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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

BDR – Base Discount Rate. 
BG FRS – Board of Governors Federal Reserve System. 
CE – Credit Easing. 
CPI – Consumer Price Index. 
DCGPI – Domestic Corporate Goods Price Index. 
DSGE – Dynamic Stochastic General Equilibrium. 
ECB – European Central Bank. 
FOMC – Federal Open Market Committee. 
FRB – Federal Reserve Bank. 
FRS – Federal Reserve System. 
GARCH-model – Generalized AutoRegressive Conditional 

Heteroscedasticity model. 
GDP – Gross Domestic Product. 
HICP – Harmonized Index of Consumer Price. 
JGB – Japan Government Bond. 
MPC – Monetary Policy Committee. 
NCB – National Central Bank. 
OMOs – Open Market Operations. 
QE1 – First Quantity Easing. 
QE2 – Second Quantity Easing. 
QE0 – Zero Quantity Easing. 
QQE – Quantitative and Qualitative (Monetary) Easing 
RPIX – Retail Price Index excluding mortgage interest payments. 
RPI – Retail Price Index. 
VAR – Vector Auto Regression model. 
VEC – Vector Error-Correction Model. 
VLTROs – very long-term refinancing operations. 
ZIRP – (near) zero interest rate policy. 
БДС  базова дисконтна ставка. 
ВВП – внутрішній валовий продукт. 
ВМКА – великомасштабна купівля активів. 
ВНОС – валове нагромадження основного капіталу. 
ВОС – витрати на особисте споживання. 
ЄЦБ – Європейський Центральний Банк. 
ІРП – індикатор ринку праці. 
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ІРЦ – індекс роздрібних цін. 
ІСЦ – індекс споживчих цін. 
КГКП – Комітет з Грошово-кредитної Політики. 
КМУ – Кабінет Міністрів України. 
МВФ – Міжнародний валютний фонд. 
НБУ – Національний банк України. 
НЦБ – національні центральні банки Євросистеми. 
ОВР – операції на відкритому ринку. 
ОЯУ – облігації японського уряду. 
РВВП – реальний внутрішній валовий продукт. 
РЗН – рівень зайнятості населення. 
РК ФРС – Рада Керівників Федеральної Резервної Системи. 
УІСЦ – узгоджений індекс споживчих цін. 
ФКВР – Федеральний Комітет з Відкритого Ринку ФРС. 
ФРБ – Федеральний Резервний Банк. 
ФРР-модель – модель Федеральної Резервної Ради ФРС США. 
ФРС – Федеральна Резервна Система США. 
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ВСТУП 

В сучасних умовах розвитку світової економіки, взагалі, і 
фінансового сектора, зокрема, для більшості центральних банків країн 
світу приоритетною метою реалізації власної грошово-кредитної 
політики постає забезпечення економічної активності – у вигляді 
сталого виробництва і зайнятості – на фоні стабільності цін. Мета 
цінової стабільності полягає у забезпеченні загального рівня цін в 
економіці, що означає уникнення як інфляції, так і дефляції. 
Стабільність цін сприяє досягненню високих рівнів економічної 
активності та зайнятості через: 1) підвищення прозорості механізму 
ціноутворення; 2) зниження премії за інфляційний ризик, як складової 
процентних ставок; 3) уникнення непродуктивної діяльності під 
страхування від негативного впливу інфляції або дефляції; 4) зниження 
створюваних інфляцією або дефляцією негативного впливу на 
економічну поведінку податкових і соціальних систем безпеки; 
5) запобігання довільного перерозподілу багатства і доходів в результаті 
несподіваної інфляції або дефляції; 6) сприяння фінансовій стабільності. 

Знаходиться у фарватері наведених сучасних світових тенденцій 
реалізації власної грошово-кредитної політики і найбільш потужна 
економіка світу – США. Так, згідно заяви Ради Керуючих Федеральної 
Резервної Системи (Board of Governors of the Federal Reserve System) 
«Про цілі більш довгострокової перспективи і стратегію грошово-
кредитної політики» (у редакції від 28 січня 2014 р.), Федеральний 
Комітет з Відкритого Ринку (The Federal Open Market Committee) – у 
подальшому ФКВР – підтверджує своє рішення, щодо інфляції на рівні 
2% (як річної зміни цінового індексу витрат на особисте споживання 
для всіх товарів), що є найбільш послідовним для довгострокової 
перспективи. Чітке визначення такої цільової інфляції для 
громадськості допомагає зберегти чітко закріплені довгострокові 
інфляційні очікування, тим самим сприяючи зміцненню стабільності цін 
і помірних довгострокових процентних ставок та підвищенню здатності 
Федеральний Комітет з Відкритого Ринку (ФКВР) сприяти 
максимальній зайнятості в умовах значних економічних потрясінь [1]. 

Не залишається осторонь наведених сучасних світових тенденцій 
досвід проведення Євро-системою (до складу якої входить 
Європейський Центральний банк та національні центральні банки країн 
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Євросоюзу, що перейшли з національної валюти на євро) власної 
грошово-кредитної політики, головною метою якої є підтримання 
цінової стабільності. Останнє закріплено в Договорі про 
Функціонування Європейського Союзу (Договір), статтею 127. [2] 
Договір встановлює чітку ієрархію цілей Євро-системи, призначає 
першорядне значення для цінової стабільності і визначає, що 
забезпечення останньої є найбільш важливим внеском грошово-
кредитної політики для досягнення сприятливого економічного 
середовища і високого рівня зайнятості. У той же час, якщо Договір 
чітко визначає головну мету діяльності ЄЦБ, то він не дає точного 
визначення, що означає цінова стабільність. Так, Рада керівників ЄЦБ 
оголосила кількісне визначення цінової стабільності наступним чином: 
«Цінова стабільність визначається як річне збільшення узгодженого 
індексу споживчих цін (Harmonised Index of Consumer Prices) в зоні євро 
нижче 2%». Рада керівників ЄЦБ також уточнює, що, переслідуючи 
стабільність цін, вона спрямована на підтримку темпів інфляції нижче, 
але з наближенням до 2% у середньостроковій перспективі. [3] 

Інший локомотив світової економіки – Японія – також не 
залишається осторонь сучасних світових тенденцій у проведенні 
монетарної політики. Так, закон « Про Банк Японії» зазначає, що 
грошово-кредитна політика Банку Японії повинна бути спрямована на 
досягнення стабільності цін, тим самим сприяючи здоровому розвитку 
національної економіки. Стабільність цін є важливим фактором, 
оскільки воно забезпечує основу для економічної діяльності в країні. В 
умовах ринкової економіки, окремі особи і фірми приймають власні 
рішення стосовно споживання або інвестування, виходячи з цін на 
товари і послуги. Коли ціни коливаються, приватним особам і фірмам 
складно здійснити відповідні споживчі та інвестиційні рішення, і це 
може заважати ефективному розподілу ресурсів в економіці. 
Нестабільність цін також може спотворити розподіл доходів. [4]. 

Дотримується сучасних світових тенденцій і Банк Англії. Так, 
метою його грошово-кредитної політики є забезпечення цінової 
стабільності цінової стабільності – низького рівня інфляції – і з 
урахуванням цього підтримувати економічні цілі уряду, в тому числі 
зростання реального виробництва та зайнятості. Стабільність цін 
визначається урядом як цільовий показник інфляції у 2%. [5]. 

За таких умов глобальні зміни, які відбуваються сьогодні у 
світовій економіці, спонукають до пошуку нових підходів у вирішення 
проблем, пов’язаних із забезпеченням економічної активності – у 
вигляді сталого виробництва і зайнятості – на фоні стабільності цін, що 
досягається у більшості країн світу, як правило, за рахунок 
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використання монетарного трансмісійного механізму. Попри те, що 
головні рушії останньої економічної та фінансової кризи в Україні 
містилися поза монетарною сферою, з досвіду економічно розвинутих 
країн світу відомо, що саме монетарні засоби та методи відігравали 
одну з провідних ролей у стратегії і тактиці подолання кризових явищ. 
Отже, у перспективі розвитку посткризового світу використання 
монетарного трансмісійного механізму ставатиме дедалі найбільш 
актуальним. Це пов’язано, насамперед, з тим, що фіскальними і 
адміністративними методами можна корегувати короткострокові шоки 
та проводити ефективну макроекономічну політику, але у 
довгостроковій перспективі вибір належить за ефективною монетарною 
політикою, що ґрунтується на використанні дієвого монетарного 
трансмісійного механізму, вплив якого розпочинається із передачі 
імпульсів від змін інструментів грошово-кредитної політики на 
макроекономічні змінні через певні канали монетарної трансмісії. 

Центральні банки розвинених країн світу на регулярній основі 
здійснюють емпіричні дослідження дії передавального (трансмісійного) 
механізму грошово-кредитної політики – це пояснюється тим, що 
результати математичного моделювання дозволяють краще дослідити 
взаємозв’язки між фінансовим і реальним секторами економіки з метою 
визначення рішень щодо реалізації грошово-кредитної політики. Крім 
того, вони дозволяють отримати інформацію про особливості 
функціонування передавального (трансмісійного) механізму, що в 
кінцевому результаті дозволить зрозуміти, яким чином грошово-
кредитна політика центрального банку впливає на економіку в цілому.  

У цьому досліджені основну увагу було приділено проблемам 
реалізації грошово-кредитної політики центральними банками 
провідних країн світу та НБУ. Метою наукового дослідження є 
виявлення та емпіричне підтвердження ефектів впливу інструментів 
грошово-кредитної політики на економічну активність країни та цінову 
стабільність. на основі побудови регресійних і авторегресійних моделей: 
векторних моделей авторегресії (VAR-моделі) та / або векторних 
моделей корекції регресійних залишків (VEC-моделі). 

Для досягнення поставленої мети було визначено наступні 
завдання дослідження: 

– проаналізувати сучасний досвід реалізації основним 
центральними банками власної грошово-кредитної політики; 

– на основі побудови регресійних і авторегресійних моделей – 
векторних моделей авторегресії (VAR-моделі) та / або векторних 
моделей корекції регресійних залишків (VEC-моделі) – оцінити вплив 
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грошово-кредитної політики на економічну активність і цінову 
стабільність; 

– обґрунтувати основні напрями впливу на економічну активність 
і цінову стабільність в Україні. 

Об’єктом дослідження є реалізація власної грошово-кредитної 
політики основними центральними банками і НБУ. 

Предмет дослідження – теоретичні, методичні і практичні 
питання реалізації грошово-кредитної політики на сучасному етапі 
розвитку. 

У результаті проведеного дослідження одержано такі результати: 
– встановлено відсутність за сучасних умов єдиного ставлення 

серед економістів-теоретиків та економістів-практиків до структури та 
функціонування передавального (трансмісійного) механізму грошово-
кредитної політики; 

– визначено на сучасному етапі розвитку особливості реалізації 
грошово-кредитної політики ФРС, ЄЦБ, Банком Японії і Банком Англії 
у вигляді використання кількісного пом’якшення та зниження 
процентних ставок, направлених у короткостроковій перспективі на 
стимулювання зростання виробництва і зайнятості при стабільних цінах; 

– за результатами економетричного моделювання кількісно 
оцінено вплив основних елементів передавальних (трансмісійних) 
механізмів на показники реального сектора виробництва, зайнятість і 
цінову стабільність; 

– з огляду на результати дослідження зроблено застереження, що 
не варто перебільшувати роль монетарних чинників як основних 
факторів впливу на цінову стабільність і економічну активність; 

– запропоновано основні напрями впливу з метою забезпечення 
зростання економічної активності на фоні цінової стабільності в Україні. 

У цілому результати проведеного дослідження дозволяють краще 
оцінити об’єктивні можливості НБУ щодо реалізації власної грошово-
кредитної політики. А запропоновані у науковій роботі заходи 
сприятимуть підвищенню економічної активності і забезпеченню 
цінової стабільності в умовах України. 
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РОЗДІЛ 1. 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ  

ЦЕНТРАЛЬНИМИ БАНКАМИ 

1.1 Сутність, цілі, структура та види  
грошово-кредитної політики 

З метою більш чіткої ілюстрації сутності та особливостей 
грошово-кредитної політики, що реалізується центральними банками, 
логічно розпочати дослідження з аналізу визначень, які надаються 
зарубіжними авторами найбільш популярних економічних підручників. 
Грошово-кредитна (монетарна) політика – це управління пропозицією 
грошей і процентними ставками [6]. Грошово-кредитна політика – 
державна політика, яка впливає на кількість грошей, що знаходяться в 
обігу [7]. Грошово-кредитна політика полягає у зміні грошової 
пропозиції, направленої на стабілізацію сукупного обсягу виробництва, 
зайнятості і рівня цін [8]. Розгляд наведених визначень грошово-
кредитної політики пояснюється не тільки вагомим авторитетом їх 
авторів серед світової економічної спільноти, а й намаганням дослідити 
еволюційний розвиток ставлення з боку економістів-теоретиків і 
економістів-практиків до проблематики реалізації грошово-кредитної 
політики. 

У той же час, не зважаючи на величезний авторитет наведених 
авторів, їхні визначення грошово-кредитної політики є не повними і не 
зовсім відповідають сучасним реаліям. Так, на думку автора, логічно 
було б визначити дану категорію наступним чином. Грошово-кредитна 
політика – це сукупність заходів з управління обсягами грошових 
коштів в обігу і рівнями процентних ставок, що здійснюються 
центральним банком, з метою впливу на сукупний обсяг виробництва, 
зайнятість і рівень цін.  

Наступним важливим моментом в досліджені ставлення 
зазначених авторів до реалізації грошово-кредитної політики є те, що 
вони по різному ставляться до визначення її цілей. Так, Ф. С. Мішкін (F. 
S. Mishkin) виділяє шість основних цілей грошово-кредитної політики: 
високий рівень зайнятості, економічне зростання, стабільність цін, 
стабільність ставки процента, стабільність на фінансових ринках, 
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стабільність на валютному ринку [6]. У той же час, Е. Дж. Долан (E. G. 
Dolan), К. Д. Кемпбелл (C. G. Campbell) і Р. Дж. Кемпбелл (R. G. 
Campbell) визначають три групи цілей грошово-кредитної політики: 
вищі кінцеві цілі – забезпечення стабільності цін, повної зайнятості і 
зростання реального обсягу виробництва; тактичні цілі – задачі 
грошово-кредитної політики, що досягаються шляхом проведення 
послідовних операцій на відкритому ринку (наприклад, підтримка на 
незмінному рівні незалежних резервів); проміжні цілі – задачі грошово-
кредитної політики, в сутності яких знаходиться регуляція значень 
ключових економічних змінних на достатньо тривалих часових 
інтервалах (наприклад, контроль за постійністю зростання параметру 
М1) [7]. Тоді як, К. Р. Макконнелл (C. R. McConnell) і С. Л. Брю (S. L. 
Brue) основоположну мету кредитно-грошової політики визначають у 
тому, щоб допомогти економіці досягти такого загального рівня 
виробництва, для якого характерні повна зайнятість ресурсів та 
відсутність інфляції [8]. 

У випадку з визначенням цілей Ф. С. Мішкіним (F. S. Mishkin) 
виникають сумніви, стосовно доречності підтримки стабільності на 
валютному та фінансових ринках, а також стабільністю ставки процента, 
як основними цілями грошово-кредитної політики. Справа в тому, що 
операції на відкритому фінансовому і частково на валютному ринках (як 
буде показано нижче) визначають обсяги грошових коштів в обігу і 
рівні процентних ставок, будучи при цьому основними інструментами 
грошово-кредитної політики. Таким чином, некоректно відносити до 
цілей задачі підтримки інструментів грошово-кредитної політики у 
належному стані. У свою чергу, Е.Дж. Доланом (E. G. Dolan), К. Д. 
Кемпбеллом (C. G. Campbell) і Р. Дж. Кемпбеллом (R. G. Campbell) 
здійснена схожа помилка – вони під досягненням тактичних і 
проміжних цілей розуміють управління інструментами грошово-
кредитної політики. Найбільш вдало, на думку автора, до визначення 
переліку цілей підійшли К. Р. Макконнелл (C. R. McConnell) і С. Л. Брю 
(S. L. Brue), що підтверджується аналогічним ставленням до ціле 
покладання при проведені власної грошово-кредитної політики 
керівництва основних світових центральних банків: ФРС США, ЄЦБ, 
Банку Японії та Банку Англії [1; 2; 3; 4; 5]. 

Наступним важливим моментом в розумінні особливостей 
реалізації грошово-кредитної політики є її передавальний 
(трансмісійний) механізм (transmission mechanism of monetary policy), 
який Ф. С. Мішкін (F. S. Mishkin) визначає, як канали впливу пропозиції 
грошей на економічну активність. При цьому він визначає два типи 
емпіричних доказів впливу пропозиції грошей на економічну активність. 
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Доказ з використанням структурної моделі (кейнсіанський аналіз) – 
дозволяє перевірити вплив однієї змінної на іншу, шляхом побудови на 
основі емпіричних даних моделі, що пояснює механізми їх взаємодії і 
функціонує за наступною схемою: пропозиція грошей впливає на ставку 
процента, яка у свою чергу впливає на інвестиційні витрати, а вони 
потім впливають на сукупний випуск або сукупні витрати. Спрощений 
спосіб доказу (монетаристський аналіз) – передбачає дослідження 
впливу однієї змінної на іншу через розрахунок кореляції між ними [6]. 

У свою чергу, Е. Дж. Долан (E. G. Dolan), К. Д. Кемпбелл (C. G. 
Campbell) і Р. Дж. Кемпбелл (R. G. Campbell) визначають передавальний 
(трансмісійний) механізм, як процес, протягом якого грошово-кредитна 
політика здійснює вплив на рівень планових витрат. При цьому вони 
надають йому назву Кейнсіанський передавальний механізм. Останній 
працює за наступною схемою. Центральний банк (ФРС) здійснює 
купівлю цінних паперів, збільшуючи тим самим резерви банківської 
системи. Банки купують цінні папери і розширюють власні позикові 
портфелі, перетворюючи отримані резерви у активи, що приносять 
доход. Такі дії призводять до розширення пропозиції грошей. Але при 
любому існуючому рівні національного доходу фірми і 
домогосподарства забажають зберегти отримані гроші в своїх 
портфелях активів тільки при більш низькій процентній ставці. У свою 
чергу, зниження норми процентів, створене ростом пропозиції грошей, 
знижує альтернативну вартість інвестицій. По мірі зниження норм 
процента фірми і ділові підприємства збільшують планові інвестиції. 
Зростання планових інвестицій додається до загальних планових витрат 
і спочатку призводить до зменшення товарно-матеріальних запасів. 
Фірми реагують на це підвищенням випуску продукції, що збільшує 
рівень національного доходу. Підсумовуючи наведене, можна зробити 
наступний висновок – схема кейнсіанського передавального механізму 
має наступні щаблі: пропозиція грошей, норма процента, інвестиції, 
національний доход [7]. 

В той же час, К. Р. Макконнелл (C. R. McConnell) і С. Л. Брю 
(S. L. Brue) в процесі опису механізму реалізації грошово-кредитної 
політики навіть не згадують таку категорію, як передавальний 
(трансмісійний) механізм. 

За таких умов достатньо цікавим є ознайомлення з сучасним 
ставленням ФРС до принципу функціонування передавального 
механізму (див. рис.1), наданого асистентами віцепрезидента 
Федерального Банку Нью-Йорку Кеннетом Кюттнером (Kenneth N. 
Kuttner) і Патрісією Моссер (Patricia C. Mosser).Так, вказані автори 
статті виділяють шість каналів, через які здійснюється вплив операцій 
на відкритому ринку на сукупний попит. Канал процентної ставки є 
основним механізмом в роботі звичайної макроекономічної моделі і 
функціонує за наступним принципом: операції на відкритому ринку 
змінюють обсяги резервів комерційних банків, після чого зміна останніх 




