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Інвестиційний селенг є однією з нових форм залучення інвестиційних 
ресурсів. Селенг є специфічною формою зобов'язання, що складається в переда-
чі власником (юридичними та фізичними особами) прав щодо користування та 
розпорядження його майном за певну плату. Як майно можуть виступати будів-
лі, споруди, обладнання, сировина і матеріали, грошові кошти, цінні папери, а 
також продукти інтелектуальної і творчої праці. У зарубіжній практиці селенг 
перетворився на один з важливих інструментів фінансування інвестицій в різ-
них сферах бізнесу. 

Іншим значним джерелом оновлення основного капіталу виступає систе-
ма державної підтримки підприємств. Використовуючи стимулювальні функції, 
держава може успішно вирішувати як макроекономічні проблеми, так і спону-
кати суб'єктів до самостійного розвитку у визначеному напрямі на основі їх 
економічних інтересів. Бюджетне стимулювання підприємств є одним із голов-
них факторів, що сприяє проведенню процесу модернізації в максимально ко-
роткі терміни і на якісному рівні. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Розроблення та 
поступове впровадження концептуальних засад модернізації дасть змогу забез-
печити зосередженість фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів 
суб'єктів господарювання для вирішення визначеної проблеми та досягнення 
поставленої мети. Перспективи подальших досліджень, у цьому напрямі, поля-
гають в розробці заходів щодо модернізації виробництва та активізації інвести-
цій в основний капітал за видами економічної діяльності тих галузей, які займа-
ють вагому частку у формуванні основного капіталу регіону. 
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Берлинг Р.З., Лыса О.И. Концептуальные основы осуществления мо-
дернизации основного капитала региона 

Рассмотрены и проанализированы концептуальные вопросы эффективности мо-
дернизации и использования основного капитала, который является одним из важ-
нейших элементов производства на предприятиях. Отмечено, что проблема модерниза-
ции и инновационного развития экономики предполагают поиск новых подходов к 
практической реализации обновления основного капитала. Одним из главных факторов 
риска модернизации экономики является большая степень изношенности парка машин 
и оборудования. Поэтому проблема эффективного обновления активной части основно-
го капитала в этой ситуации приобретает первостепенное значение. В настоящее время 
актуальным остается формирование новой концепции модернизации основного капита-
ла региона и предприятий, расположенных в его пределах. Определены основные нап-
равления модернизации основного капитала и предложены источники финансирования 
данных мероприятий. 

Ключевые слова: основной капитал, модернизация, основные средства, капитал. 
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Berling R.Z., Lysa O.I.  Some Conceptual Foundations for Modernization 
of Fixed Capital of the Region 

Some conceptual issues of modernization and efficiency of capital use that is one of the 
most important elements of the enterprise' production are considered and analysed. It is noted 
that the problem of modernization and innovative development of the economy includes the 
search for new approaches to practical implementation of renewal of fixed capital. One of the 
main risk factors of economic modernization is a large degree of deterioration of fleet vehic-
les and equipment. Therefore, the problem of efficiently updating the active part of the capital 
stock in this situation is of primary importance. Currently, the actual formation of the new 
concept is the modernization of fixed capital region and the businesses that are located within 
it. The article defines the main directions of modernization of fixed capital and proposed sour-
ces of financing these activities. 

Key words: capital, modernization, fixed capital, enterprise, deterioration. 
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ПЕРЕХІД ДО ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ 
У міжнародній практиці одним з найефективніших методів боротьби з інфля-

ційними процесами є інфляційне таргетування. Уряд України вирішив, що в теперішній 
економічно та політично нестабільній ситуації для України перехід до інфляційного 
таргетування допоможе побороти наслідки інфляційних процесів. НБУ почав поступо-
вий перехід до інфляційного таргетування ще в 2011 р. Відтоді вже вдалося досягти 
певних результатів, а саме знизити інфляцію до 0,6 %, станом на лютий 2014 р. У робо-
ті основну увагу приділено аналізу результатів від застосування інфляційного таргету-
вання в Україні, розглянуто досвід міжнародних країн, які застосовували інфляційне 
таргетування, проаналізовано переваги та ризики цього режиму та перспективи його 
подальшого застосування в Україні. 

Ключові слова: інфляція, таргетування, економічний розвиток, валютний курс. 

Постановка проблеми. Для розвитку економіки будь-якої країни одним 
з першочергових завдань є забезпечення стабільності грошової одиниці. Реалі-
зації цього завдання перешкоджають кризові явища, зокрема інфляційні проце-
си в економіці. Інфляція є атрибутом суспільства, що розвивається відповідно 
до ринкових законів. Інфляційні процеси не зникають і не перетворюються в 
будь-яке інше економічне явище, а перебувають у тому чи іншому стані залеж-
но від характеру економічної ситуації. Оскільки в Україні нестабільні економіч-
ні і політичні умови, то збільшується ймовірність економічного спаду. 

В Україні за стабільність грошової одиниці відповідає Національний банк 
України, який протягом останніх років здійснює поступовий перехід до такого 
монетарного режиму, як інфляційне таргетування, який у міжнародній практиці є 
одним з найефективніших методів внормування інфляційних процесів. 

Аналіз останніх досліджень. Публікацій, в яких досліджують питання 
таргетування інфляцій, є чимало. Проблему вивчають у різних аспектах. Інфля-
ційне тагетування досліджували такі дослідники, як В.В. Карцева, А.О. Гунсь-
кий, В.Г. Кучерук, Б.І. Мойсеєнко, О. Питльована. Вони приходять до різних 
висновків у своїх дослідженнях. Деякі економісти вважають за недоцільне вве-
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дення такого режиму, інші, навпаки, вважають інфляційне таргетування найоп-
тимальнішим інструментом у боротьбі з інфляцією в Україні на цьому етапі. 

Мета роботи – проаналізувати досвід застосування інфляційного тарге-
тування в Україні, а також перспективи його подальшого використання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі еконо-
мічного розвитку Україна потребує дієвих методів подолання кризових явищ в 
економіці. Одним з таких явищ є інфляція. Як показує міжнародний досвід ба-
гатьох країн, ефективним інструментом у боротьбі з інфляційними процесами є 
інфляційне таргетування (далі – ІТ). ІТ – це монетарний режим, за якого цен-
тральний банк бере на себе відповідальність за дотримання значення офіційно-
го показника інфляції протягом визначеного часу. 

Впровадження ІТ в Україні, з урахуванням економічно та політично нес-
табільної ситуації, складається з двох етапів: етап дезінфляції, спрямований на 
зниження інфляції до оптимального рівня; етап цінової стабільності, метою яко-
го є утримання інфляції на оптимальному рівні в майбутньому. У 2011 р. управ-
ління НБУ оголосило, що Україна буде поступово переходити до впровадження 
ІТ. Початкова мета НБУ у 2011 р. була утримати показник інфляції на рівні 
5 %. На сьогоднішній 2014 р. можна констатувати перевершення цієї мети. На 
початку лютого 2014 р. індекс інфляції становить 0,6 %. Динаміку індексу ін-
фляції з 2000 по 2014 р. зображена в таблиці. 

Табл. Індекси інфляції з 2000 по 2014 р. 
Рік  Значення індексу інфляції, % 

2000 125,8 
2001 106,1 
2002 99,4 
2003 108,2 
2004 112,3 
2005 110,3 
2006 111,6 
2007 116,6 
2008 122,3 
2009 112,3 
2010 109,1 
2011 104,6 
2012 99,8 
2013 100,5 

2014 (2 місяці) 100,8 

Як видно з табл., у 2012 р. Україна досягла дефляції в 99,8 %, чого не 
спостерігалось з 2002 р. Таким чином, можна сказати, що перший етап впрова-
дження інфляційного таргетування розпочато і досягнуто оптимального рівня 
інфляції. Проте, стабільність грошової одиниці виражає не тільки індекс інфля-
ції. Дуже важливим є курс іноземних валют відносно гривні. На сьогодні один 
долар коштує понад 9 грн, що вже майже дорівнює значенню у період світової 
фінансової кризи. Курс валют безпосередньо впливає на рівень цін у державі, 
тому вкрай важливо забезпечити найближчий показник до вартості валют пере-
дових країн світу [1]. 
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Експерти Міжнародного валютного фонду стверджують, що Україні, з 
урахуванням її економічно нестабільної ситуації, потрібно виконати низку умов 
для переходу до ІТ, а саме: інституціональна незалежність центрального (наці-
онального) банку; високий рівень кваліфікації аналітиків та надійна статистич-
на 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 віль-
ними, економіка має бути вільною від коливань цін на експорт сировини та ва-
лютного курсу, а також мінімальний рівень доларизації; розвинена фінансова 
система, для забезпечення стабільності якої необхідно мати стійку банківську 
систему і розвинений фінансовий ринок [2, c. 136]. 

Теперішня ситуація у країні показує, що перші дві умови фактично ви-
конані, проте потребують підсилення. Через політично нестабільну ситуацію в 
країні, яку можна спостерігати останнім часом, Національний банк України не 
може повноцінно використовувати фінансові інструменти для активізації впли-
ву на інфляційні процеси, хоча ми і спостерігаємо досягнення оптимального 
значення інфляції. 

Рівень інфляції в Україні на цей час розраховують нераціонально, ос-
кільки не враховують соціальні фактори (доходи різних верств населення та со-
ціальних груп). Дуже важливим для виконання другої умови є удосконалення 
методів прогнозування інфляції, оскільки зараз підхід не є диференційованим 
до розрахунку індексу споживчих цін. Тобто, потрібно враховувати, що інфля-
ція по-різному впливає на різні прошарки населення. 

Виконання третьої умови є найбільш проблематичним для України, ос-
кільки передбачає незалежність економіки від цін на експорт, коливань валютно-
го курсу. Особливо нагально ця проблема постає саме сьогодні, за умов політич-
но та економічно нестабільної ситуації, коли в України великі зовнішні борги, а 
також Україна знаходиться на межі виборів нового уряду. Україна досі є не дос-
татньо інтегрованою у Європейський простір, незважаючи на те, що вже 
найближчим часом це може змінитися, але залежність від імпорту деяких галузей 
економіки може не зникнути (металургія, машинобудівна промисловість). Курс 
долара є важко прогнозованим, що ще більше ускладнює положення України. 

Досвід країн, які запровадили ІТ в умовах високої інфляції, свідчить, що 
на першому етапі ІТ центральній банк встановлює інфляційні цілі, що відпові-
дають побудованому дезінфляційному тренду, згідно з яким центральний банк 
знижує цільовий показник інфляції протягом певного перехідного періоду до 
оптимального рівня. Але для зниження інфляції лише запровадження режиму 
ІТ недостатньо, важливо передусім забезпечити підвищення рівня керованості 
інфляційним процесом шляхом проведення необхідних змін у соціальній, еко-
номічній, фінансовій та інших сферах вітчизняної економіки. З огляду на це, 
тривалість цього етапу буде залежати не тільки від поточного рівня інфляції та 
готовності суспільства і влади реалізовувати стратегію ІТ, але й від майбутніх 
змін в економіці [3, c. 10]. 
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Так, Чилі, яка теж мала негативний досвід гіперінфляції, запровадила ре-
жим ІТ у 1991 р., коли інфляція становила 28 % на рік. Протягом перехідного 
періоду, який супроводжувався низкою економічних та соціальних реформ і 
тривав десять років, інфляцію було знижено до 3 %. Починаючи з 2002 р., у Чи-
лі повністю перейшли до повного ІТ з цільовим діапазоном 2-4 %. У Польщі пе-
рехідний період тривав шість років. За цей час було успішно проведено еконо-
мічні реформи, що дало змогу знизити інфляцію від 11,7 до 1,5-3,5 %. При 
цьому ВВП у цих країнах зростав щороку в середньому на 6 і 5 % відповідно [4, 
c. 4]. Після досягнення бажаного рівня інфляції стає можливим перехід до нас-
тупного етапу ІТ – етапу цінової стабільності. На цьому етапі всі зусилля цен-
трального банку потрібно спрямовувати на підтримання інфляції на оптималь-
ному рівні. Як показує світовий досвід, оптимальний рівень інфляції для розви-
неної економіки є вищим за нуль, але не перевищує 3 %. 

У світовій практиці відомі такі форми інфляційного таргетування: 
● залежно від гнучкості: точкове, точкове з діапазоном відхилень, діапазонне з 
визначенням центральної точки та без визначення; 

● залежно від горизонту встановлення: короткострокове (1 рік), середньострокове 
(2-3 роки), довгострокове (більше 3 років), з невизначеним горизонтом; 

● залежно від початкових умов впровадження: повне, вибіркове, спрощене, суво-
ре, гнучке; 

● залежно від комбінації органів державного управляння, що приймають рішення 
про оголошення рівня інфляції: уряд у співпраці з центральним банком або цен-
тральний банк у співпраці з урядом; 

● залежно від можливості відхилення від встановлення цілі: безумовне або з виз-
наченими умовами [3, с. 10-11]. 
Дослідження досвіду застосування ІТ у світі, також ймовірних наслідків 

для економістів загалом дає змогу припускати, що запровадження цього режи-
му в Україні дасть змогу українській економіці у майбутньому отримати істотні 
позитивні відгуки. Також перехід до ІТ є пов'язаним з певними негативними 
сторонами через економічні умови в Україні на сучасному етапі. Такими пози-
тивними моментами інфляційного таргетування є: гарантування зрозумілого 
суспільного орієнтиру, контроль над прозорістю політики НБУ й Уряду, фор-
мування механізмів інспекції, врегулювання законодавчо взаємо відповідаль-
ності НБУ й Уряду за досягнення інфляційної цілі, що сприятиме зростанню 
ефективності керування інфляцією, створення передбачуваних умов для прова-
дження господарської діяльності, що є важливим для економічного зростання, 
можливість широкого вибору інструментів монетарної політики і відсутність 
розбіжностей між цілями монетарної політики. Але існують і негативні момен-
ти, а саме: утруднення досягання інфляційної цілі за необхідності збереження 
контролю над валютним курсом, зменшення ефективності використання грошо-
вої маси як інструменту монетарної політики в умовах істотного рівня долари-
зації економіки, лімітовані можливості НБУ застосування такого інструменту 
монетарної політики як проведення операцій на відкритому ринку через незрі-
лість ринку державних цінних паперів, неординарний влив облікової ставки 
НБУ на економічні процеси. 
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Висновки. Проаналізувавши статистичні дані України та статистичні 
дані міжнародних країн, можна побачити, що Україна, попри складну економіч-
ну ситуацію, має чудові шанси отримати хороші результати від застосування 
інфляційного таргетування. Досвід такої країни, як Чилі (інфляція в якій досяга-
ла 28 %), зокрема, показав, що інфляційне таргетування чудово підходить як 
розвиненим країнам, так і країнам з економікою, що розвивається. Головною 
перепоною, на нашу думку, що перешкоджає Україні розвивати її економіку, є 
політичний фактор. Проте, якщо уряд України зможе виконати всі необхідні 
умови, зокрема удосконалення економічної структури та фінансової системи, то 
можна буде очікувати максимально ефективного ефекту від застосування ін-
фляційного таргетування. 
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Виблый П.И., Горбова Х.В., Федак Б.А. Переход к инфляционному 
таргетированию в Украине 

В международной практике одним из самых эффективных методов борьбы с ин-
фляционными процессами является инфляционное таргетирование. Правительство Ук-
раины решило, что в нынешней экономически и политически нестабильной ситуации 
для Украины переход к инфляционному таргетированию поможет побороть послед-
ствия инфляционных процессов. НБУ начал постепенный переход к инфляционному 
таргетированию еще в 2011 г. С тех пор уже удалось достичь определенных результа-
тов, а именно снизить инфляцию до 0,6 %, состоянием на февраль 2014 года. В работе 
основное внимание уделено анализу результатов от применения инфляционного тарге-
тирования в Украине, рассмотрен опыт международных стран, которые применяли ин-
фляционное таргетирование, проанализированы преимущества и риски данного режима 
и перспективы его дальнейшего приложения в Украине. 

Ключевые слова: инфляция, таргетирование, економическое развитие, валютный 
курс. 

Viblyi P.I., Gorbova Kh.V., Fedak B.A. Transition to Inflation Targeting 
in Ukraine 

Inflation targeting is one of the most effective methods of dealing with inflation 
processes in the international practice. The government of Ukraine decided that in current 
economically and politically unstable for Ukraine situation, passing to inflation targeting will 
help to overcome the consequences of inflation processes. The National Bank of Ukraine be-
gan the gradual transition to inflation targeting in 2011. Some results like reducing the inflati-
on to 0,6 % by February, 2014, have been obtained since then. Special attention is devoted to 
the analysis of inflation targeting application results in Ukraine. The experience of internati-
onal countries that applied inflation targeting is examined. The advantages and risks of this 
mode and prospect of its further application in Ukraine are analysed. 

Key words: inflation, targeting, economic development, exchange rate, international 
practice. 

 




