримала свою назву протягом 1973-1975 рр. через 

спад та нафтове ембарго 1973 р., а також через те, що у 1970-ті рр. в багатьох 

країнах спостерігався одночасно високий рівень інфляції та безробіття. М. 

Фрідман розглядає співвідношення між інфляцією та безробіттям (поєднання 

яких призводить до стагфляції), та передбачає існування “природного рівня 

безробіття”, який як термін М. Фрідман запропонував паралельно до терміну 

К. Викселя – “природного рівня процента” [169, c. 276]. 

Також слід зазначити, що згідно з “моделлю трикутника” 

американського економіста, представника неокейнсіанства Р. Дж. Гордона 

(1908-1978) існує три основні типи інфляції: інфляція попиту, викликана 

зростанням сукупного попиту; інфляція витрат або інфляція пропозиції, яка 

відбувається через зниження сукупної пропозиції; та вбудована інфляція, 

пов’язана зі спіраллю “зарплата-ціни”, яка еволюціонує з минулих подій і 

продовжує впливати на поточні економічні умови, та є одним з трьох 

основних чинників, що визначають нинішні темпи інфляції у світі .  

“Модель трикутника” походить від кривої Філіпса, але на відміну від 

ранніх теорій кривої Філіпса, намагається пояснити феномен стагфляції. Р. 
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Дж. Гордон проаналізував криву Філіпса, щоб створити “модель трикутника” 

в якій фактичний рівень інфляції визначається сумою інфляції попиту чи 

короткостроковою кривою інфляції Філіпса, інфляцією витрат чи шоками 

пропозиції та вбудованою інфляцією. Вбудована інфляція відображає 

інфляційні очікування і спіраль заробітна плата-ціни. Шоки пропозиції і зміни 

рівня вбудованої інфляції є основними факторами, що впливають на 

короткострокову криву Філіпса. Згідно цієї теорії не тільки інфляційні 

очікування можуть призвести до стагфляції. Наприклад, різке зростання цін на 

нафту протягом 1970-х рр. могло мати цей же результат [181, c. 1121]. 

Поряд з цим представники сучасного мейнстріму вважають, що певний 

рівень інфляції є необхідним, а інфляція є необхідним злом, і виступають за 

низький, стабільний рівень інфляції. Термін інфляціонізм, як правило, 

вживається в неортодоксальній економіці. Інфляціонізм або інфляційна 

фіскальна чи монетарна політика призводить до суттєвого рівня інфляції. 

Аналогічним чином, інфляціоністські економісти виступають за 

інфляціоністську політику. 

Однак дефляція часто, особливо представниками кейнсіанства такими як 

американський економіст П. Кругман (1953) та теорії боргової дефляції, 

розглядається як гірша небезпека. Таким чином, представники кейнсіанства, 

щоб запобігти дефляції в разі економічної кризи вважають за потрібне 

використовувати інфляційну політику [192, c. 476]. 

Сучасна посткейнсіанська економічна школа Нео-Харталізму теж 

виступає за дефіцит витрат державного бюджету для того, щоб отримати 

повну зайнятість, хоча такі витрати і можуть призвести до гіперінфляції [144].  

Також, оскільки поява економічних дисбалансів, глобальних 

економічних криз, рецесій та депресій є важко передбачуваною, то саме 

дослідження причин появи “економічних бульбашок” є важливим та 

актуальним у цьому дослідженні. Слід зазначити, що встановлення таких 

причин як істотного відхилення ціни на товар від його справжньої ціни 
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залишається проблемою, оскільки “бульбашки” з’являються навіть за умови 

відсутності невизначеності, спекуляцій, або обмежень раціональності. 

Оскільки часто важко визначити справжню ціну на реальному ринку, 

виявлення “бульбашок” часто відбувається після раптового падіння цін – 

“лускання” або “здуття” “бульбашки”. Ціни в “економічній бульбашці” 

можуть змінюватись нерівномірно, тому їх неможливо передбачити на основі 

лише попиту та пропозиції [225, c. 1120]. 

Перед першим документально затвердженим випадком виникнення 

“економічної бульбашки” в Голландії, були інші ринки які зазнали 

негативного впливу цього явища. Так, тюльпаноманія – період в історії 

Голландії, коли контрактні ціни на цибулини тюльпану досягли надзвичайно 

високих рівнів з піком у 1637 р. (коли 5 га землі пропонували в обмін за одну 

цибулину), а потім раптово обвалились, вважається першою зафіксованою 

“економічною” бульбашкою. Але також і у Стародавньому Римі, валюти, 

облігації та інвестиції перебували у розпорядженні Форуму, без належного 

контролю, та часто (здебільшого під час воєнних дій) використовувалася як 

спекулятивні ресурси. Це призвело до інфляції, валютних спекуляцій і 

економічного хаосу [225, c. 1119]. 

Спільною ознакою усіх відомих історії “економічних бульбашок” 

(додаток В.1) є те, що всі вони відбуваються за тією ж схемою: з’являється 

новий товар чи послуга на ринку, ціни починають зростати, інвестори 

зауважують рух цін і підсилюють його зростання своїми діями, ціни стають 

все більш відірваними від реальності, нарешті, “бульбашка” “лускає” і ціни 

раптово повертаються до більш економічно раціонального рівня, з 

урахуванням поточних фінансових умов [174, c. 1200] 

“Бульбашки” завдають економічних збитків двома способами: під час 

буму вони витрачають ресурси, які могли б бути використані продуктивно на 

інші раціональні цілі; а також їхнє “лускання” може привести до системної 

втрати капіталу у банківського сектору, інфляції, а також – до економічної 
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кризи, рецесії, або ж навіть депресії [179, c. 248]  

Отже, аналіз типів інфляції показує їх важливість при дослідженні 

причин появи інфляції та дослідженні способів її подолання. Також варто 

зауважити, що економічні дисбаланси у вигляді “економічних бульбашок”, а 

також економічні кризи доводять неможливість або важкість їх передбачення. 

Саме такі глобальні макроекономічні проблеми є однією з причин 

інфляційних процесів, та посилення інших негативних наслідків для світової 

економіки, що спричиняють уповільненню стабільного економічного 

розвитку. 

 

1.3 Методичні засади та інструментарій державного регулювання 

розвитку інфляційних процесів  

 

Роль і вплив держави на ціни та ціноутворення у світовій економічній 

думці трактується по-різному економічними школами та економістами. 

Доцільно розглянути еволюцію поглядів економічних шкіл на роль держави у 

цьому процесі в різні історичні періоди.  

Економісти та економічні школи пропонують різні методи подолання 

інфляції залежно від інфляційних процесів, які відбувалися у різні періоди 

історії. Країни з трансформаційною економікою використовують до 

розв’язання цієї проблеми кейнсіанські, монетаристські та сучасні підходи. 

Інфляцію як макроекономічне явище трансформаційної економіки можна 

визначити як процес стійкого зростання загального рівня цін з одночасним 

зниженням купівельної спроможності та знеціненням грошей, що породжує 

порушення макроекономічної рівноваги.  

Варто зазначити, що за умов трансформаційної економіки боротися з 

інфляцією важче, ніж у розвинених країнах, оскільки на шляху монетарної 

політики, спрямованої на подолання інфляції та забезпечення 

макроекономічної стабільності й економічного зростання, постає чимало 



46 
 

 
 

додаткових перешкод.  

Для подолання інфляції в різних країнах застосовуються різні методи 

макроекономічної політики, вибір яких залежить від рівня та інтенсивності 

інфляційних процесів. У різні історичні періоди вчені трактували інфляцію та 

методи її подолання по-різному. 

Інфляцію як явище повністю подолати неможливо [1]. Як відомо низький 

рівень інфляції навіть сприяє економічному зростанню [18]. Інфляція впливає 

на ВВП, безробіття, реальні доходи, економічне зростання, а отже, на 

макроекономіку загалом [25]. 

Сьогодні проблему інфляції досліджують В. Андріонов, Є. Береславська, 

А. Гальчинський, В. Геєць, А. Даниленко, С. Кораблін, О. Мельник, О. 

Чернявский та інші українські вчені-економісти (додаток Б. 1). К. Макконнелл, 

С. Брю трактують інфляцію як “підвищення загального рівня цін” [60, c. 221]. 

М. І. Туган-Барановський досліджував інфляцію з боку паперово-грошового 

обігу [128].  

К. Маркс, Д. Рікардо та А. Сміт тлумачили суть інфляції як порушення 

дій економічних законів, Л. фон Мізес розглядав інфляцію з двох сторін: 

грошової і товарної [219].  

Щоб зрозуміти суть інфляції, та правильно обирати антиінфляційну 

політику, потрібно передусім з’ясувати її причини та вивчити способи прояву. 

Інфляція може проявлятися двояко: по-перше, в переповненні сфери обігу 

паперовими грішми внаслідок їх надмірного випуску; а також у скороченні 

товарної маси за незмінної кількості випущених грошей. Основними 

причинами інфляційних процесів є порушення пропорційності в сферах 

виробництва і обігу, помилки в політиці ціноутворення (невиважена грошово-

кредитна і бюджетно-фінансова політики уряду), нераціональний розподіл 

національного доходу. 

М. Фрідман зазначав, що високі темпи інфляції часто супроводжувалися 

високими темпами зростання безробіття, що не співпадало з ідеєю кривої 
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Філіпса [169, c. 283]. Така ситуація, як зазначав вчений, може призвести до 

хронічної інфляції або ж до гіперінфляції, тому потрібно проводити політику 

спрямовану на зниження рівня інфляції та зменшити державну фіксацію цін 

[169, c. 284].  

Слід зазначити, що НАІРУ – це рівень безробіття, який не спричиняє 

зростання рівня інфляції. Ф. Модильяні та Л. Пападемос вперше використали 

цей термін у 1975 р. як НІРУ – неінфляційний рівень безробіття [210]. Термін 

вживався для підтвердження концепції М. Фрідмана про “природний рівень 

безробіття”. Використовуючи цю концепцію монетарна політика проводиться 

з метою утримання саме такого рівня безробіття, при якому не зростає ІСЦ 

[171]. 

Щоб інфляцію утримувати під контролем держави, потрібна цінова 

стабільність. У 1989 р. голова Федеральної Резервної Системи А. Гріспен, у 

своєму виступі в Конгресі Сполучених Штатів Америки навів таке визначення 

цінової стабільності: “Грошова стабільність означає настільки незначний 

приріст цін, що учасники ринку не враховують його при ухваленні рішень” 

[184, с. 42]. 

Цінова стабільність означає нульову інфляцію, але з деяких причин 

(помилки статистики і невчасне оновлення інформації) центральні банки не 

намагаються досягнути нульового приросту цін. На практиці стабільність цін 

означає невеликий позитивний приріст індексу споживчих цін до 3.5% 

протягом тривалого періоду часу.  

Особливістю трансформаційної економіки є те, що центральний банк не 

може повністю контролювати рівень інфляції. Адже банк може дотримуватися 

стійкої позиції щодо пропозиції грошей, яка є функцією центрального банку, 

але на неї також можуть впливати комерційні банки. Попри твердження, що 

функція пропозиції грошей є виключно функцією центрального банку такий 

підхід ґрунтується на загальновідомих теоретичних і емпіричних факторах. 

Емпірично підтверджено існування статистично достовірного взаємозв’язку 
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між рівнем інфляції та грошово-кредитною політикою щодо формування 

довгострокової пропозиції грошей. Такого висновку дійшли М. Фрідман та А. 

Шварц за даними спостережень за сто років. Але у цьому випадку йдеться про 

високий і порівняно низький рівні інфляції та їх взаємозв’язок з високими та 

низькими темпами зростання грошової маси. За допомогою більш жорсткої 

грошово-кредитної політики інфляцію можна звести до ще нижчого рівня, 

оскільки не виключено, що більш жорсткі обмеження щодо пропозиції в 

економіці країн, на основі яких провадилися дослідження, спричинили б спад 

виробництва, що підвищило б рівень інфляції. Це означає, що за рахунок 

грошово-кредитної політики, спрямованої на обмеження пропозиції грошей в 

економіці, можна лише контролювати, а не подолати інфляцію [168].  

Оскільки навіть у розвинених економіках повністю подолати інфляцію 

неможливо, очевидно існують механізми, використання яких унеможливлює 

економічне зростання за умов низької та порівняно високої, а в деяких 

випадках – навіть дуже високої інфляції. Оскільки її рівень у різних країнах є 

неоднаковий, то для того, щоб розпочати економічне зростання, не обов’язково 

зменшувати інфляцію до рівня, який існує у високорозвинених країнах.  

Загалом у країнах, які розвиваються, спостерігається тенденція до 

підвищення рівня інфляції, але при цьому вони не тільки зберегли, а навіть в 

наступні роки дещо підвищили темпи економічного зростання. У розвинених 

країнах спостерігається одночасне зростання інфляції та економічне зростання. 

В економіці країн залежно від рівня розвитку можуть діяти механізми, які, 

незважаючи на зростання цін, не призупиняють цю активність, а в окремих 

випадках прискорюють її. При цьому особливістю економік країн, що не 

входять до групи високорозвинених, є висока інфляція за одночасного 

збереження темпів економічного зростання [132]. 

Теоретично можна довести, що значне збільшення фіксованих витрат на 

одиницю продукції є чинником короткострокового впливу. Отже, воно може 

бути причиною одноразового стрибка цін, але не постійного високого рівня 
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інфляції.  

Радикальну лібералізацію цін можна вважати причиною гіперінфляції, 

хоча причиною тривалої високої інфляції не може бути первинний стрибок цін, 

що є наслідком їх лібералізації. Постійно висока інфляція підтримується 

тривалою інфляційною монетарною політикою. Окрім того, відомі приклади 

(Республіка Польща, Чеська Республіка, Словацька Республіка, Естонська 

Республіка), коли завдяки правильній макроекономічній політиці лібералізація 

цін не переросла в гіперінфляцію.  

Досліджуючи економіку трансформаційних економічних систем, 

потрібно дати визначення поняття “економічної системи”. Єдності у 

трактуванні цього поняття немає через те, що недооцінюється роль 

економічної системи у загальносуспільному поступі. Залежно від того, 

наскільки широко розглядається економічна система, існують різні визначення, 

які часто перебувають у взаємозалежності “система” – “підсистема” – 

“підпідсистема” і т. д. [72, с. 188-189]. 

Отже, економічною системою можна вважати сукупність усіх видів 

економічної діяльності індивідуума у процесі їх взаємодії, спрямованої на 

виробництво, обмін, розподіл, споживання товарів і послуг та регулювання 

економічної діяльності. 

У науковий обіг термін “економічна система” запровадив німецький 

економіст В. Зомбарт. Також системний підхід в економічній науці 

використовували європейські вчені К. Блюхер, Б. Гільдебранд, Г. де Грееф, К. 

Кінс, Ф. Ліст, В. Рошер, Р. Штамлер. Серед українських економістів можна, 

насамперед, назвати М. Балудянського, М. Бунге, М. Туган-Барановського, І. 

Франка [72, с. 190-191].  

М. І. Туган-Барановський підкреслює суб’єктивний вимір економічного 

блага, об’єктивної цінності: “Об’єктивна цінність виникає на основі 

суб’єктивної, бо єдиним діячем господарства є окрема людина, і з взаємодії 

окремих людей виникають всі процеси народного господарства. Тому, щоб 
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пізнати закони будови об’єктивної цінності, ціни, необхідно раніше вивчити 

механізм будови суб’єктивної цінності”. М. І. Туган-Барановський 

обґрунтував необхідність на перехід від капіталістичної до соціалістичної 

економічної систем суспільства, коли “державний капіталізм” буде 

наповнюватися елементами нового ладу і набуде соціалістичного змісту[128, 

с. 34].  

Гуманістична позиція М. І. Туган-Барановського, заперечення ним 

вузькокласового підходу до розуміння змісту, рушійних сил і закономірностей 

еволюції людської діяльності та економічних систем суспільства привели 

вченого до висновків про людину як вищу цінність і мету суспільного 

виробництва та можливість створення у майбутньому нової політичної 

економії, яка б відображала інтереси людини поза класовою структурою 

суспільства [128].  

Б. Гаврилишин вважає, що суспільний лад є основною детермінантою 

суспільної ефективності. Природні ресурси при цьому не є обов’язковими, а 

на наснагу до праці впливають релігійні вірування, сприйняття праці як 

необхідності. 

Будь-який суспільний лад включає три компоненти: цінності, політичне 

правління та економічну систему. Якби цінності і політичне правління почали 

розвиватися у передбачуваних напрямах, то жодні істотні зміни економічної 

систем не були б потрібні. Зміни могли б відбуватися у напрямі від 

неприборканої економічної системи вільного підприємництва до системи 

узгодженого вільного підприємництва [15, с. 12-15]. 

У своїй праці “Дороговкази в майбутнє: до ефективніших суспільств. 

Доповідь Римському клубові” Б. Гаврилишин виклав теорію економічних 

систем, в основу якої поклав абсолютну цінність – людину та її життя, а все 

інше він розглядає через її призму. Учений обґрунтував великі системні 

суспільні трансформації у країнах Центральної та Східної Європи, приділяючи 

при цьому найбільше уваги економічним системам суспільства, динаміці їх 
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складових і закономірності економічного розвитку. Економічну систему Б. 

Гаврилишин розглядає у контексті суспільного ладу, який складається з 

цінностей, політичного правління та економічної системи як способу 

організації виробництва і розподілу створеного у суспільстві багатства [15, с. 

195-197]. 

Б. Гаврилишин стверджував, що стабільної економічної ситуації 

можливо досягти, якщо в наступні 20 років в Україні в економічній сфері буде 

досягнуто швидкого зростання ВВП до 8-10% щорічно, матеріального 

добробуту населення, низького рівня безробіття, одночасно знижуючи 

інфляцію. Щоб досягти такого зростання ВВП, крім пришвидшення 

інноваційного процесу, потрібно зменшити адміністративні бар’єри на шляху 

створення нових підприємств [16, c. 245].  

На думку Г. Башнянина та його послідовників, економічна система у 

широкому значенні є сукупністю підсистем виробництва, ринку, цін, грошей, 

кредиту, фінансів, споживання і зв’язків між ними, опосередкованих системою 

регулювання, яким притаманні організованість, саморегуляція, інтегративні 

властивості, інституції та функції, кінцева мета. Економічною системою у 

вузькому значенні за Г. Башняниним є сукупність організованих елементів, 

підсистем виробництва, обміну, споживання і регулювання та зв’язків між 

ними, об’єднаних спільною метою [52]. 

Період переходу від адміністративно-командного до ринкового типу 

економіки включає три етапи. На першому етапі пріоритетними є загальна 

стабілізація економіки, тобто подолання спаду та забезпечення відновлення 

виробництва та економічного зростання. Другий етап характеризується 

перебудовою виробничих відносин, що включає демонополізацію економіки і 

роздержавлення підприємств шляхом приватизації. Третій етап – це 

реформування продуктивних сил та структурна перебудова економіки, перехід 

до високотехнологічного виробництва [53]. 

Отже, саме світові кризи були причинами зміни теоретичних положень 
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загальнодержавної, і зокрема, антиінфляційної, політики. Якщо глобальна 

ситуація погіршується, то це позначається на усіх країнах, а особливо на 

державах з трансформаційною економікою.  

 

Висновки до 1 розділу 

 

1. Інфляцію як макроекономічне явище трансформаційної економіки 

можна визначити як процес стійкого зростання загального рівня цін з 

одночасним зниженням купівельної спроможності та знеціненням грошей, що 

породжує порушення макроекономічної рівноваги. Інфляційні процеси 

характеризуються загальним зростанням рівня цін в економіці або ж 

зниженням купівельної спроможності.  

2. Здійснюючи комплексний аналіз інфляційних процесів нами 

виявлено, що, оскільки ознаки інфляційного впливу на господарське життя 

почали з’являтися із поширенням грошей в економіці, то вже у Стародавні 

часи існувала проблема інфляції. Так древньогрецький історик Ксенофонт у 

праці "Οіκονομικός" розглядав гроші як необхідний засіб обігу та форму 

багатства. У цьому параграфі визначено також, що згідно з класичною 

економічною теорією заснованою А. Смітом, розвиненою Т. Мальтусом, Д. 

Рикардо, Д. С. Міллем,  А. С. Пігу, Ж. Б. Сеєм, А. Маршалом, Л. Вальрасом та 

В. Парето, економіка здатна до саморегулювання. Але згодом стагнаційні 

процеси у світовій економіці, викликані економічною кризою 1920-1930-х рр., 

призвели до необхідності перегляду спроможності неокласичного підходу на користь 

кейнсіанської концепції. Дослідники все частіше обґрунтовували необхідність та 

важливість державного макроекономічного регулювання ринкового простору. 

З’ясувалось, що втручання держави в макроекономічні процеси найкращим чином 

забезпечується шляхом дискреційної політики. Саме Дж. М. Кейнс у праці 

“Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей” обґрунтовано розкритикував 

ідеалізацію механізму ринкового саморегулювання та довів необхідність 
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активного державного втручання в економіку. Економічна криза 1974-1975 рр. 

– найзначніша після “Великої депресії” 30-х рр. ХХ ст., зумовила і кризу 

кейнсіанства. У цій ситуації зростає роль монетаристської теорії, теорії 

пропозиції, раціональних сподівань та неолібералізму. Концепція ефективного 

використання обмежених виробничих ресурсів була запропонована Дж. Гіксом у 

1937 р., яким висунув тезу про необхідність цілеспрямованого управління ресурсами 

задля максимізації задоволення потреб людини.. У 40-50-х pp. цю концепцію було 

підтримано Ф. Модильяні, остаточно обґрунтовано у роботі  “Основи економічного 

аналізу”  П. Самуельсоном, та прийнято вважати неокласичним синтезом.  

Варто зазначити, що інфляція тісно пов’язана з циклічним розвитком 

економіки та інфляційними очікуваннями, а протягом тривалого еволюційного 

періоду змінилося розуміння інфляції. Положення основних теорій інфляції 

визначалися типом грошової системи країни, національними особливостями та 

фазою економічного циклу, а саме новий неокласичний синтез в даний час є 

основною течією макроекономічної теорії. На нашу думку, реалії сучасного 

фінансово-економічного розвитку можуть бути початком періоду виникнення 

нових течій у теорії макроекономіки. 

3. В роботі обґрунтовується доцільність розглядати види інфляції, 

враховуючи тенденції сучасного розвитку світової економіки. Насамперед 

дисертантом виділено види інфляції залежно від темпів зростання цін. Це: 

повзуча, м’яка або низька інфляція; хронічна інфляція; безперервна або 

тривала інфляція; періодична інфляція; крокова інфляція; помірна інфляція; 

інфляція, що біжить; галопуюча або стрибаюча інфляція; гіперінфляція та 

супергіперінфляція. Також запропоновано поділити інфляцію залежно від 

причин її виникнення, а саме виділено: інфляцію дефіциту державного 

бюджету; податкову інфляцію; кредитну інфляцію; інфляцію прибутку; 

інфляцію обмеженості; олігополістичну або адміністративно контрольовану 

інфляцію; інфляцію заробітної плати; інфляцію населення; фіскальну 

інфляцію; інфляцію розвитку; вбудовану інфляцію; інфляцію зовнішньої 
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торгівлі (інфляцію експортного буму; інфляцію імпорту); галузеву інфляцію; 

інфляцію надлишкового попиту та інфляцію пропозиції або інфляцію витрат. 

В процесі дослідження, виявлено що світові економічні тенденції, і 

зокрема глобальна економічна криза 2008 р. та сучасна макроекономічна 

ситуація призвели до появи нових видів інфляції, це: агфляція або аграрна 

інфляція; біфляція; екофляція; симетрична інфляція; стиснена інфляція; 

депресивна інфляція; боргова дефляція; “жорстка”, “липка” або негнучка 

інфляція; академічна або освітня інфляція та інфлювання і дефлювання. 

Поряд з цим, вказано, що в економіці може спостерігатися: дефляція; 

рефляція та стагфляція. 

Авторське бачення причин інфляції стосується появи “економічних 

бульбашок” як істотного відхилення ціни на товар від його справжньої ціни 

залишається проблемою, оскільки “бульбашки” з’являються навіть за умови 

відсутності невизначеності. Зроблено висновок, що спільною ознакою усіх 

відомих історії “економічних бульбашок” є те, що всі вони відбуваються за 

тією ж схемою: з’являється новий товар чи послуга на ринку, ціни починають 

зростати, інвестори зауважують рух цін і підсилюють його зростання своїми 

діями, ціни стають все більш відірваними від реальності, нарешті, бульбашка 

лускає і ціни раптово повертаються до більш економічно раціонального рівня, 

з урахуванням поточних фінансових умов. 

4. Нами зазначено, що оскільки інфляцію як макроекономічне явище 

трансформаційної економіки можна визначити як процес, що породжує 

порушення макроекономічної рівноваги, то країни з трансформаційною 

економікою використовують для розв’язання цієї проблеми кейнсіанські, 

монетаристські та сучасні підходи. 

Особливістю трансформаційної економіки є те, що центральний банк не 

може повністю контролювати рівень інфляції. Адже банк може дотримуватися 

стійкої позиції щодо пропозиції грошей, яка є функцією центрального банку, 

але на неї також можуть впливати комерційні банки. Попри твердження, що 
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функція пропозиції грошей є виключно функцією центрального банку такий 

підхід ґрунтується на загальновідомих теоретичних і емпіричних факторах. 

Емпірично підтверджено існування статистично достовірного взаємозв’язку 

між рівнем інфляції та грошово-кредитною політикою щодо формування 

довгострокової пропозиції грошей. Такого висновку дійшли М. Фрідман та А. 

Шварц за даними спостережень за сто років. 

Визначено, що саме світові кризи були причинами зміни теоретичних 

положень загальнодержавної, і зокрема, антиінфляційної, політики. Якщо 

глобальна ситуація погіршується, то це позначається на усіх країнах, а 

особливо на державах з трансформаційною економікою. 

Положення, викладені у даному розділі були підтверджені у публікаціях 

35, 37, 39, 41, 42, 49, 50 та 161 із списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 2  

ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІКАХ 

 

2.1. Монетарне регулювання інфляційних процесів в трансформаційних 

економіках країн Центрально-Східної Європи  

 

Забезпечення стабільно низьких темпів інфляції є головною 

передумовою ефективного функціонування економіки країни, тому подолання 

інфляції є однією з найважливіших проблем трансформаційних економік. В 

усіх країнах з трансформаційною економікою спостерігалася, принаймні, одна 

гіперінфляція (Республіка Польща – 1,77/108, Угорська Республіка – 2,83/1026), 

що перевищувала 25% за рік. Хоча інфляційний процес має багато спільних 

ознак у країнах з трансформаційною економікою, але у кожній з них він 

відбувався по-різному, і багато в чому залежав від ринкових реформ, які 

провадилися у певній державі з трансформаційною економікою. На інфляцію, 

зокрема, впливали: державний дефіцит, зовнішньоекономічний баланс, 

залучення прямих іноземних інвестицій, виробництво, запровадження власної 

грошової одиниці, її девальвація та прив’язка до інших валют, а також 

приватизація, лібералізація цін і торгівлі, розмір валютних резервів, інвестиції, 

торговельний і платіжний баланси, дії уряду, спрямовані на стабілізацію 

валютного курсу, зовнішній борг, рівень монетизації та приросту грошової 

маси, банківська система (безнадійні борги) урядові витрати та інші 

макроекономічні показники. З огляду на важливість цих чинників у процесі 

подолання інфляції у кожній окремій країні, їх можна розглядати аналізуючи 

процес подолання інфляції у кожній з досліджуваних країн.  

Сьогодні більшість центральних банків, у тому числі Європейський 

центральний банк, Банк Англії, Національний банк Швейцарської 

Конфедерації, стабільним вважає рівень інфляції, за якого подорожання 
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товарів споживання не перевищує 2-3% [67, c. 25]. 

Для проведення дослідження інфляційних процесів у трансформаційних 

економіках слід зазначити, що за економічною енциклопедією під редакцією 

С. Мочерного, “трансформація – це процес перетворення однієї економічної 

системи на іншу” [51, с. 687]. 

Отже, можна стверджувати, що перехідна економіка – це економічна 

система, яка здійснює перехід від планової до ринкової форми 

господарювання через лібералізацію, дерегуляцію економіки, а також 

приватизацію державних підприємств і ресурсів.  

Тоді як ринкова економіка – це економічна система, заснована на 

принципах вільного підприємництва і товарно-грошових відносин, у якій роль 

основного регулятора відіграє ринок. 

Слід зазначити, що основною проблемою на шляху до запровадження 

ефективної монетарної політики для країн з перехідною економікою є 

недовіра суб’єктів економічної діяльності та населення до національної 

грошової одиниці [69, c. 253]. 

Для аналізу інфляційних процесів у трансформаційних економіках 

доцільно обрати країни Центрально-Східної Європи – члени Європейського 

Союзу, а саме: Республіку Польщу, Угорську Республіку, Чеську Республіку, 

Словацьку Республіку, Естонську Республіку, Литовську Республіку, 

Латвійську Республіку та Республіку Словенія, оскільки саме ці держави 

продемонстрували високі показники проведеної ними макроекономічної 

(антиінфляційної) політики, і досягли значних успіхів та економічного 

зростання, а також демонструють стійкість розвитку упродовж усього 

досліджуваного періоду від часу відновлення незалежності до сучасного етапу. 

Досліджувані країни зуміли швидко досягнути макроекономічної стабільності, 

стати членами та частково запровадити спільну валюту Європейського Союз – 

євро. Так, євро як національну валюту ввели: Республіка Словенія (2007 р.), 

Словацька Республіка (2009 р.), Естонська Республіка (2011 р.), Латвійська 
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Республіка (2014 р.) та Литовська Республіка (2015 р.). 

У досліджуваних країнах Центрально-Східної Європи починаючи з 1995 

р., спостерігалося значне економічне зростання, а, починаючи з 2000 р. і до 

глобальної фінансово-економічної кризи, темпи зростання країн значно 

перевищували середній показник для всіх країн з ринками, що розвиваються 

(Литовська Республіка, Латвійська Республіка і Естонська Республіка входили 

до п’ятірки найбільш швидкозростаючих ринків цієї групи) [55, c. 38-45].  

Ринкові перетворення в умовах перехідної економіки базувалися на 

ліберальному або градуалістському підходах до визначення напрямів, засобів 

та методів економічної трансформації.  

Прихильники ранніх реформ Л. Бальцерович Д. Сакс і Д. Лептон 

окреслили для Республіка Польща та інших країн з трансформаційною 

економікою: першорядні завдання: 

– жорстка монетарна політика; 

– уніфікація обмінного курсу і конвертація валюти; 

– лібералізація внутрішньої торгівлі, ліквідація монополій; 

– центральний банк повинен стати незалежним і зосереджуватися на 

зменшенні рівня інфляції; 

– встановлення режиму вільної торгівлі, яка поліпшує якість продукції 

та підвищує рівень життя населення; 

– централізована і контрольована фіскальна політика (для припинення 

гіперінфляції), що вимагало зниження бюджетного дефіциту [150].  

Г. Колодко, М. Нуті та Р. Портес вважали, що початкова 

макроекономічна стабілізація, зокрема монетарна політика була занадто 

жорсткою і орієнтованою на мікроекономічні заходи, і виступали за 

збільшення державного бюджету, нижчі обмінні курси, послаблення кредитної 

політики, оскільки були переконані, що таким чином інфляцію легше 

контролювати [189].  

У 80-90-х рр. у країнах Центрально-Східної Європи були прийняті 
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програми ринкової трансформації: 

– План Купи в Угорській Республіці (1990 р.); 

– План Бальцеровича у Республіці Польща (1989 р.); 

– Програми економічних реформ та політики України (1992 р.); 

– План Клауса у Чехословацькій Соціалістичній Республіці (1990 р.); 

– Програма Анте Маркевича у Соціалістичній Федеративній  

Республіці Югославія (1989 р.). 

Трансформаційні процеси у країнах Центрально-Східної Європи 

передбачали першочергову стабілізацію грошової системи як основи 

ринкових відносин через цінове та кiлькiсне стримування кредитів, 

скорочення бюджетного дефіциту, девальвацію валюти, лiбералiзацiю 

зовнішньої торгiвлi, підтримання постійного обмінного курсу, стримання 

зростання заробітної платні. Метою економічних стратегій був перехід від 

центрально-планової до ринкової системи, макроекономічна стабілізація та 

побудова розвиненої стійкої ринкової економіки [21, c. 194-206]. 

Після відновлення незалежності досягнення в антиінфляційній політиці 

Балтійських країн були успішними. У підсумку високі темпи інфляції, що 

спостерігалися у 1992 р., у 1993 р. суттєво зменшилися. Таким змінам сприяли 

ринкові перетворення, іноземні інвестиції, реструктуризація виробництва та 

розширення недержавного сектора економіки. 

У період економічного буму (2000-2006), до глобальної фінансово-

економічної кризи, Естонську Республіку, Литовську Республіку та Латвійську 

Республіку було прийнято називати “Балтійськими тиграми” (табл. 2.1).  

Так, Республіка Польща мала міцні підвалини ринкової економіки 

(сільське господарство, в якому не було колективізації, і приватний сектор). 

Реформи у Республіці Польща розпочалися в умовах макроекономічної 

розбалансованості, гіперінфляції, зовнішнього боргу та падіння обсягів 

виробництва. Після лібералізації цін у 1989 р. та зовнішнього боргу у розмірі 

41 млрд. дол. у Республіці Польща спостерігалася гіперінфляція. Саме тому, 
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основною ціллю Національного Банку Республіки Польща було зменшення 

інфляції та стабілізація обмінного курсу національної валюти. Обмінний курс 

був зафіксований на рівні 9500 злотих до американського долара і прив’язаний 

до корзини з п’яти вільноконвертованих валют. 

Завдяки зміцненню національної грошової одиниці – злотого, суттєво 

зросли валютні резерви Республіки Польща: з 4,5 млрд. дол. США у 1990 р. до 

23,1 млрд. дол. США – у 1998 р. Обсяги інвестицій у національну економіку 

Республіки Польща, після істотного спаду в 1990-1991 рр., поступово 

збільшувалися [124, с. 15]. 

Таблиця 2.1 

Валовий внутрішній продукт у країнах Балтії (2000-2008), у%* 
Країна Роки 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Естонська 
Республіка 

10.8 7.7 8.0 7.2 8.3 10.2 11.2 8.0 6.0 

Латвійська 
Республіка 

6.9 8.0 6.5 7.2 8.7 10.6 11.9 10.5 6.2 

Литовська 
Республіка 

4.1 6.6 6.9 10.3 7.3 7.6 7.5 8.0 6.5 

 
Сформовано автором на основі даних Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://www.imf.org/external/index.htm. 
 

Республіка Польща була першою з країн з плановою економікою, яка 

приступила до реалізації програми економічних перетворень у 1989 р. Перша 

стабілізаційна програма 1990 р. (“План Бальцеровича”) і наступні програми 

передбачали радикальність реформ, проведення жорсткої фіскальної політики 

через фіксування валютного курсу і введення прогресивної ставки 

оподаткування, які повинні були пом’якшити гіперінфляційні очікування. 

Республіка Польща стала першою з країн Центрально-Східної Європи, чия 

економічна програма була підтримана Міжнародним валютним фондом.  

Польська стратегія “шокової терапії” мала швидкий ефект у зменшенні 

інфляції, хоча і призвела до значних негативних соціальних наслідків – 

скорочення доходів населення, зростання безробіття, та вже у 1992 р. 



61 
 

 
 

відбувалося поступове відновлення економічного зростання [81, c. 46-60].  

Позитивні зміни у польській економіці відбулися у 1993-1994 рр. 

завдяки виконанню програми градуалістичних реформ першого віце-прем’єра 

Г. Колодка “Стратегія для Польщі”, спрямованої на зростання державного 

втручання в економіку, де головними стратегічними напрямами визначалися: 

досягнення стійкого економічного зростання, скорочення дефіциту бюджету 

та інфляції. У 1996 р. було прийнято “Пакет 2000” – стратегічні завдання та 

орієнтири, що розвивають ідеї “Стратегії для Польщі” [190, c. 289-330].  

Національний план розвитку прийнятий 2003 р. визначав соціально-

економічну стратегію країни на 2004-2006 рр., метою якого були: розвиток 

конкурентоспроможності економіки, зростання зайнятості населення та 

інтеграція з ЄС [24, c. 38-42]. 

Стан економіки Республіки Польща зазнав відчутного впливу наслідків 

світової фінансової кризи. Незначне пожвавлення економічної активності у 

2006-2007 рр. (зростання ВВП становило, відповідно, 6,2% та 6,5%), 

загальмувалося у подальші два роки на тлі низького рівня інфляції (3,5% у 

2009 р.) та незначних темпів зростання оплати праці. У 2008 р. було 

розроблено систему інституційних заходів для мінімізації негативних 

наслідків світової рецесії та попередження зростання бюджетного дефіциту. 

Завдяки “Плану стабільності і розвитку” фінансові інвестиції ЄС було 

спрямовано на забезпечення кредитної спроможності малого і середнього 

підприємництва і створення резерву суспільної солідарності. Отож, стабільний 

розвиток економіки Республіки Польща може вважатися прикладом 

успішного реформування економічної політики. Прискорення зростання 

економіки після 2006 р. стало можливим за рахунок зростання експорту, 

зменшення процентних ставок, і зниження інфляції [63, c. 25]. На сьогодні 

Республіка Польща – одна з найбільш розвинених країн Східної Європи, якій 

вдалося подолати перехідний період [12, c. 102].  

Угорська Республіка є символом неоліберальної трансформації 
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Центрально-Східної Європи. Професор Гарвардського університету Я. Корнаї 

відстоював радикальну перебудову економічної системи. Такі зміни потрібні 

були усім країнам Східної Європи, навіть тим, які ще не зазнали інфляції, 

тому, що поступові часткові заходи можуть бути шкідливими і не вирішують 

загальних проблем. Так, на думку Я. Корнаї реалізуючи стабілізаційну 

програму потрібно було ввести єдиний валютний курс та забезпечити 

конвертованість національної валюти, а також провадити жорстку грошову 

політику. Достатні резерви іноземної валюти повинні використовуватися у 

разі виникнення надлишкового попиту на валюту. Тому, на думку Я. Корнаї, 

варто було вжити заходів щодо відновлення рівноваги між попитом і 

пропозицією та радикально змінити інфляційні сподівання [67]. 

“Градуалістська стратегія” – модель реформування економік 

постсоціалістичних країн Європи (Чеської Республіки, Словацької Республіки, 

Республіки Словенія, Естонської Республіки, Латвійської Республіки, 

Литовської Республіки та Республіки Словенія) була реалізована і в Угорській 

Республіці. Я. Корнаї зазначив, що в основу здійснення реформи за угорським 

зразком було покладено принцип еволюційності. Основною відмінністю 

градуалізму від “шокової терапії” була поетапність у здійсненні ринкових 

реформ: приватизація здійснювалася у три етапи (мала, середня та велика), 

обмінні курси національної валюти регулювалися за допомогою монетарних 

та немонетарних заходів [65, c. 41-55]. Головні завдання оновлення 

економічної системи Угорської Республіки були сформульовані на урядовому 

рівні і містили [66, c. 5-16]: 

– заохочення розвитку приватного підприємництва з одночасним 

прискоренням приватизаційних процесів в Республіці; 

– розвиток таких ринкових інституцій, як біржі та комерційні банки, 

вільне обертання цінних паперів, запровадження антимонопольної політики; 

– лібералізація регуляторних обмежень у господарській сфері, зокрема 

щодо встановлення цін і оплати праці; 
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– скорочення державних витрат, збалансованість держбюджету; 

– оновлення зовнішньоекономічних зв’язків з метою інтеграції 

Угорської Республіки в міжнародне економічне співтовариство з одночасним 

залученням іноземного капіталу в економіку країни [109, c. 32-38]. 

Угорська Республіка здійснювала лібералізацію цін протягом трьох 

років. У 1995 р. угорський уряд, щоб зменшити інфляцію, прийняв програму 

стабілізації макроекономіки, що зводилася до різкого зменшення державних 

витрат і поступового підвищення рівня податків. У результаті даної 

макроекономічної політики дефіцит бюджету зменшився з 9,6% від ВВП в 

1994 р. до 7,3% – у 1995 р. і 4,6% – у 1996 р. У 1995 р. країна приступила до 

реалізації стабілізаційної програми, яка була спрямована на стимулювання 

стійкості своєї національної грошової одиниці – форинту [69, c. 252-257].  

Виконанню урядової економічної програми Угорської Республіки 

суттєво посприяла фінансова допомога ЄС (6,5 млрд. євро), Міжнародного 

валютного фонду (12,5 млрд. євро) та Світового Банку (1 млрд. євро) [129, c. 

3-6].  

У 1993 р., коли Чехословацька Соціалістична Республікарозділилася на 

дві незалежні держави, Чеська Республіка провадила монетарну політику, яка 

базувалася на збереженні номінального обмінного курсу крони. Завданнями 

цієї політики були подолання інфляції, стабілізація економіки, а також 

лібералізація ринку та залучення прямих іноземних інвестицій. Фіскальну 

політику уряд використав для зменшення інфляції [6, с. 60-69]. 

Уряд В. Клауса у 1993-1994 рр. продовжував курс ринкових 

перетворень, розроблений ще Чехословацькою Соціалістичною Республікою. 

Послідовний монетаристський курс давав позитивні результати. В країні були 

створені міцні основи ринкової економіки. Економічне становище Чеської 

Республіки вважалося найбільш позитивним серед країн Східної Європи. Рівні 

інфляції та безробіття були низькими (лідер серед східноєвропейських країн за 

цими показниками) [6, с. 60], реальні доходи населення зростали, державний 
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бюджет був бездефіцитним [6, с. 61]. Збереженню низького рівня інфляції 

сприяла загальна фінансова стабілізація, регулювання зарплати і соціальних 

виплат, стабільність валютного курсу крони [6, с. 67].  

У 2008 р. в Чеській Республіці була представлена Програма 

Національних реформ, головною метою якої було здійснення стабілізаційної 

політики (подолання високої інфляції) [119]. 

У 2009 р. чеським урядом було запроваджено низку інституційних 

заходів для зменшення негативного впливу світової економічної кризи та 

підтримки національного виробника. Загалом було передбачено інвестувати в 

антикризові заходи (підтримку підприємництва та експорту; збільшення 

надходжень іноземних інвестицій; зменшення дефіциту бюджету та 

безробіття) 2 млрд. 679 млн. євро (2% ВВП).  

Словацька Республіка та Чеська Республіка пройшли тривалий час 

трансформаційних змін від соціалістичної моделі господарювання до 

повноцінного ринкового капіталізму. 

Словацька Республіка належить до групи постсоціалістичних країн, що 

досягли найбільших успіхів у системній суспільно-політичній трансформації 

перехідного постсоціалістичного періоду 1990-х-2000-х рр. Після 1993 р. 

Словацька Республіка розпочала перехід від централізовано планової до 

сучасної ринкової економіки [227].  

Після 1993 р. Національний банк Словацької Республіки зіткнувся з 

такими проблемами: незначні золотовалютні резерви, тривала рецесія, висока 

інфляція, але через три роки в країні вже спостерігалися один з найнижчих 

рівнів інфляції, один з найвищих показників економічного зростання, повна 

конвертованість національної валюти та достатній рівень валютних резервів. 

Протягом 1994-1998 рр. Словацькій Республіці вдалося досягнути значного 

зростання ВВП та зменшення показників інфляції завдяки тому, що було 

встановлено фіксований обмінний курс, а ціни майже не регулювалися 

адміністративно. Подальша лібералізація сприяла стабілізації та поступовому 
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зменшенню рівня доларизації, а в 2000 р. було оголошено про таргетування 

чистої інфляції [143, c. 41-52].  

У зв’язку з глобальною економічною кризою 2008 р. урядом Словацької 

Республіки було впроваджено антикризовий “Сукупний план дій”, яким 

забезпечувалося використання єврофондів для підтримки інноваційного 

розвитку і розбудови малого та середнього підприємництва. І хоча у 2009 р. 

спостерігалось певне зниження темпів економічного зростання, слід зазначити 

про загалом успішну реалізацію Державної стратегії розвитку на 2007-

2014 роки, завдяки чому країні вдалося досягти суттєвих економічних 

результатів. У зв’язку із стрімким економічним зростанням економіки 

Словацької Республіки у період 2002-2007 рр. її називають “Татранським 

тигром” (Татра – найвища гора Словацької Республіки). 

Естонська Республіка відновила державну незалежність 1991 р., після 

Співочої Революції – серії мирних акцій протесту в Балтійських країнах у 

1987-1991 рр., які призвели до відновлення державного суверенітету 

Естонської Республіки, Литовської та Латвійської Республіки. 

Необхідність ринкових перетворень в Естонській Республіці стала 

очевидною ще в середині 80-х років XX ст. У 1987 р. була прийнята Програма 

економічної самостійності, над якою працювали С. Каллас, Т. Маде, Е. 

Савізар, М. Титм. Програма передбачала прискорену економічну 

трансформацію і стала основою ринкових перетворень на першому етапі 

реформ [125].  

Естонська Республіка пройшла три етапи трансформації. Перший етап 

(1991-1995) “шокової терапії” та створення ліберально орієнтованої 

економіки. Другий етап був пов’язаний із початком переговорного процесу 

про вступ до Європейського Союзу. Третій етап розпочався із вступом 

Естонської Республіки до Європейського Союзу у 2004 р., а у 2011 р. 

Естонська Республіка першою з пострадянських країн приєдналася до зони 

євро [172, c. 37-44]. 
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Висока інфляція була однією з основних проблем для Естонської 

Республіки після відновлення незалежності. У 1991 р. рівень інфляції склав 

200%, а в 1992 р. – 1076%. У 1992 р. Естонська Республіка стала першою з 

пострадянських республік, яка провела грошову реформу. Починаючи з 1997 

р. рівень інфляції почав поступово знижуватися. 

У 1992 р. Естонська Республіка вводить національну валюту – крону. 

Встановлюється фіксований курс крони по відношенню до німецької марки – 

8:1, а центральний банк країни гарантував конвертованість крони.  

Зміна валютного курсу впливає на імпорт і, відповідно, інфляцію, тому 

політика уряду та національного банку Естонської Республіки була 

спрямована на здійснення прямих антиінфляційних заходів для подолання 

глобальної фінансової кризи 2008 р. Стратегія уряду полягала у скороченні 

дефіциту бюджетних видатків, а у 2009-2010 рр. в Естонській Республіці 

зростання споживчих цін відбулося через подорожчання сировини і палива на 

міжнародних ринках [81, c. 46-60].  

У 1992-1993 рр. структура економіки Латвійської Республіки почала 

перебудовуватися на принципах ринкового господарства. Ряд секторів 

економіки (торгівля, послуги, банки) був звільнений від державного 

контролю; в інших секторах (освіта, охорона здоров’я) цей контроль зберігся. 

Щоб пом’якшити наслідки зростання цін, уряд встановив мінімальний рівень 

зарплат і надавав підтримку малозабезпеченим верствам населення 1993 р 

була введена в обіг власна валюта – лат, прив’язана до німецької марки. 1994 

р. жорстка монетаристська політика Центрального банку Латвійської 

Республіки знизила інфляцію в країні до 37% в порівнянні з 109% в 1993. У 

1994 і 1995 рр. рівень інфляції продовжував знижуватися (до 26% у 1995 р.) 

(Додаток А.2) [173]. 

Економічна реформа Латвійської Республіки 1991-1995 рр. пройшла 4 

етапи: перший етап (1991-1992 рр.) – відзначився лібералізацією в усіх галузях 

народного господарства; другий (1992-1994 рр.) – проявився у досягненні 
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економічної стабілізації; третій (1994-1995 рр.) – це етап економічного 

розвитку; на четвертому етапі (після 1996 р.) була проведена структурна 

реформа, та було досягнуто поглиблення процесу стабілізації та зростання у 

всіх сферах економіки. 

Економіка Латвійської Республіки суттєво постраждала від глобальної 

економічної кризи 2008-2010 рр. У 2009 р. ВВП зменшився на 17,8%, що було 

найгіршим показником динаміки ВВП у світі, але вже у 2010 р. спад ВВП 

складав 0.3%, а у 2011 р. приріст ВВП відновився [235, c. 1-5]. 

З моменту здобуття незалежності у 1991 р. Литовська Республіка 

досягла значного прогресу у розвитку ринкової економіки. В основі 

економічних реформ лежала програма приватизації промислових підприємств, 

був створений Литовський банк, проведена лібералізація цін, введена 

національна валюта – літ.  

Через фінансову нестабільність ВВП Литовської Республіки в перші 

роки незалежності був найнижчим в Балтійських країнах. У період між 1989 р. 

і 1992 р. він скоротився на 50%, але в 1993 р. стабілізувався, а у 1994 р. зріс на 

0,6%. У 1996 р. ВВП зріс на 4,7%, а в 1997 р. – на 5,7% [179, c. 249]. 

На жаль, на економіку Литовської Республіки суттєво негативно 

вплинули негативні тенденції світової фінансової кризи, що позначилось на 

погіршенні економічних позицій країни у 2009 р. Для подолання кризових 

явищ і покращення соціально-економічної ситуації урядом було розроблено і 

реалізовано стабілізаційну програму, яка включала Стратегію розвитку 

експорту на 2009-2011 роки. Зокрема, для стимулювання бізнесу, сектору 

реальної економіки було надано допомогу в розмірі 1,7 млрд. євро. 

Литовська Республіка одна з перших країн колишнього Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік, розпочала з 90-х рр. інтеграцію в 

Європейське співтовариство. Одним із показників успішності литовських 

реформ став перехід країни у 2015 р. до зони євро.  

Республіка Словенія – одна з найкраще промислово розвинених 
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республік колишньої Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія, яка 

першою серед посткомуністичних країн приєдналася до єврозони у 2007 р. 

(також Республіка Словенія стала першою з країн колишньої Соціалістичної 

Федеративної Республіки Югославія, що вступила до Європейського Союзу у 

2004 р.).  

У Республіці Словенія після отримання незалежності у 1991 р. почала 

використовуватися модель “ринкового соціалізму”. Республіка Словенія мала 

найкращі макроекономічні показники серед усіх постсоціалістичних країн. 

Середній приріст реального ВВП в країні становив 3,8% (1993-1998). Для цієї 

держави характерною була рівновага зовнішньоторговельного та платіжного 

балансів. 

Республіка Словенія виявилася однією з небагатьох країн з перехідною 

економікою, де боротьба з інфляцією, яка побудована на таргетуванні 

грошової пропозиції, виявилася успішною [63, c. 29]. Республіка Словенія 

досягла позитивних результатів зі зниження інфляції (із 207,3% у 1992 р. до 

6,1% у 1999 р.). 

Основні напрями розвитку монетарної політики Банку Республіки 

Словенія визначаються “Середньостроковою побудовою монетарної політики” 

– документом, який було прийнято у листопаді 2001 р. Банк Республіки 

Словенія проголосив довгострокове таргетування інфляції, тобто досягнення 

до кінця 2005 р. середньорічного рівня інфляції у розмірі 3-4%. Основною 

причиною ефективної координації діяльності Банку Республіки Словенія з 

урядом країни у боротьбі з інфляцією була спільна мета – якнайшвидше 

приєднання до зони євро [63, c. 28]. 

Республіка Словенія серед країн Центрально-Східної Європи 

демонструє найвищі економічні показники. Здобувши незалежність у 1991 р., 

ввівши у жовтні цього ж року власну грошову одиницю – толар, країна стала 

першою серед країн Центрально-Східної Європи яка досягла монетарної 

незалежності.  
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У період 1988-1989 рр. в Соціалістичній Федеративній Республіці 

Югославія проводилася політика підтримки реального валютного курсу, коли 

відбувалася постійна девальвація номінального обмінного курсу. Досягнення 

реального валютного курсу відбувалося за рахунок швидкого зростання рівня 

інфляції.  

Стабілізаційні реформи почалися у Республіці Словенія у 1990 р., коли 

відбулася лібералізація цін. У січні 1990 р. уряд запровадив антиінфляційну 

стабілізаційну програму, яка передбачала конвертацію динара та жорстку 

фіскальну і монетарну політику. Була прийнята політика повзучої прив’язки та 

фіксованого обмінного курсу, a yряд на півроку заморозив зарплати. Програма 

дозволила зменшити рівень інфляції до 0% у квітні 1990 р. [63, c. 31].  

У 1991 р. уряд Республіки Словенія розробив макроекономічну 

програму економічної незалежності та перебудови Республіки Словенія. Її 

основними компонентами були: 

– приватизація;  

– макроекономічна стабілізація; 

– незалежна монетарна політика; 

– реструктуризація комерційних банків; 

– фінансова реструктуризація збиткових підприємств. 

Отже, Республіка Словенія досягла політичної незалежності, 

економічної стабільності, ввела власну національну грошову одиницю, та 

впровадила фундаментальні економічні реформи.  

Перехідний період для словенської економіки можна поділити на такі 

етапи: 

– макроекономічна стабілізація (1991-1996), коли Республіка Словенія 

прийняла толар; 

– структурні зміни (до 2000 р.); 

– період адаптації (до вступу у ЄС 2004 р.);  

– період дії режиму ERM II (перед входженням до Єврозони);  
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– успішне запровадження євро (2007 р.).  

Глобальна фінансово-економічна криза 2008-2010 рр., передумовою 

виникнення якої стала криза на ринку іпотеки у Сполучених Штатах Америки 

у 2007 р. призвела до глобальної рецесії: банкрутства європейських банків і 

падіння біржових індексів та вартості акцій і товарів світу [31, c. 90-97]. 

Результатом дій центральних банків і органів державного управління в 

більшості країн за умов фінансової кризи стало збереження їх банківських 

систем [81, c. 55].  

Республіка Польща, Словацька Республіка та Чеська Республіка, мали 

змогу запровадити більш жорсткі монетарні умови, дозволивши знецінення 

своїх національних валют, що допомогло стримати інфляцію та зниження 

рівня процентних ставок.  

Республіка Польща та Чеська Республіка, які застосовували режим 

таргетування інфляції у поєднанні з плаваючим валютним курсом, успішно 

подолали кризу. 

Щодо країн, які застосовували валютні курси, які базувалися на 

валютній раді, – Естонська Республіка, Латвійська Республіка та Литовська 

Республіка, то ці країни мали незначний дефіцит державного бюджету та 

інфляції, прозорий монетарний режим, який супроводжувався високими 

темпами економічного зростання. Основною причиною кризи у країнах Балтії 

був притік спекулятивного капіталу із Королівства Швеція, Сполучених 

Штатів Америки та Федеративної Республіки Німеччина. 

Країнам, які під час кризи використовували євро (Республіка Словенія та 

Словацька Республіка), вдалося уникнути кризи ліквідності та значних обсягів 

втечі капіталів завдяки тому, що Європейський центральний банк виступив 

гарантом їхньої стабільності та ліквідності.  

З метою мінімізації наслідків європейської фінансової кризи та 

запобігання поширенню європейської боргової кризи у 2010 р. був створений 

Європейський фонд фінансової стабільності. 
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Період Глобальної рецесії у країнах, окрім Республіки Польща та 

Словацької Республіки, яким завдяки ефективній монетарній політиці та 

фінансовій стабілізації вдалося уникнути впливу світової кризи, був різним, і 

залежав від відповідних дій спрямованих на відновлення макроекономічної 

стабільності (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Періоди Глобальної рецесії у країнах Центрально-Східної Європи  
Країна Період рецесії (2006-2013 рр.) 

Республіка Польща – 
Угорська Республіка 2007-2009 рр., 2011-2012 рр. 

Чеська Республіка 2008-2011 рр. 
Словацька Республіка – 
Естонська Республіка 2008-2013 рр. 
Латвійська Республіка 2008-2009 рр. 
Литовська Республіка 2008-2009 рр. 
Республіка Словенія 2008-2009 рр., 2011-2013 рр. 

Україна 2008-2009 рр., 2012 р. 
 

Сформовано автором на основі: Crisis and Recovery. IMF World Economic Outlook. 2009. №1.1, Р 11-14. 

 
Країни Центральної Європи та Балтії, на відміну від України, без вагань 

обрали курс на інтеграцію в європейські економічні структури. Така позиція 

стала гарантією надання їм грошової та інвестиційної допомоги для 

реструктуризації економік у розмірі 20-42 млрд. дол. Таку підтримку було 

надано передовсім Республіці Польща, Угорській Республіці, Чеській 

Республіці [147, c. 27-34]. 

Крім того, країни Центрально-Східної Європи зосередились на 

виконанні таких завдань: 

– розроблення програм переходу до ринку; 

– створення передумов для розвитку приватного сектору; 

– зведення до мінімуму втручання держави в ціноутворення; 

– запровадження часткової конвертованості валюти, фінансування 

дефіцитів бюджетів за рахунок випуску облігацій державних позик; 

– формування товарних ринків, ринків капіталів і цінних паперів, 
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валютно-фінансових і банківсько-кредитних систем, товарно-грошових бірж, 

аукціонів. 

Також слід зазначити, що за допомогою кореляційно-регресійного 

аналізу виявлено кореляційно-регресійну залежність між інфляцією та ВВП, 

рівнем безробіття та державним боргом у країнах з трансформаційною 

економікою (на прикладі Республіки Польща, Угорської Республіки, Чеської 

Республіки, Словацької Республіки, Республіки Словенія, Литовської 

Республіки, Латвійської Республіки, Естонської Республіки та України) (табл. 

2.3). 

Таблиця 2.3 

Значення рівнів безробіття, темпів інфляції, державного боргу у 

Республіці Польща, Чеській Республіці та Угорській Республіці за 1991-

2017 рр. 
Рік Зміна 

інфляції у 
Республіці 
Польща, 

(у%),  

Державний 
борг, (у% у 
Республіці 
Польща) 
 

Рівень 
безробіття в 
Угорській 

Республіці, 
(у%),  

Зміна рівня 
безробіття в 

Чеській 
Республіці, 

(у%), 

Зміна 
інфляції в 
Чеській 

Республіці,
(у%), 

 Темп інфляції 
в Угорській 
Республіці, 

(у%), 

Темпи 
зміни ВВП 

в 
Угорській 

Республіці, 
(у%)  

1991 70,3 0,2 8,4 0,2 0,1 34,2 -11,9 
1992 43 0,1 9,3 0,3 0,2 23 -3,1 
1993 35,3 0,3 11,3 12,7 0,1 22,5 -0,6 
1994 32,2 0,2 10,1 14,6 13,5 18,9 2,9 
1995 27,9 49 10,2 13,7 9,9 28,3 2,5 
1996 19,9 43,4 9,9 12,6 5,8 23,4 0,7 
19967 14,9 42,9 8,7 11,9 6 18,3 3,9 
1998 11,8 38,9 7,1 12,6 6,7 14,2 4,8 
1999 7,3 39,6 6,5 16,4 10,4 10 4,1 
2000 10,1 36,8 6 18,8 12,2 9,8 4,9 
2001 5,5 37,6 5,6 19,3 7,2 9,1 3,8 
2002 1,9 42,2 5,9 18,5 3,5 5,5 4,1 
2003 0,8 47,1 5,5 17,4 8,4 4,4 4 
2004 3,5 45,7 6,3 18,1 7,5 6,8 4,5 
2005 2,1 47,1 7,3 16,2 2,8 3,6 3,2 
2006 1 47,7 7,5 13,3 4,3 3,9 3,6 
2007 2,5 45 7,7 11,3 1,9 7,9 0,8 
2008 4,2 47,1 8 9,6 3,9 6,1 0,8 
2009 3,5 50,9 10,1 12,5 0,9 4,2 -6,8 
2010 3 54,9 11,2 14,4 0,7 4,9 1,3 
2011 4,2 53,4 11,6 13,2 3,9 3,9 1,6 
2012 3,7 48,3 10,7 13,6 3,6 5,7 -1,7 
2013 1,1 49,7 9,1 14,1 1,4 1,7 1,5 
2014 0,1 43,7 7,7 12,8 -0,1 -0,2 3,7 
2015 -1 45 7,1 10,9 -0,3 -0,1 2,9 
2016 -0,8 78,2 8,4 9,8 -0,3 0,1 2 
2017 2,19 65,6 3,9 7,4 1,31 2,35 4 
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Як показує розрахунок параметрів та статистики лінійної регресії 
зв’язок між темпами інфляції та темпами зміни рівня ВВП є помітним. 
Коефіцієнт регресії b =-2,83 показує, що при збільшенні рівня ВВП в Польщі 
на 1% темп інфляції зменшиться на -2,83%. 

На основі порівняння значень рівня безробіття та темпів інфляції нами 
зазначено, що країни у різні періоди переживали трансформацію своєї 
економічної системи. Кризові явища характеризувались зростанням рівня цін 
та інфляції (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1 Динаміка рівнів безробіття та темпів інфляції в Польщі та Україні  

за 1989-2017 рр (сформовано автором на основі 101, 103) 

 

Незважаючи на це, схожі умови господарювання та нинішні тенденції 
розвитку зазначених показників роблять можливим на, деякою мірою 
необхідним, використання Польщі для міжкраїнного порівняння для 
одержання переліку можливих для адаптації засобів та інструментів реалізації 
антиінфляційної політики Іншим інструментом реалізації регламентованого 
економіко-математичного інструментарію варто вважати розрахунок 
коефіцієнтів еластичності між досліджуваними показниками, а саме, між 
інфляцією та ВВП, державним боргом та іншими макроекономічними 
показниками. 
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Коефіцієнт еластичності за зазначеними умовами характеризує ступінь 
реагування зміни однієї величини на зміну іншої, зокрема обрана нами тема 
дисертаційного дослідження потребує визначення математичного 
співвідношення між темпами інфляції та величинами, що корелюють з ними. 

Розрахунок коефіцієнта еластичності для визначення залежності зміни 
темпу інфляції від темпів зміни державного боргу показує, що в середньому 
щорічно за період 1991-2017 рр. при зростанні державного боргу на 1%, 
інфляція зросте на 3.3% (рис. 2.2). 
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рр.

 
Рис. 2.2 Динаміка коефіцієнта еластичності між темпами інфляції та державним 

боргом в Польщі за 1991-2017 рр. (сформовано автором на основі 103) 
 

Також можна простежити кореляційно-регресійну залежність між 

макроекономічними показниками Угорської Республіки. За визначеними 

значеннями коефіцієнта детермінації, слід зазначити, що для тенденції зміни 

рівнів безробіття та темпів інфляції в Угорській Республіці варто 

застосовувати поліномінальні тренди (рис. 2.3).  

Звичайно, дослідження показують, що зв’язок між темпами інфляції та 

темпами зміни рівня ВВП є помітним. Коефіцієнт регресії b=11 показує, що 

при збільшенні рівня ВВП в Угорській Республіці на 1% темп інфляції 

зменшиться на 11%. Оскільки Frozr>Ftabl (20>16), то з надійністю р=0,95 

можна вважати, що модель адекватна вихідним даним, а коефіцієнт регресії є 

статистично вірогідним з р=0,95 (Додаток Д).  
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Рис. 2.3 Залежність зміни інфляції від темпів зростання ВВП та рівня безробіття 

в Угорській Республіці за 1991-2017 рр (сформовано автором на основі 103) 

 
Розрахунок коефіцієнта еластичності для визначення залежності зміни 

темпу інфляції від темпів зміни державного боргу показує, що в середньому 

щорічно за період 1991-2017 рр. при заростанні державного боргу на 1%, 

інфляція зросте на 5.4% (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4 Коефіцієнти еластичності між інфляцією та державним боргом у 

Республіці Польща та Угорській Республіці за 1991-2017 рр. (сформовано 

автором на основі 103) 
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Розрахунок коефіцієнта еластичності для визначення залежності зміни 

темпу інфляції від показника державного боргу Естонії показує, що в 

середньому щорічно за період 1991-2017 рр. при заростанні рівня безробіття 

на 1%, інфляція зросте на 4,9%. (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Розрахунок коефіцієнта еластичності між темпами інфляції та 

державним боргом в Естонії за період 1991-2017 рр. 
Рік Зміна інфляції, (у%), y Державний борг, (у%), х Коефіцієнт еластичності 

1991 0,3 0,3  
1992 0,1 0,1 1,00 
1993 47,7 0,3 0,00 
1994 29 9 -73,97 
1995 23,1 7,4 0,87 
1996 11,2 6,2 0,31 
1997 8,2 5,5 0,42 
1998 3,3 6 -0,15 
1999 4 5,1 -0,71 
2000 5,8 4,8 -0,13 
2001 3,6 5,7 -0,49 
2002 1,3 5,6 0,03 
2003 3 5 -0,08 
2004 4,1 4,6 -0,22 
2005 4,4 4,4 -0,59 
2006 6,6 3,7 -0,32 
2007 10,4 4,6 0,42 
2008 -0,1 7,2 -0,56 
2009 2,9 6,6 0,00 
2010 5 5,9 -0,15 
2011 3,9 5,8 0,08 
2012 2,8 9,8 -2,45 
2013 -0,1 10,6 -0,08 
2014 -0,5 9,7 -0,02 
2015 0,3 9,8 -0,01 
2016 3,42 9,5 0,00 
2017 6,81 5,68  

 
Джерело: Складено автором на підставі: Офіційного сайту Статистичної служби Європейського 

Союзу [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat. 

 
Завдяки застосуванню валютних курсів, які базувалися на валютній раді, 

Естонська Республіка, Латвійська Республіка та Литовська Республіка мали 

незначний дефіцит державного бюджету, прозорий монетарний режим, який 

супроводжувався високими темпами економічного зростання. Простежити 

кореляційно-регресійну залежність між макроекономічними показниками 

Естонської Республіки варто з використанням поліномінальних тренів (рис. 

2.5). 
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Рис. 2.5 Залежність зміни інфляції від темпів зростання ВВП та рівня 

безробіття в Естонській Республіці (1991-2017)* 
*Джерело: розраховано та побудовано автором за даними Офіційного сайту Статистичної служби 

Європейського Союзу [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat. 

 

Порівняльна характеристика коефіцієнтів еластичності темпів інфляції 

та державного боргу дозволяє стверджувати, що кризові явища найбільшої 

амплітуди у Республіці Польща відбувались 1995 році, а в Угорській 

Республіці у 1997 році. В Україні пік рецесії був у 1994 році, що ще раз 

аргументує господарську схожість досліджуваних країн. 

Як показує розрахунок параметрів та статистики лінійної регресії 

зв’язок між темпами інфляції та темпами зміни рівня безробіття У Чеській 

Республіці є помітним. Коефіцієнт регресії показує, що при зменшенні рівня 

безробіття в Чеській Республіці на 1% темп інфляції зменшиться на 3,4%.  

Розрахунок коефіцієнта еластичності для визначення залежності зміни 

темпу інфляції від показника державного боргу показує, що в середньому 

щорічно за період 1991-2017 рр. при заростанні рівня безробіття на 1%, 
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інфляція зросте на 22%. 

Для більш повного розуміння залежності інфляційних процесів в 

Республіці Словенія від темпів зростання ВВП та рівня безробіття 

проаналізуємо відповідні поліноміальні тредни (рис. 2.6). 
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 Рис. 2.6 Залежність зміни інфляції від темпів зростання ВВП та рівня 

безробіття в Республіці Словенія (1991-2017)* 
*Джерело: розраховано та побудовано автором за даними Офіційного сайту Статистичної служби 

Європейського Союзу [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat. 

 
Розрахунок коефіцієнта еластичності для визначення залежності зміни 

темпу інфляції від державного боргу Республіки Словенія, показує, що в 

середньому щорічно за період 1991-2017 рр. при заростанні рівня державного 

боргу на 1%, інфляція зросте на 3,5% (рис. 2.7). Аналіз визначеної тенденції 

засвідчив про неглибокі кризові явища у Республіки Словенія у 1994 році. 

Отже, інфляційний процес у досліджуваних країнах з трансформаційною 

економікою відбувався по-різному, залежно від макроекономічної ситуації в 

кожній країні. Попри певні труднощі, пов’язані з бюджетним дефіцитом, 

роки 
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зовнішньоторговельним обігом, лібералізацією цін та іншими 

макроекономічними проблемами, країни Центрально-Східної Європи досягли 

значних успіхів у подоланні інфляції.  
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Рис. 2.7 Коефіцієнти еластичності між темпами інфляції та державним 

боргом в Республіці Польща, Угорській Республіці та Республіці Словенія 

(1991-2017 рр.) 

 

Саме тому доцільно використовувати досвід цих держав, оскільки 

Україна на початковому етапі ринкових перетворень мала макроекономічну 

ситуацію, подібну до ситуації у досліджуваних країнах, але не використала у 

повному обсязі своїх можливостей. Отож, на сучасному етапі розвитку 

ринкової економіки нашої держави, варто запозичити досвід цих країн не 

тільки в Україні, але й в інших державах з трансформаційною економікою.  

Отже, інфляційний процес у досліджуваних країнах з трансформаційною 

економікою відбувався по-різному, залежно від макроекономічної ситуації в 

кожній країні. Попри певні труднощі, пов’язані з бюджетним дефіцитом, 

зовнішньоторговельним обігом, лібералізацією цін та іншими 

макроекономічними проблемами, країни Центрально-Східної Європи досягли 

значних успіхів у подоланні інфляції. Саме тому доцільно використовувати 

досвід цих держав, оскільки Україна на початковому етапі ринкових 
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перетворень мала макроекономічну ситуацію, подібну до ситуації у 

досліджуваних країнах, але не використала у повному обсязі своїх 

можливостей. Отож, на сучасному етапі розвитку ринкової економіки нашої 

держави, варто запозичити досвід цих країн не тільки в Україні, але й в інших 

державах з трансформаційною економікою.  

Загалом інфляційний процес у трансформаційних економіках можна 

поділити на шість періодів:  

– перший період тривав з 1989/1990 р. до 1992 р. і характеризувався 

високим рівнем інфляції. Країни, які мали кращі макроекономічні стартові 

умови (Чеська Республіка, Словацька Республіка) або які швидше розпочали 

ринкові реформи (Угорська Республіка), досягли позитивних 

макроекономічних результатів у короткостроковому періоді, а в країнах із 

значними макроекономічними дисбалансами спостерігався значний рівень 

інфляції (Республіка Польща); 

– у другий період, який тривав з 1992 р. до 1998 р., завдяки успішним 

стабілізаційним заходам, інфляція зменшилася з помірного (Чеська 

Республіка, Словацька Республіка) або високого (Естонська Республіка, 

Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Республіка Словенія) до 

нижчого рівня завдяки антиінфляційній політиці, жорсткій монетарній 

політиці та фіксованому обмінному курсу; 

– третій період (1998-2000) характеризувався впливом зовнішніх шоків 

(Азійська криза) на внутрішню економічну ситуацію; 

– четвертий період (2001-2008) характеризується зменшенням інфляції 

нижче 10% [80]; 

– п’ятий період (2009-2013) період подолання наслідків глобальної 

економічної кризи; 

– шостий період (2013-2017) період відновлення економічного зростання 

та стабілізації економік досліджуваних держав.  

Країни з трансформаційною економікою зіткнулися з багатьма 



81 
 

 
 

проблемами у процесах стабілізації та лібералізації. Метою монетарної 

політики досліджуваних країн є, насамперед, стабілізація рівня інфляції. 

Важливими для розвитку й зростання фінансових ринків є зміни способів і 

результатів діяльності монетарної політики, що безпосередньо впливає на 

інфляцію. Держави Центрально-Східної Європи намагаються контролювати 

інфляцію та зміцнювати національну валюту. Часткове приєднання до 

єврозони дало змогу країнам Центрально-Східної Європи використати 

економічні переваги, у стабілізації економіки та лібералізації ринків. 

Важливим для цих держав є також зміцнення грошових ринків та 

забезпечення активнішої фіскальної політики, саме тому ці країни здійснили 

регулювання цін провівши структурні реформи. 

 
2.2  Валютно-курсове регулювання інфляційних процесів в країнах 

Центрально-Східної Європи у трансформаційному періоді  

 

Обрання правильної дієвої валютно-курсової політики на початковому 

етапі ринкових перетворень є запорукою успіху подальших трансформацій. 

На початковому етапі ринкових трансформацій східноєвропейські 

країни зберігали курси національних валют низькими, що відображало їх 

реальну ринкову купівельну спроможність і стимулювало експорт. У 

Республіці Польща на початку 1992 р. був запроваджений плаваючий 

обмінний курс. Відносна економічна стабільність Угорської Республіки, 

Республіки Польща і Чеської Республіки забезпечили великий приплив 

іноземного капіталу, який став важливим джерелом фінансування структурних 

реформ [117, с. 20-24]. 

Я. Белінська у своєму дослідженні валютної політики перехідної 

економіки в умовах інфляції стверджує, що на початкових етапах 

трансформації економіки на ринкові засади необхідно використовувати 

валютний режим з прив`язкою до валюти (або кошика валют) країни з 

низьким рівнем інфляції або встановлювати валютний коридор, тобто не 
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дозволяти вільного плавання валютного курсу країни. Вона вважає, що саме 

така валютна політика на початкових етапах трансформації гарантує певну 

стабільність та сприяє подальшому розвитку та економічному зростанню 

країни [9, c. 16-20]. 

Слід зазначити, що системи управління валютним курсом 

класифікуються наступним чином (Додаток А.2): 

– валютне бюро; 

– вільне плавання; 

– монетарний союз;  

– повзучий коридор; 

– повзуча прив’язка; 

– кероване плавання; 

– горизонтальна прив’язка; 

– фіксований валютний коридор; 

– фіксована прив’язка до іноземної валюти; 

– повна заміна національної валюти іноземною [136, c. 4-5]. 

У країнах з трансформаційною економікою утримування валютного 

курсу є важливим і дієвим антиінфляційним заходом, оскільки за таких умов 

внутрішні ціни орієнтуються на обмінний курс, а не навпаки (як у розвинених 

країнах). Країни, що вдалися до стабілізації на основі валютного курсу 

(Республіка Польща, Чеська Республіка, Естонська Республіка), отримали 

коротший період зниження інфляції від гіперінфляції до помірного рівня та 

менше падіння рівня виробництва порівняно з країнами, які здійснювали 

стабілізацію на грошовій основі, оскільки стабілізація на основі обмінного 

курсу не потребує відносного скорочення грошової маси. Водночас частково 

спостерігається зворотний зв’язок: країни з низькою інфляцією дотримуються 

політики фіксованого валютного курсу [106, c. 45-52].  

Для підтримки конкурентоспроможності потрібно вчасно перейти до 

іншого режиму обмінного курсу. Наприклад, у Республіці Польща протягом 
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1991-1993 рр. відбувся перехід від фіксованого валютного курсу до кошика 

валют, а потім – до повзучої прив’язки, що дозволило стримувати інфляцію та 

інфляційні очікування без втрати конкурентоспроможності. Однак у 

трансформаційній економіці інфляція має переважно немонетарний характер і 

пов’язана здебільшого зі зростанням виробництва (табл. 2.5). Це ускладнює 

використання обмінного курсу як номінальної основи. Тому, щоб досягти 

стабільності економіки, проблему підтримки стабільного валютного курсу 

треба вирішувати у поєднанні з ефективною макроекономічною грошово-

кредитною і бюджетно-фінансовою політикою [119]. 

Досягти стабільності розвитку допомогли і міжнародні резерви. Так, 

повернення Естонській Республіці західними банками у 1992 р. її золотого 

запасу 1940 р. дало змогу впровадити систему жорстко фіксованого курсу (1 

крона = 1 нім. марка), водночас грошова база повністю визначилася рівнем 

міжнародних резервів; Республіка Польща та Чеська Республіка отримали 

значні кошти від Міжнародного валютного фонду для підтримки курсу 

національної валюти. 

Однак стратегія штучного утримання валютного курсу є ефективною 

лише на початкових етапах стабілізації і повинна супроводжуватися 

комплексом стабілізаційних заходів, що, насамперед, пов’язано з можливістю 

втрати конкурентоспроможності (табл. 2.5). Так, в Естонській Республіці 

реальний обмінний курс крони з 1992 р. до 1994 р. відносно долара збільшився 

на 200%, а міжнародні резерви скоротилися [82, c. 49-58].  

Аналіз досвіду формування ринкових інструментів грошово-кредитної 

політики у Східній Європі свідчить, що надмірне завищення чи заниження 

валютного курсу призводить до зменшення ефективності регулювання 

грошової маси і політики стабілізації цін.  

Стабільний обмінний курс відіграє роль номінального якоря для 

формування незначних інфляційних очікувань і є визначником стабільності 

економіки, ціновим орієнтиром для населення та основою зниження інфляції. 
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Коливання валютного курсу змінюють внутрішні ціни у короткостроковому 

періоді внаслідок впливу змін імпортних цін та формують напрями цінової 

політики у довгостроковому періоді через механізм очікувань. Зростання 

грошової маси, відсоткової ставки та незалежність центрального банку також 

є важливими чинниками цінової стабільності [107].  

Таблиця 2.5 

Сучасні режими валютних курсів у країнах ЦСЄ 
Країна Режим валютного курсу 

Республіка Польща вільно плаваючий курс: ринково визначений валютний курс та 
монетарна політика (ціль: рівень інфляції), незалежна від 

політики валютного курсу. 
Угорська Республіка валютний коридор: повзуча прив’язка із коридором, більшим 

ніж ± 1 відсоток. 
Чеська Республіка керований плаваючий курс 

Словацька Республіка керований плаваючий курс (до 2009 р.) 
Естонська Республіка валютне бюро (до 2011 р.): валюта повністю забезпечується 

міжнародними резервами. 
Латвійська Республіка валютне бюро (до 2014 р.): фіксована прив’язка до Спеціальних 

прав запозичення в межах коридору щонайбільше ± 1 відсоток. 
Литовська Республіка валютне бюро (до 2015 р.) 
Республіка Словенія фіксований курс у рамках механізму ERM-II (до 2007 р.) 

 
Джерело: Папаiка О.О. Світовий досвід антиінфляційної політики держави: рекомендації для України. 

Економічний вісник НГУ. 2010. № 1. С. 43.  
 

Особливістю економічного середовища країн Європи, включаючи 

країни з трансформаційною економікою є запровадження євро. Розширення 

монетарного союзу означає, що країни можуть скористатися перевагами 

єдиного валютного простору (прозорість і стабільність цін; зниження 

трансакційних витрат; зниження торговельних та інвестиційних ризиків; 

підвищення мобільності робочої сили та капіталів) [58, c. 102-107]. 

Так, Естонська Республіка жорстко прив’язала свою валюту до євро 

через валютну раду. До 2000 р. польська валюта була прив’язана до валютного 

кошика, 55% в якому становив євро, коли перейшла до режиму плаваючого 

курсу з метою ринкового встановлення рівноважного рівня злотого до євро. 

Угорська Республіка з 2000 р. переорієнтувалися на євро і мала намір 

наслідувати Республіку Польща, запровадивши рижим плаваючого валютного 
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курсу для визначення рівноважного курсу за допомогою ринкових механізмів. 

Керований плаваючий курс у Чеській Республіці та Словацькій Республіці 

неформально зорієнтований на євро. Фактично тільки Литовська Республіка 

тривалий час лат залишала фіксованим відносно долара (4 лати за 1 долар). 

Розширення використання євро як валюти прив’язки означає поступову 

переорієнтацію міжнародних резервів країн на євро, проте очевидно, що така 

переорієнтація має характер лише поступових змін (на кінець 1998 р. у країнах 

з орієнтацією на євро лише 17,7% резервів було деноміновано у європейських 

валютах і 60,3% – у доларах) [68].  

Республіка Польща та Угорська Республіка, у валютному кошику яких 

долар посідав досить значне місце, менше відчули коливання євро відносно 

долара, валютна динаміка їх національних валют до євро характеризувалася 

більшою стабільністю. Для інших країн (Чеської Республіки), курс валюти 

яких 1999 р. зріс відносно євро (крона за рік подорожчала на 6%, незважаючи 

на те що центральний банк кілька разів знижував відсоткові ставки), 

зменшення експорту супроводжувалося зростанням імпорту, що пожвавило 

внутрішнє споживання. Іншим позитивним наслідком ревальвації стало 

здешевлення обслуговування зовнішнього боргу [125]. 

Угорська Республіка, досягнувши відносної конвертованості до 1989 р., 

не поспішала домогтися повної конвертованості своєї валюти. За ринково 

регульованого обмінного курсу і постійної інфляції Угорська Республіка не 

мала причин для девальвації чи для використання обмінного курсу. Різними 

шляхами Угорська Республіка і Республіка Польща прийшли до політики 

повільної штучної підтримки обмінних курсів, щоб обмежити 

непередбачуваність і незакономірність інфляції. Єдиним недоліком цієї 

системи була постійна інфляція [68].  

Зі вступом країн Східної Європи до Європейського Союзу постала 

потреба приєднання до Європейської Валютної Системи і запровадження євро. 

Імовірне прискорення інфляції в Єврозоні внаслідок зниження обмінного 
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курсу євро/долар збільшило попит на експорт через поліпшення цінових 

співвідношень у зовнішній торгівлі [64].  

Загалом сумарний вплив обмінного курсу євро/долар на економіки 

майбутніх країн-членів залежав від ефектів доходу, порівняльних цін і 

відсоткової ставки. Підвищення відсоткової ставки перешкоджає 

пожвавленню східноєвропейських економік через відплив капіталу або 

подорожчання кредитних ресурсів. За фіксованого обмінного курсу ефекти 

доходу і порівняльних цін об’єктивно стимулюють динаміку ВВП, а відплив 

капіталу, пов’язаний із підвищенням відсоткової ставки в Єврозоні, 

перешкоджає цьому. Для плаваючого обмінного курсу відплив капіталу не 

становить загрози, бо знецінення грошової одиниці лише посилює 

стимуляційний вплив ефекту доходу в зовнішній торгівлі [127]. 

Економічна ситуація у Республіці Польща, Угорській Республіці, 

Чеській Республіці, Словацькій Республіці та Республіці Словенія залишалася 

стійкою завдяки тому, що ці країни майже не зачепили фінансові кризи. 

Перевагою цих держав є їх спроможність утримувати зовнішній борг під 

контролем [130]. 

Основною причиною переходу до більш гнучкого обмінного курсу у 

трансформаційних економіках були великі припливи іноземного капіталу.  

Стратегії політики обмінного курсу упроваджувалися поетапно. На 

першому, стабілізаційному, етапі у 1990-1994 рр. увага зосереджувалася на 

стабілізації економіки. Перехідний етап 1995-2000 рр. характеризувався 

орієнтацією економіки на вступ до ЄС, більш незалежну макроекономічну 

політику та залучення іноземного капіталу. Підготовчий етап почався 2001 р. і 

тривав до переходу до ЕРМ ІІ. Завершальним був етап приєднання до 

Єврозони.  

На першому етапі Литовська Республіка прийняла режим валютного 

бюро щодо долара США, а Естонська Республіка – щодо німецької марки. Такі 

заходи були зумовлені тим, що трансформаційні економіки є малими 



87 
 

 
 

відкритими економіками, де обмінний курс відіграє важливу роль у процесі 

дезінфляції. Фіксований обмінний курс утримувався на більш тривалий період 

у менших і більш відкритих трансформаційних економіках (найменш 

відкритою є економіка Республіки Польща) [4, c. 4-9].  

У перехідний період країни досягли значних успіхів у дезінфляції, і 

згодом перейшли до більш гнучкого обмінного курсу. Від режиму фіксованого 

обмінного курсу до плаваючого країни переходили поступово. Наприклад, у 

Республіці Польща, Чеській Республіці і Словацькій Республіці такий перехід 

здійснювався поступово, починаючи з розширення коридору коливань, 

запровадження режиму керованого плавання, а згодом – і вільно плаваючого 

режиму. У країнах, які перейшли до таргетування інфляції, обмінний курс 

відіграє важливу роль у процесі ухвалення рішень. Загалом країни з 

трансформаційною економікою змогли зменшити інфляцію з майже 300% 

1991 р. до близько 25% у 1995 р. [118].  

У довгостроковому періоді зменшення інфляції стало важливою 

передумовою швидкого та збалансованого економічного зростання і сприяло 

прийняттю країни до Європейського Союзу.  

Республіка Польща і Чеська Республіка перейшли до таргетування 

інфляції швидко, а в Угорській Республіці такий перехід відбувся поступово: 

спочатку форинт був прив’язаний до кошика валют, а згодом була прийнята 

повзуча прив’язка. Інфляція зменшилася з 30% у 1995 р. до 10% у 1999 р. У 

2000 р. інфляція почала збільшуватися, що змусило зменшити відсоткові 

ставки і призвело до знецінення національної валюти. На відміну від Чеського 

національно банку, Національний банк Угорської Республіки відразу почав 

таргетувати загальний ІСЦ. 

На шляху до ринку (реальна реформа банківської системи Республіки 

Польща почалася 1989 р. прийняттям законів про банківську діяльність та про 

Національний Банк Республіки Польща), польський уряд вирішив спочатку 

створити конкурентне середовище у банківському секторі та тільки після 
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цього переходити до приватизації державних банків [96].  

Трансформація польської банківської системи відбувалася в декілька 

етапів. Перший етап 1982 р. розпочався зі створення ринкової банківської 

системи, коли перші реформи банківської системи були проведені на основі 

закону “Про банки”.  

Другий етап розпочався у 1989 р., з прийняття законів: “Про банки” і 

“Про Національний банк Республіки Польща”, які передбачали створення 

дворівневої банківської системи; відокремлення центрального банку від 

комерційної діяльності.  

Протягом третього періоду (1991-1992) тривала підготовка до 

приватизації шляхом створення ринку цінних паперів за участю банків. 

На четвертому етапі (1993-1996) коли національна банківська система 

країни досягла європейського рівня розвитку, а банківське законодавство було 

узгоджене зі стандартами ЄС, з’явилися Рада грошової політики 

(консультаційна і дорадча структура при Голові Правління Національного 

Банку Республіки Польща у сфері реалізації грошової політики) і Комісія з 

банківського нагляду (орган, який здійснює нагляд за діяльністю банківської 

системи).   

Характерними для п’ятого етапу (після 1997 р.) були конкуренція з боку 

банків країн Європейського Союзу, які отримали вільний доступ до 

польського банківського ринку; високий рівень частки іноземного капіталу в 

польських банках [158, с. 18]. 

Через цінову лібералізацію ціни у першій половині 1990 р. зросли на 

1100%. Дії, спрямовані на цінову стабілізацію, зменшили інфляцію у 1991 р. 

до 110%. У 1991 р. злотий змінив прив’язку із долара на кошик валют, а 

згодом був здійснений перехід до повзучої прив’язки. Дефіцит бюджету, який 

коливався у межах 3%, фінансувався головно за рахунок внутрішніх 

запозичень. За таких умовах відсоткові ставки залишалися на високому рівні, 

що сприяло припливу капіталу. У 1993 р. інфляція зменшилася до 40%, а у 
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1994 р. – до 30%.  

Національний Банк Республіки Польща через обмінний курс 

підтримував міжнародну конкурентоспроможність на високому рівні. 

Державний борг скоротився із 70% у 1991 р. до 40% у 1998 р. До 1999 р. 

коридор обмінного курсу було розширено до ±15%. Національний Банк 

Республіки Польща аналізує інфляційний процес, монетарні і немонетарні 

фактори, які впливають на інфляцію [186]. 

У 1996 р. уперше було представлено три основні цілі монетарної 

політики: це кінцева мета – інфляція, проміжна ціль – широка пропозиція 

грошей і операційна ціль – грошові резерви. У 1996 р., після кількох років 

суттєвого економічного зростання, економіка почала “перегріватися”. До 

негативних очікувань призвели фінансові кризи 1997 та 1998 рр. На ці події 

Центральний банк знову відреагував збільшенням резервних вимог 1997 р. 

(вперше таке збільшення відбулося 1990 р.), а також зростанням на 2% 

відсоткових ставок [187]. 

Отже, монетарна політика Республіки Польща протягом останніх 20 

років зазнала значних змін пройшовши шлях від різних форм штучної 

підтримки курсу злотого до його вільного плавання у поєднанні з режимом 

прямого інфляційного таргетування, запровадженого з 1998 р. Зауважимо, що 

до 1998 р. стратегія монетарної політики Національного Банку Республіки 

Польща ґрунтувалась на контролюванні обмінного курсу та пропозиції 

грошей. У цей період центральний банк провадив широкомасштабні 

стерилізаційні операції на відкритому ринку, поєднуючи їх з політикою 

зростання офіційних відсоткових ставок [190, с. 289-330].  

У 1997 р. Національний Банк Республіки Польща схвалив 

“Середньострокову стратегію монетарної політики” і затвердив режим 

прямого таргетування інфляції як офіційну стратегію монетарної політики в 

Республіці Польща. Зауважимо, що Республіка Польща перейшла до 

таргетування інфляції за режиму валютного коридору. У січні 1998 р. 
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відбулася зміна валютного паритету, який налічував п’ять валют, на 

бівалютний – євро (55%) та долар США (45%). Попри те, що плаваючий 

обмінний курс було офіційно встановлено в квітні 2000 р., впродовж 1998-

2000 рр. центральний банк фактично не втручався у діяльність валютного 

ринку [148, с. 20]. 

Розглянемо детальніше досвід зміни валютного режиму у Республіці 

Польща. На початку перехідного періоду у Республіці Польща мала місце 

гіперінфляція. Частиною стабілізаційної програми для зниження рівня 

інфляції було обрано режим таргетування валютного курсу [197, с. 28]. 

Із квітня 2000 р. злотий має плаваючий валютний курс і не підлягає 

жодним обмеженням. Центральний банк не ставить за мету визначати курс 

злотого до інших валют, проте залишає право втручатися у ринок іноземної 

валюти, якщо вважатиме це необхідним для дотримання інфляційної цілі. 

На початку перехідного процесу Угорська Республіка, як і інші країни з 

трансформаційною економікою, запровадила прив’язку обмінного курсу 

форинта до кошика валют, а з 1995 р. – режим повзучої прив’язки, що дало 

змогу знизити інфляцію з майже 30% у 1995 р. до близько 10% у 1999 р. [148, 

с. 20], а державний борг – з 84,3% у 1995 р. до 60% у 2000 р., досягти 

зовнішньої економічної рівноваги та поліпшити конкурентоспроможність, що 

відобразилося у динамічному зростанні експорту, кращому реагуванню на 

зовнішні шоки. Угорська Республіка прийняла фіксований обмінний курс з 

широким діапазоном коливань (±15%). Після прийняття таргетування інфляції 

у 2001 р. національна валюта зміцніла щодо євро на 10%. У 2001 р. економічне 

зростання послабилося (приріст ВВП у 2001 р. становив 3,8%, порівняно з 

5,2% у 2000 р.). 

Отже, було досягнуто поставлених цілей на шляху до членства в 

Європейському Союзі, зокрема, рівень інфляції вдалося зменшити до 3%, 

інфляційні очікування стали позитивними, а національна валюта зміцнювалася 

[158, с. 18]. 
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Внаслідок зростання вартості операцій зі стерилізації надлишкової 

ліквідності угорських банків постала необхідність у кардинальній зміні 

політики центрального банку Угорської Республіки: у травні 2001 р. діапазон 

коливань обмінного курсу форинта стосовно євро було розширено до ± 15%, 

одночасно скасовано контроль за переміщенням капіталу, а в жовтні 2001 р. 

запроваджено режим таргетування інфляції [178]. 

З переходом до режиму таргетування інфляції відбулися зміни в 

інструментах монетарної політики, зумовлені тим, що активна дезінфляційна 

політика потребувала ефективного інструментарію. Вагомішу роль стала 

відігравати процентна політика [187]. 

Протягом 1990-1993 рр. валютні резерви Угорської Республіки зросли із 

700 млн. дол. до 6,7 млрд. дол. за рахунок іноземних кредитів. У 1993 р. 

Угорська Республіка була лідером серед східноєвропейських країн за обсягом 

залученого капіталу (7 млрд. дол.). У 1993 р., як і в попередні роки реформ, 

незважаючи на заходи соціального захисту населення, реальні доходи 

зменшилися. Розбалансування економіки було зумовлене зростанням дефіциту 

держбюджету, платіжного балансу та зовнішньої заборгованості [191]. 

У 1993-1994 рр. з’явилися ознаки пожвавлення виробництва, відбулося 

зниження рівня інфляції та безробіття, продовжувався приплив іноземних 

інвестицій. У 1994 р. вперше за період реформ спостерігалося швидше 

порівняно з цінами зростання заробітної плати: на 24% проти 19% [236, с. 14], 

а безробіття становило 11%, хоча темпи зростання споживчих цін залишалися 

високими.  

У 2009-2015 рр. на інфляцію в Угорській Республіці позитивно 

вплинули стабілізація форинта і позитивний внутрішній попит [129, с. 3]. Для 

зменшення негативного впливу світової кризи та пов’язаних з нею ризиків 

2008 р., Міжнародний валютний фонд запропонував Угорській Республіці 

нову фінансову програму. Оскільки на той час державний борг країни зріс до 

72%, у програмі саме цьому показнику надавалося найбільше уваги. До 2014 р. 
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витрати державного бюджету були суттєво зменшені. Упродовж фінансової 

кризи знецінення форинта суттєво впливало на внутрішній попит, і тому 

починаючи з 2008 р. Національний банк Угорської Республіки періодично 

збільшував відсоткові ставки [129, с. 6]. 

У 1991 р. в Чеській Республіці було запроваджено пакет реформ: 

проведено лібералізацію цін, міжнародної торгівлі. У 1991 р., коли крона 

почала стрімко знецінюватися, жорстка макроекономічна політика дала змогу 

досягти макроекономічної стабілізації на макрорівні, а у 1993 р. успішно 

завершити перехідний етап. Упродовж цього етапу використовувався режим 

прив’язки крони: у 1991 р. – до кошика із п’яти валют, у 1993 р. – до кошика, 

що складався з німецької марки (65%) та долара США (35%).  

У результаті трьох поспіль девальвацій крони, коли її курс упав майже 

на 100%, наприкінці 1990 р. встановлено обмінний курс – близько 29 крон за 

долар, який залишався незмінним впродовж 18 років. У 1995 р. повністю 

завершено конвертування крони, на що протягом 1993-1994 рр. було 

витрачено 6,4 млрд дол. [119]. 

Врешті-решт, Національний банк Чеської Республіки був змушений з 

грудня 1997 р. відмовитися від режиму фіксованого валютного курсу і 

запровадити режим регульованого плавання курсу чеської крони у поєднанні з 

таргетуванням інфляції. Причому перехід до нового монетарного режиму 

прискорився через втрату під час азійської кризи номінального якоря курсової 

прив’язки. Особливістю валютної політики в межах нового режиму 

таргетування інфляції було те, що до 2003 р. Національний банк Чеської 

Республіки продовжував регулювати курс крони, здійснюючи валютні 

інтервенції [187, с. 15]. 

Курс крони щодо долара формувався під впливом курсу долар США – 

євро. У 2001 р. стало важче утримати стабільність курсу: зростання дефіциту 

торговельного балансу, який фінансувався за рахунок коштів від приватизації, 

та експансія фіскальної політики негативно вплинули на чеську крону. 
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Незважаючи на зростання курсу крони щодо долара США у 2001 р., після 2002 

р. курс крони стабілізувався.  

Отже, Чеську Республіку можна уважати однією з країн із 

трансформаційною економікою, яка зуміла втримати курс національної 

валюти на стабільному рівні. Важливу роль у цьому відіграли незначний 

інфляційний процес, утримання споживчих цін на позитивному рівні, 

зростання експорту. Приклад провадження такої політики є показовим для 

України [187, с. 18]. 

У Словацькій Республіці валютна політика протягом 1993-1998 рр. 

спрямовувалася на утримання фіксованого валютного курсу. Із 1993 р. крона 

була прив’язана до кошика з п’яти валют, а з 1994 р. – з двох: німецької марки 

(60%) та долара США (40%). Спекулятивна атака на курс крони, здійснена 

1998 р. призвела до його виходу за межі валютного коридору, а з жовтня 1998 

р. прив’язка обмінного курсу до валютного кошика була скасована і 

запроваджений керовано-плаваючий валютний курс, який підтримувався до 

листопада 2005 р. Валютним орієнтиром було євро, а курс словацької крони 

визначався попитом і пропозицією на грошовому ринку.  

У 2004-2005 рр. режим керованого плавання перестав відповідати 

потребам словацької економіки, і було здійснено перехід до курсового режиму 

ERM ІІ (необхідність утримання курсу національної валюти на рівні 

центрального паритету).  

Зараз грошово-кредитна політика Словацької Республіки функціонує в 

режимі таргетування інфляції, запровадженому 2005 р. у поєднанні з 

валютним режимом ERM 2. Цінова стабільність і стратегія запровадження 

євро є спільним цілями грошово-кредитної та фіскальної політики Словацької 

Республіки [135].  

Трансформаційний процес у Словацькій Республіці можна поділити на такі 

періоди: 

–  до незалежності Словацької Республіки (січень 1990 р. – грудень 1992 р.); 
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–  після здобуття незалежності, створення Чеського національного банку і до 

внутрішньої конвертованості крони, девальвація, фіксований плаваючий обмінний 

курс (січень 1993 р. – вересень 1995 р.). базова інфляція обчислюється на основі 

споживчого кошика; 

–  зовнішня конвертованість крони, прийняття фіксованого обмінного курсу 

(жовтень 1995 р. – вересень 1998 р.); 

–  керований плаваючий обмінний курс крони (жовтень 1998 р. – 2004 р.); 

–  вільно плаваючий валютний курс, приєднання до Європейського Союзу, 

зниження інфляції до 2% на рік (після 2004 р.), запровадження євро у 2009 р. [143, 

с. 41-52].  

Хоча глобальна фінансова криза негативно вплинула на економіку 

Словацької Республіки, все ж 1 січня 2009 р. країна прийняла євро як 

національну валюту, а річний ВВП у 2010 р. складав 4.2%, а у 2011 р. – 3.3%, 

що було найбільшим показником зростання серед країн – нових членів 

Європейського Союзу. 

У 1992 р. уряд Естонської Республіки запровадив власну національну 

валюту – крону і штучно утримував її вартість на рівні 1/8 німецької марки, 

дозволивши її додатковий випуск тільки за умови повного покриття твердими 

резервами банківської валюти [172, c. 37-44].  

Високі темпи інфляції у 1993-1994 рр. були пов’язані з їх наближенням 

до рівня світових цін. Незалежний Центральний банк не міг допустити 

покриття дефіциту державного бюджету кредитною емісією, тому парламент 

Естонської Республіки змушений був приймати тільки бездефіцитні бюджети. 

Але суспільство розуміло, що без стійкої і вільно конвертованої національної 

валюти вирішити усі економічні і соціальні проблеми неможливо [176].  

У 2008 р. Естонська Республіка посідала 12-те місце за Індексом 

економічної свободи серед 162 держав [194, с. 1-24]. 1 січня 2011 р. Естонська 

Республіка прийняла євро як національну валюту (обмінний курс євро до 

естонської крони: 1 до 15,6466).  
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Литовська Республіка першою серед країн Балтії проголосила 

незалежність у 1990 р., а вже в квітні, паралельну рублю, запровадила нову 

валюту  літ. Використовувати купони як єдину валюту країна почала 1 

жовтня 1992 р., але зменшити інфляцію не змогла і тому змушена була 

відкласти впровадження літа до червня 1993 р. і вдатися до жорсткої 

монетарної політики. Курс літа щодо долара штучно підтримувався завдяки 

діям Центрального банку Литовської Республіки (чотири літи за один долар). 

Критики вважали, що сильний літ і стабільність його курсу були встановлені 

штучно і що курс літа повинен бути нижчим через високий рівень інфляції, 

який спостерігався на той час у країні [235, с. 1-30]. Згодом уряд змінив 

прив’язку літа з долара США до євро (2002), що дозволило Литовській 

Республіці підготуватися до вступу в Європейський Монетарний Союз. 

Через поцінування національної валюти щодо долара вартість виробленої 

підприємствами продукції зменшилася [202, с. 281-303], а зросла 

конкурентоспроможність.  

У процесі впровадження євро у країнах Центрально-Східної Європи 

виокремлюються три етапи: 

– перший етап включає час до приєднання до Європейського Союзу, 

коли усі країни могли вільно обирати режим обмінного курсу, а отже, 

незалежну монетарну політику, що передбачала незалежність центрального 

банку та лібералізацію міжнародних фінансових потоків; 

– другий етап розпочався зі вступом до Європейського Союзу і 

завершився входженням до Європейського Монетарного Союзу. Під час цього 

етапу країни перебували у режимі ERM II (згідно з яким дозволялося 

відхилення національної валюти від євро у межах ±15%). 

 Механізм ERM базується на жорсткому взаємозв’язку обмінних курсів 

валют держав Європейського Союзу. Умовою приєднання країн до зони євро є 

втримання протягом двох років поспіль своєї валюти в системі ERM. 

Естонська крона, литовський літ і словенський толар приєдналися до ERM II у 
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2004 р. латвійський лат і словацька крона – 2005 р.; 

– третій етап розпочався після вступу до Європейського Монетарного 

Союзу та системи Європейського центрального банку, що означало входження 

до Єврозони за умови дотримання Маастрихтських критеріїв.  

Спільною ознакою трансформаційних економік є їх перехід від 

фіксованого до плаваючого обмінного курсу у 90-ті роки. І хоча інфляція у 

країнах Центрально-Східної Європи зменшувалася, це не здійснювало 

достатнього впливу на національну валюту, що згодом призвело до проблем 

платіжного балансу і змусило відмовитися від режиму фіксованого обмінного 

курсу. Кероване плавання, насамперед, було запроваджене у Чеській 

Республіці (1997), Словацькій Республіці та Республіці Польща (1998). 

Угорська Республіка, відмовившись від повноцінного режиму вільного 

плавання, з 2001 р. почала використовувати коридор плавання з можливістю 

відхилення ±15%. Оскільки особливістю трансформаційних економік є 

значний вплив на них зовнішніх шоків, а також податкових реформ та 

адміністративно керованих цін, це ускладнює прогнозування залежності між 

грошовою пропозицією та рівнем цін [212].  

Отже, досвід країн світу свідчить про переваги плаваючого режиму 

валютного регулювання. Зокрема, запровадження гнучкого режиму 

курсоутворення супроводжується позитивними зрушеннями в економічному 

розвитку країн; швидшим реагуванням економіки на зміни, що відбуваються у 

країні, і за її межами; формуванням умов, сприятливих для розвитку 

фондового ринку, поширенням застосування фінансових інструментів; 

зниженням надходження короткострокового спекулятивного капіталу, що 

позитивно позначається на динаміці валютного курсу. 

Однак, з огляду на зростання валютного ризику за волатильності 

обмінного курсу національної валюти, рішення про перехід на новий режим 

валютного регулювання вимагає зваженого підходу з урахуванням можливих 

наслідків для економічного розвитку країни [160, с. 237-264]. 
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Отже, ефективна макроекономічна політика на початковому етапі 

ринкових перетворень є запорукою подальших трансформацій у цьому 

напрямі.  

 

2.3. Таргетування інфляції в системі регулювання інфляційних 

процесів у трансформаційних економіках  

 

Важливими інструментами у боротьбі з інфляцією є макроекономічна 

фіскальна і монетарна політика, взаємоузгоджені для досягнення поставлених 

цілей. Деякі країни з трансформаційною економікою, які є об’єктами нашого 

дослідження, обрали режим таргетування інфляції як найдієвіший елемент 

монетарної політики для подолання інфляції. Також досліджувані 

трансформаційні економіки використовували режим валютного правління 

(валютної ради). 

Завдяки цьому країни Центрально-Східної Європи успішно подолали 

інфляцію, що допомогло їм стати членами Європейського Союзу. Іншим 

державам з трансформаційною економікою варто запозичати досвід цих країн, 

адже економічна ситуація у цих державах, зокрема в Україні, є подібною.  

Найкращим механізмом забезпечення цінової стабільності у країнах зі 

високою інфляцією є таргетування інфляції [120, с. 5-11], основу якого 

становить стійкість процесів, що склалися в економічній системі в попередній 

період.   

За твердженням Ф. Мишкіна таргетування інфляції дозволило зменшити 

рівень інфляції у довгостроковому періоді у країнах, які використовують цей 

режим, зокрема у Чеській Республіці, Республіці Польща та Угорській 

Республіці [208, c. 4].  

Також американський економіст, голова Федеральної резервної системи 

Сполучених Штатів Америки (2006-2014) Б. Ш. Бернанке (1953) теж 

підтримує політику таргетування інфляції [152, c. 97-116] та дає своє 
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визначення цьому режиму у своїй роботі “Інфляційне таргетування. Уроки 

міжнародного досвіду”, зокрема вчений вважає, що “таргетування інфляції – 

це концепція монетарної політики, яка передбачає публічне оголошення 

офіційних інфляційних цілей на один чи більше часовий горизонт, а також 

проголошення низького та стабільного рівня інфляції першочерговою 

довгостроковою ціллю монетарної політики” [153, c. 35]. 

Ми вважаємо, що таргетування інфляції – це специфічний режим 

грошово-кредитної політики, який передбачає пріоритетність встановлення 

інфляційної цілі та спрямування загальноекономічної політики держави на її 

досягнення, при цьому основною метою є: забезпечення цінової та загальної 

макроекономічної стабільності у довгостроковому періоді. 

Насамперед слід окреслити фактори, переваги, недоліки, передумови, 

які сприяють запровадженню режиму таргетування інфляції, а також наслідки 

від застосування цього режиму. 

Встановлення режиму таргетування інфляції сприяє: зниженню 

інфляційних очікувань і зміцненню рівня довіри до політики Національного 

банку. Системне зниження відсоткових ставок покращує інвестиційний клімат 

в державі, сприяє зростанню темпів соціально-економічного оновлення [104, c. 

43]. Суттєвою перевагою таргетування інфляції щодо грошово-кредитної 

сфери є гнучка валютно-курсова політика, що покращує умови для 

збалансованого розвитку всіх секторів економічної системи. 

Однак, слід зауважити і недоліки режиму таргетування інфляції, зокрема 

наявність неконтрольованих Центральним банком факторів, які можуть мати 

вплив на динаміку інфляційних процесів; зосередження Центрального банку 

на одній з макроекономічних цілей (інфляції) та ігнорування динаміки інших; 

великий лаг між діями центральних банків і змінами темпів зростання цін. 

Таргетування інфляції також негативно  впиває на гнучкість грошово-

кредитної політики, обмежує інструменти зниження рівня безробіття та 

стимулювання економічного зростання. 
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Недоліки таргетування інфляції на прикладі країн Центрально-Східної 

Європи можна окреслити наступним чином: 

– Чеська Республіка (1998 р.): цільовий показник чистої інфляції 

знаходився в рамках заданого коридору лише протягом одного тривалого 

періоду (вересень 2001 р. – травень 2002 р.); 

– Республіка Польща (1999 р.): цільовий показник інфляції знаходився в 

межах “коридору” лише 3 рази (серпень 1999 р., січень–червень 2001р., 

січень–травень 2004 р.); 

– Угорська Республіка (2001 р.): цільовий показник знаходився в межах 

встановленого “коридору” протягом періоду з червня 2002 р. до листопада 

2003 р. [234, с. 46-49].  

Обов’язковими елементами таргетування інфляції є: публічне 

оголошення середньострокових показників інфляції; широке використання 

інституційних інструментів та інформаційних ресурсів для оптимізації 

грошово-кредитної політики та обрання цінової стабільності в якості її 

стратегічного пріоритету; прозорість і відкритість цілей та планів 

Центрального банку з одночасним посиленням його відповідальності за 

досягнення цільових показників [82, с. 57]. 

Ф. Мишкін виділяє п’ять основних елементів монетарної стратегії 

таргетування інфляції для розвиненої ринкової економіки: середньострокові 

цільові інфляційні орієнтири; забезпечення цінової стабільності як провідної 

цілі монетарної політики; високий ступінь довіри суспільства до монетарної 

політики; відповідальності центральних банків за досягнення цільових 

орієнтирів; зваженість у прийнятті рішень [83, с. 14].  

Передумовами запровадження таргетування інфляції є: незалежність 

центрального банку (в Європі повну незалежність мають центральні банки 

Чеської Республіки, Республіки Польща, Королівства Швеція і Європейський 

Центральний банк); координування грошово-кредитної і фіскальної політики; 

застосування високоефективних методів прогнозування інфляційних 
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тенденцій; зростання суспільної довіри до грошово-кредитної політики і дій 

Центрального банку.  

Наслідками від впровадження режиму таргетування інфляції є: 

забезпечення стабільного економічного розвитку в довгостроковій 

перспективі; забезпечення економічної системи механізмами стійкості щодо 

зовнішніх шоків та зміни попиту на гроші; збільшення прозорості монетарної 

політики [26, с. 49-51]. 

Визначаючи особливості запровадження режиму таргетування інфляції 

слід окреслити види цього режиму, які поділяються: 

– залежно від початкових умов впровадження: повне, вибіркове, 

спрощене; 

– залежно від горизонту встановлення: короткострокове (один рік), 

середньострокове (два-три роки), довгострокове (більше трьох років); 

– залежно від можливості відхилення від досягнення поставленої цілі: 

безумовне або з визначеними умовами (у випадку шокових обставинах). 

На практиці використання таргетування інфляції як режиму реалізації 

грошово-кредитної політики детальніше слід розглянути три його види: 

– повноцінне таргетування інфляції передбачає повну прозорість 

висвітлення інфляційної цілі, чітке дотримання обраної цілі та встановлення 

рівня інфляції як основної стратегічної мети грошово-кредитної політики; 

– вибіркове (еклектичне, замасковане) таргетування інфляції 

застосовується Європейським центральним банком та Федеральною 

Резервною Системою Сполучених Штатів Америки і дає можливість зміни 

рівня інфляції. Вибіркове таргетування вимагає публічного визначення 

стратегічних цілей грошово-кредитної політики, зокрема досягнення бажаного 

рівня інфляції, при цьому цільовий рівень інфляції не оголошується; 

– спрощене (експериментальне) таргетування інфляції передбачає 

оприлюднення інфляційних завдань для збільшення довіри до Центрального 

банку, та може застосовуватися лише для переходу до повноцінного 
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таргетування інфляції [57, с. 11].  

Повноцінне таргетування інфляції можливе лише за умови високого 

рівня соціальної довіри до існуючої грошово-кредитної політики держави. 

Забезпеченню достатнього рівня довіри сприяють зрозумілість і 

відповідальність політики Центрального банку, стабільність грошово-

кредитної політики та її трансмісійного механізму, прозоре прогнозування 

інфляційних показників. Недоліком повноцінного таргетування інфляції є 

неможливість його дієвого функціонування за умов зовнішнього шоку. 

Повноцінне таргетування інфляції зокрема використовують: Канада, 

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Королівство 

Швеція та Австралійський Союз, серед країн Центрально-Східної Європи – 

Угорська Республіка та Республіка Польща, а уперше його запровадила Нова 

Зеландія [57]. 

До переваг вибіркового таргетування інфляції слід віднести: високий 

рівень довіри до грошово-кредитної політики та можливість використання 

усіх наявних інструментів грошово-кредитного регулювання за умови 

зовнішнього шоку. Його недоліками є: відсутність прозорості та 

відповідальності грошово-кредитної політики та можливість виникнення 

суперечностей між встановленими цілями. 

Перевагою спрощеного таргетування інфляції слід назвати можливість 

оголошення широкого діапазону коливань показника інфляції в умовах 

недосконалості трансмісійного механізму, а серед недоліків – відсутність 

ефективних інструментів грошово-кредитного регулювання, які би 

забезпечували досягнення цільових показників; неефективність системи за 

умов високого рівня відкритості економічної системи та у відповідь на значні 

зовнішні збурення. 

Як зазначає М. Стоун, країни, які використовують спрощений режим 

таргетування інфляції не застосовують фіксований обмінний курс, а основною 

причиною використання цього виду таргетування інфляції є те, що 
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традиційний режим вимагає підтримання монетарної стабільності та 

впровадження структурних реформ [220, с. 22-23].  

Також слід теоретично визначити періоди таргетування інфляції.  

Період внутрішнього таргетування інфляції – це проміжок часу, коли 

влада вирішує перейти до таргетування інфляції у майбутньому і починає 

підготовку до реалізації деяких умов цього режиму, не оголошуючи кількісні 

таргети суспільству.  

Період неявного таргетування інфляції – це проміжок часу, коли країна 

вже оголосила середньострокові інфляційні цілі суспільству, але ще не 

стверджує про застосування самого режиму. При цьому центральний банк 

також буде використовувати інші проміжні цілі (обмінний курс, монетарний 

таргет).  

Період часткового таргетування інфляції – це проміжок часу, який 

починається тоді, коли влада офіційно оголосила про застосування 

таргетування інфляції, і пріоритетом визначила досягнення низького та 

стабільного рівня інфляції перед іншими цілями монетарної політики; 

кількісно визначила інфляційні цілі; оголосила про таргетування інфляції 

суспільству. Деякі інші ключові елементи таргетування інфляції можуть бути 

відсутніми. У цей період можуть підтримуватися деякі форми таргетування 

обмінного курсу, а низька та стабільна інфляція є кінцевою ціллю валютної 

політики.  

Період повноцінного таргетування інфляції – це проміжок часу, коли в 

країні забезпечені наступні критерії: оголошення середньострокових 

інфляційних таргетів; існування плаваючого обмінного курсу, з інфляцією як 

єдиною проміжною ціллю (за відсутності будь-яких таргетів обмінного курсу); 

відсутність фінансового впливу; незалежність центрального банку у 

використанні своїх інструментів; надійна система передбачень інфляції у 

середньостроковому періоді; та існування надійного зв’язку з громадськістю, 

що забезпечує відповідальність та прозорість державної політики для 
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створення високого рівня довіри з боку населення [57]. 

У 1990 р. Резервний банк Нової Зеландії першим застосував режим 

інфляційного таргетування.  

На даний час подібну політику проводять економічно розвинуті країни 

(зокрема Австралійський Союз, Королівство Швеція, Канада, Сполучене 

Королівство Великої Британії та Північної Ірландії); країни, що розвиваються 

(зокрема Федеративна Республіка Бразилія, Республіка Чилі) та країни з 

новою ринковою економікою (Республіка Польща, Угорська Республіка, 

Чеська Республіка, Республіка Словенія). У результаті країни досягли низької 

інфляції, сталих темпів економічного зростання, зміцнили довіру суспільства 

до монетарної влади (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Інфляційні таргети країн Центрально-Східної Європи на 2017 р.* 
Країна Центральний банк Таргет, у% 

Чеська Республіка Чеський національний банк 2.00 +/-1.0 
Угорська Республіка Центральний банк Угорської Республіки 3.00 +/-1.0 
Республіка Польща Національний банк Республіки Польща 2.50 +/-1.0 

Україна Національний банк України 12.00 
*Джерела: [102, 103] 
 

Б. Фрідман зауважував, що “…таргетування інфляції робить 

зобов’язання центрального банку щодо низької інфляції надійними, тобто 

такими, які викликають довіру” [168, с. 16]. 

Жодна з країн, яка впровадила режим таргетування інфляції не 

відмовилась від цієї монетарної стратегії [152].  

Основними причинами того, що країни не відмовляються від 

таргетування інфляції, є його гнучкість, прозорість і відповідальність, 

відсутність ефективних альтернативних режимів. Основними проблемами на 

шляху переходу до таргетування інфляції у трансформаційних економіках, на 

відміну від розвинених країн, є проблеми з передбаченням інфляції, 

доларизація і проблема кредитоспроможності [194, с. 1-24]. 

Практика показує високу ефективність використання таргетування 
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інфляції у країнах з високорозвиненою економікою – виконання таргету на 

рівні 73-100%. Водночас для Чеської Республіки і Республіки Польща 

результативність значно нижча – відповідно 20 і 25%. Це спричинено 

неправильним вибором горизонтів таргетування і невчасною розробкою 

ефективної моделі прогнозування інфляції. Також у країнах з 

трансформаційною економікою важливо реагувати на коливання валютного 

курсу.  

Порівняно з іншими режимами таргетування інфляції включає складні 

технічні процедури і, на відміну від, наприклад, монетарного таргетування, 

потребує поточного аналізу значно більшої кількості індикаторів [201]. 

Перспективність стратегії таргетування інфляції підтримує Міжнародний 

валютний фонд [205, с. 1-36]. 

Запровадження режиму таргетування інфляції вимагає: 

– достатньої незалежності центрального банку в питаннях розробки 

монетарної політики, визначення кінцевих, проміжних, оперативних цілей та 

вибору інструментів їх досягнення; 

– встановлення перед центральним банком лише однієї цілі – цінової 

стабільності, як правило, це визначається нормативним актом, який 

регламентує діяльність центрального банку;  

– аналізу результатів впливу інструментів монетарної політики [206, с. 

1-47], оскільки передбачення підвищують ефективність монетарної політики 

[216]. Публікуючи інфляційні передбачення можна утримати інфляцію у 

визначених межах, оскільки такі публікації сприяють позитивним 

інфляційним очікуванням [212]. Інфляційні сподівання відіграють важливу 

роль у процесі формування цін. Згідно з дослідженнями, більшість 

економічних агентів схильні вважати, що у майбутньому ціни зростатимуть 

[211, с. 141-165]. Отже, інфляційні передбачення позитивно впливають на 

інфляційні сподівання [209].  

З цією метою важливим є наявність якісних економетричних моделей 
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[202]. Особливістю режиму таргетування інфляції є безумовне надання 

суспільству об’єктивної інформації про інфляційні процеси органами 

монетарної влади,  а у разі відхилення від оголошеного таргету – чітких і 

однозначних пояснень причин та обґрунтування заходів, спрямованих на 

подолання такої ситуації [194, с. 1-5]. Зв’язок з громадськістю допомагає 

зменшити негативні інфляційні сподівання [211, с. 315]. Такий зв’язок 

здійснюється через рапорти про інфляцію, які містять детальний аналіз 

інфляційного процесу [201, с. 241]. Цей документ повинен містити 

інформацію про монетарну ситуацію (процентні ставки, обмінний курс), 

сукупний попит і обсяг виробництва (внутрішній попит, чистий зовнішній 

попит, виробництво), ринок робочої сили (безробіття, зайнятість, зарплата і 

продуктивність праці), платіжний баланс (поточний рахунок, рахунок капіталу 

і фінансовий рахунок), імпортні ціни, ціни виробників промислової продукції, 

інфляцію (поточний рівень інфляції та досягнення інфляційного таргету), 

макроекономічні передбачення [209, с. 22]. 

Обов’язковими елементами таргетування інфляції є прозорість та 

відкритість. Прозорість передбачає демонстрацію широкій громадськості 

цілей і стратегій національного банку. Існує два види прозорості: інституційна 

(досліджують С. Ейджфінґер і П. Гераатс) і поведінкова (А. Халдан і В. Реед). 

Інституційна прозорість вимагає від центрального банку розкриття інформації, 

яка стосується основної мети, шляхом оприлюднення офіційних документів. 

Поведінкова передбачає адекватне сприйняття економічними агентами 

монетарної політики через визначення впливу політики на ринкові відсоткові 

ставки [214, с. 1]. 

Крім перелічених умов, макроекономічне середовище також повинно 

бути адаптоване до запровадження таргетування інфляції, про що свідчить: 

– достатньо розвинена фінансова система передусім високоліквідний 

ринок державних цінних паперів; 

– виважена бюджетна політика, узгоджена з монетарною політикою; 
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– механізм ринкового регулювання цін, який унеможливлює, принаймні, 

мінімізує адміністративне регулювання цін; 

– мінімізація впливу факторів, що мають непередбачений характер, але 

водночас суттєво впливають на попит грошей. Це високий рівень фінансової 

доларизації; залежність економічної системи від міжнародного переміщення 

капіталів і від попиту на експортну продукцію; вплив на рівень інфляції 

динаміки цін на енергоносії [160, с. 237-264]. 

Як показує досвід, центральний банк може застосувати “базову” 

інфляцію як таргет протягом певного перехідного періоду. Яскравим 

прикладом такого підходу є, наприклад, Чеська Республіка (табл. 2.5), де 

спочатку (1997-2001) було запроваджено таргетування індексу базової 

інфляції, який не враховував близько 18% від ІСЦ. Починаючи з 2002 р. як 

таргет було запроваджено ІСЦ. Ще одним прикладом використання базової 

інфляції на початковому етапі є Нова Зеландія [146, с. 1-35]. 

Політика надмірного контролю за динамікою обмінного курсу може 

призвести до того, що населення почне орієнтуватися на обмінний курс, а не 

на інфляцію.  

У більшості розвинених країнах, які використовують таргетування 

інфляції, відхилення від таргету становлять менше 1%. У країнах з 

трансформаційною економікою у 41% випадків відхилення від таргету 

становлять ±1%, а у 36% випадків – більше 2%. Найкращі ж результати 

демонструють Сполучені Штати Америки і Республіка Чилі.  

Таргетування інфляції допомогло країнам зменшити рівень інфляції, а 

також провадити ефективнішу монетарну політику. Оскільки таргетування 

інфляції залежить від раціональних сподівань, то слід зважати на те, що саме 

обмінний курс відіграє важливу роль у формуванні їх, а інфляцію у малих 

відкритих країнах передбачити важче, ніж у великих державах [145, с. 145-

165].  

Вплив обмінного курсу на інфляцію був незначним у Чеській Республіці 
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та Республіці Польща, а зміни обмінного курсу в Угорській Республіці 

помітно впливали на інфляцію, оскільки монетарна політика центрального 

банку була сконцентрована на стабільності обмінного курсу (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Цільові показники чистої інфляції Чеського національного банку 

(1998–2009) 
Дата встановлення 

цільового показника 
Таргет, у% Дата запланованого виконання 

цільового показника (грудень) 
Час досягнення 

таргету 
Грудень 1997 5,5- 6,5 1998 Грудень 1997 

Листопад 1998 4-5 1999 Листопад 1998 
Грудень 1997 3,5-5,5 2000 Грудень 1997 
Квітень 2000 2-4 2001 Квітень 2000 
Квітень 1999 1- 3 2005-2009 Квітень 1999 

Сформовано автором на основі :[26, 75, 164, 219] 
 
Оскільки обмінний курс у трансформаційних економіках, зокрема 

початку перехідного періоду, відігравав важливу роль, інфляційні таргети 

встановлювалися поряд із таргетами обмінного курсу [134]. 

Так сталося в Угорській Республіці, яка, прийнявши у 2001 р. 

таргетування інфляції, зберегла обмінний курс у межах ±15%, а у січні 2003 р. 

ревальвація форинта призвела до збільшення потоків капіталу, що змусило 

Національний банк Угорської Республіки зменшити відсоткові ставки (табл. 

2.8).  

Таблиця 2.8 

Інфляційні таргети Угорської Республіки 
Інфляційний таргет, у% Дата виконання таргету Дата оголошення таргету 

7±1 Грудень 2001 Червень 2001 
4,5±1 Грудень 2002 Червень 2001 
3,5±1 Грудень 2003 Грудень 2001 
3,5±1 Грудень 2004 Жовтень 2002 
4±1 Грудень 2005 Жовтень 2003 

3,5±1 Грудень 2006 Листопад 2004 
3 ±1 До запровадження ЕРМ ІІ Серпень 2005 

 
Складено автором на основі [26, 195] 

 

Рівень інфляції та знецінення обмінного курсу перебувають у прямій 

залежності до запровадження таргетування інфляції. Після запровадження 
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таргетування інфляції ця залежність послаблюється [130, с. 244-249].  

У відкритих трансформаційних економіках:  

– відкритість економіки зумовлює вплив динаміки валютного курсу на 

інфляцію та ВВП. Усвідомлюючи значущість впливу обмінного курсу на 

економіку, деякі центральні банки вбачають вихід у тому, щоб закріпити його 

як другий, поряд з інфляцією, “номінальний якір” монетарної політики. Але 

такий підхід можна використовувати лише тимчасово: він втрачає сенс, щойно 

інфляційна та курсова цілі починають суперечити одна одній; 

– для трансформаційних економік характерна погана прогнозованість і 

керованість інфляції через вплив на неї немонетарних факторів (зміни цін на 

сировину на світових ринках);  

– таргетування інфляції може використовуватися тільки тоді, коли 

монетарна політика вільна від фіскального домінування, яке обмежує вплив 

грошово-кредитної політики, а отже, і можливості центрального банку 

контролювати цінову ситуацію в країні. Центральні банки, які встановлюють 

інфляційні цілі, відповідають перед урядами і парламентами своїх країн. 

Також таргетування інфляції суттєво пом’якшує ефект шоків пропозиції, 

головно за рахунок низьких інфляційних очікувань [126]. 

Хоча макроекономічні показники країн, що таргетують інфляцію, та тих, 

які не підтримують цього режиму монетарної політики майже не 

відрізняються. Зокрема поліпшення макроекономічної ситуації у країнах, що 

використовують таргетування інфляції, збіглося із загальносвітовою 

тенденцією до економічного зростання. Інфляційний таргет самостійно, без 

стабільної фінансової системи та фіскальної політики не може бути сильним 

номінальним якорем [122].  

Противником таргетування інфляції є А. Грінспен який вважає, що його 

запровадження негативно позначиться на ФРС, оскільки обмежуватиме її дії за 

неочікуваних негативних, раптових і непередбачуваних умов [184]. Але ці 

аргументи звучать непереконливо поряд з перевагами режиму таргетування 
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інфляції.  

Загалом країни, які використовують таргетування інфляції, змогли 

зменшити інфляцію з 12,6% до використання таргетування інфляції до 6,0% 

після запровадження цього режиму, а згодом – до 2,3%. Також деякі 

дослідники стверджують, що інфляція у країнах, які не таргетують інфляцію, 

загалом на 1% менша, ніж у державах з таргетування інфляції. Також у 

країнах, які не використовують таргетування інфляції (Королівство Данія, 

Федеративна Республіка Німеччина, Французька Республіка, Республіка 

Індонезія, Італійська Республіка, Японська Держава, Королівство Нідерландів, 

Королівство Норвегія, Португальська Республіка, Швейцарська Конфедерація, 

Сполучені Штати Америки) шокові потрясіння менші, ніж у державах із 

таргетування інфляції. У країнах, які не використовують таргетування 

інфляції, простежується нестача прозорості та відповідальності центрального 

банку [141]. 

Таким чином, проведене дослідження еволюції монетарної політики 

країн із сучасним режимом таргетування інфляції дало змогу сформулювати 

такі висновки. 

1. У досліджуваних країнах до переходу на новий монетарний режим 

таргетування інфляції умови розвитку монетарної політики були подібними до 

нинішніх в Україні. Основними проблемами становлення ефективної 

монетарної політики в цих країнах свого часу були відкритість і перехідний 

етап розвитку економік, приплив іноземного капіталу та надлишкова 

ліквідність банківської системи, неузгодженість грошово-кредитної й 

фіскальної політики, доларизація економіки [86, с. 237]. 

2. Рішення центральних банків цих країн про перехід до режиму 

таргетування інфляції були зумовлені неможливістю за умов зростання 

відкритості економіки контролювати інфляцію через такі проміжні цілі, як 

валютний курс чи монетарні агрегати (Республіка Польща, Словацька 

Республіка, Угорська Республіка), а також неможливістю утримувати курс 
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національної валюти в період кризи (Чеська Республіка). 

3. Зміни в монетарному режимі досліджуваних країн розпочинались зі 

змін у валютній політиці центральних банків, яка пройшла шлях від різних 

форм штучного утримання курсу національної валюти до вільного плавання у 

Чеській Республіці та Республіці Польща й режиму широкого (±15%) 

валютного коридору (ERM ІІ) в Угорській Республіці та Словацькій 

Республіці. Причому, якщо за режиму плаваючого валютного курсу 

центральні банки Чеської Республіки та Республіки Польща у валютній 

політиці дотримуються правила невтручання у роботу валютного ринку, то у 

Словацькій Республіці та Угорській Республіці за валютного режиму ERM ІІ 

граничні валютні інтервенції досі залишилися важливою операцією 

центрального банку. 

Загалом країни, що перейшли на гнучкий режим курсоутворення, можна 

поділити на кілька груп. Серед них найбільшою є група країн, які змінили 

режим курсоутворення під впливом кризових економічних явищ. Наприклад, 

Аргентинська Республіка, Чеська Республіка, Республіка Індонезія, 

Мексиканські Сполучені Штати, Королівство Норвегія й Фінляндська 

Республіка перейшли на гнучкий режим валютного регулювання під впливом 

боргової, валютної та банківської криз. 

Другу групу становлять країни, які перейшли до іншого режиму 

валютного регулювання підготовленими. Так, прийняття рішення про перехід 

до плаваючого валютного курсу в Республіці Польща було ухвалене як 

відповідь на вимоги Європейського Союзу, висунуті до країн-учасників [86, с. 

293]. 

Чеська Республіка перша серед країн з трансформаційною економікою 

почала використовувати таргетування інфляції після відмови від режиму 

фіксованого обмінного курсу через валютну кризу 1997 р. На першому етапі 

переходу до таргетування інфляції були встановлені таргети для чистої 

інфляції. На другому етапі еволюції монетарного устрою Національний банк 
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Чеської Республіки у квітні 1999 р. прийняв “Монетарну стратегію 

Національного банку Чеської Республіки”, якою встановлювався цільовий 

орієнтир чистої інфляції 2 ±1% на кінець 2005 р. [173]. 

Документ складається з п’яти частин, у яких послідовно висвітлено 

зміст нової монетарної стратегії Національного банку Чеської Республіки. У 

другій частині “Вихідні положення для встановлення цілей цінової і 

монетарної стабільності”, обґрунтовувало переваги стратегії таргетування 

інфляції з огляду на перспективу входження Чеська Республіка до 

Європейського Союзу. У третій частині “Узгоджене встановлення 

довгострокового цільового орієнтиру інфляції” Національний банк Чеської 

Республіки пропонував урядові довгостроковий орієнтир інфляції у розмірі 

2%, якого було досягнуто, як і передбачалося, у 2005 р.  

На відміну від Національного банку Республіки Польща, Національний 

банк Чеської Республіки обрав для таргетування інфляції чисту інфляцію 

(обчислюється Чеським статистичним управлінням як індекс зростання цін, 

які не регулюються державою, скоригований на зміни у непрямих податках, і 

становить 82% ваги кошика). У липні 2001 р. Національний банк Чеської 

Республіки ухвалив рішення про перехід до таргетування загальної інфляції 

(ІСЦ). 

Також у цей період були встановлені короткострокові (6% на 1998 

р.,4,5% на 1999-2000 рр. і 3% на 2001 р.), та довгострокові – (до 2017 р. 

планувалося стабілізувати інфляцію до 2% на рік) цілі. Ціль була встановлена 

у формі коридору з межею в 1% у 1998-1999 рр. та 2% – з 2000 р. Станом на 

кінець 2003 р. цей режим повністю стабілізував темпи інфляції [119]. 

На третьому етапі, який розпочався у квітні 2000 р., Національний банк 

Чеської Республіки оприлюднив ще один стратегічний документ – 

“Встановлення інфляційного таргету на 2001 р.”. Спільним рішенням 

Національного банку Чеської Республіки та Міністерства фінансів було 

запроваджено перехід від таргетування лише чистої інфляції до паралельного 
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оголошення ІСЦ.  

На четвертому етапі, який розпочався у квітні 2001 р. із прийняття 

стратегічного документа – “Встановлення інфляційного таргету на 2002-2005 

рр.”, Національний банк Чеської Республіки оголосив про відмову від 

короткострокових таргетів чистої інфляції. Натомість було оголошено 

спадний цільовий діапазон для загального ІСЦ – з 3,5% в січні 2002 р. до 2-4% 

в грудні 2005 р.  

На п’ятому етапі Національний банк Чеської Республіки повністю 

перейшов до таргетування інфляції з прийняттям 11 березня 2004 р. 

стратегічного документу – “Інфляційний таргет на період із січня 2006 р.”. 

Інфляційним таргетом стає щорічна зміна ІСЦ в розмірі 3% з максимально 

допустимим відхиленням ±1% [6]. 

Республіка Польща була другою країною з трансформаційною 

економікою, після Чеської Республіки, яка запровадила таргетування інфляції. 

Але, на відміну від Чеської Республіки, де перехід до таргетування інфляції 

відбувся через кризу, у Республіці Польща він був еволюційним. У Республіці 

Польща, на відміну від Чеської Республіки, яка одразу перейшла до 

плаваючого обмінного курсу, діяв валютний коридор, який було розширено з 

±10% до ±25% (табл. 2.9).  

Таблиця 2.9 
Короткострокові інфляційні цілі та фактична інфляція у Республіці 

Польща 
Роки Офіційна ціль,% Фактична інфляція,% Відхилення 
1999 8-8,5 (вересень 1998 р.),  

змінена до 6,6-7,8 у березні 1999 р. 
9,8 1,3-3,2 

2000 5,4-6,8 8,5 1,7-3,1 
2001 6-8 3,6 -2,4-4,4 
2002 4-6 (вересень 2001 р.), змінена до 2-4 

у червні 2002 р. 
0,8 -1,2-5,2 

2003 2-4 1,7 -0,3-2,3 
2004-2009 1,5-3,5   

 Сформовано автором на основі [14]  
 

У вересні 1998 р. Національний банк Республіки Польща і затвердив 

“Середньострокову стратегію монетарної політики на 1999-2003 рр.”. Для 
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таргетування Республіка Польща обрала ІСЦ. В основу цього документа 

покладено принципи економічного розвитку, визначені Маастрихтською 

угодою. Відповідно до цієї Стратегії, пряме таргетування інфляції було 

визнано орієнтиром для проміжної цілі [14]. 

На відміну від Національного банку Чеської Республіки, Національний 

банк Республіки Польща одразу почав таргетувати ІСЦ, прагнучи зробити 

таргет зрозумілим для широкої громадськості. Щорічні таргети визначалися 

“Напрямами монетарної політики” на відповідні роки. Прийнята у 2003 р. 

“Стратегія монетарної політики на період після 2003 р.” відрізнялася від 

попередньої зорієнтованістю не на зниження рівня інфляції, а на стабілізацію 

інфляції на низькому рівні. Таким чином кінцевої мети монетарної політики 

Республіки Польща – стабільної інфляції, було досягнуто [58].  

В Угорській Республіці перехід до таргетування інфляції відбувався 

поступово. До початку таргетування інфляції, у 1995-2001 рр., 

використовувалися повзуча прив’язка і вузький (±2,5%) діапазон коливань. 

Після оголошення таргетування інфляції відбувся перехід від похилого до 

горизонтального діапазону коливань курсу форинта, розширення діапазону 

коливань до ±15% і скасування контролю за рухом капіталу. Така політика 

дала змогу зменшити інфляцію з 30% у 1995 р. до менш ніж 10% у 1999 р. і 

тримати під контролем інфляційні очікування [62, с. 317-325]. 

Отож, слід виділити переваги таргетування інфляції перед іншими 

режимами для трансформаційних економік. Це насамперед відкрите 

врахування часових лагів; збільшення прозорості монетарної політики; 

зростання довіри до монетарної влади; розв’язання проблеми динамічної 

непослідовності; чітко визначений орієнтир для всього суспільства, його 

можна використовувати при укладанні контрактів усі економічні агенти; 

забезпечення найприйнятніших умов для грошово-кредитного стимулювання 

економічного зростання (за правильного вибору рівня інфляції як цільового 

орієнтира та оптимального використання стимуляційного потенціалу 
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комплексу монетарних інструментів досягнення таргету).  

Як альтернативу таргетування інфляції деякі країни з трансформаційною 

економікою використовували інші режими монетарної політики. Повзучу 

прив’язку обмінного курсу до серпня 2001 р. використовувала Угорська 

Республіка, прив’язку до Спеціальних прав запозичення – Литовська 

Республіка, а режим валютне бюро – Естонська Республіка та Латвійська 

Республіка. У Словацькій Республіці та Республіці Словенія діяв режим 

вільного плавання без застосування інфляційного таргету [54]. 

Отже, на основі проведеного аналізу, на нашу думку, таргетування 

інфляції – це специфічний режим грошово-кредитної політики, який 

передбачає пріоритетність встановлення інфляційної цілі у довгостроковому 

періоді та спрямування загальноекономічної політики держави на її 

досягнення, при цьому основною метою є: забезпечення цінової та загальної 

макроекономічної стабільності у довгостроковому періоді. 

Стратегії монетарного таргетування і таргетування валютного курсу 

передбачають існування зв’язків між проміжними цільовими орієнтирами і 

рівнем інфляції як кінцевою метою центрального банку.  

Застосування механізму орієнтації на валютний курс супроводжується 

певними труднощами: 

– посиленням вразливості до негативних явищ у країні, до валюти якої 

здійснюється прив’язка національної валюти; 

– обмеженням здатності монетарної політики пом’якшувати вплив 

внутрішніх ринкових шоків, особливо за умов режиму фіксованого валютного 

курсу; 

– проблемами у визначенні рівноважного валютного курсу, особливо за 

умов зовнішніх шоків, лібералізації валютних операцій і структурних реформ 

в економіці;  

– погіршенням умов входження до Європейського Союзу при фіксації 

валютного курсу, адже така участь передбачає встановлення паритету до євро 
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на основі ринкового рівноважного курсу злотого до євро. 

За визначенням Європейського центрального банку, монетарне 

таргетування – це стратегія монетарної політики, спрямована на забезпечення 

цінової стабільності шляхом фокусування на зростанні грошей порівняно з 

наперед оголошеним таргетом.  

Протягом 1970-2017 рр. до монетарного таргетування вдавалося багато 

країнах (зокрема Сполучене Королівство Великої Британії та Північної 

Ірландії, Грецька Республіка, Республіка Замбія, Республіка Індія, Республіка 

Індонезія, Королівство Іспанія, Італійська Республіка, Йорданське 

Хашимітське Королівство, Республіка Кенія, Китайська Народна Республіка, 

Республіка Маврикій, Республіка Мальта, Республіка Мозамбік, Федеративна 

Республіка Нігерія, Федеративна Республіка Німеччина, Південно-

Африканська Республіка, Республіка Польща, Португальська Республіка, 

Словацька Республіка, Республіка Словенія, Сполучені Штати Америки, 

Тайвань, Об’єднана Республіка Танзанія, Республіка Уганда, Україна, 

Французька Республіка, Чеська Республіка, Швейцарська Конфедерація, 

Ямайка), але більшість з них була змушена відмовитися від цього режиму, 

головно через низьку ефективність впливу значення грошових агрегатів на 

кінцеву мету – цінову стабільність [86, с. 177]. 

Передумовами успішності монетарного таргетування є: 

– ефективний контроль за зміною грошової маси з боку центрального 

банку; 

– стабільність попиту на гроші. За відносно високої та нестабільної 

інфляції попит на гроші нестабільний, особливо у країнах з трансформаційною 

економікою у період демонетизації (після дуже низьких рівнів монетизації 

економіка поступового просувається до вищих). Це призводить до того, що 

центральний банк не може ефективно впливати на інфляційні очікування, і 

довіра до його дій зменшується.  

Центральні банки ефективніше можуть контролювати вузькі грошові 
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агрегати ніж широкі. Незважаючи на такі проблеми Федеративна Республіка 

Німеччина та Швейцарська Конфедерація досягли хороших результатів, 

використовуючи монетарне таргетування [109, с. 32-38]. 

Монетарне таргетування у трансформаційних економіках розглядається 

як побудова монетарної політики, яка дає змогу подолати проблему часової 

непослідовності. Перевагою монетарного таргетування є те, що його легко 

контролювати з боку монетарної влади. 

Режим валютної ради збільшує довіру до національної валюти і знижує 

інфляцію, сприяє зростанню ВВП та зниженню притаманних 

трансформаційній економіці надто високих відсоткових ставок. Справді, 

згідно з розрахунками спеціалістів Міжнародного валютного фонду, 

середньорічний рівень інфляції у 6% в країнах, які використовують валютну 

раду набагато нижчий, ніж у країнах з плаваючим курсом (48,3%) та повзучою 

прив’язкою (183%) [111, с. 66-75]. 

Валютна рада є монетарним інститутом, який фіксує курс національної 

валюти до іноземної, причому випуск національної валюти повністю 

забезпечується запасами іноземної (резервної) валюти (так, Литовська 

Республіка використовувала як резервну валюту долар США, а Естонська 

Республіка – німецьку марку). За необхідності валюта може бути повністю 

конвертована у резервну валюту за фіксованим курсом. Систему валютного 

правління можна порівняти із центральним банком [7]. 

Перевагами монетарного устрою валютної ради є: 

– необов’язковість передумов для монетарної реформи і можливість 

здійснити її швидко;   

– прозорість монетарного устрою дає змогу підтримувати жорстку 

прив’язку до резервної валюти, а також повну необмежену і безперешкодну 

конвертованість національної валюти, що гарантується законодавчо; 

– валютна рада не виконує функції позичальника останньої інстанції 

щодо комерційних банків, тому проблеми окремих банків не можуть прямо 
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впливати на зміну грошової бази і, відповідно, створювати додатковий попит 

на резервну валюту [10, с. 18-21]. 

За результатами дослідження еволюції монетарної політики країн із 

сучасним режимом таргетування інфляції доходимо таких висновків: 

– зазначені країни перед переходом до нового монетарного режиму 

таргетування інфляції мали умови розвитку монетарної політики, подібні до 

нинішніх в Україні. Основними проблемами становлення ефективної 

монетарної політики в цих країнах були відкритість, залучення іноземних 

інвестицій, надлишкова ліквідність банківської системи, неузгодженість 

грошово-кредитної та фіскальної політики, доларизація;  

– рішення центральних банків цих країн про перехід до режиму 

таргетування інфляції були зумовлені неможливістю за умов зростання 

відкритості економіки контролювати інфляцію через проміжні цілі (валютний 

курс і монетарні агрегати), як у Республіці Польща, Словацькій Республіці та 

Угорській Республіці, а також неможливістю утримувати курс національної 

валюти за умов кризи (Чеська Республіка); 

– зміни в монетарному режимі досліджувані країн починали зі змін у 

валютній політиці центральних банків. Курс національної валюти змінювався 

від різних форм штучного його підтримання до вільного плавання у Чеській 

Республіці та Республіці Польща і режиму широкого (±15) валютного 

коридору (ERM ІІ) в Угорській Республіці та Словацькій Республіці. Причому 

якщо за режиму плаваючого валютного курсу центральні банки Республіки 

Польща та Чеської Республіки не втручалися у роботу валютного ринку, то у 

Словацькій Республіці та Угорській Республіці за валютного режиму ERM ІІ 

граничні валютні інтервенції сьогодні є важливою операцією центрального 

банку.  

Досвід цих країн дає змогу виокремити напрями вдосконалення 

грошово-кредитної політики: зниження доларизації [85]; підвищення ролі 

відсоткової політики в регулюванні грошово-кредитного ринку; 
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запровадження у середньостроковій перспективі монетарного режиму, який 

базується на ціновій стабільності; та розширення меж валютного коридору. 

Положення, викладені у даному розділі були підтверджені у публікаціях 

дисертанта 44, 45, 46, 47 та 48 із списку використаних джерел. 
 

Висновки до 2 розділу 
 

1. Країни Центральної Європи (Республіка Польща, Угорська 

Республіка, Чеська Республіка, Словацька Республіка) і Балтії (Естонська 

Республіка, Литовська Республіка, Латвійська Республіка), як країни 

посткомуністичного простору, ринкові перетворення розпочинали з приблизно 

однаковими з Україною стартовими умовами. Однак темпи ринкових 

перетворень у цих країнах є суттєво вищими, ніж в Україні. 

2. Отже, у досліджуваних країнах з трансформаційною економікою 

перебіг інфляційного процесу залежав від макроекономічної ситуації. Попри 

деякі труднощі, пов’язані з бюджетним дефіцитом, зовнішньоторговельним 

обігом, лібералізацією цін та іншими макроекономічними проблемами, країни 

регіону досягли значних успіхів у цьому процесі.  

3. Використання досвіду країн Центрально-Східної Європи дає 

можливість активно поглиблювати процеси ринкових перетворень і сприяти 

подальшій демократизації суспільств в сусідніх постсоціалістичних країнах. 

4. Світова фінансова криза 2007-2009 рр. негативно вплинула на 

економіки більшості країн світу і, особливо, країн з ринками, що 

розвиваються, що проявилося у спаді виробництва, посиленні інфляційних 

процесів, девальвації національних валют і значних дефіцитів державних 

бюджетів.  

Незважаючи на складності реформування господарства, країни Балтії в 

порівнянні з іншими колишніми радянськими республіками досягли більш 

значних успіхів на шляху ринкової трансформації.  

5. Республіка Польща, Словацька Республіка та Чеська Республіка, мали 



119 
 

 
 

змогу запровадити більш жорсткі монетарні умови, дозволивши знецінення 

своїх національних валют, що допомогло стримати інфляцію та зниження 

рівня процентних ставок.  

Республіка Польща та Чеська Республіка, які застосовували режим 

таргетування інфляції у поєднанні з плаваючим валютним курсом, успішно 

подолали кризу. 

Щодо країн, які застосовували валютні курси, які базувалися на 

валютній раді, – Естонська Республіка, Латвійська Республіка та Литовська 

Республіка, то ці країни мали незначний дефіцит державного бюджету та 

інфляції, прозорий монетарний режим, який супроводжувався високими 

темпами економічного зростання. Основною причиною кризи у країнах Балтії 

був притік спекулятивного капіталу із Королівства Швеція, Сполучених 

Штатів Америки та Федеративної Республіки Німеччина. 

Країнам, які під час кризи використовували євро, Республіка Словенія та 

Словацька Республіка, вдалося уникнути кризи ліквідності та значних обсягів 

втечі капіталів завдяки тому, що Європейський центральний банк виступив 

гарантом їхньої стабільності та ліквідності.  

6. Спільною ознакою трансформаційних економік є їх перехід від 

фіксованого до плаваючого обмінного курсу у 90-ті роки. І хоча інфляція у 

країнах Центрально-Східної Європи зменшувалася, це не здійснювало 

достатнього впливу на національну валюту, що згодом призвело до проблем 

платіжного балансу і змусило відмовитися від режиму фіксованого обмінного 

курсу. Кероване плавання, насамперед, було запроваджене у Чеській 

Республіці (1997), Словацькій Республіці та Республіці Польща (1998). 

Угорська Республіка, відмовившись від повноцінного режиму вільного 

плавання, з 2001 р. почала використовувати коридор плавання з можливістю 

відхилення ±15%. Оскільки особливістю трансформаційних економік є 

значний вплив на них зовнішніх шоків, а також податкових реформ та 

адміністративно керованих цін, це ускладнює прогнозування залежності між 
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грошовою пропозицією та рівнем цін.  

7. Найкращим механізмом забезпечення цінової стабільності у країнах зі 

високою інфляцією є таргетування інфляції, основу якого становить стійкість 

процесів, що склалися в економічній системі в попередній період.   

Встановлення режиму таргетування інфляції сприяє: зниженню 

інфляційних очікувань, збільшенню довіри до дій національного банку, 

поступовому зниженню рівня відсоткових ставок, покращанню інвестиційного 

клімату, прискоренню темпів соціально-економічного розвитку. 

Перевагою таргетування інфляції у грошово-кредитної сфері є гнучка 

валютно-курсова політика, що покращує умови для збалансованого розвитку 

всіх секторів економічної системи. Серед недоліків слід відмітити наявність 

неконтрольованих Центральним банком факторів, які можуть мати вплив на 

динаміку інфляційних процесів; негативний  впив на гнучкість грошово-

кредитної політики, обмеженість інструментів зниження рівня безробіття та 

стимулювання економічного зростання. 

8. Вивчення досвіду країн з трансформаційною економікою, які 

намагаються впроваджувати режим таргетування інфляції, дає підстави 

стверджувати, що для досягнення позитивних результатів від застосування 

режиму таргетування інфляції необхідно комплексно здійснювати заходи з 

підготовки економіки до переходу на цей режим. Перед упровадженням 

режиму таргетування інфляції треба добре спланувати стратегію грошово-

кредитного регулювання. 

Варто зазначити, що за умов трансформаційної економіки боротися з 

інфляцією важче, ніж у розвинених країнах, оскільки на шляху монетарної 

політики, спрямованої на подолання інфляції та забезпечення 

макроекономічної стабільності й економічного зростання, постає чимало 

додаткових перешкод.  

Аналізом доведено, що найефектнішим методом подолання інфляції є 

таргетування інфляції як найдієвіший елемент монетарної політики, незалежно 
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від країни, де таке таргетування використовується.  

Положення, викладені у даному розділі були підтверджені у публікаціях 

44, 45, 46, 47 та 48 із списку використаних джерел. 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 
 

РОЗДІЛ 3 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ 

СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

3.1  Державне монетарне регулювання інфляційних процесів у 

трансформаційній економіці України 

 

Після розпаду Радянського Союзу держави, які утворилися на його 

теренах, зіткнулися з багатьма проблемами, спричиненими розривом 

налагоджених економічних зв’язків. Спостерігалися значні інфляційні 

сплески, падіння виробництва, погіршення добробуту і послаблення 

соціальної захищеності населення. Гостро постала потреба структурних змін в 

економіці. Чимало проблем, які виникли у фінансовому секторі України в 

перші роки державної незалежності, були наслідком неузгодженості 

тогочасної грошово-кредитної та бюджетної політики, деякі з цих проблем 

залишаються актуальними дотепер. 

Інфляційний процес є притаманним для економіки сучасної України та 

більшості держав світу. Можна виділити п’ять етапів розвитку інфляційного 

процесу в Україні: пострадянський період (1991 р.), гіперінфляційний період 

(1992-1994), дезінфляційний період (1995-1996), стабілізаційний період (1997-

2013) та сучасний період (2014 р. і донині). 

Дефіцит державного бюджету України у 1992 р. сягнув 12,2% ВВП і 

через відсутність доступу до ринків капіталу був профінансований за рахунок 

грошової емісії. В результаті інфляція становила 2000%. У 1993 р. зростаючі 

темпи інфляції призвели зростання цін більш, як на 10000% за рік, що є 

рекордом для країн, які не перебувають у стані війни. Зниження рівня інфляції 

до 1995 р. завдяки політиці суворої економії дозволило у вересні 1996 р. 

запровадити гривню – першу вітчизняну національну грошову одиницю.  

Отож, оскільки головною причиною інфляції тих років був дефіцит 
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бюджету, запровадження гривні з одночасною фіксацією обмінного курсу 

валют тимчасово знизили інфляційні очікування [20, с. 38-46].  

Прийнята у 1994 р. “Програма економічних реформ” включала реформи 

цін і торгівлі; прискорення приватизації і підтримки приватних підприємств. У 

2001 р. НБУ розпочав проведення операцій на відкритому ринку. 

Подоланню гіперінфляційний процесів та досягненню монетарної 

стабілізації сприяло запровадження в результаті грошової реформи 

національної грошової одиниці у 1996 р. [127, с. 103].  

У 1991-1992 рр. стрімкому зростанню платоспроможного попиту 

населення не відповідала ринкова динаміка пропозицій товарної маси і послуг 

(ціни зростали з більшою швидкістю, ніж грошова маса), чому сприяли цінова 

лібералізація, наявність доволі великої суми заощаджень та високі інфляційні 

очікування. У 1994 р. порівняно з попереднім роком темпи інфляції 

уповільнилися у 20,4 разу, отож урядом було використано низку 

адміністративних заходів, спрямованих на консервацію рівня оплати праці, 

цінове та валютне регулювання, що зумовило різке зменшення обсягів 

виробництва.  

Політика уряду і Національного банку України у 1996 р. дала змогу 

здійснити грошову реформу, що привело до стабілізації цін в Україні у 2001 р. 

[28, с. 45-56].  

Економічне зростання в Україні почалося після катастрофічного 

економічного спаду, який тривав з 1991 р. до 1999 р. (ВВП у цей період 

становив 40,8% рівня 1990 р.). У Сполучених Штатах Америки в епоху 

Великої депресії 1929-1931 рр. зниження обсягів виробництва становило 

305%, в Республіці Польща за роки реформ виробництво скоротилося на 14%. 

Справжньою причиною гіперінфляції 1992-1993 рр. були успадковані 

структурні деформації виробничого потенціалу. 

Загалом період економічного зростання в Україні можна поділити на два 

етапи. Перший етап (2000-2004) характеризувався високою динамікою 
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економічного зростання (6-12%); другий етап (2005-2008) характеризувався 

уповільненням зростання ВВП майже удвічі. 

Хоча тісна кореляція між інфляцією у виробничому і споживчому 

секторах в Україні і не помічена, але певний потенціал тиску на споживчі ціни 

сформувався. За показниками 2001-2003 рр. Україна належала до країн з 

низькою інфляцією, після 2004 р. – до країн з поміркованою інфляцією. У 

2004-2005 рр. споживчі ціни зростали більшими темпами, ніж реальний ВВП. 

У 2001-2004 рр. ситуація була протилежною.  

У 2007 р. тиск на споживчі ціни чинили попит (активна соціальна 

політика, пов’язана із зростанням доходів громадян) і пропозиція (зростання 

цін виробників промислової продукції) [76, С. 20-24]. 

Аналіз механізму інфляційного процесу в Україні на засадах 

монетаристської концепції інфляції засвідчив наявність невисокої 

еластичності зміни цін від приросту грошової маси, зокрема у 2001-2009 рр., а 

також випереджальне зростання грошової маси над грошовою базою і 

товарним покриттям, що суперечить тезі монетаристів про забезпечення 

невеликого приросту грошової маси для підтримки помірних темпів інфляції. 

Також доведено некоректність твердження про те, що єдиною необхідною та 

достатньою умовою, яка визначає темпи інфляції, є зміна темпів зростання 

грошової маси.  

Сучасний інфляційний процес в Україні спричинений не тільки 

адміністративним підвищенням цін на послуги, й монетарними факторами, 

основним серед яких є випередження темпів зростання грошової маси над 

темпами зростання грошової бази. Головною причиною цього є дефіцит 

бюджету. Аналіз взаємозв’язку ІСЦ з основними макроекономічними 

показниками показує, що поки темпи зміни офіційного курсу гривні щодо 

долара не стабілізувалися (1997-1999, 2000-2001), цей фактор залишався 

визначальним фактором впливу на ІСЦ. Із стабілізацією курсу гривні щодо 

долара (2001-2004) ці показники перестали бути взаємозалежними. За високої 
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та галопуючої інфляції, коли метою грошово-кредитної політики держави 

було стримування зростання цін, валютний курс не був настільки 

контрольованим, як тоді, коли міжнародні організації (Міжнародний 

валютний фонд, Світовий Банк) під час ухвалення рішення про інвестування 

звертають увагу саме на фактор стабільності курсу валют. Тому протягом 

2001-2004 рр. істотної взаємозалежності між валютним курсом та ІСЦ не було.  

Необхідно враховувати, що з моменту поновлення економічного 

зростання (2000) між інфляцією і ВВП в Україні спостерігається 

взаємозв’язок, за якого і 10% зростання цін не асоціюється з падінням 

виробництва (додатки А.3, Б.3). Отже, зростання кількості грошей не завжди є 

єдиною причиною зростання рівня інфляції цін [79]. 

Якщо держава має у своєму розпорядженні значні обсяги міжнародних 

резервів, вона може інтервенційними заходами локалізувати вплив будь-яких 

чинників, що порушують рівновагу на фінансовому ринку. У світі 

окреслюється тенденція до збільшення обсягів міжнародних резервів, в основу 

зростання яких покладено монетарні чинники, які спричиняють зростання 

інфляції у світі.  

Особливістю структури валютних резервів України є те, що НБУ не має 

депозитів у японських єнах, хоча у світовій структурі резервів частка 

японської єни становить 3,6%.  

Збільшення золотовалютних резервів позитивно впливає на інвестиційну 

привабливість України: знижує ризик дефолту у разі несприятливих змін 

світової кон’юнктури, а також зменшує імовірність різких коливань курсу 

національної валюти.  

Аналізуючи динаміку валютних резервів НБУ за 2000-2009 рр., бачимо, 

що до 2005 р. золотовалютні резерви НБУ були незначними – не 

перевищували 10 млрд. дол., починаючи з 2006 р. вони почали суттєво 

зростати внаслідок надходження на рахунки НБУ надлишкової валюти, 

зростання експортних доходів. Грошова політика НБУ була спрямована на 
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стримування зростання грошової маси та валютних резервів, що сприяло 

зміцненню курсу гривні [80]. 

Порівняння ІСЦ та ІЦВ в Україні свідчить про те, що з початку переходу 

до лібералізації цін існувала інфляція попиту (1991, 1993, 1995-1997, 1999-

2001 рр.) та пропозиції (1992, 1997, 2002-2015 рр.). За умов гіперінфляції НБУ 

почав надмірно обмежувати випуск грошей [137].  

Протягом 2000-2012 рр. в Україні зростав реальний ВВП – з 6 до 12%, 

збільшувалися обсяги грошової маси, рівень монетизації підвищився з 16 до 

32%. В ідеалі динаміка пропозиції грошей, ВВП інфляційних процесів мають 

бути взаємоузгодженими. Натомість суттєве зростання монетарних агрегатів 

насправді відбувалось на тлі сповільнення темпів зростання ВВП. Зокрема, за 

період 1993-2004 рр. обсяги ВВП скоротилися на 13%, а реальні залишки 

готівки (М0), навпаки – зросли у 7,6 разу, М1 – у 4,7 разу, М2 і М3 – понад 6 

разів. У 2001-2002 рр. темпи зростання реальної грошової маси були 

найвищими за всю історію України (33-43%), а вже починаючи з 2003 р. 

спостерігається поступове зниження цього показника (до 5% у 2008 р.). 

В Україні домінує інфляція витрат, яка свідчить про те, що 

продуктивність праці зростає недостатньо швидко. Низька продуктивність 

призводить до високої витратності виробництва, а це, своєю чергою, – до 

домінування інфляції витрат. Грошовий ресурс населення достатній для того, 

щоб перетворити заощадження у поточні витрати. Інфляція зменшує доходи 

громадян, а дефляція – прибутки підприємств. Вплив зміни грошової 

пропозиції відбувається з лагом (за оцінкою В. Литвицького [75, с. 7], 4-6 

місяців). У боротьбі з інфляцією в Україні здебільшого акцентують увагу на 

результативній політиці управління сукупним попитом (ортодоксальна, 

стабілізаційна діяльність уряду і НБУ в ціновій сфері). Уряду потрібно 

використовувати гетеродоксну антиінфляційну політику, яка передбачає 

збільшення товарної маси. Збільшувати грошову пропозицію потрібно у 

масштабах, які дають змогу контролювати рух споживчих цін і сприяти 
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економічному зростанню у довгостроковій перспективі [112, с. 64-72].  

Нарощування обсягів грошової маси в Україні супроводжується 

зростанням ІСЦ. Офіційні статистичні показники свідчать про значне 

уповільнення швидкості обертання грошей. Співвідношення темпів приросту 

грошової маси і ВВП упродовж 1995-2008 рр. підтверджує, що взаємозв’язку 

між грошовою масою і ВВП немає. Грошово-кредитна і монетарна політика не 

чинять вагомого впливу на створення умов для стабільного зростання темпів 

приросту ВВП. Після 1996 р. інтенсивне зростання пропозиції грошової маси 

не впливало на зміну обсягів виробництва товарів і послуг. Отже, зростання 

обсягів грошової маси не спричиняє адекватних змін темпів приросту ВВП. 

Обсяг грошової маси значно перевищує потреби економіки. Стимулюючий 

вплив монетарних важелів державного регулювання на пожвавлення 

економіки відсутній [111, С. 66-75]. 

Отже, періоди розвитку української економіки можна розділити на 

чотири етапи. 

На першому етапі (1992-1994) спостерігався економічний спад, 

зниження рівня інвестицій, обсягів товарообігу та знецінення національної 

грошової одиниці, а емісія грошей призвела до гіперінфляції.  

Через те що гроші швидко втрачали свою вартість, значні фінансові 

потоки спрямовувалися на валютний ринок, що призводило до різкого 

зростання обмінного курсу іноземної та знецінення національної валюти. При 

цьому лібералізація цін не привела до створення передумов для структурної 

перебудови економіки, оскільки доходи громадян перевищували 

продуктивність праці. А наявна у той час спіраль “зарплата-ціни” 

спровокувала інфляційний процес, адже значне зростання обсягів грошової 

маси (у 1992 р. – в 11 разів, у 1993 р. – в 19 разів, у 1994 р. – в 7 разів) 

стимулювало стрімке зростання цін. У підсумку кредитна підтримка 

збиткових підприємств і надмірне державне споживання загальмували 

структурну перебудову і розвиток виробництва. Незважаючи на значне 
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зростання у 1993 р. грошової маси (1928%), у 1994 р. було зафіксовано 

найбільший за роки незалежності виробничий спад (майже 23%) [26, с. 8-10]. 

Другий етап (1995-1999) характеризувався досягненням цінової 

стабільності у монетарній політиці. Обраний курс, спрямований на подолання 

інфляції, дав змогу уповільнити темпи економічного спаду, обмежити процес 

знецінення грошей, пожвавити інвестиційну активність [27, с. 8-12]. 

У цей період, завдяки антиінфляційній монетарній політиці, суттєво 

зменшилися темпи зростання грошової маси (у 1994 р. грошова маса зросла у 

7 разів, у 1995 р. – у 2,1 раз, а в 1995 р. – в 1,3 раз). Як наслідок темпи інфляції 

упродовж 1995-1996 рр. знизилися.  

Подальшому зниженню інфляції у 1997 р. сприяли такі заходи грошово-

кредитного регулювання: забезпечення кількісного контролю за динамікою 

грошової маси шляхом встановлення межі її приросту; відмова від прямого 

кредитування дефіциту державного бюджету; дотримання позитивного рівня 

облікової ставки НБУ щодо темпів зростання цін. 

У 1998 р., під час фінансової кризи завдяки, методам грошово-кредитної 

політики НБУ річні темпи інфляції не перетнули межі 20%, що свідчило про 

підвищення дієвості грошово-кредитних важелів регулювання економіки. 

Після кризи 1998 р. для зниження інфляції, НБУ проголосив режим 

керованого плаваючого обмінного курсу у 2000 р. [23, с. 119-125].  

На третьому етапі (2000-2008) українська економіка увійшла у фазу 

зростання, чому сприяла лібералізація монетарної політики НБУ. Як результат 

обсяг кредитних вкладень в економіку зріс із 19,5 млрд. грн. у 2000 р. до 245 

млрд. грн. у 2006 р., тобто у 12 разів, продуктивність праці підвищувалася, що 

сприяло зростанню реального ВВП [27, с. 8-10]. Темпи зростання ВВП у цей 

час (окрім 2005 р.) перебували в межах від 5,2 до 12,1% [27, с. 8-12]. 

На четвертому етапі (2009-2017) українська економіка постраждала від 

глобальної економічної кризи, та вживала усіх необхідних заходів для її 

подолання та для стабілізації економічної ситуації. 
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Увесь шлях монетарного розвитку України можна умовно поділити на 

відрізки-етапи, кожний з яких має свої особливості становлення та 

провадження грошово-кредитної політики. 

Перший етап (1992-1996) можна визначити як підготовчий етап 

створення національної грошової системи. Запровадженню в обіг національної 

валюти передувало використання карбованця в якості платіжної одиниці. У 

1992 р. НБУ було розроблено тимчасову грошово-кредитну політики, яка мала 

діяти до запровадження гривні як повноцінної національної валюти. 

Тимчасова політика зосереджувала основні зусилля на подоланні інфляції та 

стабілізації карбованця. Інституційний вплив НБУ та Уряду на розвиток 

грошово-кредитної системи в 1995-1996 рр. дозволив створити передумови 

для ефективної реалізації у вересні 1996 р. другого етапу реформування, тобто 

випуску в обіг гривні. 

Другий етап охоплює період після грошової реформи і до кінця 1998 р. 

Одним із найважливіших надбань цього періоду (після грошової реформи) є 

розвиток фондового ринку державних цінних паперів, які емітувалися у формі 

облігацій внутрішньої державної позики. Їх використання дало змогу залучити 

до фінансування дефіциту бюджету неемісійні кошти, знижуючи таким чином 

інфляційний тиск дефіциту бюджету на економіку. 

Третій етап розпочався у 1999 р., коли у післякризовий період 

активізувалися процеси відновлення і стабілізації у реальному секторі 

економіки [86, с. 86-99]. 

Основними внутрішніми чинниками доларизації української економіки є 

такі:  

– державна політика щодо запозичень, орієнтована голово на іноземний 

корпоративний сектор;  

– значні інфляційні очікування суб’єктів господарювання та високий 

рівень фактичної інфляції, спричинений політичною та макроекономічною 

нестабільністю, які залишаються традиційними факторами доларизації 
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економіки України протягом усього періоду розвитку цього процесу;  

– недосконалість законодавчо-нормативної бази та методичної бази, а 

також чинного режиму грошово-кредитної політики, що базується на 

прив’язці гривні до долара США, створює передумови для нарощення 

резидентами активних і пасивних операцій саме в іноземній валюті [86, с. 246]. 

Комплексне застосування заходів, спрямованих на усунення негативного 

впливу внутрішніх чинників доларизації, дасть змогу знизити її рівень в 

Україні, мінімізувати можливі негативні наслідки фінансової лібералізації та 

забезпечити добровільне надання переваги суб’єктами господарювання 

національній валюті [86, с. 247]. 

Світові тенденції прискорення темпів економічного зростання призвели 

до стійкого зростання рівня світових цін. Відповідно, у 2003-2004 рр. для 

України виникли сприятливі умови щодо залучення на вітчизняний 

фінансовий ринок іноземних коштів. Позитивне сальдо торгівельного балансу 

дозволило суттєво збільшити золотовалютні резерви держави з одночасним 

збільшенням готівкової обігової маси, чому на цьому етапі посприяло і 

державне регулювання обмінного курсу [20, с. 46].  

Період стабільного зростання вітчизняної економіки припадає на 2000-

2008 рр., одна умовно його варто поділити на два часових відрізка. Так, до 

2003 р. високі темпи зростання грошової маси супроводжувались доволі 

низьким рівнем інфляції. Однак, починаючи з 2004 р. ситуація почала 

змінюватися. Грошова маса продовжувала зростати, у 2005-2007 рр. темпи 

зростання сягали понад 50%, у 2008 р. – до 30%, натомість значно посилилися 

інфляційні процеси, темпи зростання якої становили 16,6- 22,4%. 

За розрахунками Інституту економіки та прогнозування НАН України, у 

2003-2004 рр. інфляція була головним джерелом зниження цінової 

конкурентоспроможності економіки України. Попри високі темпи зростання 

ВВП і доволі позитивні показники продуктивності праці, фінансову 

нестійкість вітчизняної економіки ще до початку світової фінансово-
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економічної кризи зумовили стрімке зростання споживчих цін з одночасним 

щорічним збільшенням пропозиції грошової маси на 80-90%, яке визначалося 

купівлею іноземної валюти НБУ [22]. 

Першими негативними наслідками фінансово-економічної нестабільності в 

Україні стали значне скорочення виробництва (особливо в експортно 

орієнтованих галузях) і зростання безробіття. Причинами зростання дефіциту 

торговельного балансу в Україні є зростання цін на енергоносії, зростання 

купівельної спроможності населення як наслідок збільшення витрат держбюджету 

та зміна кон’юнктури світових ринків. Валютний ринок України на проблеми 

платіжного дисбалансу відреагував значними коливаннями курсу гривні щодо 

іноземних валют у напрямі її знецінення. Дестабілізацію валютного ринку 

посилив також перехід НБУ до політики гнучкого обмінного курсу.  

Зменшення обсягів експорту та відплив капіталу стали причинами 

погіршення платіжних балансів і тиску на курс національних валют країн 

Центрально-Східної Європи [2]. 

В Україні існує обернена залежність між рівнем монетазиції і швидкістю 

обертання гривні. Протягом 2002-2008 рр. рівень монетазиції зріс до 50% [70]. 

У період фінансової кризи суттєво постраждала світова торгівля, скоротилися 

обсяги експорту та імпорту. Україна через швидке зростання зовнішнього 

боргу стала залежною від доступності зовнішніх джерел кредитування. Через 

глобальні дисбаланси знижується інвестиційна активність, скорочуються 

обсяги торгівлі. 

Світова криза засвідчила високий рівень залежності економіки України 

від зовнішньоекономічної кон’юнктури. Одним із завдань монетарної і 

валютної політики НБУ є адаптація до несприятливих зовнішніх умов. 

У період кризи центральні банки країн вживають заходів щодо 

відновлення ліквідності банків через збільшення грошової маси. Але такі дії в 

Україні можуть призвести до знецінення гривні і зростання інфляції [8].  

Одним із визначальних факторів інфляції у 2001-2008 рр. була 
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невідповідність між темпами зростання заробітної плати і продуктивності 

праці. За цей час реальна зарплата зросла у 2,9 раз, а продуктивність праці – у 

1,7 раз. Різниця між цими показниками формує додатковий внутрішній попит 

на товари та послуги, не забезпечені товарною масою.  

Також можна простежити кореляційно-регресійну залежність між 

макроекономічними показниками України. 

Як показує розрахунок параметрів та статистики лінійної регресії 

зв’язок між темпами інфляції та темпами зміни рівня безробіття є помітним 

(рис. 3.1). Коефіцієнт регресії показує, що при збільшенні рівня безробіття в 

Україні на 1% темп інфляції зменшиться на 4,9%. Оскільки Frozr>Ftabl, то з 

надійністю р=0,95 можна вважати, що модель адекватна вихідним даним, а 

коефіцієнт регресії є статистично вірогідним з р=0,95. 

Рис. 3.1 Темпи інфляції та рівні безробіття та трендові моделі для 

прогнозування очікуваних значень у 2018-2019 рр. 

 

Розрахунок коефіцієнта еластичності для визначення залежності зміни 

темпу інфляції від темпів зміни рівня безробіття показує, що в середньому 

Степенева функція (Темп інфляції в Україні,%) 

Степенева функція (Рівень безробіття в Україні,%) 
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щорічно за період 1991-2017 рр. при заростанні рівня безробіття на 1%, 

інфляція зросте на 3.2%. Розрахунок коефіцієнта еластичності для визначення 

залежності зміни темпу інфляції від державного боргу, як видно з таблиці 3.7 

та графіка 3.4, показує, що в середньому щорічно за період 1991-2017 рр. при 

зростанні державного боргу на 1%, інфляція зросте на 25%. (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2 Коефіцієнти еластичності між темпами інфляції та державним боргом 

у Республіці Польща, Угорській Республіці, Республіці Словенія та Україні за 

1991-2017 рр. 

 

Аналіз коефіцієнта еластичності між інфляцією та державним боргом в 

Україні свідчить про збурення у 1994 році, зо зумовлено кризовими явищами у 

національній економіці після розвалу СССР та, як наслідок, руйнацією 

господарських зв’язків між всіма елементами пострадянського простору. 
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Проведення регресійного аналізу дозволяє показати залежність інфляції 

від ВВП, державного боргу та безробіття (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3 Залежність зміни інфляції від темпів зростання ВВП та рівня 

безробіття в Україні (1991-2017)* 
 *Джерело: розраховано та побудовано автором за даними Державної служби статистики на НБУ. 

 
 

Розрахунок коефіцієнта еластичності для визначення залежності зміни 

темпу інфляції від темпів зміни рівня ВВП в Україні показує, що в середньому 

щорічно за період 1991-2017 рр. при заростанні рівня безробіття на 1%, 

інфляція зросте на 33% (табл. 3.1). Ринкова трансформація економіки України 

супроводжувалася глибокою економічною кризою 1991-1999 рр., інфляційний 

сплеск до початку фінансової кризи 2007-2008 рр. відбувався через стрімке 

підвищення цін на продовольство та енергоносії і високий рівень інфляційних 

очікувань, а у період Великої рецесії розпочалось безпрецедентне падіння 

виробництва (у 2009 р. реальний ВВП зменшився на 15 %). У 2010-2011 рр. 

відновлення виробництва сприяло стабілізації темпів інфляції у межах 10 %, 

однак у 2012-2013 рр. інфляція зменшилася до дефляційного рівня насамперед 
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через підтримання стабільного курсу гривні та стабілізацію на продовольчому 

ринку.  

Таблиця 3.1 

Розрахунок коефіцієнта еластичності між темпами інфляції та 

темпами зміни ВВП в Україні за період 1991-2017 рр. 
Рік Зміна інфляції, (у%), 

y 
Темп зростання ВВП, 

(у%), х 
Коефіцієнт 

еластичності 
1991 0,1 0,1  
1992 0,2 0,3 0,00 
1993 4734,9 -14,2 0,00 
1994 887,5 -22,9 -0,41 
1995 374,6 -12,2 -62,29 
1996 80,2 -10 0,41 
1997 15,9 -3 0,02 
1998 10,5 -1,9 -0,45 
1999 22,7 -0,2 0,05 
2000 28,2 5,9 -0,14 
2001 11,9 9 0,11 
2002 0,7 5,3 0,12 
2003 5,2 9,6 -0,01 
2004 9 12 -0,08 
2005 13,5 2,9 -0,33 
2006 9,1 7,5 0,17 
2007 12,8 7,6 -0,14 
2008 25,2 1,9 0,00 
2009 15,9 -14,5 -1,02 
2010 9,4 4,1 0,19 
2011 8 5,2 0,17 
2012 0,6 0,3 0,05 
2013 -0,3 0,2 0,03 
2014 12,1 -6,6 -0,01 
2015 48,7 -9,9 0,04 
2016 13,5 1,5 0,07 
2017 13,7 2 -2,03 
Джерело: Складено автором на підставі: Офіційного сайту Статистичної служби Європейського 

Союзу [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat. 
 
 
У 2015 р. інфляція стрімко зростала через девальвацією гривні та 

підвищення цін. У 2016 р. відбулося уповільнення споживчої інфляції завдяки 

стриманій монетарній та фіскальній політиці, низьким світовим цінам на 

сировинні товари та стабілізації інфляційних очікувань. Взаємозв’язок 

інфляційних процесів та зміни ВВП України наочно представлено на рис. 3.4.  
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Рис. 3.4 Розрахунок коефіцієнта еластичності між темпами 

інфляції та темпами зміни ВВП в України (1991-2017)* 
*Джерело: розраховано та побудовано автором за даними Державної служби статистики на НБУ. 

 

Слід зазначити, що основними причинами інфляції в Україні є: 

– зростання виробничих витрат, зокрема підвищення рівня заробітної 

плати, що викликало випереджальне зростання цін виробників; 

– висока імпортозалежність вітчизняних українських підприємств, що 

зумовило гіперчутливість до цінових коливань на світовому ринкку; 

– високий рівень закладеної норму прибутку, як відповідь на економічні 

ризики в очікуваннях суб’єктів господарювання; 

– посилення конкуренції в сфері використання земельних та інших 

природних ресурсів, викликане скороченням обсягів виробництва сільського 

господарства та відповідним зростанням цін на продовольчі товари [108, с. 2-

8]. 

Основною причиною кризи в Україні є орієнтація національної 

економіки на експорт низькотехнологічної продукції. Внаслідок такої високої 

залежності рецесія у світовій економіці негативно впливає на динаміку 
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експортного виробництва. Другою причиною є неспроможність банківської 

системи. Її нездатність ефективно диверсифікувати потоки капіталу у 

конкретні види економічної діяльності. Це посилило рецесію у виробництві і 

спричинило макроекономічну розбалансованість. Наслідками є: значна 

девальвація офіційного курсу гривні, зростання рівня доларизації, відплив 

депозитів [29, с. 6-7].  

За сучасних умов основним завданням монетарної політики НБУ 

повинно стати поєднання стабілізації фінансової сфери та забезпечення 

достатньої пропозиції грошових ресурсів за жорсткого контролю за 

структурою їх використання [34, с. 22-23]. 

Розпочинаючи ринкову трансформацію економіки, незалежна Україна 

повинна враховувати світовий досвід і забезпечувати належний розвиток 

грошово-кредитних відносин (сформувати дієвий емісійний механізм, 

забезпечити належну стабільність національної грошової одиниці). 

До початку фінансової кризи 2007-2008 рр., в Україні інфляційний 

сплеск відбувася через загальносвітову тенденцію стрімкого підвищення цін 

на продовольство й енергоносії та високий рівень інфляційних очікувань [4, с. 

4-9]. 

Передвісником фінансової кризи в Україні був інфляційний сплеск 2007-

2008 рр., основними причинами якого були: загальносвітова тенденція 

стрімкого підвищення цін на продовольство та енергоносії та високий рівень 

інфляційних очікувань [84, с. 40].  

Слід зазначити, що світова криза 2008-2009 рр. суттєво відобразилася на 

економіці України (найбільші стрибки інфляції відбулися 2008 р. через 

глобальну економічну кризу та починаючи з 2014 р. через економічну кризу в 

Україні.): ВВП скоротився на 14,8%, середньозважений річний обмінний курс 

зріс [13, с. 141-147].  

Падіння ВВП у 2014 р. супроводжувалося падінням експорту, штучним 

утримуванням завищеного курсу гривні, зростанням бюджетного дефіциту і 
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збільшенням обсягів емісії гривні, а зростання інфляції до 16% спричинено 

високим рівнем монетарної експансії у 2013 р. та корекцією валютного курсу 

[16, с. 10].  

Слід зазначити, що ефективним інструментом боротьби з рецесією, який 

не призводить до зростання інфляції, є стимулювання ефективного 

виробництва у реальному секторі. 

Велика рецесія стала в Україні, по суті, першою економічною кризою в 

класичному розумінні. У 2008 р. розпочалось безпрецедентне падіння 

виробництва за всю посттрансформаційну історію країни. У 2009 р. реальний 

ВВП зменшився на 15%. Протягом кризового періоду 2008-2010 рр. НБУ 

проводив рестрикційну монетарну політику.  

Отже, на посилення інфляційних процесів в Україні вплинула світова 

фінансова криза 2007-2008 рр., яка обмежила потоки іноземного капіталу, що 

призвело до скорочення попиту. У 2010-2011 рр. відбулося уповільнення 

зростання споживчих цін внаслідок низького використання виробничого 

потенціалу, слабкого внутрішнього попиту та стабільності валютного курсу 

[104, с. 43].  

У період кризи 2008-2009 рр. падіння реального ВВП супроводжувалось 

істотним зниженням темпів інфляції, а девальвація гривні з 5,05 до 7,99 

грн./дол. не мала принципового впливу на цінову динаміку. 

Отже, економіка України суттєво постраждала від глобальної 

економічної кризи 2008 р. У 2008 р. гривня знецінилась на 38% відносно 

долара США [118, с. 19].  

Для подолання наслідків кризи 2008 р. уряд розробив 160 антикризових 

законопроектів (одним з перших стратегічних нормативних актів, 

спрямованих на подолання кризи, було рішення Ради національної безпеки і 

оборони України “Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної 

дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на 

економіку України” від 20.10.2008 р. [113]), які стосувалися: 
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– заходів з фінансової стабілізації (регулювання фінансового сектора, 

підтримка банківського сектора, валютне регулювання, покращення структури 

платіжного балансу); 

– заходів макроекономічного регулювання (вплив на реальний сектор 

економіки, захист та стимулювання національного виробника, підтримка 

внутрішнього попиту); 

– заходів соціальної політики (соціальний захист населення, 

стримування безробіття) [142, с. 269-280].  

Також Президентом України у 2015 р. була створена Рада з фінансової 

стабільності – міжвідомчий орган, метою якого є: забезпечення своєчасного 

виявлення і мінімізації ризиків, що загрожують стабільності банківської та 

фінансової системи держави та своєчасне виявлення поточних та потенційних 

зовнішніх і внутрішніх загроз [28, с. 46].  

Слід зазначити, що у 2010 р. курс гривні стабілізувався, рівень інфляції 

уповільнився. У 2010-2011 рр. відновлення виробництва сприяло стабілізації 

темпів інфляції у межах 10%, однак у 2012-2013 рр. інфляція зменшилася до 

дефляційного рівня насамперед через підтримання стабільного курсу гривні та 

стабілізацію на продовольчому ринку (внаслідок зростання виробництва у 

сільському господарстві) в період зниження світових цін на продовольство. У 

2012 р. почався спад економіки, який триває і до цього часу. У 2014 р. 

знецінення гривні спричинило 24,9% інфляцію [20, с. 38-46].  

Протягом 2011-2013 рр. спостерігається тенденція зниження показників 

інфляції. Основним чинником низхідної динаміки ІСЦ у 2012 р. стало 

здешевлення продовольчих товарів на 2,9% завдяки високому рівню 

пропозиції на внутрішньому продовольчому ринку, забезпеченому за рахунок 

високого врожаю [73, с. 20]. 

Істотний вплив на зниження темпів інфляції мало також стримування 

адміністративно регулювались тарифів на послуги.  

Починаючи з 2014 р. інфляція зростала до галопуючих показників, 
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відбулося значне падіння ВВП та зменшення обсягів виробництва, а економіка 

від рецесії перейшла до стану глибокої депресії (стагфляційної кризи – 

періоду супроводження інфляції стагнацією або падінням виробництва і 

високим рівнем безробіття). Інфляцію у цей період можна класифікувати як 

інфляцію витрат (внаслідок зростання тарифів і збільшення цін імпортованих 

товарів через девальвацію гривні) [3, с. 20].  

Головними причинами зростання інфляції після 2014 р. було зростання 

цін імпортних товарів, внаслідок девальвації національної валюти та 

адміністративного підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.  

Через дефіцит поточного рахунку платіжного балансу та зниження 

валютних резервів у 2014 р. НБУ оголосив про перехід до нового валютного 

режиму – плаваючого курсу національної валюти. В цих умовах для 

оптимальних темпів інфляції та економічного зростання використовується 

процентна ставка [127, с. 103]. 

У 2012-2013 рр. НБУ проводив жорстку монетарну політику направлену 

на збереження цінової стабільності. Антиінфляційна політика уряду у 2012 р. 

полягала, здебільшого у регулюванні попиту, тобто здійснювалася згідно 

стратегії дефляційної політики. Водночас, для відновлення суспільної довіри 

до гривні та зниження інфляційних очікувань Основними засадами грошово-

кредитної політики на 2015 р. зменшення темпів інфляції до прийнятного 

рівня було визначено основним завданням НБУ. 

У 2015 р. інфляція досягла стрімкого зростання, що обумовлено 

девальвацією гривні та підвищенням цін. У 2016 р. відбулося уповільнення 

споживчої інфляції завдяки стриманій монетарній та фіскальній політиці, 

низькими світовими цінами на сировинні товари та стабілізації інфляційних 

очікувань [73, с. 24].  

Отже, упродовж 2014-2015 рр. складна економічна ситуація 

продовжувала негативно впливати на грошово-кредитний ринок та вимагала 

від НБУ відповідної гнучкості та оперативності у проведенні монетарної 
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політики і формування комплексу заходів антикризового регулювання. 

Як свідчить сучасний етап економічного розвитку, цілісної системи 

грошово-кредитного регулювання економіки, зорієнтованої на створення 

монетарних передумов для забезпечення цінової стабільності, в Україні не 

створено; не існує належної довіри суб’єктів господарювання до монетарної 

політики НБУ; повноцінно не функціонує монетарний трансмісійний 

механізм, а вразливість до зовнішніх шоків підвищується. Режим фіксованого 

валютного курсу вже декілька років поспіль не виконує місію номінального 

якоря інфляції і продемонстрував неспроможність послаблення шоків 

коливань глобальної ліквідності. Тому НБУ формує порядок регулювання 

монетарних процесів з метою досягнення цінової та макроекономічної 

стабільності через систему монетарних трансмісій та визначення 

оптимального монетарного режиму.  

З огляду на таку ситуацію, в Україні з боку НБУ розпочався процес 

реалізації нової монетарної політики – основного монетарного режиму 

таргетування інфляції, спрямованого на забезпечення цінової стабільності в 

країні. Визначена мета такої політики НБУ – створити умови для уповільнення 

інфляції до 5% у 2019 р. [99].  

Для цього, українському суспільству необхідно змінити переорієнтацію 

уваги з коливань обмінного курсу на рівень інфляції. Також виконання 

інфляційної цілі неможливо без незалежності центрального банку від впливу 

фіскальної політики. 

 

3.2  Державне валютно-курсове регулювання інфляційних процесів у 

трансформаційній економіці України 

 

Основною функцією НБУ, відповідно до Конституції України, є 

забезпечення стабільності національної грошової одиниці та сприяння 

дотриманню цінової стабільності. Валютно-курсова політика НБУ ґрунтується 
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на загальноекономічних цілях і узгоджується з цілями грошово-кредитної 

політики щодо зниження темпів інфляції та досягнення економічного 

зростання.  

Слід зазначити, що НБУ розробив основні засадничі принципи грошово-

кредитної політики України на 2016-2020 роки. Зокрема, було заявлено про 

пріоритетність досягнення та подальшого підтримання цінової стабільності у 

наступні чотири роки. Упровадження режиму плаваючого обмінного курсу 

дозволяє відійти від практики встановлення бажаного значення і визначати 

його виключно в залежності від ринкових умов. Важливими принципами 

грошово-кредитної політики є інституційна і фінансова незалежність НБУ, 

прозорість його діяльності та обґрунтування перспективних рішень 

макроекономічними розрахунками [100, с. 12].  

Переорієнтувавши починаючи з 1994 р., монетарну політику на 

стабілізацію цін і подолання інфляції, держава не забезпечувала адекватної 

ринкової трансформації реальної економіки і структурних перетворень. 

Уперше курсової стабільності вдалося досягти лише у 1996-1997 рр. [77, с. 21-

28]. 

У 1998 р. обмінний курс гривні почав стрімко падати, НБУ намагався 

стабілізувати його шляхом продажу конвертованої валюти зі свого резерву. 

Обмінний курс гривні протягом 1999 р. знизився втричі, незважаючи на 

прагнення НБУ утримати його на попередньому рівні, що стало головною 

передумовою переходу економічної кризи 1992-1998 рр. у фазу зростання 

[105, с. 10]. 

У 2000-2003 рр. у країні провадилася жорстка монетарна і фіскальна 

політика. Цей період ознаменувався відновленням економічного зростання, 

зниженням темпів інфляції та зменшенням державного боргу, а незначний 

дефіцит бюджету фінансувався головно за рахунок надходжень від 

приватизації. Поліпшення зовнішньої цінової кон’юнктури сприяло стійкому 

зростанню ВВП. Гривня ревальвувала відносно долара, обсяги валютних 
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резервів НБУ збільшилися. Зростання реальних доходів населення посилило 

схильність до заощаджень, зміцнилася довіра до банківської системи. Це 

проявилося у зростанні монетизації у 2000-2004 рр. і вплинуло на зниження 

частки приросту грошової маси, яка поглинається зростанням рівня 

монетизації. У цей період відповідно зміцнився зв’язок між грошовою масою і 

цінами: у 2003 р. – 19,7%, а у 2004 р. 39,7% приросту грошової маси було 

поглинуто зростанням цін [32, с. 23-29]. 

В еволюційному розвитку вітчизняної грошово-кредитної системи варто 

виділити три етапи: 

І етап (1991-1995 рр.) – зародження банківської і грошової систем, 

створення робочих контактів з міжнародними фінансовими організаціями 

(Світовим банком, Міжнародним валютним фондом, Європейським банком 

реконструкції та розвитку).  

ІІ етап (1996-1999 рр.) – проведення грошової реформи, запровадження 

національної грошової одиниці, включення  ринкових елементів в систему 

інституційного регулювання грошово-кредитного ринку; зміна масштабу цін; 

створення стабільної грошової системи та перетворення грошей у важливий 

стимуляційний фактор економічного і соціального розвитку. Для цього етапу 

грошово-кредитної політики характерним було запровадження керованості 

валютного курсу в межах коридору 1,7 – 1,9 грн / 1 дол.  

ІІІ етап (після 2000 р.) – стрімкий розвиток банківської системи, 

запровадження монетарних та інших ринкових інструментів інституційного 

регулювання грошово-кредитного ринку. 

Отже, визначальними ознаками сучасної національної монетарної 

політики є такі: 

– ефективність монетарної політики пов’язана з динамікою цін, 

обсягами виробництва, рівнем зайнятості і курсовою стабільністю;  

– валютно-курсова політика НБУ забезпечила підвищення рівня 

монетизації до 48%, тоді як у середині 90-х років перебував у межах 10%;  
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– ефективна монетарна політика дала змогу нагромадити значні обсяги 

золотовалютних резервів (понад 22 млрд. дол.); 

– стабільність курсу національної валюти є необхідною умовою для 

країни, економіка якої залежить віл зовнішньоекономічної кон’юнктури [30, с. 

14-16]. 

Щодо монетарного режиму в Україні, то новий етап монетарного 

розвитку можна поділити на шість періодів: 

– період гіперінфляції та поступової дезінфляції (1992-1995), коли 

здійснювалося пряме кредитування дефіциту бюджету, збільшувалися обсяги 

прямого кредитування збиткових галузей, що призводило до зростання 

грошової бази і маси і, як наслідок, до значного підвищення цін; 

– другий період (з 1996 р. до серпня 1998 р.) можна означити як період 

використання режиму валютних коридорів. Валові міжнародні резерви НБУ 

спочатку суттєво зросли (більш як на 2 млрд. дол.), а потім, коли почався 

відплив капіталу, зменшилися до 1 млрд. дол.; 

– третій період – це фінансова криза 1998 р. і наступне запровадження 

програм розширеного кредитування спільно з Міжнародним валютним 

фондом. Згідно з цими програмами було встановлено критерії ефективності 

(стелю щодо розширення чистого внутрішнього кредиту НБУ і нижню межу 

щодо чистих міжнародних резервів); 

– четвертий період розпочався після значної девальвації гривні 1999 р. У 

2000 р. був проголошений керований плаваючий курс [103]; 

– п’ятий період після 2000 р. і до глобальної кризи 2008 р. 

характеризувався економічною стабілізацією та відновленням економічного 

зростання; 

– шостий період (2009-2017) можна окреслити як час негативного 

впливу на економіку України глобальної економічної кризи та вжиття заходів 

для її подолання, а згодом і відновлення позитивних економічних показників.  

Важливим при обранні дієвої макроекономічної політики є розвиток 
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банківської системи. Етапами її становлення в Україні можна назвати: 

– перший етап (1988-1992) неконтрольованого зростання кількості 

банківських установ; 

– другий етап (1993-1994) масового погіршення фінансового стану 

комерційних банків і падіння довіри до них з боку клієнтів; 

– третій етап (1995-2001) упорядкування діяльності банківських установ, 

який тривав до моменту прийняття Закону України “Про банки і банківську 

діяльність”. Також у цей період почалася реєстрація банків з іноземними 

інвестиціями. НБУ почав ухвалювати рішення, які базувалися на світовому 

досвіді; 

– четвертий етап (2002-2008) характеризувався поліпшенням 

економічної ситуації в країні, зростанням довіри до банків; 

– п’ятий етап (2009-2017) вирізняється впливом світової фінансової 

кризи, в тому числі на українські банки, набута у попередні роки (особливо 

починаючи з 2001 р.), довіра до яких похитнулася [56, с. 13-14]. 

У 2009 р. грошово-кредитна політика провадилася з урахуванням 

тенденцій і з метою подолання наслідків економічної та фінансової кризи. 

Загальноекономічні негативні тенденції зумовлювалися стійким зниженням 

попиту на вітчизняну продукцію на зовнішніх ринках, зменшенням іноземного 

інвестування, ускладненням доступу до закордонних фінансових ресурсів. Всі 

ці перешкоди на шляху реформування вітчизняної економіки зумовили 

недовиконання планів надходження до Державного бюджету через скорочення 

обсягів виробництва і експорту, відповідне зменшення сукупних доходів, 

зокрема і валютних. Це  виявилось каталізатором девальваційних процесів, 

сприяло стрімкому вилученню грошових коштів з банківської системи через 

значний попит на валюту у населення, зменшення кредитування економіки, 

скорочення золотовалютних резервів НБУ.  

У 2010 р. макроекономічні умови провадження грошово-кредитної 

політики визначалися загальносвітовими тенденціями, пов’язаними з 
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наслідками фінансової кризи 2008-2009 рр. Завдяки активному упровадженню 

антикризових заходів і посиленому державному втручанню лише у 2017 р., за 

оцінками провідних міжнародних фінансових інститутів, у світовій економіці 

остаточно відновилися тенденції помірного зростання.  

Довготривале стабільне зменшення доходів населення спричинило 

зниження внутрішнього попиту, що у подальшому стало підґрунтям для 

стримування темпів зростання імпорту. Сукупний вплив зазначених чинників 

зумовлюватиме помірні темпи інфляції. 

У середньостроковому періоді потрібно створити передумови для 

перспектив стабільного розвитку низькоінфляційного економічного 

середовища та забезпечення стійкості національної валюти щодо 

дестабілізаційного впливу зовнішніх збурень. Цього можна досягти шляхом 

упровадження режиму гнучкого обмінного курсу, який на валютному ринку 

чітко корелює із співвідношенням попиту та пропозиції. Прозорість 

функціонування валютного ринку дозволяє якісний прогноз динаміки 

зовнішньої вартості національної валюти. 

Необхідною умовою забезпечення низького рівня інфляції є системна й 

послідовна лібералізація валютного ринку, що вимагає чіткого визначення 

принципів, інструментів та методології інституційного впливу, спрямованого 

на зниження рівня доларизації вітчизняної економіки, запровадження 

сучасних механізмів хеджування валютних ризиків. Також слід запровадити 

механізм реального узгодження валютних зобов’язань населення з валютними 

доходами.  

Водночас слід створити попереджувальну систему запобігання 

виникненню криз у майбутньому. Вивчення міжнародного досвіду дозволить 

НБУ та Уряду ініціювати відповідні зміни до законодавства [88, с. 35-40].  

Протягом стабілізаційного етапу розвитку української економіки 

грошово-кредитна політика НБУ відзначалася багатоцільовим характером. 

Так, в Основних засадах грошово-кредитної політики на 1999 р. 
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проголошувалися такі цілі: 

– подолання кризових явищ в економіці; 

– забезпечення стабільності курсу національної валюти; 

– дотримання нормативно передбачених темпів інфляції; 

– досягнення макроекономічної стабілізації та врівноваженого 

платіжного балансу. 

На сучасному етапі НБУ почав функціонувати як інституційно 

відокремлений суб’єкт державного управління зі чітко окресленим колом 

повноважень. У 2001 р. при ухваленні “Основних засад грошово-кредитної 

політики” було оголошено про намір у перспективі перейти до прямого 

таргетування інфляції. Але такий підхід можна вважати “розгорнутим” 

таргетування інфляції, оскільки визначальними є дві мети грошово-кредитної 

політики – підтримання стабільності цін та обмінного курсу.  

Умовами розвитку валютного ринку є такі: 

– забезпечення відкритості інформації щодо динаміки національного 

платіжного балансу, джерел іноземної валюти та її використання; 

– уніфікація валютного законодавства, що забезпечує прозорість ринку 

завдяки чіткій регламентації та зрозумілості норм валютного регулювання; 

– поступова відмова від певних законодавчих обмежень ринкової 

діяльності, які включають вимогу продажу іноземної валюти, додаткове 

оподаткування валютних операцій, а також зняття обмежень на міжбанківські 

угоди. 

Багаторічна системна робота зусилля НБУ щодо розбудови вітчизняного 

валютного ринку дозволила створити відповідну модель розвитку валютного 

ринку, забезпечити накопичення та утримання на необхідному рівні 

золотовалютних резервів НБУ. Залишається створити органи нагляду, 

регулювання та контролю за валютними ризиками.  

Досліджуючи досвід країн Центрально-Східної Європи у цьому 

напрямку варто зазначити, що наприклад, у Словацькій Республіці прийняті 
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такі урядові документи: “Програма конвергенції Словаччини на 2004-2010 

рр.”, “Стратегія євроадаптації Словаччини” і “Національна програма реформ у 

Словаччині у 2006–2008 рр.”, вивчення яких дасть змогу найефективніше 

здійснювати макроекономічну політику спрямовану на подолання інфляції.  

Також іншими документами, в яких відображається таргет, є: 

– звіт про інфляцію (Мексиканські Сполучені Штати);  

– монетарна стратегія центрального банку (Республіка Польща, Чеська 

Республіка); 

– прес-реліз центрального банку (Республіка Чилі, Королівство Швеція, 

Республіка Корея, Королівство Таїланд); 

– спільна заява уряду і центрального банку (Канада, Австралійський 

Союз, Ісландія); 

– директива уряду, послання міністрів фінансів чи бюджетна промова 

(Держава Ізраїль, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної 

Ірландії, Південно-Африканська Республіка, Королівство Норвегія). 

Управлінням з кредитно-грошових і валютних питань Міжнародного 

валютного фонду було розроблено “Кодекс належної практики щодо 

забезпечення прозорості у грошово-кредитній і фінансовій політиці”, у якому, 

зокрема, регламентується наступні питання: 

– необхідність своєчасного публічного оголошення (з поясненням 

причин ухвалення) рішення про зміни орієнтирів;  

– необхідність та періодичність оприлюднення інформації про 

досягнення цілей (перспективи досягнення) грошово-кредитної політики 

національними центральними банками; 

– необхідність чіткого нормативно-законодавчого регламентування 

операційної незалежності та обов’язків національних центральних банків 

щодо таргетування інфляції. 

Визначення причин і умов відхилення від цільових інфляційних 

показників свідчить  про його відповідальність і стимулює довіру соціального 



149 
 

 
 

середовища до діяльності центрального банку, дозволяючи підтримувати 

низький рівень інфляційних очікувань. Приміром, Національний банк Чеської 

Республіки визначив такі можливі причини відхилення фактичних показників 

інфляції від таргетованих: 

– зміни непрямих податків;  

– стихійні лиха та інші надзвичайні обставини; 

– значні відхилення світових цін на сировину та енергоресурси; 

– значні зміни в умовах сільськогосподарського виробництва, які 

вплинули на рівень цін на продовольство; 

– коливання валютного курсу чеської крони, не пов’язані з внутрішніми 

економічними показниками та монетарною політикою [121, с. 163-170]. 

Самі документи чітко визначають цілі макроекономічної політики 

країни та дозволяють дотримуватися визначених орієнтирів. 

Дійсно в Україні певною мірою на інфляцію 2007 р. вплинули 

несприятливі чинники зовнішнього походження, зокрема, загальносвітові 

тенденції до зростання цін на енергоносії та продовольство, а також зростання 

цін виробників промислової продукції на 23,3% за рік. 

Проте головні причини прискорення інфляції криються насамперед у 

накопиченні макроекономічних дисбалансів, зумовлених неефективним 

управлінням економікою впродовж останніх років. Невідповідність темпів 

зростання зарплати та продуктивності праці впливало на ціни з боку 

пропозиції внаслідок збільшення вартості трудових ресурсів, а неадекватність 

співвідношення зростання ВВП та доходів населення – на ціни з боку попиту. 

Загалом за підсумками 2007 р. монетарна база збільшилася на 46% – до 

141,9 млрд. грн., грошова маса – на 51,7% – до 396,2 млрд. грн. 

Економічна політика впродовж останніх років орієнтувалася передусім 

на стимулюванні приватного споживання, що знайшло відображення у 

суттєвому збільшенні зарплат, пенсій та інших складових доходів громадян. З 

2004 р. до 2007 р. реальна заробітна плата підвищилася більше ніж на 60%, а 



150 
 

 
 

продуктивність праці – усього на 15,7% [101]. 

З метою підвищення ефективності дій із забезпечення виконання 

покладених на нього функцій Правління НБУ затвердило “План додаткових 

заходів Національного банку України щодо забезпечення стабільності 

грошової одиниці України та банківської системи”. Ці заходи складаються з 

чотирьох груп: дотримання стабільності грошової одиниці, забезпечення 

своєчасності виконання зобов’язань банків перед клієнтами, використання 

програм рекапіталізації банків та активізація інвестиційної складової 

діяльності банків. Зазначений план заходів і щотижнева інформація про його 

виконання доводяться до відома широкої громадськості [112, с. 64-72]. 

В Україні перехід до більшої гнучкості обмінного курсу був правильним 

та необхідним, оскільки для підтримки стабільного обмінного курсу НБУ 

змушений викуповувати значну кількість іноземної валюти. Збільшення 

чистих міжнародних резервів пов’язано зі відповідним зростанням монетарної 

бази та пропозиції грошей в економіці. Також стерилізація грошової маси у 

дуже великих обсягах є надто витратною для НБУ, а отже, стерилізаційні 

заходи не можуть використовуватися упродовж тривалого часу. Також 

потрібно удосконалювати систему прогнозування, оскільки фактичні 

макроекономічні показники суттєво відрізняються від прогнозованих. 

З часу впровадження гривні у 1996 р. Україна тричі підпадала під 

девальваційний шок – азійської кризи 1997-1998 рр., глобальної кризи 2008-

2009 рр. та кризи 2014-2015 рр. [123, с. 30]. На початку глобальної кризи у 

2008р., Україна не вживала антикризових заходів, а лише проводила 

інтервенції на підтримку гривні [123, с. 33]. Але оскільки Україна має високу 

інфляційну вразливість до курсових шоків [123, с. 39], то кожен такий шок 

(2008 р., 2014-2015 рр.) провокував стрімке нарощування інфляційних 

тенденцій у середньостроковій перспективі, причому рівень інфляції 

виявлявся помітно вищим порівняно з рівнем знецінення гривні [123, с. 47].  

Загалом грошово-кредитну політику України можна простежити на 
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основі дослідження Основних засад грошово-кредитної політики. 

Так, згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики на 2002-

2017 рр. варто зазначити, що у 2002 р. у цьому документі вказувалося на 

позитивну динаміку економічних показників, що була наслідком сприятливої 

ситуації на зовнішніх ринках. Але, оскільки національна економіка 

демонструє залежність від зовнішніх факторів, то це ускладнює завдання 

щодо утримання грошової стабільності. Стабільність валютного курсу 

визначалася одним з головних факторів стримування інфляції, що сприяло 

досягненню у 2001 р. економічного зростання та підвищенню реальних 

доходів населення [89, с. 1-2].  

У 2002 р. основним завданням грошово-кредитної політики було 

забезпечення стабільності грошової одиниці, зниження рівня інфляції, 

поліпшення структури грошової маси, зростання обсягів валютних резервів 

НБУ, підвищення ефективності грошово-кредитної політики. Розвиток 

економіки у 2002 р. свідчить про збереження тенденцій до економічного 

зростання [90, с. 1-2]. 

Згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики на 2004 р. на 

прискорення економічного зростання у 2003 р. позитивно вплинула грошово-

кредитна політика, реалізація якої призвела до забезпечення стабільності 

обмінного курсу [91, с. 2-4].  

Отже, послідовна реалізація грошово-кредитної політики у 2004 р. 

сприяла збільшенню міжнародних резервів НБУ, що забезпечувало 

економічне зростання. Значне збільшення валютних надходжень до країни 

мали наслідком суттєве зростання золотовалютних резервів [92, с. 1-2]. 

Головною ж метою грошово-кредитної політики в 2005 р., як зазначено 

в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2006 р., було забезпечення 

стабільності грошової одиниці України [93, с. 2-4], а низькі темпи інфляції у 

2006 р. були наслідком насичення продовольчого ринку в умовах помірної 

динаміки грошових агрегатів [94, с. 2-4]. 
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У 2007 р. найбільший вплив на інфляцію мало подорожчання продуктів 

харчування обумовлене зниженням врожаю зернових, високими інфляційними 

очікуваннями та прискореним зростанням доходів населення [95, с. 4]. 

Те, що ІСЦ у 2008 р. становив 122,3% зумовлено глобальним зростанням 

цін у світовій економіці (зокрема, на продовольство), макроекономічною 

незбалансованістю та погіршенням інфляційних очікувань населення [96, с. 1]. 

У 2012 р. головною метою грошово-кредитної політики було 

забезпечення стабільності грошової одиниці, а стратегічною ціллю 

економічного розвитку – відновлення економічного зростання.  

Пріоритетною метою грошово-кредитної політики у 2012 р. було 

сприяння утриманню темпів приросту ІСЦ у межах до 7,9%, що повинно 

сприяти посиленню довіри до грошової одиниці та зниженню рівня 

доларизації національної економіки.  

Прискорення цінової динаміки на світових товарних ринках та 

підвищення адміністративно регульованих цін та тарифів створювало ризики 

для розвитку інфляційних процесів, саме тому НБУ проводив жорстку 

грошово-кредитну політику [97, с. 2]. 

Економічна політика 2012 р. була спрямована на економічне зростання 

та підтримання цінової стабільності. Зниження інфляції сприяло 

макроекономічній стабілізації та було зумовлене високим урожаєм, та 

грошово-кредитною політикою, яка обмежувала надмірне зростання 

споживчого попиту [97, с. 3]. 

Макроекономічна динаміка 2013 р. характеризувалась стабілізацією 

споживчої інфляції практично на нульовому рівні, що зумовлювалося, 

насамперед, більшими темпами збільшення пропозиції на продовольчому 

ринку в порівнянні з незначною динамікою зростання регульованих цін і 

тарифів. Додатковим фактором забезпечення низькоінфляційного 

економічного середовища стала прогнозована динаміка обмінного курсу 

гривні [98, с. 1-3]. 
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У 2014 р. грошово-кредитна політика була спрямована на стабільність 

грошової одиниці та цінову стабільність в державі. Збереження купівельної 

спроможності гривні забезпечувалось підтриманням стабільно низьких темпів 

інфляції і цінової передбачуваності у середньостроковій перспективі. 

Завданням грошово-кредитної політики у середньостроковій перспективі 

визначено зниження темпів інфляції до 5% на рік із допустимим відхиленням 

±1%. Як вказано у Основних засадах грошово-кредитної політики на 2015 р., 

економіка увійшла в стан стагфляційної макроекономічної динаміки, тобто 

процеси зниження виробництва ВВП поєднувалися із значним зростанням цін. 

Це потребувало зниження інфляції, підтримки економічного зростання з 

поступовим переходом до інфляційного таргетування. Основним 

інструментом протидії прискоренню темпів інфляції, як зазначено у документі 

було підвищення процентних ставок з 6,5% до 14,0% [99, с. 5-7]. 

Національний банк визначаючи Основні принципи грошово-кредитної 

політики на 2016-2020 рр. планує досягати цінової стабільності шляхом 

дотримання кількісних цілей щодо інфляції. Водночас монетарна політика 

НБУ буде спрямована на підтримання достатнього рівня міжнародних резервів 

та здійснення контролю за зростанням грошових агрегатів [100]. Зокрема у 

2017 р. НБУ розглядатиме свій цільовий орієнтир за споживчою інфляцією на 

рівні 8% [100, с. 4]. 

Отже, можна зробити висновок, що грошово-кредитна політика НБУ 

упродовж 2002-2016 рр. була спрямована на утримання макроекономічної 

стабільності, сприяння економічному зростанню та утриманню рівня інфляції 

у помірному темпі. Оскільки в Основних засадах грошово-кредитної політики 

на 2015 рік вперше вказується про майбутній перехід до таргетування 

інфляції, то зокрема визначено такі короткострокові цільові показники для 

річної зміни індексу споживчих цін: 2017 р. – 8% ± 2 п. п.; 2018 р. – 6% ± 2 п. 

п.; 2019 р. і надалі – 5% ± 1 п. п. 
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1.3. Адаптація досвіду таргетування інфляції трансформаційних 

економік до умов сучасного розвитку України 
 

Як свідчить світовий досвід, низька інфляція є необхідною передумовою 

стійкого економічного зростання у довгостроковому періоді. Країни з 

відносно низьким рівнем ВВП на душу населення, запровадивши режим 

таргетування інфляції, успішно використовували його переваги, підвищили 

довіру суспільства до економічної і монетарної влади, прискорили реформи, 

досягли низької інфляції та стабільних темпів економічного зростання. 

Перевагами використання режиму таргетування інфляції для України є: 

– контроль за темпами підвищення цін у середньо- і довгостроковій 

перспективі сприятиме істотному збільшенню реальних доходів громадян та 

зміні структури споживчого кошика; 

– забезпечення економічної системи додатковими механізмами стійкості 

щодо зовнішніх шоків і зміни попиту на гроші. Цього можна досягти шляхом 

дотримання оптимальних відповідно до поточної економічної кон’юнктури 

вартісних показників національної валюти (відносно внутрішніх цін та 

іноземних валют), що і є прямим наслідком запровадження режиму 

таргетування інфляції [84, с. 29-32]. 

Недоліками режиму таргетування інфляції є стримування економічного 

зростання та негативний вплив на процеси курсоутворення. 

Більшість країн з режимом таргетування інфляції дотримувалися 

встановлених цільових орієнтирів, а темпи зростання ВВП зазвичай були 

вищими там, де його не запроваджували. На думку А. Гальчинського, який є 

прихильником таргетування інфляції, за якого поєднуються монетарні та 

немонетарні інструменти цінової стабілізації, інфляція на рівні 6-7% є 

першорядним завданням уряду. Як свідчить світовий досвід, стратегія 

таргетування інфляції завдяки створенню відповідних умов допомогла країнам 

з трансформаційною та ринковою економіками досягти значних успіхів в 
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управлінні інфляцією та стимулюванні економічного зростання. При цьому 

жодна з країн, яка запровадила цю стратегію, не відмовилася від неї [19, с. 4]. 

Теоретичне обґрунтування стратегія таргетування інфляції отримала у 

працях І. Фішера та Г. Саймона [166], які висловлювали пропозиції щодо 

стабілізації грошової одиниці за допомогою цінового індексу.  

Запровадження таргетування інфляції відбулося двома хвилями. Перша 

розпочалася з Нової Зеландії і закінчилася Іспанією Королівством Іспанія. 

Друга хвиля розпочалася з Чеської Республіки і охопила понад десять країн. У 

цих країнах використовуються різні суб’єкти таргетування. Центральний банк 

здійснює таргетування інфляції в Королівстві Швеція, Швейцарській 

Конфедерації, Республіці Польща, Мексиканських Сполучених Штатах, 

Республіці Колумбія, Республіці Перу. Уряд встановлює інфляційні таргети у 

Державі Ізраїль, Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної 

Ірландії, Південно-Африканській Республіці, Королівстві Норвегія. Уряд 

погоджує показники інфляції з центральним банком у Новій Зеландії, Канаді, 

Австралійському Союзі, Ісландії, Республіці Чилі, Чеській Республіці, 

Республіці Корея, Королівстві Таїланд, Угорській Республіці. У Федеративній 

Республіці Бразилія таргетування інфляції довірено міжнародному монетарно-

фінансовому органу.  

Інфляційні таргети встановлюються переважно у формі діапазону. 

Діапазон без визначення центральної точки встановлюють Австралійський 

Союз, Держава Ізраїль, Республіка Колумбія, Республіка Корея, Нова 

Зеландія, Південно-Африканська Республіка, Королівство Таїланд, Республіка 

Філіппіни, Чеська Республіка. Діапазон з визначеною центральною точкою діє 

у Федеративній Республіці Бразилія, Канаді, Республіці Колумбія, 

Мексиканських Сполучених Штатах, Республіці Перу, Республіці Польща, 

Угорській Республіці, Республіці Чилі, Швейцарській Конфедерації, 

Королівстві Швеція. Точкові таргети застосовуються у Сполученому 

Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, Ісландії, Королівстві 
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Норвегія, Чеській Республіці, Швейцарській Конфедерації.  

Більшість країн, які таргетують інфляцію, використовують невизначені 

горизонти таргетування. Країни з трансформаційною економікою на 

початкових етапах таргетування інфляції використовували визначені 

ступінчасті горизонти, а після завершення стабілізаційних процесів і після 

вступу до Європейського Союзу перейшли до середньострокових горизонтів 

таргетування [213, с. 155-163]. 

Для країн з трансформаційною економікою перевагою цього режиму є 

те, що траєкторія обмінного курсу, який визначається на ринкових засадах, 

надає важливу інформацію щодо оцінки поточної та майбутньої монетарної 

політики. У таких економіках обмінний курс, відіграє важливу роль.  

Для стабільного зростання будь-якої економіки у довгостроковому 

періоді за низької та стабільної інфляції потрібні такі передумови: 

– розуміння суспільством того, що за низьку та стабільну інфляцію 

повинні відповідати і банк і уряд, узгодивши монетарну та фіскальну 

політику, особливо в умовах трансформаційного періоду;  

– центральний банк не повинен підтримувати дії уряду, якщо вони 

суперечать досягненню стратегічної цілі монетарної політики;  

– відкритість і прозорість монетарної політики центрального банку є 

ключовим пріоритетом досягнення його цілей; 

Ці три основні принципи є нині визначальними для успішної діяльності 

більшості центральних банків світу [207]. 

У 2015 р. НБУ почав роботу з формування передумов для переходу до 

таргетування інфляції. Для цього він співпрацював з органами державної 

влади в напрямі створення ефективних інструментів і механізмів впливу на 

інфляцію.  

В економічно розвинених країнах одним з головних елементів політики 

з досягнення інфляційних цілей є ефективна система зв’язку з громадськістю, 

через яку здійснюється вплив насамперед на інфляційні очікування суб’єктів 
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господарювання. Важливими є напрями використання грошової маси, які 

визначають відповідні пропорції між споживанням та заощадженням і 

здійснюють тиск на ціни [205]. 

Уряд повинен широко використовувати ринкові інструменти, і 

обмежувати застосування адміністративних важелів. Тільки за таких умов 

можна забезпечити довгострокову цінову стабільність. 

НБУ повинен надавати громадськості прості, короткі і чіткі пояснення 

щодо грошово-кредитної політики, а також визначати пріоритетність цілей. 

Ціллю стратегії комунікації є досягнення кращого розуміння громадськістю 

грошово-кредитної та курсової політики. Це сприяє збільшенню довіри до 

політики НБУ та підвищенню її ефективності. Для підвищення прозорості 

потрібно використовувати різні канали комунікації, оскільки лише шляхом 

успішного впливу на очікування та вживання відповідних заходів центральний 

банк може зміцнити довіру до себе та зберегти свою реальну незалежність 

[201]. 

Окрім встановлення інфляційної цілі система таргетування інфляції 

передбачає: 

– розробку якісної методології для прогнозування інфляції; [194, с. 2-8] 

– функціонування режиму керованого плаваючого валютного курсу; 

– високий розвиток фінансових ринків, здатних ефективно 

використовувати інструменти грошово-кредитної політики та їх вплив на 

економічний розвиток [187, с. 15-24];  

– публічне проголошення урядом і центральним банком реалістичної і 

прозорої стратегії середньострокової цінової стабільності та проміжної цілі 

щодо інфляції на період, достатній для того, щоб зміни у монетарній політиці 

встигали впливати на рівень інфляції;  

– чітку і комплексну систему комунікацій центрального банку з усіма 

макроекономічними агентами для підтримання довіри до монетарної політики; 

– чітку стратегічну визначеність щодо того, як монетарна політика 
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шляхом зміни відсоткової ставки може доводити рівень інфляції до рівня 

цільового показника [160, с. 237-244]; 

– посилення звітності центрального банку перед суспільством; 

– створення досконалої системи економічного аналізу та прогнозування; 

– існування чітких правил та процедур, за якими повинен діяти 

центральний банк, абсолютно незалежно обираючи інструменти монетарної 

політики [159, с. 12-14]; 

– законодавчого затвердження узгодженого усіма зацікавленими 

сторонами рівня інфляції на довгостроковий період. А коли фактично 

досягнутий рівень інфляції відрізняється від запланованого, потрібно 

пояснювати причини такого відхилення, а також скільки часу потрібно для 

досягнення затвердженої динаміки інфляції. 

Оскільки інфляція є безперервним процесом, треба забезпечувати 

стабільність і передбачуваність інфляції протягом довгострокового періоду.  

Потрібно продовжити процес реальної девальвації гривні (через 

зменшення інфляції); сприяти лібералізації припливу інвестиційного імпорту 

шляхом збільшення імпорту антиінфляційного спрямування, особливо після 

вступу до СОТ. Держкомстат повинен проводити щоденний моніторинг 

інфляції, а НБУ повинен рекомендувати комерційним банкам у зв’язку із 

зниженням інфляції знижувати кредитні ставки.  

Правильно стверджує Литвицький В. про доцільність залучення коштів, 

отриманих за рахунок зростання продуктивності праці, і менше розраховувати 

на доходи інфляційного походження [74, с. 7].  

НБУ повинен продовжити розпочату у 2006 р. політику підтримання 

експорту через девальвацію РЕОК. 

Для протидії інфляції можна рекомендувати такі важелі: знизити 

дефіцит державного бюджету; створити робочу групу з підготовки програми 

переходу до таргетування вузької базової інфляції (таку можливість 

відкривало скасування фіксації обмінного курсу у 1994 р. і валютного 
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коридору у 2000 р.), прийняти закони “Про валютне регулювання”, “Про 

таргетування базової інфляції”, “Про регулювання зовнішніх запозичень”; 

вийти на світові ціни на газ; завершити аграрну реформу; розробити і 

запровадити методику факторного аналізу і прогнозування базової і загальної 

інфляції [146, с. 7]. 

В Україні запровадження таргетування інфляції передбачає етап 

дезінфляції та етап цінової стабільності, спрямовані на оптимізацію рівня 

інфляції. На етапі дезінфляції НБУ та уряд повинні співпрацювати для 

зниження інфляції до оптимального рівня. Для цього потрібно забезпечити 

інституційну незалежність НБУ та посилити координацію його діяльності з 

урядом; підвищити ефективність монетарних інструментів; запровадити 

режим гнучкого курсоутворення; створити технічні передумови для якісного 

прогнозування інфляційних процесів. 

Отже, Україні потрібно вивчати досвід країн, які успішно запровадили 

режим таргетування інфляції. У цих країнах відчутно знизився рівень інфляції, 

її динаміка набула більшої стабільності, істотно зменшилися рівні інфляційних 

очікувань та економічної невизначеності, що суттєво впливає на поліпшення 

інвестиційного клімату і сприяє стабілізації економічного зростання. Окрім 

того, у країнах, які запровадили таргетування інфляції, починаючи з високих 

стартових рівнів інфляції, після періоду дезінфляції інфляція практично не 

зростає, навіть під час циклічних бумів [86, с. 195].  

Однією з основних умов запровадження режиму таргетування інфляції є 

впровадження плаваючого валютного курсу. Але стабільність економічного 

зростання української економіки перебуває в значній залежності від стану 

експорту товарів і послуг. Швидкий перехід до режиму плаваючого валютного 

курсу може призвести до негативних наслідків, які будуть виражатися у 

зниженні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світових 

ринках [86, с. 198]. 

Запровадження режиму таргетування інфляції потребує чіткого 
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врахування ступеня відкритості економіки, а також вимагає усталеного 

співвідношення монетарних агрегатів та інфляції, керованого впливу 

відсоткових ставок НБУ на економічні процеси.  

таргетування інфляції для України є найефективнішим режимом 

монетарної політики, оскільки: 

– на відміну від монетарного таргетування, таргетування інфляції не 

вимагає чіткого та стабільного зв’язку між грошима та інфляцією; 

– таргетування інфляції зумовлює концентрацію Центральним банком на 

питаннях внутрішньої стабільності економічної системи, а не на регулюванні 

обмінного курсу; 

– однією з ключових переваг таргетування інфляції є його прозорість і 

зрозумілість громадськості головної цілі монетарної політики. Прозорість 

цього режиму сприяє підвищенню довіри до НБУ через легкість оцінки його 

успішності. 

Таргетування інфляції слугує запорукою успішності монетарної 

політики, адже слугує надійним джерелом покращення інфляційних очікувань 

і забезпечення довіри для монетарного режиму у середньостроковій 

перспективі, водночас забезпечуючи достатній рівень гнучкості для адекватної 

відповіді на виклики і збурення, а також таргетування інфляції стимулює 

позитивні зміни у провадженні монетарної політики, які проявляються у 

зростанні незалежності центральних банків, підвищенні підзвітності та 

прогнозованості, розбудові системи аналізу і прогнозування для підтримки 

процесу ухвалення рішень. 

В НБУ у 2015 р. вже було розроблено систему економічного аналізу та 

прогнозування для підтримки переходу від режиму прив’язки обмінного курсу 

до таргетування інфляції. Завдання підтримки сталого довгострокового 

економічного зростання для НБУ полягало у створенні та підтримці 

стабільного макроекономічного середовища, що асоціюється зі ціновою 

стабільністю [133, с. 145-149]. 
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Уперше завдання підготовки до таргетування інфляції було поставлене у 

2002 р. в Основних засадах грошово-кредитної політики. Для його виконання 

необхідно було зробити такі кроки:  

– прийняти систему гнучкого курсоутворення;  

– забезпечити незалежність центрального банку; 

– скоординувати роботи центрального банку та уряду;  

– підвищити ефективність управління грошово-кредитним ринком;  

– розробити систему інформаційного обміну з громадськістю, 

фінансовими установами, щоб підвищити ефективність прогнозування 

інфляції, управління ціновими очікуваннями [142, с. 269-280]. 

Слід зазначити, що з 1996 р. до 2000 р. в Україні діяв режим курсового 

коридору, а в лютому 2000 р. було оголошено про відмову від політики 

валютного коридору та запровадження режиму плаваючого обмінного курсу 

[130, с. 244-249].  

Незважаючи на це більшість іноземних експертів, зокрема Міжнародний 

валютний фонд, класифікують Україну як країну з фіксованим обмінним 

курсом. 

В Основних засадах грошово-кредитної політики на 2003-2004 рр. 

пріоритетні орієнтири ще не визначались, однак у подальшому (Основні 

засади грошово-кредитної політики на 2005-2006 рр.) роль кожного з 

прогнозних кількісних показників вже чітко окреслена і зазначено, що 

пріоритетним орієнтиром грошово-кредитної політики є ІСЦ. Натомість 

монетарна база і грошова маса є проміжними орієнтирами забезпечення 

стабільності національної грошової одиниці, а роль регулювання обмінного 

курсу зводиться до підтримання цінової та фінансової стабільності в державі.  

В Основних засадах грошово-кредитної політики упродовж 2003-2016 

рр. забезпечувати стабільність гривні передбачалося шляхом зміцнення 

цінової стабільності. Отже, стабільність гривні визначалася без проголошення 

таргетування номінального обмінного курсу, тобто зовнішньої стабільності 
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[126, с. 175-188].  

Отже, головною метою грошово-кредитної політики в цих документах 

було забезпечення стабільності національної валюти як монетарного фактора 

інвестиційно-інноваційного розвитку економічного простору з урахуванням 

потенційних змін зовнішньої та внутрішньої кон’юнктури і коливань в 

інвестиційному середовищі. Цієї мети передбачалося досягти через управління 

динамікою грошової пропозиції відповідно до попиту на гроші.  

За режиму таргетування обмінного курсу номінальним якорем для 

суспільних очікувань є актив, екзогенний відносно суспільства та органів 

влади. Його надійність високо оцінюється суспільством. За монетарного 

таргетування цим якорем є приріст грошової маси, тобто ендогенний 

показник, який неможливо безпосередньо обумовити в контрактах. 

Існує декілька факторів, які негативно впливають на ефективність 

таргетування обмінного курсу. Це, насамперед, неможливість провадження 

незалежної грошової політики, а також, якщо країна вразлива до зовнішніх 

шоків, це порушує довіру до цільових орієнтирів (особливо до зовнішніх) 

[118, с. 19-28]. 

Режим таргетування обмінного курсу дає змогу знижувати інфляційні 

очікування, якщо курс національної валюти прив’язаний до валюти країни з 

низькою та стабільною інфляцією та заслуговує на довіру усіх економічних 

агентів. Також за цим індикатором легко спостерігати, оскільки його 

застосування є відносно простим.  

Однак таргетування обмінного курсу має і недоліки: 

– країна із жорсткою валютною прив’язкою не провадить незалежної 

монетарної політики, а відтак втрачає можливість використовувати її з метою 

реагування на шоки; 

– потенційні проблеми, які можуть виникнути за режиму фіксованого 

обмінного курсу, найяскравіше проявилися у Республіці Чилі другої половини 

70-х років, у Мексиканських Сполучених Штатах у 1994-1995 рр., та в 
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азійських країнах у 1997 р.; 

– режим фіксованого обмінного курсу за умови стійкого відхилення 

курсу від рівноважного рівня, як правило, призводить до деформації розподілу 

ресурсів у економіці та гальмування економічного зростання;  

– міжнародна тенденція зростання мобільності капіталу, що є наслідком 

глобалізації світової економіки та тяжіння окремих країн до світових 

економічних центрів (Європейський Союз, Сполучені Штати Америки) дедалі 

більше наражатиме їх економіки на спекулятивні атаки. Особливо небезпечне 

курсове таргетування для країн із великим рівнем доларизації, значним 

зовнішнім боргом [26, с. 101-117]; 

Щодо таргетування інфляції, то його ключовими перевагами є: 

прозорість і можливість легкого розуміння громадськістю головної цілі 

монетарної політики – цінової стабільності та можливість передбачати дії 

монетарної влади. Також режим таргетування інфляції сприяє підвищенню 

довіри до монетарної політики центрального банку, але слід враховувати, що 

саме підзвітність є важливим елементом громадського сприйняття 

незалежності центрального банку. 

Результатами таргетування інфляції є: зниження рівня інфляції та 

інфляційних очікувань, нижча вразливість до зовнішніх шоків, та стабільніше 

економічне зростання [88, с. 35-40]. 

Причини переходу до режиму таргетування інфляції в Україні є 

наступними:  

– необхідність швидкої дезінфляції; 

– посилення незалежності центрального банку та уникнення фіскального 

домінування; 

– відсутність стійкого зв’язку між грошима та інфляцією – недієвість 

цілей за монетарними агрегатами; 

– неможливість використання обмінного курсу як номінального якоря – 

або через перегрів економіки, або через вичерпання міжнародних резервів. 
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Саме тому на першому етапі (до 2015 р.) було створено технічні 

передумови для переходу до режиму таргетування інфляції, побудовано 

макроекономічні моделі, розроблено квартальний прогнозний цикл. На 

другому етапі (у першій половині 2015 р.) було створено інституційні 

передумови. З другої половини 2015 р. – було оголошено про впровадження 

режиму таргетування інфляції (середньостроковою ціллю на 2019-2020 рр. і 

надалі НБУ визначено рівень інфляції у межах – 5% ±1). 

Для підвищення прозорості монетарної політики в процесі переходу до 

нового режиму оприлюднено Дорожню карту з переходу до режиму 

таргетування інфляції, де визначені напрями дій НБУ та кроки для 

забезпечення ефективної координації з Радою НБУ, Урядом, Міжнародним 

валютним фондом та Державною службою статистики України. Також 

поглиблено аналітичну підтримку прийняття рішень з монетарної політики, 

підвищення обізнаності та розуміння громадськістю монетарної політики 

центрального банку [114, с. 1-2]. 

Ці дії спрямовані, насамперед, на досягнення основної цілі – цінової 

стабільності, оскільки саме режим таргетування інфляції є найбільш 

сприятливим монетарним режимом для створення середовища низької та 

стабільної інфляції.  

Також слід враховувати, що основним характеристиками таргетування 

інфляції є: 

– найважливіша мета центрального банку – досягнення кількісно 

заданого рівня інфляції. У деяких країнах вона визначається урядом, в інших – 

центральним банком; 

– стабільна банківська система; 

– незалежність центрального банку; 

– низька чутливість до цін на сировину; 

– низький рівень доларизації економіки;  

– відсутність домінування фіскальної політики; 
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– прозорість діяльності та звітність центрального банку перед 

суспільством. 

Перевагами таргетування інфляції для України є те, що: 

– таргетування інфляції не потребує чіткого та стабільного зв’язку між 

грошима й інфляцією; 

– центральний банк може зосередження на внутрішній стабільності 

економіки; 

– ефективна реакція на короткострокові шоки передбачає відсутність 

ризику втрати довіри до монетарного режиму; 

– підзвітність Центрального банку, прозорість його діяльності і 

достатність для розуміння широкими колами громадськості шляхів 

досягнення цінової стабільності сприяють підвищенню довіри до його 

монетарної політики [26]. 

Зважаючи на сучасну макроекономічну ситуацію в середньостроковій 

перспективі найбільш оптимальним є встановлення в Україні саме режиму 

вибіркового таргетування інфляції.  

Отже, для повного запровадження режиму таргетування інфляції в 

Україні потрібен період, протягом якого необхідно запровадити низку 

законодавчих, економічних та технічних новацій. Однозначно, необхідною 

умовою існування режиму таргетування інфляції в Україні є законодавче 

закріплення обов’язковості тісної співпраці між урядом та НБУ з питань 

досягнення цінової стабільності, участь НБУ в підготовці державного 

бюджету, підвищення прозорості та підзвітності, удосконалення систем 

аналізу та прогнозу, а також поліпшення статистичного визначення цільового 

параметра монетарної політики. Підтримання таргетування інфляції вимагає 

удосконалення інструментів монетарної політики, зокрема оптимізації 

облікової процентної ставки, механізмів рефінансування, а також відновлення 

довіри населення до держави і фінансових інституцій та стабілізації 

національної економіки [114]. 
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Висновки до 3 розділу 
 

1. Оскільки ринкова трансформація економіки України 
супроводжувалась глибокою економічною кризою 1991-1999 р., то слід 
зазначити, що основними причинами інфляції в Україні є: 

– зростання виробничих витрат, зокрема підвищення рівня заробітної 

плати, зумовило випереджальне зростання цін виробників; 

– висока імпортозалежність вітчизняних підприємств зумовила 

гіперчутливість до цінових коливань на світовому ринкку; 

– високий рівень закладеної норму прибутку, як відповідь на економічні 

ризики в очікуваннях суб’єктів господарювання; 

– посилення конкуренції в сфері використання земельних та інших 

природних ресурсів, викликане скороченням обсягів виробництва сільського 

господарства та відповідним зростанням цін на продовольчі товари. 

2. Велика рецесія в Україні спричинила безпрецедентне падіння 

виробництва за всю посттрансформаційну історію країни  (у 2009 р. реальний 

ВВП зменшився на 15%). У 2010-2011 рр. відновлення виробництва сприяло 

стабілізації темпів інфляції у межах 10%, однак у 2012-2013 рр. інфляція 

зменшилася до дефляційного рівня насамперед через підтримання стабільного 

курсу гривні та стабілізацію на продовольчому ринку (внаслідок зростання 

виробництва у сільському господарстві) в період зниження світових цін на 

продовольство. 

Починаючи з 2014 р. інфляцію можна класифікувати як інфляцію витрат 

(внаслідок зростання тарифів і збільшення цін імпортованих товарів через 

девальвацію гривні). У 2015 р. інфляція досягла стрімкого зростання, що 

обумовлено девальвацією гривні та підвищенням цін. У 2016 р. завдяки 

запровадженню виваженої монетарної політики та з огляду на зниження рівня 

світових цін на сировинні ресурси відбулася та певна стабілізація інфляційних 

очікувань та уповільнення споживчої інфляції. Отже, упродовж 2014-2015 рр. 

складна економічна ситуація продовжувала негативно впливати на грошово-
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кредитний ринок та вимагала від НБУ відповідної гнучкості та оперативності 

у проведенні монетарної політики і формування комплексу заходів 

антикризового регулювання. Зважаючи на те, що НБУ визначив основні 

засади грошово-кредитної політики України на 2018-2020 рр., курс значною 

мірою буде визначатися ринковими умовами без попередньо встановленого 

бажаного або прогнозованого значення. 

3. Важливим при обранні дієвої макроекономічної політики є розвиток 
банківської системи. Етапами її становлення в Україні можна назвати: 

– перший етап (1988-1992) неконтрольованого зростання кількості 

банківських установ; 

– другий етап (1993-1994) масового погіршення фінансового стану 

комерційних банків і падіння довіри до них з боку клієнтів; 

– третій етап (1995-2001) упорядкування діяльності банківських установ, 

який тривав до моменту прийняття Закону України “Про банки і банківську 

діяльність”. Також у цей період почалася реєстрація банків з іноземними 

інвестиціями. НБУ почав ухвалювати рішення, які базувалися на світовому 

досвіді; 

– четвертий етап (2002-2008) характеризувався поліпшенням 

економічної ситуації в країні, зростанням довіри до банків; 

– п’ятий етап (2009-2017) вирізняється впливом світової фінансової 

кризи, в тому числі на українські банки, набута у попередні роки (особливо 

починаючи з 2001 р.), довіра до яких похитнулася. 

4. Отже, Україні потрібно вивчати досвід країн, які успішно запровадили 
режим таргетування інфляції. У цих країнах відчутно знизився рівень інфляції, 
її динаміка набула більшої стабільності, істотно зменшилися рівні 
інфляційних очікувань та економічної невизначеності, що суттєво впливає на 
поліпшення інвестиційного клімату і сприяє стабілізації економічного 
зростання. Окрім того, у країнах, які запровадили таргетування інфляції, 
починаючи з високих стартових рівнів інфляції, після періоду дезінфляції 
інфляція практично не зростає, навіть під час циклічних бумів.  
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Дисертант доходить висновку, що таргетування інфляції для України є 
найефективнішим режимом монетарної політики, оскільки: 

– на відміну від монетарного таргетування, таргетування інфляції не 

вимагає чіткого та стабільного зв’язку між грошима та інфляцією; 

– таргетування інфляції зумовлює концентрацію Центральним банком на 

питаннях внутрішньої стабільності економічної системи, а не на регулюванні 

обмінного курсу; 

– однією з ключових переваг таргетування інфляції є його прозорість і 

зрозумілість громадськості головної цілі монетарної політики. Прозорість 

цього режиму сприяє підвищенню довіри до НБУ через легкість оцінки його 

успішності. 

Отже, для повного запровадження режиму таргетування інфляції в 
Україні потрібен період, протягом якого необхідно запровадити низку 
законодавчих, економічних та технічних новацій. Однозначно, необхідною 
умовою існування режиму таргетування інфляції в Україні є законодавче 
закріплення обов’язковості тісної співпраці між урядом та НБУ з питань 
досягнення цінової стабільності, участь НБУ в підготовці державного 
бюджету, підвищення прозорості та підзвітності, удосконалення систем 
аналізу та прогнозу, а також поліпшення статистичного визначення цільового 
параметра монетарної політики. Підтримання таргетування інфляції вимагає 
удосконалення інструментів монетарної політики, зокрема оптимізації 
облікової процентної ставки, механізмів рефінансування, а також відновлення 
довіри населення до держави і фінансових інституцій та стабілізації 
національної економіки. Комплексний аналіз, результати якого описані у 
дисертації, підтверджує ефективність такого переходу.  

Положення, викладені у даному розділі були підтверджені у публікаціях 
36, 38, 40, 43 та 162 із списку використаних джерел. 
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ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і пропозиції щодо 

удосконалення макроекономічної монетарної політики у трансформаційних 

економічних системах загалом і в Україні зокрема.  

1. Аналіз теоретико-методологічних засад дослідження інфляційного 

процесу у призмі економічних дисбалансів та систематизація усіх сучасних 

видів та форм інфляції, дозволяє стверджувати, що світові економічні 

тенденції, і зокрема глобальна економічна криза 2008 р. та сучасна 

макроекономічна ситуація призвели до появи нових видів інфляції, це, 

насамперед: агфляція; біфляція; екофляція; симетрична інфляція; стиснена 

інфляція; депресивна інфляція; боргова дефляція; негнучка інфляція; 

академічна інфляція та інші види. Саме тому пропонується розглянути види 

інфляції, враховуючи тенденції сучасного розвитку світової економіки. 

Економічні дисбаланси у вигляді “економічних бульбашок”, а також 

економічні кризи доводять неможливість або важкість їх передбачення. Саме 

такі глобальні макроекономічні проблеми є однією з причин інфляційних 

процесів, та посилення інших негативних наслідків для світової економіки, що 

сприяють уповільненню стабільного економічного розвитку. Окреслення 

теоретичних поглядів світової економічної думки на поняття “інфляція” 

дозволило виявити, що саме дослідженню неокласичного синтезу потрібно 

надавати особливої уваги, оскільки інфляція тісно пов’язана з циклічним 

розвитком економіки та інфляційними очікуваннями. Реалії сучасного 

фінансово-економічного розвитку можуть бути початком періоду виникнення 

нових течій у теорії макроекономіки. Уточнено поняття таргетування інфляції 

– це специфічний режим грошово-кредитної політики, який передбачає 

пріоритетність встановлення інфляційної цілі та спрямування 

загальноекономічної політики держави на її досягнення, при цьому основною 

метою є: забезпечення цінової та загальної макроекономічної стабільності у 
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довгостроковому періоді;  

2. Особливості розгортання інфляційного процесу в трансформаційних 

економічних системах країн Центрально-Східної Європи та основні режими 

монетарної політики, які дають змогу подолати інфляцію в трансформаційних 

економічних системах дозволили виявити, що у країнах з трансформаційною 

економікою основною метою монетарної політики є, насамперед, стабілізація 

рівня інфляції. Досліджувані країни застосували програму макроекономічної 

стабілізації і досягли значного успіху в цьому процесі. Для аналізу 

інфляційних процесів у трансформаційних економіках було обрано країни 

Центрально-Східної Європи: Республіку Польщу, Угорську Республіку, 

Чеську Республіку, Словацьку Республіку, Естонську Республіку, Литовську 

Республіку, Латвійську Республіку та Республіку Словенія, оскільки саме ці 

держави продемонстрували високі показники проведеної ними 

макроекономічної антиінфляційної політики, і досягли значних успіхів та 

економічного зростання, а також демонструють стійкий розвиток упродовж 

усього досліджуваного періоду від часу відновлення незалежності до 

сучасного етапу. Досліджувані країни зуміли швидко досягнути 

макроекономічної стабільності, стати членами Європейського Союзу та 

частково запровадити євро. Доведено, що саме досвід цих країн можна 

використовувати в Україні для успішного проведення макроекономічної 

антиінфляційної політики та довгострокового стабільного економічного 

розвитку.  

3. Визначення оптимальних стратегій подолання інфляції та 

особливостей антиінфляційної політики в країнах з трансформаційною 

економікою на прикладі держав Центрально-Східної Європи дозволило 

з’ясувати причини виникнення інфляції, а також здійснити класифікацію 

факторів і чинників, які впливають на інфляцію у досліджуваних країнах. За 

допомогою кореляційно-регресійної залежності та коефіцієнта еластичності 

виявлено залежність між показниками інфляції та ВВП, рівнем безробіття і 
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державним боргом. 

4. Порівняльний аналіз антиінфляційної та валютно-курсової політики в 

нових ринкових економіках – членах ЄС та Україні дозволив стверджувати, 

що обрання правильної дієвої валютно-курсової політики на початковому 

етапі ринкових перетворень є запорукою успіху подальших трансформацій. 

Досвід досліджуваних країн свідчить про переваги плаваючого режиму 

валютного регулювання, що супроводжується позитивною динамікою 

економічного розвитку країни, та є оптимальним для використання Україною 

на етапі її сучасного розвитку. 

5. Узагальнюючи особливості трансформаційного періоду української 

економіки та комплексно досліджуючи етапи інфляційного процесу в період 

ринкової трансформації економіки України було виявлено найважливіші його 

причини. Це, насамперед: обернена залежність між рівнем монетизації і 

швидкістю обертання гривні; залежність економіки України від 

зовнішньоекономічної кон’юнктури; невідповідність між темпами зростання 

заробітної плати і продуктивності праці. Також простежено залежність між 

макроекономічними показниками інфляції та ВВП, рівнем безробіття і 

державним боргом України за допомогою коефіцієнта еластичності та 

кореляційно-регресійного аналізу.  

6. Враховуючи світовий досвід можна запропонувати напрям і стратегію 

подолання інфляції в Україні. Перехід НБУ до режиму інфляційного 

таргетування у 2016 році не був успішним, оскільки цілі, які були окреслені в 

“Дорожній карті з переходу до інфляційного таргетування” не були досягнуті, 

а зниження інфляції до цільових показників триває довше, ніж це було 

зазначено у щоквартальному “Інфляційному звіті”. І, оскільки НБУ прогнозує 

уповільнення інфляції у 2020 році до 5,0 %, що відповідатиме центральному 

значенню цільового діапазону (5,0 % ± 1 в. п.), то для цього насамперед 

необхідно враховувати: значний лаг (9-18 місяців) впливу зміни облікової 

ставки на рівень інфляції; збільшення виробничих витрат; відновлення 
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споживчого попиту та посилення інфляційних ризиків. Жорстка монетарна 

політика, яку використовує НБУ при відхиленні інфляції від прогнозу не 

приносить позитивного результату, оскільки для того, щоб запровадження 

режиму таргетування інфляції в Україні здійснювало позитивний вплив на 

економіку, потрібно посилити незалежність НБУ та, на початковому етапі, 

використовувати спрощене інфляційне таргетування, головною перевагою 

якого є можливості оголошення і взяття центральним банком зобов’язання 

щодо широкого діапазону коливань показника інфляції в умовах 

недосконалості трансмісійного механізму та неефективності інструментів 

грошово-кредитного регулювання. 

Слід використовувати цей режим до стабілізації рівня інфляції на 

попередньо встановленому рівні упродовж не менш, як одного року, і згодом 

приймати рішення про перехід до повноцінного таргетування інфляції із 

оголошенням офіційної інфляційної цілі.  
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Додаток Б 
 

Таблиця Б 1 
Погляди сучасних вчених на інфляцію 

Учений Сучасні інфляційні дослідження 
Фурер Д., Мур Дж. Припускають, що структура відносних цін може визначати природу інфляції 
Манків Г., Рейс Р.  Вказують на проблему виникнення інформаційного лагу у передавальному механізмі 

Еркедж С., Левін А., 
Орфаніде А., Вільямс Дж.  

Вважають, що адаптивні очікування економічних агентів визначаються змінами режиму 
монетарної політики, а здатність монетарної політики позитивно впливати на 

довгострокові інфляційні сподівання дає змогу економічним агентам покладатися на 
попередній досвід інфляції.  

Сарджент Т.  Вивчає зв’язки між монетарною політикою та інфляцією. 
Німарк К., Кальво Дж., 
Келасан О., Камхоф М.  

Вказують на те, що у середовищі, де існує висока стійка інфляція, фірми визначають 
поточну та майбутню інфляцію і закладають її у ціни.  

Анґелоні І.  Розмежовує внутрішню вбудовану інфляцію, яка орієнтуються на попередній досвід, 
внутрішню інфляцію, та інфляцію, що базується на очікуваннях. 

Орійлі Дж., Велан К На основі емпіричних досліджень цих учених можна визначити, що постійна інфляція 
зменшилася у 90-х роки порівняно із 70-ми та 80-ми роками.  

Левін А., Пігер Я.  Виявили, що стабільність режиму монетарної політики та кредитоспроможність 
центральних банків допомагають утримувати довгострокові інфляційні очікування.  

Левін А.  Довів, що інфляційний таргет позитивно впливає на поведінку економічних агентів і 
сприяє зменшенню інфляції.  

Луннеман П., Мата Т.,   Досліджували деякі країни Європейського Союзу Виявили, що зростання цін на 
послуги є більш стійким, ніж 

на товари.  
Кларк Т.,   Досліджував Сполучені Штати Америки 

Корічеллі Ф., Хорват Р. Досліджуючи економіку Словацької Республіки, виявили, що інерція інфляції у секторі 
послуг є нижчою, ніж у товарному секторі, і цим можна пояснити, чому у секторі послуг, 

де рівень конкуренції є нижчим, ціни більш стійкі, оскільки вищий рівень конкуренції 
може сприяти стійкості економіки до шоків. 

Ратфай А.  Вивчав зв’язки між динамікою індивідуальних цін і загальним рівнем інфляції на основі 
угорських даних.  

Конечний Я., Скрипач А.  Проаналізували цінову динаміку п’ятдесяти польських товарів.  
Альтісімо Ф., Ерман Б., 

Сметс П. 
Чеське управління статистики визначає 1022 продуктів у споживчому кошику у 1994-
2005 рр. З них 413 продуктів становлять 64% споживчого кошика. Досліджуючи цей 
період, учені виявили, що квартальні зміни цін є менш стійкими за річні.  

Табелліні Дж., Дотсей М., 
Козімано Т. Ф., Хаєк В.  

Дослідили, що встановлення короткострокових таргетів може полегшити досягнення 
довгострокової мети через обмін інформацією між економічними агентами та 

центральним банком. 
Роджерс У. “Вкладайте час в інфляцію – це єдине, що постійно зростає”.  

Фюрер Д., Мур Л.  Вважають, що структура відносних цін впливає на інфляційні очікування. 

Манків Г. і Райс К. Вважають, що інформація до суспільства доходить з певним лагом, що негативно 
відображається на цінах. 

Ерсек Л., Орфенід П, 
Вільямс Дж. 

Вважають, що економічні агенти реагують на зміни режиму монетарної політики через 
адаптивні очікування, а тому вплив монетарної політики на довгострокові інфляційні 
очікування змушує економічних агентів орієнтуватися на попередню цінову ситуацію. 

Вега М., Вінкелрід Д., Єгіт 
Т. 

Вважають, що таргетування інфляції позитивно впливає на інфляційні очікування 
економічних агентів, а тому інфляція зменшується. Конкуренте середовище є більш 

сприятливе до зовнішніх шоків.  
Е. Долан, Д. Ліндсей Вважають, що стабільність цін забезпечується за умови, що темп інфляції настільки 

низький, що він не враховується у процесах підприємницької діяльності та ухвалення 
ділових рішень.  

Ющенко В., Лисицький В. Вважають, що вищою метою монетарної політики має бути тільки стабільність цін. 
Р. Дорнбуш,  

С. Фішер  
Називають дві стратегічні кінцеві цілі монетарної політики: темпи інфляції та рівень 

безробіття.  

Долан Е.,  
Кемпбелл Д.  

До стратегічних цілей включають стабільність цін, повну зайнятість і зростання 
реального обсягу виробництва. 

Гальчинський А, Геєць В, 
Грицько А. 

Стверджують, що стабільність цін є таким рівнем інфляції, який забезпечує прогнозні 
темпи економічного зростання, підвищення реальних доходів населення і є 

скоординованим з динамікою ВВП і валютного курсу. 

Джерела: [115, 187] 
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Додаток В 

Таблиця В 1 

Історична структурованість “економічних бульбашок”  
“Економічна бульбашка” Товар чи послуга Місце розташування Період 

Тюльпаноманія Тюльпани Нідерланди 1636-1637 рр. 
Гіацинтова лихоманка (Епізод 

аномального, ажіотажного зростання 
цін на гіацинти в Нідерландах, з 

невідомих причин у 1737 р. ринок 
звалився, і ціни повернулися на 

докризовий рівень) 

Гіацинти Нідерланди 1736-1737 рр. 

Каналоманія 
 

Інтенсивне 
будівництво каналів Англія і Уельс 1790-1810 рр. 

Компанія Південних морів Торгівля Англія 1720 р. 
Перший чилійський цикл пшениці Пшениця Чилі 1687-1810 рр. 

Бразильська золота лихоманка Золото Бразилія 18 ст. 
Каролінська золота лихоманка Золото Північна Кароліна, США поч. 19 ст. 
Золота лихоманка в Джорджії Золото Джорджія, США 1828 р. – поч. 1840-х рр. 
Чилійська срібна лихоманка Срібло Чилі 1830-1850 рр. 

Ера Гуано (період стабільності і 
процвітання в Перу.) – Перу 1845-1870 рр. 

Каліфорнійська золота лихоманка Золото Каліфорнія, США 1848w1855 рр. 
Другий чилійський цикл пшениці Пшениця Чилі 19 ст.–1870-ті рр. 
Золота лихоманка у Британській 

Колумбії Золото Британська Колумбія, 
Канада 1850-1941 рр. 

Австралійська золота лихоманка Золото Австралія 1851-1906 рр. 

Пенсільванська нафтова лихоманка Нафта Північно-західна 
Пенсільванія, США 1859 р. – поч. 1870-х рр. 

Золота лихоманка в Отаго Золото Отаго, Нова Зеландія 1860-ті рр. 
Бум гірничодобувної промисловості 

на р. Колорадо Золото Південний-Захід США 1861-1864 рр. 

Золота лихоманка на Західному 
узбережжі Золото Західне узбережжя, Нова 

Зеландія 1864-1867 рр. 

Золота лихоманка в Лапландії Золото Лапландія, Фінляндія 1870-ті рр. 
Нафтовий бум в Азербайджані Нафта Азербайджан 1870-ті рр. 

Золота лихоманка у Пілгрімс Рест Золото Пілгрімс Рест, Південна 
Африка 1873 р. 

Золота лихоманка у Блек- Хіллс 
 Золото Дакота, США 1874w1880 рр. 

Сільськогосподарський овечий бум в 
Патагонії Шерсть, баранина Патагонія (Аргентина і 

Чилі) кін.19 ст. – поч. 20 ст. 

Золота лихоманка у Кріпл-Кріку Золото Кріпл-Крік, штат 
Колорадо, США кін. 19 ст. – поч. 20 ст. 

Золота лихоманка у Боудені Золото Боуден, штат 
Каліфорнія, США 1877-1880 рр. 

Перша амазонська каучукова 
лихоманка Каучук 

Басейн р. Амазонка 
(Бразилія, Болівія, 

Колумбія, Еквадор і 
Перу) 

1879-1912 рр. 

Газовий бум в Індіані Природний газ Індіана, США поч. 1880-х рр. –поч. 20 
ст. 

Нафтова лихоманка в Огайо Нафта Штат Огайо, США 1880-ті рр.–1930-ті рр. 
Золота лихоманка у Вогняній Землі Золото Вогняна Земля 1883-1906 рр. 

Вітватерсрандська золота лихоманка Золото Вітватерсранд, Південна 
Африка 1886 р. 

Клондайкська золота лихоманка Золото Клондайк, Юкон, Канада 1896w1899 рр. 
Золота лихоманка у Маунт Бекері Золото Штат Вашингтон, США 1897 р. – сер. 1920-х рр. 

Золота лихоманка у Номі Золото Нома, Аляска, США 1899–1909 рр. 
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Продовження таблиці В 1 

Залізнична манія 
 

Акції залізничних 
компаній Великобританія 1840-ві рр. 

Енсільхаменто 
 

Необмежений кредит 
для промислових 

інвестицій з метою 
стимулювання 

індустріалізації Бразилії 
(Ця політика призвела 
до фінансової кризи та 
викликала зростання 

інфляції.) 

Бразилія 1886-1892 рр. 

Фербенкська золота лихоманка Золото Фербенкс, Аляска, 
США поч. 1900-х рр. 

Техаський нафтовий бум Нафта Техас, США 1901 р. – 1940-ві рр. 

Кобальтська срібна лихоманка Срібло Кобальт, Онтаріо, 
Канада 1903-1930 рр. 

Іллінойський нафтовий бум Нафта Штат Іллінойс, США 1906-1910 рр. 

Золота лихоманка в Поркупіне Золото Північний Онтаріо, 
Канада 1909 р. – 1950-ті рр. 

Какамеґська золота лихоманка Золото Какамеґа, Кенія поч. 1930-х рр. 

Ватукоульська золота лихоманка Золото Ватукоула, Фіджі 1932 р. 

Друга амазонська каучукова 
лихоманка Каучук 

Басейн р. Амазонка 
(Бразилія, Болівія, 

Колумбія, Еквадор і 
Перу) 

1942-1945 рр. 

Нафтовий бум у м. Калгарі Нафта м. Калгарі, Альберта, 
Канада 1947 р. – поч. 1980-х рр. 

Шерстяний бум в Новій Зеландії Шерсть Нова Зеландія 1951 р. – кін. 1950-х рр. 
Мексиканський нафтовий бум Нафта Мексика 1977-1981 рр.  

Сигарний бум Сигари США 1992-1997 рр. 
Товарний бум Товари Увесь світ 2000-ті рр. 

Уранова лихоманка Уран Увесь світ 2005-2007 рр. 

Нафтовий бум Північна Дакота Нафта, сланцевий газ Північна Дакота, 
США 2006–даний час (2017 р.) 

Родійовий бум  Родій 
Увесь світ (в першу 

чергу Південна 
Африка) 

2008 

Японська “бульбашка” цін на 
активи 

Активи фінансових 
компаній Японія 1986-1991 рр. 

“Бульбашка” “дот-комів” Активи Інтернет 
компаній Увесь світ 1995-2000 рр. 

Азійська фінансова економічна 
криза (Після зростання, азійські 

країни у 1997 р. увійшли в глибоку 
рецесію) 

 
– Азія 1997 р. 

Фінансово-економічна криза 
 Фінансовий сектор Ісландія 2008-2009 рр. 

Нікелевий бум 
 Нікель Австралія 1969-1970 рр. 

Економічна криза в Греції 
(Головними причинами кризи 

стали: внутрішні пільги та низький 
відсоток експорту) 

– Греція 2009-2014 рр. 

Криза світового автопрому (Друга 
(після іпотечної) фаза світової 

фінансової кризи 2008-2009 рр., що 
призвела до рецесії і банкрутств 

серед світових автогігантів) 
 

 

Автомобілі Увесь світ 2008-2010 рр. 
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Продовження таблиці В 1 

Вуглецева бульбашка (Завищення 
ринкової вартості компаній, які 

видобувають викопне паливо, через 
недооцінку інвесторами перспектив 

обмежень на видобуток палива, 
пов’язаних з глобальним потеплінням. Є 

одним із прикладів фіаско ринку) 

Акції компаній Увесь світ Після 2011 р. 

“Бульбашка” фондових бірж світу у 
період “Ревучих двадцятих” Акції компаній Увесь світ 1922-1929 рр. 

Обвал фондового ринку Китаю (Період 
обвалу китайської економіки після 

значного “перегріву”, коли темп 
інвестицій значно перевищив темпи 

зростання економіки і прибутків 
компаній) 

Акції і майно 
компаній Китай 2007-2015 рр. 

“Економічні бульбашки” нерухомості 
Спекулятивна “бульбашка” будівництва у 

Флориді 

Будівництво, 
нерухомість 

Штат Флорида, США 1926 р. 

Австралійська “бульбашка” 
нерухомості Австралія 2009 р. 

Ірландська “бульбашка” 
нерухомості (В цей період стрімкого 

економічного зростання Ірландія 
отримала назву – “Кельтский тигр”) 

Ірландія 1990-2007 рр. 

Криза нерухомості та економічна рецесія 
у Сполучених Штатах Америки 

 

США 2006-2009 рр. 

Іспанська “бульбашка” нерухомості Іспанія 1985-2008 рр. 
Румунська “бульбашка” нерухомості Румунія 2002-2008 рр. 
Балтійська “бульбашка” нерухомості Країни Балтії 2000-2006 рр. 
Польська “бульбашка” нерухомості Республіка Польща 2002-2008 рр. 
Ліванська “бульбашка” нерухомості Ліван 2005 р. 

 
Джерело: складено автором на підставі:[174, 177, 183, 220] 
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Додаток Г 

Порівняльна характеристика режимів монетарної політики 
Режим монетарної 

політики 
Переваги Недоліки 

 
Монетарне 

таргетування 

 високий рівень координації 
монетарної і макроекономічної 

політики, 
 можливість швидкого реагування 

з боку центрального банку 

 невизначеність майбутньої динаміки цін; 
 недостатня інформативність для суспільства; 

 неможливість контролю грошової маси за 
високої частки готівки; 

 недієвість у разі значних коливань попиту на 
гроші 

 
Валютне 

таргетування 

 високий рівень інформативності 
для суспільства, 

 низькі інфляційні очікування; 
 довіра суб’єктів господарювання 
до макроекономічних показників 

 залежність монетарної політики від 
зовнішньоекономічних факторів; 

 можливість припливу короткострокового 
спекулятивного капіталу; 

 ризики дестабілізації фінансової системи 
внаслідок світових валютних криз; обмежений 
вплив монетарної політики, внутрішні шоки; 

залежність від економічної ситуації в країні, до 
валюти якої здійснюється прив’язка; 

важко визначити рівноважний обмінний курс 
через вплив зовнішніх шоків, структурні зміни 

в економіці 
 

Інфляційне 
таргетування 

 забезпечення гнучкості валютно-
курсової політики; 

 довіра з боку населення до 
політики центрального банку; 

 створення умов для 
збалансованого розвитку всіх 
секторів і галузей економіки 

 вплив на динаміку інфляції факторів, які не 
контролюються центральним банком; 

 послаблення гнучкості монетарної політики; 
 обмеження можливостей стимулювання 

економічного зростання і зниження безробіття 

 
Джерело: [30]  
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Додаток Д 
Таблиця Д. 1 

Розрахунок коефіцієнта еластичності між темпами інфляції та 
державним боргом у Республіки Словенія за період 1991-2017 рр. 

Рік Інфляція, (у%), у Державний борг, (у%), х Коефіцієнт еластичності 
1991 241,11 0,1  
1992 94,54 0,3 -3,29 
1993 22,8 0,2 0,44 
1994 20,99 0,4 -12,60 
1995 13,46 18,3 -124,74 
1996 9,79 21,6 -0,66 
1997 8,36 22,1 -0,16 
1998 7,91 22,8 -0,59 
1999 6,15 23,7 -0,18 
2000 8,88 25,9 0,21 
2001 8,42 26,1 -0,15 
2002 7,47 27,3 -0,41 
2003 5,58 26,7 0,09 
2004 3,59 26,8 -0,01 
2005 2,48 26,3 0,06 
2006 2,46 26 1,41 
2007 3,61 22,8 -0,26 
2008 5,65 21,8 -0,08 
2009 0,86 34,6 -0,69 
2010 1,84 38,4 0,10 
2011 1,81 46,6 -13,10 
2012 2,6 53,8 0,35 
2013 1,76 70,4 -0,96 
2014 0,2 80,3 -0,16 
2015 -0,52 82,6 -0,01 
2016 -0,06 78,5 0,06 
2017 1,75 81,2 0,00 

 
Таблиця Д. 2 

Розрахунок коефіцієнта кореляції між темпами інфляції та темпами 
зміни рівня безробіття в Чеській Республіці за період 1991-2017 рр. 
Рік Зміна рівня 

безробіття, 
(у%), х 

Зміна інфляції, 
(у%), у 

x-  y-  (x- )*(y-
) 

(x- )2 (y- )2 

1991 0,2 0,1 -12,62 -4,18 52,7 159,32 17 
1992 0,3 0,2 -12,52 -4,08 51,1 156,81 17 
1993 12,7 0,1 -0,12 -4,18 0,5 0,01 17 
1994 14,6 13,5 1,78 9,22 16,4 3,16 85 
1995 13,7 9,9 0,88 5,62 4,9 0,77 32 
1996 12,6 5,8 -0,22 1,52 -0,3 0,05 2 
1997 11,9 6 -0,92 1,72 -1,6 0,85 3 
1998 12,6 6,7 -0,22 2,42 -0,5 0,05 6 
1999 16,4 10,4 3,58 6,12 21,9 12,80 37 
2000 18,8 12,2 5,98 7,92 47,4 35,73 63 
2001 19,3 7,2 6,48 2,92 18,9 41,96 9 
2002 18,5 3,5 5,68 -0,78 -4,4 32,24 1 
2003 17,4 8,4 4,58 4,12 18,9 20,96 17 
2004 18,1 7,5 5,28 3,22 17,0 27,85 10 
2005 16,2 2,8 3,38 -1,48 -5,0 11,41 2 
2006 13,3 4,3 0,48 0,02 0,0 0,23 0 
2007 11,3 1,9 -1,52 -2,38 3,6 2,32 6 
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Продовження таблиці Д.2 
2008 9,6 3,9 -3,22 -0,38 1,2 10,38 0 
2009 12,5 0,9 -0,32 -3,38 1,1 0,10 11 
2010 14,4 0,7 1,58 -3,58 -5,6 2,49 13 
2011 13,2 3,9 0,38 -0,38 -0,1 0,14 0 
2012 13,6 3,6 0,78 -0,68 -0,5 0,60 0 
2013 14,1 1,4 1,28 -2,88 -3,7 1,63 8 
2014 12,8 -0,1 -0,02 -4,38 0,1 0,00 19 
2015 10,9 -0,3 -1,92 -4,58 8,8 3,69 21 
2016 9,8 -0,3 -3,02 -4,58 13,84 9,13 21 
2017 7,4 1,31 -5,42 -2,97 16,09 29,40 8,81 

 
Джерело: Складено автором на підставі 103 

 
Таблиця Д.3 

 
Розрахунок коефіцієнта еластичності між темпами інфляції та 

темпами зміни рівня безробіття в Україні за період 1991-2017 рр. 
Рік Зміна інфляції, (у%), y Зміна рівня безробіття, 

(у%), х 
Коефіцієнт еластичності 

1991 0,1 0,1  
1992 0,2 0,1 0,00 
1993 4734,9 0,3 0,00 
1994 887,5 0,4 -0,41 
1995 374,6 14,8 -62,29 
1996 80,2 10 0,41 
1997 15,9 9,8 0,02 
1998 10,5 11,3 -0,45 
1999 22,7 11,9 0,05 
2000 28,2 11,5 -0,14 
2001 11,9 10,8 0,11 
2002 0,7 9,6 0,12 
2003 5,2 9,1 -0,01 
2004 9 8,6 -0,08 
2005 13,5 7,2 -0,33 
2006 9,1 6,8 0,17 
2007 12,8 6,4 -0,14 
2008 25,2 6,4 0,00 
2009 15,9 8,8 -1,02 
2010 9,4 8,1 0,19 
2011 8 7,9 0,17 
2012 0,6 7,5 0,05 
2013 -0,3 7,2 0,03 
2014 12,1 9,3 -0,01 
2015 48,7 10,5 0,04 
2016 13,5 10 0,07 
2017 13,7 9,7 -2,03 

 235,69 7,92  
 ysered xsered  

b= 1119   
 Kelast 3,3260  

 
Джерело: Складено автором на підставі 103 
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Додаток Е 

 

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Публікації у фахових виданнях України 

1. Думич Н. Б. Антиінфляційна політика держави в умовах перехідних 

економік / Н. Б. Думич, В. М. Білик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. 

– Вип. 20.10. – С. 126-130. (Особистий внесок: здійснено аналіз наукової 

літератури з проблематики інфляційних процесів, досліджено особливості 

розгортання інфляційного процесу в трансформаційних економічних системах 

на прикладі України та країн Центрально-Східної Європи, 0,33/ 0,28 д.а.). 
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