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ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА 
 

 

УДК 336.748.12 

СУТНІСТЬ ІНФЛЯЦІЇ ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ З НЕЮ 

 

Коломієць О. Д. 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Гмиря В.П. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

 

Одним із найтяжчих проявів нестабільності в країні є інфляція. В Україні 

проблема інфляції є найгострішою на сучасному етапі. Адже її наслідками є 

знецінення результатів праці, зниження рівня життя населення, знецінення 

грошових заощаджень, перешкоджання довгостроковим інвестиціям і 

економічному зростанню.  

Вчені-економісти давно намагаються з’ясувати першопричини виникнення 

інфляції, щоб запропонувати ефективні методи боротьби з нею та її 

негативними соціально-економічними наслідками. Теоретичну основу 

дослідження цього процесу становлять праці таких вчених, як: В. Базилевич, 

З. Ватаманюк Д. Коваленко, Ю. Николишин, С. Панчишин та ін. 

Метою роботи є з’ясування сутності інфляції, висвітлення її основних 

видів, причин та обґрунтування основних шляхів її подолання. 

Економічна сутність інфляції розглядається як соціально-економічне 

явище, яке породжене диспропорціями виробництва в різних сферах ринкового 

господарства, що виникло у ХVI ст. і на той час мало локальний, обмежений 

характер. Лише з розвитком ринкової економіки та інтеграційними процесами 

вона набуває постійного характеру. У сучасному світі напевно немає країни, 

яка б в тій чи іншій мірі не зазнала інфляції. 

В економічній теорії не існує єдиного погляду на сутність цього 

надзвичайно складного явища. Так, В. Д. Базилевич трактує інфляцію, як 

знецінення грошей, спричинене диспропорціями в суспільному виробництві й 

порушенням законів грошового обігу 1. З. Вітаманюк та С. Панчишин, під 
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інфляцією розуміють зростання загального рівня цін у країні впродовж певного 

періоду часу, що супроводжується знеціненням національної грошової одиниці 

2. Коваленко Д. І. дає таке визначення інфляції: «процес знецінення грошей та 

загальне підвищення цін на товари і послуги внаслідок надмірної емісії та 

переповнення каналів обігу грошовою масою, яка виявилась незабезпеченою 

економічними благами» 3. Таке зростання пов’язане з перевищенням кількості 

грошей в обігу порівняно з сумою товарних цін.  

Можна відзначити, що інфляція – це не тільки зростання цін, але і 

знецінення грошей, що має місце внаслідок порушення грошового обігу та 

перевищення грошової маси над товарною масою. Причинами інфляції можуть 

бути як слабкість валютно-фінансової системи, так і монополістичні тенденції в 

економіці та структурна розбалансованість економіки. 

Різноманіття видів інфляції пов’язане з причинами виникнення та 

особливостями даного явища (рис.1). Не вдаючись до характеристики та 

аналізу окремих видів інфляції можна сказати, що всі вони мають місце в 

українських реаліях. 

 

 

Рис.1. Класифікація видів інфляції 4 
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Методи боротьби з інфляцією можна поділити на адміністративні та 

економічні. Адміністративні методи представляють собою встановлення 

державою обмежень на підвищення цін та контроль за доходами. Економічні 

методи впливають на інфляцію попиту та інфляцію витрат. Їх поділяють на 2 

групи. Перша група – сукупність заходів антимонопольної політики, друга – 

заходи, які сприяють зменшенню витрат виробництва, податків на бізнес, 

імпортного мита на ввезені засоби виробництва та стимулювання технічного 

прогресу. 

Отже, єдиного підходу до визначення сутності інфляції на сьогодні не 

існує. Інфляційні процеси могли б бути контрольованими, за умови 

запровадження довгострокової антиінфляційної програми, заснованої на 

заходах зі стримування інфляції, таких як: ліквідація збиткових підприємств; 

ліквідація дефіциту державного бюджету; розвиток ринку платних послуг; 

закріплення на ринку товарів національних виробників тощо. 

Список використаних джерел 

1. Базилевич В. Д. Економічна теорія: політекономія / В. Д. Базилевич. – 

К.: Знання-Прес, 2007. – 719 с. 

2. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. Навч. посіб. / За ред. 

З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К: «Альтернативи», 2001. – 606 с. 

3. Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посібник / 

Д.І. Коваленко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 352 с. 

4. Николишин Ю. Аналіз інфляційних процесів у незалежній Україні / 

Ю.І. Николишин, О.В. Кашперська // Інноваційна економіка. – 2013.  №8. – 

С. 284–289. 

5. Черешня Г. А. Інфляційні процеси в Україні: еволюція, сучасний стан / 

Г. А. Черешня, Т. В. Цвігун // Вісник Хмельницького національного 

університету. – 2011.  №2. – С. 249–252. 
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УДК 336.748 

ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

 

Головенська Ю. В. 

Науковий керівник: к.е.н. Жежерун Ю.В. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

 

Як економічне явище, інфляція існує вже тривалий час і з розвитком 

глобалізації набуває ознак епідемії, що розповсюджується майже по всьому 

світу. Багато країн, в тому числі – високорозвинені, зазнають значних 

соціальних збитків та економічних втрат через складність інфляційних 

процесів, які майже неможливо спрогнозувати. Особливо гостро проблема 

інфляції постає в кризові періоди. І тут немає значення якою буде криза: 

валютно-фінансова, кредитна чи пов’язана з перевиробництвом, оскільки всі 

вони викликають перерозподільчі процеси у сфері фінансів, інструментом яких 

виступає інфляція. Тому можливість впливу на рівень інфляції є запорукою 

стабільності вітчизняної економіки, інфляційні процеси якої вже мають 

хронічний характер. Останні роки для України стали тяжкими як в соціально-

політичному так і в економічному плані. Тому дослідження впливу такого 

важливого економічного показника як інфляція є досить актуальним. 

Проблеми інфляції розглядали такі економісти: О. Мірошниченко, 

Ю. Остапчук, А. Ревенко та ін. 

Метою роботи є дослідження впливу інфляції на економіку України в 

сучасних умовах розвитку. 

Отже, інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображає 

зниження купівельної спроможності грошової одиниці [1]. Інфляційні процеси 

є досить нерівномірними та непередбачуваними. Але невелика інфляція є 

корисною, так як активізує діяльність власників грошей – підприємців, 

інвесторів, примушує вкладати кошти у прибуткову справу, адже гроші, що не 

знаходяться в обороті, втрачають свою цінність. 

Для того, щоб мати певні уявлення про інфляційні процеси в Україні, слід 
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почати з причин, які сприяють їх виникненню. До таких основних причин 

можна віднести: диспропорцію внутрішніх і світових цін; високу 

монополізацію економіки; тиск зовнішнього боргу на державний бюджет. 

Останнє спричиняє виникнення несприятливого інвестиційного клімату і дає 

поштовх спекулятивному бізнесу [2]. 

На економічний стан країни та на її грошово-кредитний ринок має 

негативний вплив загострення ситуації на сході України, підсилене високим 

дефіцитом бюджету, величезними державними витратами, безконтрольною 

емісією, відставкою уряду в 2014 р., невизначеністю у подальших перспективах 

розвитку. Наслідком такого впливу є падіння ВВП, посилення негативних 

чинників на економічну поведінку суб’єктів господарювання та населення, а 

також погіршення очікувань економічних агентів. В результаті чого відбулося 

відчутне знецінення гривні та відплив депозитів з банківської системи.  

Порівняймо динаміку офіційного індексу інфляції (індексу споживчих цін, 

що характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги, які 

купує населення для невиробничого споживання) та офіційного курсу гривні 

(рис. 1). Реальне знецінення гривні (навіть незважаючи на явне заниження 

офіційного індексу інфляції) значно перевищує динаміку обмінного курсу, 

створюючи підстави для подальшої нестабільності національної грошової 

одиниці. В той час як реальне зростання цін значно перевищує офіційний 

рівень інфляції, який постійно штучно коригується.  

В 2014 році незважаючи на те, що споживчі ціни виросли більш ніж вдвічі, 

офіційний індекс споживчих цін визначено на рівні: 0,2% - у січні, 0,6% - у 

лютому, 2,2% - у березні, 3,3% - у квітні, 3,8% - у травні, 1,0% - у червні, 0,4% - 

у липні, 0,8% - у серпні, 2,9% - у вересні, 2,4% - у жовтні, 1,9% - у листопаді. 

Тобто формально знецінення національної грошової одиниці за січень-листопад 

2014 р. склало лише 21,2%, що ніяк не відповідає дійсності, і відповідно, – 

знайшло підтвердження і у «падінні» обмінного курсу [3]. В 2014 р. 

найбільший рівень інфляції спостерігався на горючо-мастильні матеріали та 

житлово-комунальні послуги. 
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Рис. 1 Порівняльна динаміка індексу інфляції та офіційного курсу гривні 

(до 1996 р. – крб.) до долару США у 1995–2014 рр. [3] 

Отже, інфляція веде до знецінення заощаджень населення, яке відбувається 

рівно в стільки разів, на скільки підвищилися за цей час ціни. Повністю 

позбутися інфляції в сучасних умовах неможливо, оскільки не можна 

ліквідувати чинники, які її спричинюють. Протидіяти впливу інфляції можна 

лише через реалізацію державної політики, яка б поєднувала цілі та методи 

довго- й короткотривалого характеру. Подолання високого рівня інфляції має 

слугувати важливою передумовою досягнення стійкого економічного 

зростання. 

Список використаних джерел 

1. Індекс споживчих цін: сприйняття та реальність: посібник для 

користувачів/ За ред. Ю.М.Остапчука. – К.: Державний комітет статистики 

України, 2006. – 56 с. 

2. Ревенко А. О. Інфляція: сумні підсумки, оманливі перспективи / 

А. О. Ревенко// Дзеркало тижня. – 2009. − №1(729). – С. 7−9.  

3. Мірошниченко О. В. Знецінення національної грошової одиниці як 

загроза економічній безпеці України / О. В. Мірошниченко // Вісник 

економічної науки України. – 2014. – № 3. – С. 65–71.  

 

 

 

 

 



9 

 

УДК 336.71 
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Відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політику, 

Україна має намір перейти у 2015 році до монетарного режиму інфляційного 

таргетування. Досвід провідних країн свідчить, що для успішної реалізації 

режиму інфляційного таргетування необхідно знизити фінансову доларизацію в 

країні, оскільки її високий рівень негативно впливає на ефективну реалізацію 

монетарної політики [1]. 

Метою даної роботи є дослідження сутності доларизації, форм її прояву, 

рівня та наслідків для економіки України. 

Доларизація – економічне явище, суть якого полягає у заміщенні 

конвертованою іноземною валютою національної грошової одиниці внаслідок 

неналежного виконання нею функцій грошей (засобу обігу, платежу, 

заощадження та нагромадження). До факторів, що зумовлюють проблему 

доларизації економіки України належать: інфляційні очікування суб’єктів 

економіки та високий рівень фактичної інфляції; державні позики у іноземній 

валюті; нерозвинутість фінансового ринку; недосконалість законодавчо-

нормативної та методичної бази [1]. 

В Україні поширена неофіційна доларизація, яка проявляється у таких 

формах, як: фінансова доларизація – наявність іноземної валюти у депозитній 

та у кредитній діяльності банків; позабанківська доларизація – поширення 

іноземної валюти у населення; неофіційна фінансова доларизація – наявність 

розрахункових рахунків за кордоном та придбання іноземних фінансових 

активів [2]. 

Показники доларизації депозитної та кредитної діяльності банків України 
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(за даними НБУ) представлено у табл. 1. 

Таблиця 1  

Показники доларизації депозитної та кредитної діяльності банків України 

Показники 2014 2015 

січень грудень січень 

Усього залучених депозитів, млрд. грн.  624,1 636,85 627,32 

Депозити в національній валюті, млрд. грн. 387,53 337,58 332,74 

Частка депозитів в національній валюті, % 62,09 53,01 53,04 

Депозити в іноземній валюті, млрд. грн.  236,57 299,27 294,58 

Частка депозитів в іноземній валюті, % 37,91 46,99 46,96 

Грошова маса (М2), млрд. грн. 890,21 955,35 935,09 

Рівень доларизації (депозити в іноземній валюті / М2), % 26,57 31,33 31,50 

Усього наданих кредитів, млрд. грн. 876,67 990,05 989,99 

Кредити в національній валюті, млрд. грн. 577,18 523,01 520,54 

Частка кредитів в національній валюті, % 65,84 52,83 52,58 

Кредити в іноземній валюті, млрд. грн.  299,49 467,04 469,45 

Частка кредитів в іноземній валюті, % 34,16 47,17 47,42 

Рівень доларизації (кредити в іноземній валюті/ М2), % 26,57 48,89 50,2 

 

Отже, на сьогоднішній день в Україні рівень доларизації депозитної та 

кредитної діяльності банків зростає. Найбільший вплив на це явище має 

високий рівень інфляції в країні та нестабільність курсу національної валюти. 

Високий рівень доларизації економіки негативно впливає на реалізацію 

грошово-кредитної політики. НБУ втрачає можливість чітко впливати на 

пропозицію грошей в економіці та стабільність національних грошей. 

Невизначеність в монетарній сфері має такі прояви [3]: 

- обсяги і структура грошової маси стають вкрай чутливі до коливань 

обмінного курсу іноземної валюти та девальваційних очікувань; 

- зростає чутливість валютного курсу іноземної валюти до змін у грошовій 

пропозиції; 

- послаблюється дієвість відсоткової ставки, як інструменту регулювання 

грошової пропозиції; 

- зменшуються можливості здійснення антициклічної стимулюючої ролі 



11 

грошово-кредитного регулювання в частині проведення девальвації, яка стає 

особливо небажаною в умовах доларизованої економіки; 

- ускладнюється прогнозування наслідків застосування важелів грошово-

кредитного регулювання і розриваються традиційні лінійні зв’язки між 

динамікою грошової маси та інфляцією; 

- суттєво зростає вразливість банківської системи, корпоративного сектора 

і держави до валютних ризиків. 

Крім того, високий рівень доларизації економіки ще більше ускладнює 

впровадження дій, спрямованих на боротьбу з інфляцією, в тому числі і за 

допомогою інфляційного таргетування. За таких умов, ведення в ній 

інфляційного таргетування буде неефективним, оскільки, високий рівень 

доларизації в країні обмежує методи впливу монетарної влади на національну 

економіку [4].  

Отже, на сьогодні економіка України має високий рівень доларизації. 

Перспективи зменшення рівня доларизації в Україні залежать від успішності 

проведення інфляційного таргетування, адже саме прозора і передбачувана 

монетарна політика центрального банку забезпечить низькі інфляційні 

очікування.  
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Дослідження інфляції, як економічної категорії, показало її 

неоднозначність і подвійний характер. Загальноприйнятий узагальнюючий 

показник інфляції – це ріст цін на товари і послуги. Разом з тим гроші в 

економіці відіграють роль свого роду двигуна розвитку всіх 

системоутворюючих елементів. 

Інфляційні процеси є досить актуальним напрямом наукових досліджень 

упродовж останніх десятиліть. Багато видатних вчених присвятили свої наукові 

праці даному питанню, серед них: В. Базилевич, Л. Баластрик, М. Бункина, М. 

Савлук, А. Семенов, О. Чернявський та ін. 

Метою роботи є дослідження динаміки інфляції в Україні та визначення 

заходів щодо її зниження. 

Існує чимало визначень інфляції як економічної категорії. Так, 

американський президент початку ХХ століття К. Куллидж стверджував, що 

інфляція означає відмову від позичкових зобов’язань, анульованих державних 

банківських білетів. З переходом до паперово-грошового обігу ця хвороба стає 

хронічною. Відомий американський соціолог Дж. Гелбрейт характеризував 

інфляцію як «погоню грошей за товаром» [1]. У вітчизняній літературі інфляція 

визначається як знецінення грошей, зубожіння населення, переповнення 

грошових каналів паперовими грішми. 

За визначенням доктора економічних наук, професора В. Базилевича: 

«Інфляція – це стійке і відчутне зростання рівня цін, яке виникло внаслідок 

того, що значна частина грошової маси виявилась не забезпеченою 

економічними благами» [2].  
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Залежно від причин, що спричиняють інфляційний процес, можна 

виділити багато видів інфляції. В літературі за цим критерієм виділено лише 

два види інфляції: інфляція витрат спричинюється тиском на ціни з боку 

зростання виробничих витрат; інфляція попиту спонукається тиском на ціни з 

боку грошей унаслідок зростання їх пропозиції банківською системою і 

зумовленого цим збільшенням платоспроможного попиту на товарних ринках 

[3].  

В Україні інфляційні процеси спостерігаються від початку її становлення 

на шлях незалежності. Відомо, що в певні моменти вона була руйнівною, а в 

інших ситуаціях помірною. Розвиток економіки України в умовах глобалізації 

потребує детального аналізу динаміки інфляційних процесів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Інфляція в Україні упродовж 2008–2014 рр. 

Період Перший місяць, % Останній місяць, % За рік, % 

2008 2,9 2,1 22,3 

2009 2,9 0,9 12,3 

2010 1,8 0,8 9,1 

2011 1,0 0,2 4,6 

2012 0,2 0,2 -0,2 

2013 0,2 0,5 0,5 

2014 0,2 3,0 24,9 

Джерело: складено автором за даними 4 

 

Виважена грошово-кредитна політика Національного банку України 

забезпечила стабільність цін упродовж 2012–2013 рр. Після дворічної тенденції 

утримання споживчої інфляції на низькому рівні в 2014 році відбулося її 

суттєве зростання – до 24,9% внаслідок: девальвації обмінного курсу гривні до 

долара США (офіційний курс – на 97,3%); підвищення адміністративно 

регульованих цін (на 30,4%). Водночас відбулося стрімке зростання 

інфляційних очікувань підприємств та домогосподарств. За грудень індекс 

споживчих цін зріс на 3,0% значною мірою через девальвацію гривні в 

листопаді, а також високі короткострокові девальваційні очікування. Додатково 

в грудні суттєво зросли ціни на продовольчу продукцію (внесок – 2,0 в. п. в 
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інфляцію за місяць) зокрема за рахунок сезонного чинника 4. Фахівцями 

Національного банку України прогнозується, що на кінець 2015 року інфляція 

становитиме 9%, на кінець 2016 року – 7%, на кінець 2017 року – 5%. 

В умовах невисокої споживчої інфляції Національний банк України 

застосовував політику грошово-кредитної експансії, спрямовану на послідовну 

реалізацію заходів: щодо підтримки економічного розвитку, за допомогою 

поступового зниження своїх процентних ставок; щодо підвищення гнучкості 

банків в управлінні власною ліквідністю шляхом послаблення вимог до 

формування і зберігання обов’язкових резервів; щодо підтримки ліквідності 

банків тощо. 

В 2014 році з огляду на необхідність стримування інфляції та сприяння 

стабільності банківської системи Національний банк України почав 

застосовувати політику грошово-кредитної рестрикції, спрямовану на 

недопущення подальшого розкручування інфляційної спіралі. 

На другу половину 2015 року передбачено перехід до режиму монетарної 

політики, який базується на утриманні цінової стабільності (інфляційне 

таргетування), потребує не лише монетарних засобів управління інфляцією, а й 

управління очікуваннями. Застосуванню зазначеного режиму передуватиме 

реалізація комплексу заходів, спрямованих на створення відповідних 

макроекономічних, інституційних, організаційних та технічних передумов.  
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Дослідження основних засад формування сучасної грошово-кредитної 

політики набирають актуальності через необхідність пошуку пріоритетних 

інструментів монетарного регулювання. Аналіз досвіду застосування 

Національним банком України тих чи інших інструментів дає змогу визначити 

рівень ефективності грошово-кредитної політики та запропонувати можливі 

шляхи його підвищення. 

Окремі аспекти сучасного стану грошово-кредитної політики України та 

основні засади її формування досліджували такі вчені-економісти, як: 

М. Мороз, М. Пуховкіна, М. Савлук, В. Стельмах та ін., виявляючи наявні 

можливості підвищення її ефективності. 

Метою даної роботи є з’ясування сутності грошово-кредитної політики, 

переваг та недоліків її основних режимів в контексті імплементації 

Національним банком України зарубіжного досвіду. 

Грошово-кредитна політика представляє собою комплекс 

взаємопов’язаних, скоординованих на досягнення заздалегідь визначених 

соціально-економічних цілей і заходів щодо регулювання грошового ринку, які 

здійснює держава через центральний банк країни. Головну мету грошово-

кредитної політики можна досягти завдяки ефективній стратегії, яка 

проявляється в обранні монетарного режиму [1]. 

У практиці центральних банків виділяють три основні монетарні режими 

грошово-кредитної політики: режим валютного таргетування, режим 

монетарного таргетування, режим інфляційного таргетування (табл. 1). 

Режим валютного таргетування – це комплекс заходів грошово-кредитної 

політики, що передбачає підтримку стабільності обмінного курсу щодо певної 
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резервної валюти або кошика валют. 

У результаті відмінностей між політикою країни, яку вона офіційно 

проголошує, і валютним режимом, який вона фактично проводить, з’явилась 

нова класифікація режимів таргетування валютного курсу: режим обмінного 

курсу без суверенного платіжного засобу; режим валютного комітету; режим 

фіксованої прив’язки; режим повзучої прив’язки [2]. 

Таблиця 1 

Переваги та недоліки режимів грошово-кредитної політики 

Переваги Недоліки 

Режим валютного таргетування 

- фіксований валютний курс служить 

номінальним якорем монетарної політики і таким 

чином збільшує її транспарантність; 

- прив’язка валютного курсу до валюти країни з 

низькою інфляцією викликає довіру у суб’єктів 

господарювання до макроекономічних 

показників. 

- фіксований валютний курс зменшує 

трансакційні витрати і непевність у міжнародній 

торгівлі, таким чином стимулюючи останню. 

- високий рівень залежності монетарної 

політики центрального банку від 

зовнішньоекономічних факторів; 

- у випадку значного рівня доларизації існують 

ризики дестабілізації фінансової системи 

внаслідок впливу валютних криз; 

- за умови відкритості економічної системи, 

зросте притік короткострокового (переважно) 

спекулятивного іноземного капіталу.  

Режим монетарного таргетування 

- високий рівень координації монетарної і 

макроекономічної політики країни; 

- можливість швидкого реагування з боку 

центрального банку на зміну таргету. 

- низька ефективність впливу значення 

грошових агрегатів на кінцеву мету – 

цінову стабільність. 

Режим інфляційного таргетування 

- забезпечення гнучкої 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 грошово-

кредитної політики; 

- обмеження можливостей стимулювання 

економічного зростання і зниження 

безробіття. 

 

Режим монетарного таргетування – це комплекс заходів грошово-

кредитної політики, які спрямовані на підтримку стабільного попиту на гроші з 

боку суспільства, з метою забезпечення заздалегідь визначеного рівня грошової 

маси в обігу. Цільовий показник грошової маси визначається з розрахунків 

прогнозованого показника інфляції, оцінок зростання реального ВВП інших 

показників соціального-економічного розвитку [3]. Вдалими прикладами 

застосування монетарного таргетування є досвід Словенії, Німеччини, 

Швейцарії. 

Режим інфляційного таргетування – комплекс заходів, що застосовує 
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центральний банк в межах власної компетенції, з метою запобігання розриву 

між заздалегідь оголошеним показником інфляції (таргетом) і фактичним його 

значенням. Відсутність такого розриву є необхідною умовою стабільності 

національної грошової одиниці [4]. За даними МВФ у 2012 р. інфляційне 

таргетування застосовували 28 країни світу. Серед країн, яка застосовували 

режим інфляційного таргетування жодна не відмовилась від цього режиму, 

хоча більшість з них відчуває суттєві проблеми у дотриманні цільового 

показника( Чехія, Польща, Угорщина та ін.). 

Наведений перелік переваг та недоліків режимів грошово-кредитної 

політики не є вичерпним. В сучасних умовах для економіки України режим 

інфляційного таргетування є більш прийнятним, ніж продовження політики 

прив’язки валютного курсу. Це зумовлює як необхідність впровадження 

більшої гнучкості валютного курсу, так і недоцільність різких його коливань. 

Разом з цим для запровадження інфляційного таргетування необхідним є: 

створення комплексу політичних, економічних та культурних передумов; чітке 

розуміння дії трансмісійного механізму, ефективності та лагів впливу на 

інфляцію інструментів грошово-кредитної політики; наявність ефективного 

інструментарію не лише для фіксації інфляційних процесів, а й для їх 

прогнозування. 
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Постановка проблеми. Зростання інфляційних процесів призводить до 

невизначеностей для інвестиційної діяльності, підвищених ризиків для 

фінансової системи, а також зниження рівня доходів населення. Таким чином, 

проблема забезпечення цінової стабільності є пріоритетною, оскільки 

досягнення сталого економічного піднесення можливе лише за умови низького 

та стабільного рівня інфляції. В умовах нестабільності функціонування 

світових фінансових ринків істотно зростає роль грошово-кредитної політики, 

яку проводять центральні банки. У більшості країн світу відбувається 

поступовий перехід до реалізації монетарного режиму, спрямованого на 

досягнення цінової стабільності, а саме інфляційного таргетування. 

Метою статті є аналіз підходів щодо суті таргетування інфляції як 

ефективного режиму грошово-кредитної політики. 

Виклад основного матеріалу. У сучасній економічній теорії немає 

чіткого та однозначного визначення поняття “таргетування інфляції”.  

Термін “таргетування” означає встановлення певних цілей (від англ. target 

– ціль, мета). Український вчений Петрик О. в процесі досліджень з’ясував, що 

режим інфляційного таргетування з'явився як альтернатива монетарному 

таргетуванню наприкінці 80-их років й одержав бурхливий розвиток у наступне 

десятиліття. Більшість країн, що перейшли до інфляційного таргетування, 

зробили це через низьку ефективність грошово-кредитної політики, 

спрямованої на таргетування валютного курсу або пропозиції грошей. 

Таргетування інфляції було перший раз застосовано у Новій Зеландії в 1990 

році. Відтоді цю стратегію намагались впровадити близько 30 країн, більшість 
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із них – успішно. Він визначив, що інфляційне таргетування  — це такий 

монетарний режим, яким установлюється однозначний пріоритет інфляції 

перед будь-якими іншими цілями грошово-кредитної політики (у т.ч. перед 

курсовими), а також підвищена відповідальність органів грошово-кредитного 

регулювання за виконання інфляційних цілей [1]. 

У свою чергу, Носенко Д. вважає, що “таргетування інфляції – це 

інструмент економічної політики держави, який дає змогу підвищити 

ефективність такої політики задля досягнення визначених цілей щодо низької і 

стабільної інфляції та прийнятних темпів економічного зростання” [2].  

Шаров О. стверджує, що “таргетування інфляції – це встановлення 

цільових орієнтирів щодо показників допустимих рівнів інфляції та здійснення 

комплексу заходів для запобігання можливому фактичному відхиленню від цих 

показників” [3]. 

Дорофеєва Н. та Цокол А. розглядають таргетування інфляції як  

концепцію монетарної політики, якою передбачено наявність трьох основних 

елементів: законодавчого закріплення цінової стабільності як прямої цілі 

монетарної політики в довгостроковій перспективі; офіційного оголошення 

центральним банком кількісних цільових показників інфляції на визначений 

часовий період та відповідальності за їх дотримання; роз'яснення дій органів 

монетарної влади громадськості, забезпечення прозорості політики уряду й 

центрального банку [4, с.8]. 

Любохимець Л. визначила, що “таргетування інфляції − це система 

монетарного устрою, яка визначається офіційним проголошенням кількісної 

мети інфляції на середньостроковий період з врахуванням того положення, що 

стабільна інфляція буде реалізована в довгостроковому періоді” [5]. 

Проте, на нашу думку, найближче до визначення сутності цього процесу 

підійшов Вен Бернанке у своїй відомій роботі «Інфляційне таргетування. Уроки 

міжнародного досвіду», в якій він стверджує, що інфляційне таргетування - це 

концепція монетарної політики, яка передбачає публічне оголошення офіційних 

інфляційних цілей на один чи більше часовий горизонт, а також проголошення 
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низького та стабільного рівня інфляції першочерговою довгостроковою ціллю 

монетарної політики [6].  

Висновки. Отже, існує багато різноманітних підходів до визначення 

поняття “інфляційне таргетування”, що дозволяє більш широко дослідити дане 

явище в економіці. Таким чином, інфляційне таргетування являє собою 

ефективний інструмент монетарної політики, який використовують для 

регулювання рівня інфляції та стабілізації економіки в довгостроковому 

періоді. 
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Необходимое условие для максимально эффективного развития экономики 

страны и реализации ее потенциала – взвешенные и координированные 

действия правительства по вопросам реализации монетарной политики. Что 

актуализирует необходимость перехода на новый уровень процесса управления 

экономикой путем инфляционного таргетирования.  

Вследствие негативных экономических эффектов, вызванных инфляцией 

снижается склонность к сбережениям и соответственно уровень 

инвестирования, что, в свою очередь, приводит к снижению долгосрочных 

темпов экономического роста.  

Проблемами управления инфляцией во всем мире занимается значительное 

количество ученых. В Украине вопросы, связанные с выбором наиболее 

эффективного метода управления инфляцией освещаются в трудах таких 

ученых: І. Алєксєєв [1], А. Петрик [2], Д. Хэммонд [3] и др. 

Среди эффективных методов борьбы с инфляцией выделяют следующие: 

стабилизация инфляционных ожиданий населения; увеличение степени 

товарности экономики; контроль над денежной массой; регулирование 

валютного курса. Управлять инфляцией можно так же с помощью 

таргетирования, сущность которого заключается в определении целевого 

показателя или таргета, достижение которого приведет к стабильности цен в 

стране [1]. 

Инфляционное таргетирование – монетарный режим, которым 

устанавливается однозначный приоритет инфляции перед любыми другими 

целями денежно-кредитной политики (в т.ч. перед курсовыми), а также 

повышенная ответственность органов денежно-кредитного регулирования за 
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достижение инфляционных целей. Сущность инфляционного таргетирования 

заключается в достижении стабильной и низкой инфляции в долгосрочном 

периоде.  

Инфляционное таргетирование сочетает два аспекта, которые считаются 

очень важными для успеха монетарной политики, – предоставление надежного 

среднесрочного якоря для инфляционных ожиданий и одновременно 

достаточная гибкость политики для ответа на краткосрочные шоки без риска 

потери доверия к монетарному режиму. Дополнительными преимуществами 

инфляционного таргетирования является то, что введение этого метода 

управления инфляцией стимулирует положительные изменения в проведении 

монетарной политики (рост независимости центральных банков, повышение 

подотчетности и прозрачности, развитие системы анализа и прогнозирования 

для поддержки процесса принятия решений и др.), а также усиливает 

эффективность использования ее инструментов.  

К преимуществам инфляционного таргетирования можно отнести 

следующие: позволяет быстро снизить инфляцию; влияет на повышение уровня 

прозрачности денежной политики, как следствие, и доверия к ней; способствует 

укреплению фактической независимости центрального банка, четко ориентируя 

его на снижение инфляции, а также ее фиксации на заранее установленном 

уровне.  

Введение механизма фиксирования инфляции в Украине требует 

выполнения трех главных требований: независимость центрального банка от 

правительства; отказ от фиксирования каких-либо других показателей, кроме 

инфляции, например, валютного курса, заработной платы, уровня безработицы; 

применение монетарных инструментов (учетная ставка, операции на открытом 

рынке и резервные требования). 

Для экономики предлагаемая НБУ политика, ориентированная на 

инфляционное таргетирование, более предпочтительна, так как она будет более 

гибкой для решения макроэкономических проблем, чем простое удержание 

валютного курса на стабильной величине [2]. 

Задача поддержания устойчивого долгосрочного экономического роста для 
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НБУ заключается в создании и поддержке стабильной макроэкономической 

среды, что, в свою очередь, ассоциируется с ценовой стабильностью. Для 

достижения устойчивого роста ценовая стабильность является ключевым 

условием, вследствие экономических и социальных потерь от инфляции.  

Как свидетельствуют теоретические разработки и международный опыт, 

оптимальным методом управления инфляцией является инфляционное 

таргетирование. В странах, использующих этот монетарный режим, 

макроэкономическая ситуация характеризуются более низкой и 

прогнозируемой инфляцией, стабильным экономическим ростом, пониженной 

уязвимостью к внешним шокам.  

В условиях постоянного роста цен на энергоносители, циклической 

динамики мировых цен на продукцию украинского экспорта, усиления 

интеграции Украины в мировые финансовые рынки, поддержка режима 

фиксированного обменного курса становится все более проблематичной. 

Поэтому, Национальному банку Украины следует сосредоточиться, прежде 

всего, не на стимулировании текущего экономического роста, а на создании 

макроэкономических основ для повышения его темпов в долгосрочном 

периоде.  
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Протягом останнього часу в Україні відбулися помітні позитивні 

трансформаційні зрушення, але національна економіка зазнає надзвичайно 

великих збитків через відсутність дієвих механізмів для забезпечення низько 

інфляційного середовища. Тому одним із пріоритетних завдань 

макроекономічного регулювання в Україні в сучасних умовах є розробка і 

запровадження нових підходів та інструментів для підвищення ефективності 

монетарної політики. Дедалі більшої популярності в економічних дослідженнях 

фахівців багатьох країн світу займає режим інфляційного таргетування, до 

якого переходить усе більша кількість як розвинених країн, так і країн із 

перехідною економікою. 

На сьогодні не існує єдиної думки серед теоретиків та практиків щодо 

доцільності переходу на інфляційне таргетування. Так побоювання щодо 

впровадження режиму таргетування інфляції переважно пов’язані з тим, що це 

може призвести до гальмування економічного зростання та підвищення рівня 

безробіття. Як зауважує О. Яременко, при переході на даний монетарний режим 

спостерігатиметься певний період адаптації держави, господарюючих суб’єктів 

і домогосподарств. Як і будь-яка адаптація, це призведе до зниження поточної 

ефективності. Тим паче, будь-яка серйозна дія, яка змінює основні умови 

функціонування системи, обов’язково спричинить ряд значних непербачених 

наслідків [2, c. 67]. Прихильники застосування інфляційного таргетування 

дотримуються іншої думки. Зокрема, А. Гальчинський, який зазначає, що 

«інфляційне таргетування за якого органічно поєднуються монетарні та 

немонетарні інструменти цінової стабільності, інфляція на рівні 6-7% - це для 
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нас найближче завдання, яке повинен ставити уряд» [1, c.124]. При цьому, 

інфляційне таргетування має суттєву перевагу перед таргетуванням монетарних 

агрегатів, яке застосовувалося в Україні (табл. 1), адже воно є більш прозорим, 

зрозумілим та гнучким. 

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз режимів таргетування монетарних агрегатів та інфляції 

Режим таргетування грошових агрегатів Режим інфляційного таргетування 

Визначення 

Комплекс заходів грошово-кредитної політики, 

що передбачає підтримку стабільності приросту 

грошової маси згідно із темпами виробництва. 

Передбачає запобігання розриву між 

заздалегідь оголошеним показником інфляції і 

фактичним його значенням. 

Головна мета 

Стабільність приросту грошової маси Досягнення цінової стабільності 

Цільовий показник 

Рівень інфляції, швидкості обігу грошей. Індекс споживчих цін. 

Економічний зміст 

Визначення цільового темпу зростання 

грошової маси. 

Визначення цільового орієнтиру інфляції – 

номінального якора. 

Інструменти впливу 

Емісійні інструменти для регулювання обсягу 

грошової маси в обігу, зокрема 

Широке коло інструментів впливу, зокрема 

резервні вимоги, відсоткові ставки, операції на 

відкритому ринку тощо 

Основні переваги 

1) коригування політики відповідно до 

внутрішніх коливань обсягу виробництва; 

2) високий рівень контролю з боку 

центрального банку; 

3) звіти про виконання таргетів надходять з 

короткими лагами. 

1) гнучкість у виборі інструментів; 

2) здатність відповідати на внутрішні шоки; 

3) уникнення фіскальної домінації ЦБ; 

4) створення передбачуваних умов для бізнесу; 

5) відкритість до суспільства; 

6) високий рівень довіри з боку населення; 

Основні недоліки 

1) високі витрати на утримання; 

2) відсутність прозорості в діях грошової влади; 

3) низький рівень довіри населення до дій 

регулятора. 

1) підвищення впливу на динаміку інфляції 

факторів, які не контролюються ЦБ; 

2) зростання волатильності валютного курсу; 

3) занадто високий рівень свободи ЦБ у 

прийнятті рішень не завжди є виправданим. 
Джерело: розроблено автором  

Більшість економістів, які досліджували наслідки впровадження 

інфляційного таргетування, сходяться на тому, що основним ефектом є 

зниження рівня і волатильності інфляції та інфляційних очікувань. Іншим 

важливим наслідком є зниження стійкості інфляції, тобто майбутня інфляція 

стає менш залежною від розвитку інфляційних процесів у минулому, і після 

шоків швидше повертається до цілі. Іншим важливим результатом 

впровадження інфляційного таргетування є значно краща макроекономічна 

ситуація в країнах з інфляційним таргетуванням при різних шоках [3, c. 93]. 
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 Результати щодо ефектів ВВП не є наскільки очевидним, але в більшості 

країн, що перейшли на даний монетарний режим спостерігається зниження 

загального рівні інфляції та приріст реального ВВП (табл. 2). 

Таблиця 2 

Порівняльні показники ВВП та інфляції для окремих країн,% 

Країни, що 

таргетують 

інфляцію 

Рівень інфляції Приріст реального ВВП 

до 

таргетування  

після 

таргетування  

різниця 

 

До 

таргетування  

після 

таргетування  

різниця 

 

Австралія 6,33 2,25 -4,08 3,03 4,46 1,43 

Канада 4,38 2,00 -2,38 3,24 2,70 -0,54 

Чилі 21,33 9,58 -11,75 6,21 6,65 0,45 

Фінляндія 4,68 1,23 -3,45 1,27 3,71 2,44 

Нова Зеландія 11,32 2,25 -9,07 2,72 2,39 -0,32 

Іспанія 6,24 3,01 -3,23 2,91 3,11 0,20 

Швеція 6,27 1,46 -4,81 1,33 2,40 1,07 

Об’єднане 

Королівство 

5,68 2,62 -3,06 2,38 3,01 0,63 

Джерело: [4] 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що зрушення у реалізації 

монетарної політики – орієнтація на внутрішню рівновагу, зростання значення 

інфляції у функції реакцій, врахування раціональних очікувань, завоювання 

довіри населення, а також зрушення в інституціональній організації 

центробанків – орієнтованість на забезпечення цінової стабільності, 

підвищення  незалежності центральних банків, створюють не лише підґрунтя 

впровадження режиму інфляційного таргетування, а й базові засади стабільного 

рівня розвитку національної економіки в цілому.  
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На сьогодні для України пріоритетним завданням є розроблення і 

впровадження нових підходів та інструментів для покращення ефективності 

грошово-кредитної політики як основи державного впливу на перебіг 

економічних процесів. Особливо актуальним є перехід до монетарного режиму 

інфляційного таргетування через комплекс заходів, спрямованих на створення 

відповідних макроекономічних, інституційних, організаційних та технічних 

передумов.  

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад та доцільності 

запровадження таргетування інфляції як ефективного режиму грошово-

кредитної політики центрального банку. 

Для того, щоб забезпечити нормальне функціонування грошово-

кредитної сфери, центральний банк зобов’язаний боротись із інфляцією. Одним 

із найбільш сучасних та доволі ефективних методів є інфляційне таргетування.  

Інфляційне таргетування - це система монетарного устрою, яка 

визначається офіційним проголошенням кількісної мети інфляції на 

середньостроковий період з врахуванням того положення, що стабільна 

інфляція буде реалізована в довгостроковому періоді [1, c. 73]. Такий 

інструмент не застосовується як захист від високої інфляції, а обирається задля 

поліпшення якості економічної політики при проведенні необхідних реформ в 

фінансових, соціальних та економічних сферах. Таргетування інфляції 

передбачає не лише стабілізацію цін, а й регулювання пропозиції грошей в 

країні. Основною метою даного інструменту є зниження інфляційних очікувань 

всіх суб’єктів господарювання шляхом підвищення довіри до монетарної 
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політики центрального банку країни. Важливо зазначити, що інфляційне 

таргетування повинно базуватись на систематичному аналізі майбутнього рівня 

інфляції, а для його прогнозування необхідно мати надійні статистичні дані та 

економетричні моделі. 

Доцільність переходу до режиму таргетування інфляції для України 

пов’язана, по-перше, з посиленням залежності економічного розвитку від 

зовнішнього сектору (частка експорту та імпорту в структурі ВВП становить 

близько 50 %). В умовах недостатнього розвитку внутрішнього ринку це 

створює істотні ризики для подальшого забезпечення сталих темпів 

економічного зростання та може призвести до істотних і раптових змін у 

динаміці попиту на гроші. По-друге, бажаність переходу до режиму 

таргетування інфляції пов’язана з підвищенням цін на аналогічну продукцію 

українських експортерів, що викличе зростання цін на аналогічну продукцію на 

внутрішньому ринку [2, c.74]. 

Перед запровадженням даного інструменту в Україні необхідно 

забезпечити одночасне виконання його основних елементів протягом 

середньострокового періоду, а саме: публічне оголошення планових показників 

інфляції; інституційне зобов’язання щодо цінової стабільності як основної 

стратегічної мети грошово-кредитної політики та її дотримання; використання 

усієї доступної інформації та інструментів для визначення оптимальних умов 

грошово-кредитної політики, зменшення ролі проміжних цілей грошово-

кредитної політики; підвищення транспарентності грошово-кредитної політики 

шляхом оповіщення громадськості і ринків про цілі та плани центрального 

банку; зростання відповідальності центрального банку за досягнення планових 

показників. 

Передумовами успішного запровадження інфляційного таргетування, як 

свідчить зарубіжний досвід, є: задовільний стан державних фінансів; стала 

макроекономічна стабільність; незалежність центрального банку у 

використанні інструментів та його повноваження щодо забезпечення цінової 

стабільності; досить потужна банківська система; довіра громадськості до 
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грошово-кредитної політики і центрального банку; інформаційна відкритість 

грошово-кредитної політики тощо [3, c. 38]. 

Таким чином, реалізація монетарного режиму інфляційного таргетування 

повинна ґрунтуватися на дотриманні основних принципів:  

 пріоритетності цілі цінової стабільності та зниження показника індексу 

споживчих цін; 

 тактичної гнучкості та орієнтації на досягнення середньострокових цілей, 

в результаті структурних зрушень в економіці приведення окремих цін і 

тарифів у відповідність  до економічно обґрунтованих рівнів; 

 використання режиму гнучкого обмінного курсу, який передбачає 

визначення вартості гривні до іноземних валют на основі співвідношення 

ринкового попиту та пропозиції. 

 перспективного характеру прийняття рішень на підставі інфляційного 

прогнозу; 

 прозорості діяльності Національного банку України у сфері регулювання 

грошово-кредитного ринку. 

Список використаних джерел 

1. Любохимець Л. С. Макроекономічні основи таргетування інфляції 

як метод регулювання фінансових ринків в розвинутих країнах та Україні/ Л. С. 

Любохимець, Л. М. Бабич// Вісник Хмельницького національного університету 

2010, №4.T.2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon//072-075.pdf 

2. Бабич Л.М. Макроекономічні основи таргетування інфляції як 

метод регулювання фінансових ринків в розвинутих країнах та Україні 

/Л.С.Любохинець, Л.М.Бабич// Вісник Хмельницького національного 

університету. Серія: Економічні науки. - 2010. - №.4 – т.2. - С.72-75 

3. Аналіз оптимального виду режиму інфляційного таргетування в 

Україні [Текст] / Д.Г. Осипчук // Вісник Донецького національного 

університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні 

науки. – 2010. – N4. – С.35-40. 

 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/072-075.pdf


30 

 

УДК 336.748.12 

ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІНОВОЇ 

СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Калашник  Валерія 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Чепелюк Г.М. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

  

 На сучасному етапі однією з найбільших проблем економічно розвинутих 

країн є інфляція. Стрімке зростання цін, знецінення заощаджень та відтік 

капіталу закордон – не повний перелік інфляційних ефектів в економіці. Це 

питання потребує ефективного та своєчасного вирішення, адже може призвести 

до невідворотних наслідків.  

 Серед ефективних методів боротьби з інфляцією виділяють наступні: 

контроль за грошовою масою; стабілізацію інфляційних очікувань населення; 

збільшення ступеня товарності економіки; зменшення податків; регулювання 

валютного курсу. Стримувати інфляцію можна так само за допомогою 

таргетування, сутність якого полягає у визначенні цільового показника або 

таргета, досягнення якого призведе до стабільності цін у країні [1]. 

Інфляційне таргетування - це такий монетарний режим, яким 

установлюється однозначний пріоритет інфляції перед будь-якими іншими 

цілями грошово-кредитної політики, а також підвищена відповідальність 

органів грошово - кредитного регулювання за виконання інфляційних цілей. 

 Застосування режиму таргетування інфляції передбачає виконання низки 

умов, які можна поділити на три групи: 

 1. Незалежний центральний банк. З економічної теорії та практики 

зрозуміло, що стабільність цін можлива лише у довгостроковому періоді. Тому 

центральному банку обов’язково потрібно враховувати лаг, який виникає між 

здійсненням певних заходів у монетарній політиці та їх реальним впливом на 

рівень інфляції. Хоча результати монетарної політики можна побачити лише з 
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часом, але витрати, що виникають у зв’язку зі спробами досягнення цінової 

стабільності, виникають одразу. Тому у деяких країнах, де уряд може впливати 

на діяльність центрального банку, на перше місце виходять політичні цілі, 

тобто досягнення негайного економічного зростання, шляхом зменшення 

процентних ставок, незважаючи на можливі негативні наслідки, які виллються 

у високу інфляцію. Тому центральний банк у країні, яка здійснює чи має намір 

здійснювати таргетування інфляції, обов’язково повинен бути незалежним і 

повинен відстоювати довгострокову цінову стабільність. 

 2. Єдиний показник для таргетування. При застосуванні режиму 

таргетування інфляції важливо пам’ятати, що основною ціллю монетарної 

політики повинно бути досягнення запланованого рівня інфляції. 

 3. Макроекономічна стабільність.  Ця умова є надзвичайно важливою, 

оскільки прийняття режиму таргетування інфляції у економічно нестабільній 

державі або у державі, яка щойно пережила економічну кризу, може призвести 

до конфлікту цілей, а, отже, неможливості досягнення запланованого рівня 

інфляції [2]. 

 Д. Г. Осипчук досить ґрунтовно узагальнює обов’язкові елементи  

інфляційного таргетування, виконання яких необхідно забезпечити перед його 

запровадженням в Україні:  

 1) публічне оголошення середньострокових кількісно визначених планових 

показників інфляції;  

 2) інституційне зобов’язання щодо цінової стабільності як основної 

стратегічної мети грошово-кредитної політики та її дотримання;  

 3) використання усієї доступної інформації та інструментів для визначення 

оптимальних умов грошово-кредитної політики, зменшення ролі проміжних 

цілей грошово-кредитної політики;  

 4) підвищення транспарентності грошово-кредитної політики шляхом 

оповіщення громадськості і ринків про цілі та плани центрального банку;  

 5) зростання відповідальності центрального банку за досягнення планових 

показників [3]. 

 Максимізація та професійне запровадження наведених положень 
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дозволить, як мінімум, знизити темпи інфляції. Також до позитивних наслідків  

впровадження режиму  таргетування інфляції в Україні відносимо:  

1)  зростання довіри населення до Національного банку України та Уряду, що є 

одним із факторів формування інфляційних очікувань;  

2) забезпечення стабільного економічного розвитку у довгостроковій 

перспективі;  

3) зростання обсягів іноземних інвестицій (вплине на розвиток фінансово - 

кредитної сфери та розвиток економіки загалом);  

4)  зниження цін на імпортні товари;  

5) підвищення прозорості та ефективності функціонування ринку державних 

цінних паперів;  

6) створення механізмів протидії зовнішнім шокам та керованості руху коштів 

у всіх секторах економіки;  

7) зниження ймовірності виникнення криз.  

 Узагальнюючи викладене, зазначимо, що запровадження інфляційного 

таргетування в Україні сприятиме стабілізізації рівня інфляції, гармонізації 

розвитку економіки, здешевленню довгострокових кредитних ресурсів та 

покращенню показників макроекономічного зростання. 
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Високий рівень інфляції чинить згубний вплив на соціально-економічний 

стан будь-якої країни: призводить до зниження рівня зайнятості, стримування 

економічного зростання та завдає удар по найбільш незабезпеченим верствам 

населення. Управління рівнем інфляції є важливим завданням держави, а одним 

із дієвих засобів вирішення цієї проблеми є застосування режиму інфляційного 

таргетування. Метою роботи є з’ясування сутності інфляційного таргетування 

та переваг його застосування, а також необхідних заходів для успішної 

реалізації даного режиму монетарної політики. 

Сутність інфляційного таргетування полягає у визначенні цільового 

показника інфляції та набору механізмів для коригування можливих відхилень 

від цього орієнтиру. Метою переходу до режиму інфляційного таргетування є 

досягнення відносної стабільності цін без негативних наслідків для зростання 

виробництва і зайнятості [1]. 

До режиму інфляційного таргетування переходить усе більша кількість як 

розвинених країн, так і країн із перехідною економікою, досвід яких свідчить 

про ефективність використання даного режиму монетарної політики. Його 

застосування має суттєві переваги порівняно з іншими режимами монетарної 

політики: 1) швидке зниження рівня інфляції; 2) формування інфляційних 

очікувань на низькому рівні; 3) зміцнення незалежності центрального банку та 

зростання довіри до нього з боку населення; 4) подолання зовнішніх та 

внутрішніх шоків; 5) усунення протиріч, пов’язаних з цілями монетарної 

політики; 6) зниження ймовірності виникнення криз; 7) створення умов для 
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розвитку економіки; 8) при невдачі монетарної політики економічні втрати є 

нижчими, ніж за інших режимів [2]. 

Для переходу до режиму інфляційного таргетування необхідні політичні, 

економічні та інституційні передумови: незалежність центрального банку, 

законодавче закріплення пріоритетної цілі щодо цінової стабільності, 

налагоджена аналітична та прогнозна база центрального банку, розвинена 

система комунікацій центрального банку, прозорість монетарної політики, 

фінансова стабільність, мінімізація впливу факторів на попит грошей та 

адміністративного регулювання цін, зваженість бюджетної політики у 

координації з монетарною політикою [3].  

Для досягнення позитивного результату від впровадження режиму 

інфляційного таргетування необхідно здійснити ряд комплексних заходів, 

спрямованих на підготовку до такого переходу, що включають вирішення 

наступних питань: встановлення інфляційної цілі, часового горизонту та 

поточного індикатора. Основна відмінність між країнами у визначенні 

інфляційних цілей полягає у встановленні ширини проміжку – інфляційного 

коридору або конкретного значення інфляції. Вузький інфляційний коридор має 

позитивний вплив у довгостроковій перспективі, однак при макроекономічній 

нестабільності чи низької довіри до центрального банку доцільно обрати ширші 

межі. Встановлення тривалості часового горизонту полягає у визначенні 

періоду, впродовж якого центральний банк утримує значення таргету. Часовий 

горизонт залежить від цілі, встановленої центральним банком – при зменшенні 

інфляції він встановлюється на 1-2 роки, а при стабілізації часовий горизонт  

зростає. Центральний банк також обирає поточний індикатор, тобто показник, 

за допомогою якого здійснюється вплив на інфляцію. Більшість країн, що 

таргетують інфляцію, пристосовують свої короткострокові процентні ставки у 

відповідь на відхилення реальної чи очікуваної інфляції від цілі. Через 

існування лагу між проведенням певних монетарних заходів і їх результатом, 

центральному банку потрібно прогнозувати майбутню інфляцію, що дозволить 

оперативно реагувати на будь-які зміни та здійснювати необхідні дії для 

усунення можливих відхилень від цілей [4].  
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Отже, інфляційне таргетування дозволяє ефективно контролювати рівень 

інфляції та інфляційних очікувань. Для вдалої реалізації режиму інфляційного 

таргетування необхідні  політичні, економічні, інституційні передумови, а 

також здійснення комплексної підготовки з боку центрального банку для 

досягнення встановленої мети. 
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Забезпечення високого рівня розвитку економіки є одним з найважливіших 

завдань уряду будь-якої країни, а гарантія стабільності грошової одиниці – 

важливою передумовою для досягнення відповідної мети. На шляху до її 

реалізації існує ряд перешкод, до яких відносять кризові явища та зокрема 

інфляційні процеси в економіці. Інфляційні процеси не зникають і не 

перетворюються в будь-яке інше економічне явище, а перебувають у тому чи 

іншому стані залежно від характеру економічної ситуації. Зважаючи на вкрай 

нестабільні економічні та політичні умови в яких наразі знаходиться Україна, 

можна говорити про значну ймовірність економічного спаду.  

Впродовж незалежності України мета діяльності та цілі НБУ, який 

займається питаннями стабільності грошової одиниці, зазнавали великих змін, 

що тягнуло за собою вплив на інструменти грошово-кредитної діяльності 

регулятора, а також на динаміку економічного розвитку держави. Важливою 

передумовою на шляху до досягнення поставлених цілей щодо розвитку 

економіки є проголошений Національним банком України перехід на механізм 

інфляційного таргетування з середини 2015 року, що обґрунтовує виключну 

актуальність досліджень готовності та майбутніх перспектив вітчизняної 

економіки у контексті зміни змісту монетарної політики.  

На сьогоднішній день дослідженням питання таргетування інфляції 

присвячено доволі багато публікацій, в яких вивчаються питання впровадження 

та функціонування даного монетарного режиму. Інфляційне тагетування 

досліджували такі дослідники, як Міщенко С.В., Гриценко А.А., Кричевська 

Т.О. та ін. Деякі вчені вважають недоцільним впровадження такого режиму, 
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інші, навпаки, вважають інфляційне таргетування чи не єдиним інструментом у 

боротьбі з інфляцією в Україні. 

Метою роботи є дослідження необхідності та економічної доцільності 

впровадження механізму інфляційного таргетування в Україні. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день існують різні думки 

та точки зору експертів щодо однозначної дієвості механізму інфляційного 

таргетування в контексті гарантування необхідного рівня економічного 

зростання та мінімізації негативниго впливу криз. Одним з вчених, хто дуже 

жорстко критикує політику інфляційного таргетування є Нобелівський лауреат 

з економіки 2001 року Джозеф Стігліц. У своїй праці “Провал інфляційного 

таргетування” він назвав “надмірне зосередження” банків на інфляції однією з 

причин криз. Однак, поряд з тим зазначив, що критикує лише “жорсткий” прояв 

цього режиму, а не всю політику загалом. 

Прихильники введення такого монетарного режиму, зокрема і в Україні, 

апелюють до того, що ряд країн з перехідною економікою вже мають 

позитивний досвід ефективного функціонування відповідної політики. 

Підтвердженням є дані щодо зменшення рівня інфляції у країнах з режимом 

таргетування інфляції таких як Чехія (рівень інфляції зменшився з моменту 

його впровадження на 5,4 %), Польща (4,1 %), Угорщина (9,1 %), Румунія (5,3 

%), Молдова (2,8 %), Грузія (2,2 %) та ін.   

Наведені дані свідчать про безумовну ефективність та позитивний вплив 

відповідного режиму на економіки країн. Окремо варто звернути уваги на те, 

що серед наведених країн є держави пострадянського простору, зокрема Грузія 

та Молдова, системи господарювання яких за своєю сутністю та ефективністю є 

схожими до українських. 

Щодо нашої держави, то враховуючи ряд об’єктивних чинників Україна, 

на нашу думку, просто таки не має інших варіантів, окрім запровадження 

політики інфляційного таргетування. Такими чинниками є критично низькі 

обсяги золотовалютних резервів Національного банку України, які станом на 

12.01.2015 становили 7,53 млрд. дол. США.  
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Не менш важливим моментом, який говорить про необхідність введення в 

Україні механізму інфляційного таргетування є пряма вимога МВФ у рамках 

програми “stand-by”. Враховуючи велику ступінь залежності життєздатності 

української економіки від підтримки відповідної інституції, введення 

відповідного монетарного режиму є не просто важливим, а фактично 

безальтернативним моментом для отримання чергового траншу міжнародної 

фінансової допомоги. 

Варто також розуміти і те, що для впровадження режиму інфляційного 

таргетування необхідно буде детермінувати та вирішити ряд проблем. Це по - 

перше подолання корупції та створення умов, які унеможливлюють її 

розповсюдження в політиці, економіці, правоохоронній та судочинній системі. 

По-друге - реформування банківської системи з виведенням з неї низько 

ліквідних банків та банків, з сумнівною діяльністю та репутацією. По-третє, це 

розбудова фінансових ринків в аспекті запровадження ефективних фінансових 

інструментів. 

Отже, на основі проведеного дослідження варто зазначити, що на сучасно-

му етапі в Україні надзвичайно гостро постало питання щодо зниження рівня 

інфляції та запровадження режиму інфляційного таргетування. Застосування 

відповідної монетарної політики має стати рушійною силою для виведення 

економіки України на якісно новий рівень, а ефективність функціонування 

такої політики напряму буде пов’язано з заходами, які повинні мати 

комплексний та перманентний характер. 
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Одним із першочергових завдань розвитку економіки країни та основною 

функцією Національного банку України є забезпечення стабільності 

національної грошової одиниці. Перешкодою для реалізації цих завдань 

виступають інфляційні процеси в економіці, які є атрибутом суспільства, що 

розвивається відповідно до ринкових законів, залежать від економічної ситуації 

в країні. Так, рівень інфляції за підсумками 2014 року в Україні становив 24,9%. 

За прогнозами експертів, в 2015 році рівень інфляції буде знаходиться в межах 

10,6%–12,3%. Основними причинами розгортання інфляційних процесів стали: 

зростання грошової маси, що відбулося в результаті масового вилучення 

депозитів з банківської системи, а також подорожчання імпортних товарів, 

зумовлене девальвацією гривні. За таких умов, подолання інфляції та 

мінімізація курсових коливань є найважливішими завданнями, які необхідно 

вирішити для забезпечення фінансової стабільності України та подолання 

економічного спаду.  

Метою роботи є дослідження зарубіжного досвіду переходу до режиму 

інфляційного таргетування та переваг його запровадження для України.  

Найбільш дієвим засобом контролю інфляції є режим інфляційного 

таргетування, який розглядається як система монетарного устрою, яка 

характеризується публічним проголошенням офіційної кількісної цілі щодо 

інфляції на середньострокову перспективу та розумінням, що низька і стабільна 

інфляція є основною ціллю монетарної політики у довгостроковому періоді [1]. 

Режим інфляційного таргетування дає монетарній політиці «номінальний 

якір» – чіткий цільовий орієнтир на довгострокову перспективу. Це дозволяє 
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суттєво знизити інфляційні очікування економічних суб’єктів, довівши їх до 

рівня інфляційної цілі, і, внаслідок цього, зменшити як саму інфляцію, так і її 

мінливість. Крім того, «номінальний якір» забезпечує більшу свободу дій 

центральному банку, водночас чітко окреслюючи сферу його відповідальності 

та сприяючи послабленню політичного тиску на його рішення [3]. 

Режим інфляційного таргетування є одним із найкращих механізмів 

забезпечення низькоінфляційного середовища як передумови економічного 

зростання у довгостроковому періоді, а також інструментом не тільки грошово-

кредитної, а й економічної політики держави, який дає змогу якісно підвищити 

її ефективність для досягнення цілей щодо низької та стабільної інфляції, а 

також прийнятних темпів економічного зростання [2]. Впровадження режиму 

інфляційного таргетування вимагає від Національного банку України 

наступних дій: законодавчо окреслити кількісний контроль за інфляцією, 

поліпшити поінформованість усіх макроекономічних агентів стосовно 

інфляційного розвитку, посилити довіру до центрального банку, стабілізувати 

інфляційні очікування та досягти цільових орієнтирів. 

Досвід переходу до режиму інфляційного таргетування свідчить, що 

такий режим монетарної політики приймають як розвинуті країни (Норвегія, 

Ізраїль, Ісландія), так і країни, що розвиваються (Чилі, Мексика, Південна 

Африка, Філіппіни, Перу). У деяких країнах (Новій Зеландії, Австралії, Швеції, 

Канаді, Великобританії, Чехії, Польщі) режим інфляційного таргетування 

спрямований на стабілізацію інфляційних очікувань, досягнення цільових 

орієнтирів інфляції без суттєвих втрат у темпах економічного зростання. Як 

наслідок, використання даного режиму дозволило: підвищити прозорість та 

відповідальність монетарної політики, стійкість економічних систем країн до 

зовнішніх шоків, забезпечити стабільний економічний розвиток в 

довгостроковій перспективі.  

Таким чином, до переваг застосування інфляційного таргетування як 

режиму грошово-кредитної політики можна віднести: забезпечення чіткого і 

зрозумілого цільового орієнтиру для суспільства; високу гнучкість у виборі 

інструментів монетарної політики та відсутність суперечностей між цілями 
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монетарної політики; створення передбачуваних умов для здійснення 

господарської діяльності, що є важливою умовою економічного зростання.  

За умов дотримання цільових орієнтирів, режим інфляційного 

таргетування може стати ефективним засобом загальноекономічної стабілізації, 

що дозволить: підвищити прозорість монетарної політики; забезпечити цінову 

стабільність, створюючи при цьому сприятливе середовище для економічного 

зростання; посилити незалежність центрального банку; сприяти зростанню 

рівня довіри суспільства до політики Національного банку України й уряду, що, 

у свою чергу, зменшить інфляційні очікування; закріпити їхню спільну 

відповідальність за досягнення інфляційної цілі, що підвищує ефективність 

управління інфляцією. Все це сприятиме удосконаленню системи комунікацій 

Національного банку України із суспільством, оздоровленню державних 

фінансів та досягненню макроекономічної стабільності.  
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В сучасних умовах розвитку економіки України грошово-кредитна 

політика є одним із найголовніших інструментів впливу держави на перебіг 

економічних процесів. Оскільки, адміністративні важелі регулювання 

господарства є малоефективними, грошово-кредитна політика набуває 

вирішального значення в регулюванні закономірностей подальшого 

економічного розвитку держави. Виважені і координовані дії уряду та 

монетарної влади – основна умова для максимально ефективного розвитку 

економіки країни та реалізації її потенціалу. Дослідження ключових параметрів 

режиму грошово-кредитної політики, заснованого на оголошенні цільового 

рівня інфляції, дозволить сформувати комплекс заходів, спрямований на 

ефективне впровадження політики інфляційного таргетування в Україні.  

Упродовж останніх десятиліть проблеми монетарної та антиінфляційної 

політики привертають увагу значної кількості науковців в усьому світі. 

Зокрема, в Україні питання вибору найефективнішого режиму грошово-

кредитної політики висвітлюються у працях таких вчених-економістів, як: 

А. Гриценко [1], В. Карцева [3], Р. Лисенко [2], О. Петрик [1] та ін. 

Метою роботи є дослідження особливостей впровадження політики 

інфляційного таргетування в Україні, а також розробка комплексу заходів, 

спрямованих на підвищення її ефективності. 

Пріоритетом при виконанні Національним банком України своєї функції 

слугує досягнення та підтримка цінової стабільності, яка, в свою чергу, може 

забезпечуватись двома шляхами: впливом на курс (зовнішня стабільність) та 

інфляцією (внутрішня стабільність). 
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Оскільки, Національним банком України задекларовано ринковий метод 

курсоутворення національної грошової одиниці, головним напрямом регуляції 

рівня цін в країні має стати політика підтримання низького і стабільного рівня 

інфляції. Вирішення цього завдання доцільно здійснювати за допомогою 

впровадження найбільш ефективного режиму грошово-кредитної політики – 

політики інфляційного таргетування, яка передбачає чіткі цілі, зрозумілі 

механізми їх досягнення, передбачувані рішення щодо монетарної політики. 

Політика інфляційного таргетування успішно впроваджена в 27 країнах 

світу, більшість з яких – країни, що розвиваються. Передумовами для її 

впровадження в Україні стали: достатня незалежність НБУ; наявність режиму 

керованого плаваючого валютного курсу; достатній рівень розвитку банківської 

системи; наявність нормативних та організаційних механізмів координації 

грошово-кредитної та фіскальної політики; наявність інфраструктури 

фінансових ринків, зокрема ринку державних цінних паперів; достатній рівень 

міжнародних резервів; достатній рівень монетизації економіки [2]. 

Експерти Міжнародного валютного фонду стверджують, що Україні, з 

урахуванням її економічно нестабільної ситуації, потрібно виконати низку умов 

для переходу до політики інфляційного таргетування, а саме: інституціональна 

незалежність центрального банку; високий рівень кваліфікації аналітиків та 

надійна статистична база, оскільки для використання режиму таргетування 

інфляції необхідно мати можливість достовірно її прогнозувати; досконала 

структура економіки в країні, яка використовує політику таргетування інфляції: 

ціни мають бути вільними, економіка має бути вільною від коливань цін на 

експорт сировини та валютного курсу, а також мінімальний рівень доларизації; 

розвинена фінансова система, для забезпечення стабільності якої необхідно 

мати стійку банківську систему і розвинений фінансовий ринок [3, c. 136]. 

На нашу думку, комплекс заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності впровадження режиму інфляційного таргетування в Україні, 

доцільно запроваджувати в чотири етапи. 

Перший етап. Стабілізація та підтримка макроекономічної та фінансової 

ситуації в країні; реорганізація координації між цілями фіскальної та 
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монетарної політики; поліпшення банківського нагляду у сфері кредитування 

пов’язаних осіб та капіталізації банків; удосконалення діючого міжбанківського 

ринку кредитування з метою підвищення його ліквідності та прозорості. 

Другий етап. Проведення структурних реформ, спрямованих на посилення 

антимонопольної політики, та повномасштабної дерегуляції економіки. 

Третій етап. Сприяння розвитку внутрішніх фінансових ринків через 

лібералізацію валютного ринку та кардинальні перетворення на грошовому та 

фондовому ринках, що дасть змогу НБУ ефективно впливати на економічні 

показники за допомогою інструментів грошово-кредитної політики. 

Четвертий етап. Удосконалення діяльності та функцій Національного 

банку України за наступними напрямами: розширення вибору інструментів та 

їх поліпшення для здійснення грошово-кредитної політики; підвищення ролі 

прогнозування в діяльності НБУ на макрорівні; зміни в процесі прийняття 

рішень з монетарної політики; удосконалення комунікаційної політики 

центрального банку. 

Отже, для досягнення стабільного економічного розвитку України цінова 

стабільність є ключовою умовою внаслідок економічних і соціальних втрат від 

інфляції. Впровадження політики інфляційного таргетування в Україні 

сприятиме стабілізації рівня інфляції, координації розвитку внутрішнього та 

зовнішнього секторів економіки, здешевленню довгострокових кредитних 

ресурсів.  
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Постановка проблеми. Інфляція є однією з найголовніших проблем 

економіки України, тому на сучасному етапі актуальними є питання щодо 

запровадження режиму інфляційного таргетування (ІТ) та вибору найбільш 

ефективного його виду для вітчизняної економіки. Враховуючи теперішню 

світову фінансово-економічну ситуацію, економічно розвинені країни 

намагаються підтримувати стабільність своїх національних валют і зниження 

рівня інфляції саме за допомогою режиму ІТ вже не один десяток років. Для 

України надзвичайно важливим є аналіз досвіду інших високорозвинених країн, 

щодо запровадження та використання методів ІТ в фінансово-економічній 

системі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питання 

використання режиму інфляційного таргетування в інших країнах світу 

займалися такі науковці як Крючкова І.П., Кузнецов О.В., Макаренко М.І., 

Мельник К.К., Петрик О.І., Хмелівська Н.Г. та інші. 

Мета. Проаналізувати процес впровадження режиму ІТ в економічних 

системах інших країн світу та запропонувати шляхи щодо розгортання даного 

процесу в економіці України. 

Результати дослідження. Таргетування інфляції як механізм стабілізації 

і підтримання внутрішньої вартості національної валюти застосовується більше 

двадцяти років. Уперше було запроваджене в Новій Зеландії у 1990 р. Сьогодні 

цей монетарний режим використовують понад 30 країн світу [1]. Кожна з країн 

запроваджувала режим ІТ з різними показниками інфляції в країні, зокрема 

найбільший показник на момент впровадження режиму був в Перу – 43%, Чилі 

– 29%, а з найнижчим показником запровадили режим ІТ такі країни як Таїланд 
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– 1,5%, Швейцарія – 2%, Швеція – 3% [2]. В Україні рівень інфляції на кінець 

2014 р. досягнув показника 30% та продовжує зростати [5]. 

 Як свідчать емпіричні дослідження в країнах, що таргетують інфляцію, не 

вдалося досягти нижчого її рівня в абсолютному вимірі, ніж у країнах, які 

застосовують інші монетарні режими. У 1992 році, після девальвації фунта 

стерлінгів в Великій Британії, новий уряд надав Банку Англії право самостійно 

визначати рівень базової відсоткової ставки рефінансування. За встановленою 

процедурою цільовий рівень інфляції затверджується щороку, а Банк Англії 

щоквартально оприлюднює інфляційний звіт (Inflation Report), в якому 

детально з’ясовано дії монетарної політики, спрямовані на дотримання 

цільового рівня інфляції та підтримку економічної політики уряду, щодо 

забезпечення макроекономічної стабільності, зростання і зайнятості. Також 

Банк Англії під час обрахунку рівня інфляції бере до уваги не формулу індексу 

роздрібних цін, а формулу індексу споживчих цін (ІСЦ), оскільки остання веде 

до зниження загального рівня інфляційних очікувань приблизно на 0,5% 

щороку [1]. Аналогічну ситуацію з девальвацією національної валюти можна 

спостерігати в Україні на сьогоднішній день. 

 Чилі, яка мала досвід гіперінфляції, запровадила режим ІТ у 1991 році, 

коли рівень інфляції становив 28% на рік. Протягом 10-річного перехідного 

періоду, який супроводжувався низкою економічних та соціальних реформ, 

інфляцію було знижено до 3%. Починаючи з 2002 року в Чилі перейшли до 

повного ІТ з цільовим діапазоном 2-4%. Україна також має досвід 

гіперінфляції, як і Чилі. У Польщі перехідний період тривав 6 років. За цей час 

було успішно проведено економічні реформи, що дозволило знизити інфляцію з 

11,7 до 1,5-3,5%. При цьому ВВП у цих країнах зростав щороку в середньому 

на 6 і 5% відповідно [3]. 

 З 1998 року Національний банк Чехії запровадив режим ІТ. На 

початковому етапі таргетувалася «чиста» інфляція, причому спершу 

встановлювалися короткострокові (на рік) інфляційні цілі з тенденцією до їх 

поступового зниження. Пізніше, з метою налагодження ефективних 

комунікацій з громадськістю, використовували показник ІСЦ. Слід визнати, що 
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близькість стабільної та економічно великої єврозони об'єктивно сприяли такій 

ситуації [4].  

 В Україні необхідно насамперед: 1) провести низку практичних 

економічних реформ; 2) вдосконалити монетарну політику щодо зміцнення 

національної валюти; 3) через впровадження режиму ІТ, встановлювати 

щорічні інфляційні цілі та сприяти їх поступовому зниженню; 4) співпрацювати 

з більш стабільними та розвиненими економіками інших держав та їх союзів. 

Висновки. Отже, на сьогоднішній день в Україні відбувається знецінення 

національної валюти, що супроводжується неконтрольованим підвищенням 

рівня інфляції та спричинює підвищення загального рівня цін, ріст безробіття. 

Уряд не проводить ефективних соціальних та економічних реформ щодо 

вирішення даних проблем. Перехід до режиму ІТ в Україні передбачає аналіз 

досвіду країн, що вже запровадили дану політику, зокрема Польщі, Чехії, адже 

їхні економіки мають подібний шлях розвитку з українською. 

 

Список використаних джерел 

1. Кузнецов О.В. Інфляційне таргетування як механізм стабілізації цін у 

Великій Британії // О. Кузнецов // Банківська справа. – 2009. - №6. – С.40-

50 

2. Петрик О.І. Монетарний розвиток України [Текст]: навч. посібник / О.І. 

Петрик. – К.: УБС НБУ, 2010. – 231 с. 

3. Семенова Ю.С. Таргетування інфляції: світовий досвід та можливості 

застосування в Україні / Ю.С. Семенова // Формування ринкових 

відносин в Україні. – 2008. - №1. – С.10-14 

4. Петрик О.І. Інфляційне таргетування після кризи: міжнародний досвід / 

О.Петрик, А. Даниленко // Вісник НБУ. – 2012. - №10. – С.15-13 

5. Рівень інфляції (Україна) за 2000-2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://index.minfin.com.ua/index/infl/?2015 

 

 

 

http://index.minfin.com.ua/index/infl/?2015


48 

УДК 336.748.12  

ТАРГЕТИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИИ. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Торшинина О.П. 

Научный руководитель: д.э.н. Боярко И.Н. 

Институт магистерского и последипломного образования  УБД НБУ (г. Киев) 

 

Вопрос таргетирования инфляции последнее время стоит остро не только в 

Украине, но и по всему миру. Это обусловлено, в первую очередь, 

дискуссионностью проблемы эффективности данного процесса в связи с 

неоднозначностью полученных результатов в разных странах и межстрановыми 

особенностями введения данного режима.  

Отдельные аспекты теории и методологии таргетирования инфляции 

изучались отечественными и зарубежными учеными и практиками, в том числе 

М.Кингом[1], Д. Криворотовым [2], В. Мищенко [3], Дж. Хэммондом[4] и др. 

Однако вопрос эффективности, преимуществ и недостатков его применения в 

странах с развивающейся экономикою требует дальнейших исследований. 

Задача нашего исследования – обоснование целесообразности применения 

Национальным банком Украины политики таргетирования инфляции как 

механизма преодоления последствий современного финансово-экономического 

кризиса на основе выделения ее преимуществ и недостатков с учетом 

позитивного и негативного мирового опыта. 

Таргетирование инфляции – монетарный режим, предусматривающий 

ответственность центрального банка за соблюдение провозглашенного 

значение официального показателя инфляции (таргета) в течение 

определенного периода времени [3]. Ответственность центрального банка 

обусловлена возможностью использования любых инструментов монетарной 

политики, в случае угрозы несоблюдения определенного значения таргета. 

М. Кинг [1] выделяет два элемента системы инфляционного 

таргетирования: 1) точный среднесрочный численный таргет инфляции; 2) 

реакция на экономические шоки в краткосрочной перспективе. 
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Обязательные элементы, определяющие таргетирование инфляции [4]: 1) 

безусловная целенаправленность денежно-кредитной политики на обеспечение 

стабильности цен; 2) публичность и гласность основных количественных 

целевых параметров политики; 3) высокий уровень обоснованности целевых 

параметров инфляции и используемых инструментов; 4) прозрачность; 5) 

эффективное функционирование механизмов подотчетности и контроля. 

В силу того, что политика таргетирования инфляции в основном 

применялась на практике в развитых странах, что позволило сформировать 

соответствующую базу статистическую базу данных показателей, 

характеризующих ее эффективность в таких экономиках, в литературе реже 

рассматриваются рекомендации по оптимальному уровню инфляции в 

развивающихся странах и странах с возникающими рынками. При этом эффект 

Балассы-Самуэльсона [4] подразумевает, что оптимальная инфляция в этих 

странах должна быть немного выше, чем в промышленно развитых странах. 

Мировой опыт показывает, что механизм таргетирования инфляции более 

предсказуем и эффективен при условии, что экономика мощна и 

сбалансирована. В случае с развивающимися странами и странами, 

ориентированными на добычу и экспорт сырья, это рискованный и плохо 

предсказуемый шаг. Бразилия, где соответствующая политика применяется с 

1999 года, стала одной из немногих стран с формирующимся рынком, 

удержавших инфляцию в целом в соответствии со своими целевыми 

показателями в период роста и спада цен на биржевые товары в 2008-2009 году. 

С 2005 года инфляция потребительских цен находилась в диапазоне 2 

процентных пунктов от заданного правительством целевого показателя на 

уровне 4,5 процента. 

Можно выделить следующие недостатки и проблемы, сопровождающие 

применение инфляционного таргетирования [5]: 1) инфляция зависит от 

множества факторов, которые недостаточно контролируются центральными 

банками; 2) большая сосредоточенность денежно-кредитной политики на 

достижении целевого параметра инфляции может привести к игнорированию 
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других макроэкономических показателей; 3) проблема выбора конкретного 

индекса цен в качестве целевого параметра.  

Выводы. Таким образом, таргетирование инфляции имеет свои 

положительные и негативные особенности, которые необходимо учитывать при 

принятии решения относительно введения данного процесса в экономику 

Украины. Положительный результат таргетирование может иметь при 

подъемах и на пиках экономического цикла страны, но не является 

эффективным при спаде и на стадии депрессии из-за низкого уровня 

регулируемости рынка. 
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Забезпечення стабільного рівня цін є однією із основних функцій 

центральних банків багатьох країн, що свідчить про їх відповідальність за 

забезпечення сталого економічного зростання, створення стабільного 

середовища для підприємницької діяльності. 

У 2014 році в Україні активізувалась дискусія щодо необхідності змін у 

грошово-кредитній політиці, зокрема переходу до таргетування інфляції. При 

цьому різними дослідниками наводиться багато аргументів як на користь 

нового монетарного режиму, так і проти нього. Це зумовлює актуальність 

питання порівняння потенційних переваг та недоліків для економіки України 

внаслідок впровадження режиму інфляційного таргетування. Метою 

дослідження є визначення основних переваг та недоліків режиму інфляційного 

таргетування, а також окреслення загроз, які можуть виникнути під час його 

впровадження. 

Аналізуючи досвід країн, які впровадили даний монетарний режим, можна 

дійти висновку, що він не може подолати усі економічні проблеми в державі, а 

деякі з них можуть навіть загостритись, якщо країни приймуть цей режим без 

попереднього виконання необхідних передумов. 

На основі дослідження наукових положень науковців та практиків, серед 

переваг режиму таргетування інфляції виділяємо наступні:  

1) на відміну від фіксованого валютного курсу, інфляційне таргетування 

дозволяє сконцентрувати монетарну політику на внутрішній ситуації та 

відповідати на внутрішні шоки [1];  
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2) встановлення чіткої інфляційної цілі збільшує відповідальність 

центрального банку і таким чином мінімізує вплив уряду на монетарну 

політику;  

3) у випадку невдачі монетарної політики, економічні втрати за режиму 

таргетування інфляції нижчі, ніж за інших режимів;  

4) інфляційне таргетування дозволяє швидше та надійніше обмежити 

інфляційні очікування.  

Водночас, даний режим має і низку недоліків, серед яких основними є 

наступні:  

1) інфляційне таргетування призводить до зростання волатильності 

валютного курсу, а отже - до фінансової нестабільності;  

2) інфляційне таргетування, з одного боку, надто жорстке, оскільки 

зобов’язання будь-якою ціною досягнути поставленої інфляційної цілі може 

призвести до негативного впливу на економічне зростання. З іншого ж боку, 

інфляційне таргетування дає занадто багато свободи центральному банку – це 

протилежний крайній випадок, який передбачає право центрального банку на 

власний розсуд вирішувати, коли повертати інфляцію у запланований 

проміжок, а також право змінювати інфляційну ціль не додає надійності цій 

інституції [1]. 

Інфляційне таргетування не працює у тих країнах, які не виконують 

необхідних передумов і внаслідок чого можуть виникнути певні загрози. 

Однією з них є стагнація економічного розвитку. На сьогодні перед 

Україною стоїть завдання уникнути дефолту, і надалі - економічного зростання. 

Причому важливим є не тільки зростання ВВП, а й збільшення темпів його 

приросту, що, в свою чергу, потребує нарощення грошової маси в обороті і, 

відповідно, буде провокувати зростання цін у країні. З іншого боку, цінова 

стабільність є фактором, що унеможливлює (ускладнює) досягнення такої цілі, 

як економічне зростання, оскільки зменшує грошову масу в обороті і стримує 

підприємницьку активність та економічне зростання в країні [2]. 

Окрім вищезгаданої загрози, при запровадженні інфляційного 

таргетування та вільного курсоутворення суб'єкти зовнішньоекономічної  
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діяльності зіткнуться з ризиками можливих втрат через курсові коливання і 

вимушені будуть перекладати свої цінові ризики на кінцевого споживача 

шляхом підвищення цін на власні товари і послуги. Це, в свою чергу, 

провокуватиме „інфляцію витрат” в українській економіці та нівелюватиме 

результати режиму таргетування інфляції. 

Також запровадження вільного курсоутворення може спровокувати 

активізацію спекуляцій на валютному ринку, що, в свою чергу, сприятиме ще 

більшим коливанням валютних курсів та порушенню цінової стабільності в усіх 

секторах економіки, зменшуючи результати режиму таргетування інфляції [2]. 

В останні роки Національний банк України розглядає питання щодо 

запровадження стабілізаційної програми, що базується на зменшенні темпів 

інфляції. Представники НБУ не одноразово заявляли, що докладатимуть 

відповідних зусиль для переходу до таргетування інфляції. Однак, 

впровадження в Україні цього режиму має на своєму шляху ряд перешкод, 

особливо в сучасних умовах кризи [1]. Тому доцільність впровадження даної 

монетарної політики наразі є досить сумнівною. 

Отже, як свідчить світовий досвід, стратегія інфляційного таргетування 

завдяки створенню відповідних умов допомогла країнам із перехідною та 

ринковою економіками досягти значних успіхів в управлінні інфляцією і 

стимулюванні економічного розвитку. Впровадження режиму інфляційного 

таргетування в Україні є доцільним лише після стабілізації економічної ситуації 

в країні.  
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