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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. 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, 
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 
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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: 
– 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 
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 
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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 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 
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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 
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 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 
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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. 

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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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації, 

сформульовано мету та завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, 
відображено наукову новизну, практичне значення отриманих результатів, їх 
апробацію, наведено кількість та обсяг публікацій за результатами 
дослідження, окреслено структуру дисертаційної роботи. 

У першому розділі “Теоретико-методологічні засади дослідження 
інфляційних процесів” досліджено сутність та зміст трактування інфляції як 
макроекономічного явища перехідної економічної системи.  

За результатами проведеного аналізу наукових підходів до трактування 
сутності та змісту поняття “інфляція” уточнено його визначення як процесу 
стійкого зростання загального рівня цін з одночасним зниженням купівельної 
спроможності та знеціненням грошей та досліджено еволюцію поглядів 
представників основних економічних шкіл на природу і причини інфляції. 

В процесі дослідження визначено, що інфляція тісно пов’язана з 
циклічним розвитком економіки та інфляційними очікуваннями. На думку 
автора, реалії сучасного фінансово-економічного розвитку можуть бути 
початком періоду виникнення нових течій у теорії макроекономіки. 

Запропоновано розглядати види інфляції, враховуючи тенденції сучасного 
розвитку світової економіки. Виділено види інфляції залежно від темпів 
зростання цін: 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. Запропоновано поділяти інфляцію залежно 
від причин її виникнення, а саме: 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 торгівлі (інфляцію 
експортного буму; інфляцію імпорту); галузеву інфляцію; інфляцію надлишкового 
попиту та інфляцію пропозиції або інфляцію витрат. 

Світові економічні тенденції, зокрема глобальна економічна криза 2008 р. 
та сучасна макроекономічна ситуація, призвели до появи нових видів інфляції: 
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 (рис.1).  

Поряд з цим, в економіці може спостерігатися: дефляція; рефляція та 
стагфляція. 

Спираючись на аналіз передумов виникнення інфляційного процесу в 
національній економіці, досліджено причини появи “економічних бульбашок” як 
істотного відхилення ринкової ціни на товар від його справжньої ціни. Дисертант 
зазначає, що встановлення причин появи “економічних бульбашок” як істотного 
відхилення ціни на товар від витрат на його створення залишається проблемою, 
оскільки “бульбашки” з'являються навіть за умови відсутності невизначеності.  
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Рис. 1. Види інфляції* 
*Джерело: побудовано автором. 
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Проаналізовано досвід антиінфляційної державної політики у 
трансформаційних економіках. Зазначено, що країни з трансформаційною 
економікою використовують для вирішення проблеми з інфляцією кейнсіанські, 
монетаристські та сучасні економічні підходи.  

В аспекті проведених досліджень варто зауважити, що саме світові кризи 
були причинами зміни загальнодержавної, і зокрема, антиінфляційної, політики. 
Якщо глобальна ситуація погіршується, то це позначається на усіх країнах, а 
особливо на державах з трансформаційною економікою. 

У другому розділі “Досвід державного регулювання інфляційних 
процесів у трансформаційних економіках” висвітлено розвиток інфляційного 
процесу у трансформаційних економіках, проаналізовано особливості ринкових 
реформ, а також здійснено кореляційний, регресійний аналіз та за допомогою 
коефіцієнта еластичності показано залежність інфляції від ВВП, державного 
боргу та безробіття. 

Дисертант аналізує особливості інфляційного процесу серед країн з 
трансформаційною економікою та обирає для дослідження 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.  

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.  

Отже, використання досвіду країн Центрально-Східної Європи дає 
можливість активно поглиблювати процеси ринкових трансформацій в Україні. 

Оскільки обрання дієвої валютно-курсової політики на початковому етапі 
ринкових перетворень є запорукою успіху подальших трансформацій, то 
дисертант доходить висновку, що саме за допомогою кореляційно-регресійного 
аналізу виявлено кореляційно-регресійну залежність між інфляцією та ВВП, 
рівнем безробіття і 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). При 
цьому саме логарифмічна та поліномінальна моделі відображають цю 
залежність (рис. 2-4). 

Незважаючи на складності реформування господарства, країни Балтії в 
порівнянні з іншими колишніми радянськими республіками досягли суттєвіших 
успіхів на шляху ринкової трансформації. 

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. 
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Рис. 2. Залежність зміни інфляції від темпів зростання ВВП та рівня 

безробіття в Угорській 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. 
 

Виявлено, що Угорська Республіка, відмовившись від повноцінного 
режиму плаваючого обмінного курсу, з 2001 р. почала використовувати 
коридор з можливістю відхилення ±15 %. 
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Рис. 3. 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. 
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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.  
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 Рис. 4. 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. 
 

Дисертантом виявлено, що спільною ознакою трансформаційних економік 
є їх перехід від фіксованого до плаваючого обмінного курсу у 90-ті роки ХХ ст.  

Світова фінансова криза 2007-2009 рр. негативно вплинула на економіки 
більшості країн світу і, особливо на країни з ринками, що розвиваються, що 
проявилося у спаді виробництва, посиленні інфляційних процесів, девальвації 
національних валют та зростання рівня дефіциту державних бюджетів. 
Зроблено висновок, що найкращим механізмом забезпечення цінової 
стабільності у країнах з високою інфляцією є режим таргетування інфляції.  

Окреслено фактори, переваги, недоліки та передумови, які сприяють 
запровадженню цього режиму. Суттєвою перевагою таргетування інфляції 
щодо грошово-кредитної сфери є гнучка валютно-курсова політика, що 
покращує умови для збалансованого розвитку всіх секторів економічної 
системи. Серед недоліків таргетування інфляції слід зауважити наявність 
неконтрольованих Центральним банком факторів, які можуть мати вплив на 
динаміку інфляційних процесів, негативний впив на гнучкість грошово-
кредитної політики, обмеження інструментів зниження рівня безробіття та 
стимулювання економічного зростання. 

Вивчення досвіду країн з трансформаційною економікою, які 

роки 
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намагаються впроваджувати режим таргетування інфляції, дає підстави 
стверджувати, що для досягнення позитивних результатів від його застосування 
необхідно комплексно здійснювати заходи з підготовки економіки до переходу 
на цей режим. Перед упровадженням режиму таргетування інфляції треба 
спланувати стратегію грошово-кредитного регулювання. 

У третьому розділі “Адаптація досвіду державного регулювання 
інфляційних процесів у трансформаційних економіках до умов сучасного 
розвитку України” проаналізовано інфляційний процес та антиінфляційну 
політику в нашій державі.  

Проведення регресійного аналізу дозволило за допомогою коефіцієнта 
еластичності показати залежність інфляції від ВВП, державного боргу та 
безробіття (рис. 5). 

y = -0,0693x2 + 2,2102x - 13,91
R2 = 0,2658

y = 4,1239x2 - 154,58x + 1341,3
R2 = 0,1762

y = 0,0325x2 - 1,188x + 18,523
R2 = 0,6586
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`

 
Рис. 5. 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 безробіття показує, що у 1991-2017 рр. 
при заростанні рівня безробіття на 1 %, інфляція в середньому зростала на 
9,59 % (табл. 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 
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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.  

 
Таблиця 1 

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 

 235,6963 7,92963  
 ysered xsered  

b= 1119   
 Kelast 9,59  

 
*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. 6.  

Простежено процес реалізації нової монетарної політики України – 
режиму таргетування інфляції, як основного монетарного режиму, 
спрямованого на забезпечення цінової стабільності. Визначена мета такої 
політики НБУ – створити умови для уповільнення інфляції до 5 % у 2019 р. Для 
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цього необхідно переорієнтувати увагу з коливань обмінного курсу на рівень 
інфляції. Також виконання інфляційної цілі неможливо без незалежності 
центрального банку від впливу фіскальної політики.  

Отже, Україні потрібно вивчати досвід країн, які успішно запровадили 
режим таргетування інфляції. У цих країнах знизився рівень інфляції, 
зменшилися рівні інфляційних очікувань та економічної невизначеності, що 
сприяє стабілізації економічного зростання.  

 

y = -393,83Ln(x) + 1277,4
R2 = 0,1306
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Рис. 6. 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. 
 
Дисертант доходить висновку, що таргетування інфляції для України є 

найефективнішим режимом монетарної політики, оскільки: 
– на відміну від монетарного таргетування, воно не вимагає чіткого та 

стабільного зв’язку між грошима та інфляцією;  
– таргетування інфляції зумовлює концентрацію Центрального банку 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, що сприяє 
підвищенню довіри до НБУ. 

Перехід НБУ до режиму таргетування інфляції у 2016 році не був 
успішним, оскільки цілі, 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; 
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збільшення виробничих витрат; відновлення споживчого попиту; посилення 
інфляційних ризиків. Жорстка монетарна політика НБУ при відхиленні інфляції 
від прогнозу не приносить позитивного результату, адже для позитивного 
впливу режиму таргетування інфляції на економіку, потрібно посилити 
незалежність НБУ та, на початковому етапі, використовувати спрощене 
інфляційне таргетування, головною перевагою якого є можливості оголошення 
центральним банком широкого діапазону коливань показника інфляції. 

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.  

 
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 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 
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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 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 
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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 
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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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. 

Дисертація присвячена комплексному макроекономічному дослідженню 
інфляційних процесів на основі порівняння різних підходів до визначення цього 
економічного феномену, аналізу державної макроекономічної антиінфляційної 
політики. Досліджено еволюцію поглядів представників основних економічних 
шкіл на природу і причини інфляції. Макроекономічне поняття інфляції в 
трансформаційній економіці визначено як процес стійкого підвищення 
загального рівня цін, що супроводжується знеціненням грошової одиниці. 
Також інфляція визначається як процес, який характеризується підвищенням 
загального рівня цін в економіці або зниженням купівельної спроможності. 

Детальне вивчення ряду теоретичних і практичних аспектів проблеми 
подолання інфляції дозволили прийти до висновку, що правильно обрана дієва 
макроекономічна політика вже на початковому етапі ринкових перетворень є 
запорукою успішності трансформацій. Відповідно, в роботі запропоновані 
науково обґрунтовані рекомендації щодо подолання цього негативного 
процесу. 

У процесі дослідження було проаналізовано світовий досвід 
використання різних методів і моделей антиінфляційної політики. Вивчення 
динаміки інфляційного процесу в трансформаційних економічних системах (на 
прикладі України, Республіки Польща, Угорської Республіки, Чеської 
Республіки, Словацької Республіки, Республіки Словенія, Литовської 
Республіки, Латвійської Республіки, і Естонської Республіки) дозволило 
виявити його закономірності та особливості, з’ясувати причини виникнення 
інфляції, підтвердити існування корреляційно-регресійної залежності між 
інфляцією і ВВП, державним боргом і безробіттям. 

Виходячи з пріоритетності цілей макроекономічної політики України на 
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сучасному етапі були сформульовані конкретні рекомендації щодо 
впровадження політики таргетування інфляції. Виділено ряд істотних критеріїв 
оцінки таргетування інфляції, обмінного курсу, і монетарних агрегатів. 
Запропоновано авторське визначення таргетування інфляції – це специфічний 
режим грошово-кредитної політики, що передбачає пріоритетність 
встановлення інфляційної мети і напрямку загальноекономічної політики 
держави на її досягнення, при цьому основною метою є: забезпечення цінової і 
загальної макроекономічної стабільності в довгостроковому періоді. 

Необхідною умовою запровадження режиму таргетування інфляції є 
інституційне регламентування співпраці Уряду та НБУ щодо питань цінової 
стабільності, бюджетного планування і прогнозування, визначення цільових 
орієнтирів і підвищення прозорості монетарної політики. Функціонування 
таргетування інфляції потребує удосконалення механізмів рефінансування та 
інструментарію монетарного регулювання, у першу чергу, оптимізації облікової 
процентної ставки. 

Ключові слова: інфляція, інфляційне таргетування, монетарна політика, 
безробіття, процентна ставка. 
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Диссертация посвящена комплексному макроэкономическому 
исследованию инфляционных процессов на основе сравнения различных подходов 
к определению этого экономического феномена, анализа государственной 
макроэкономической антиинфляционной политики. В процессе исследования был 
проанализирован мировой опыт использования разных методов и моделей 
антиинфляционной политики. Изучение динамики инфляционного процесса в 
трансформационных экономических системах (на примере Украины, Республики 
Польша, Венгерской Республики, Чешской Республики, Словацкой Республики, 
Республики Словения, Литовской Республики, Латвийской Республики, и 
Эстонской Республики) позволило выявить его закономерности и особенности, 
выяснить причины возникновения инфляции, подтвердить существование 
корреляционно-регрессионной зависимости между инфляцией и ВВП, 
государственным долгом и безработицей.  

Исходя из приоритетности целей макроэкономической политики Украины 
на современном этапе были сформулированы конкретные рекомендации по 
внедрению политики таргетирования инфляции. Предложено авторское 
определение таргетирования инфляции – это специфический режим денежно-
кредитной политики, предусматривающий приоритетность установления 
инфляционной цели и направления общеэкономической политики государства на 
ее достижение, при этом основной целью является: обеспечение ценовой и общей 
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макроэкономической стабильности в долгосрочном периоде. 

Необходимым условием существования режима таргетирования инфляции 
является законодательное закрепление обязательности сотрудничества между 
правительством и НБУ по вопросам достижения ценовой стабильности. 

Ключевые слова: инфляция, инфляционное таргетирование, монетарная 
политика, безработица, процентная ставка.  

 
ABSTRACT 

Dumych N. B. Adaptation of the experience of inflation processes state 
regulation in transformational economies to the conditions of modern development 
of the economy 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. 

Thesis is devoted to the complex macroeconomic study of inflationary 
processes on the basis of comparison of different approaches to the definition of this 
economic phenomenon, analysis of the state macroeconomic anti-inflationary policy. 
The evolution of views of the representatives of the main economic schools on nature 
and the causes of inflation has been researched. The macroeconomic concept of 
inflation in a transformational economy is defined as the process of steady increase of 
the general level of prices, which is accompanied by depreciation of the monetary 
unit. Also, inflation is defined as a process characterized by an increase in the general 
level of prices in the economy or decrease in purchasing power. 

A detailed study of a number of theoretical and practical aspects of the problem 
of overcoming inflation allowed us to conclude that a properly selected effective 
macroeconomic policy at the initial stage of market transformation is the key to the 
success of transformations. Accordingly, the work proposes scientifically 
substantiated recommendations for overcoming this negative process. 

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 
characteristics, to find out the causes of inflation, the existence of a correlation-
regressive dependence between inflation and GDP, public debt and unemployment. 

Proceeding from the priority of the goals of macroeconomic policy of Ukraine 
at the present stage, specific recommendations were formulated for the 
implementation of inflation targeting policy. A number of essential criteria for 
estimating inflation targeting, exchange rate, and monetary aggregates have been 
identified. The author's definition of inflation targeting is a specific mode of 
monetary policy, which presupposes the priority setting of the inflation target and the 
direction of the overall economic policy of the state to achieve it, while the main 
objective is to ensure price and overall macroeconomic stability in the long run. 
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A prerequisite for the introduction of the inflation targeting regime is 
institutional regulation of cooperation between the Government and the NBU on 
price stability issues, budget planning and forecasting, definition of target 
benchmarks and increased transparency of monetary policy. The functioning of 
inflation targeting needs to improve refinancing mechanisms and monetary regulation 
tools, in the first place, optimizing the accounting interest rate. 

Key words: inflation, inflation targeting, monetary policy, unemployment, 
interest rate. 

 
 
 

 


