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на ринках капіталів. Зокрема, до основних інструмен-
тів залучення вітчизняними підприємствами коштів на 
міжнародних ринках капіталів належать облігаційні 
позики, залучення синдикованих та прямих кредитів. 
Проте сьогодні, зважаючи на невеликі розміри вітчиз-
няних банків, невелика кількість звертається за по-
зиками на міжнародні ринки. Також непопулярність 
зарубіжних позик можна обґрунтувати відсутністю за-
цікавленості іноземних інвесторів українськими банка-
ми. А тому запозиченнями на міжнародних ринках ка-
піталів займаються великі банки та банки, що активно 
нарощують ресурсну базу.

Також ознаками, що мотивують комерційні бан-
ки до виходу на міжнародні ринки капіталів, можна 
назвати репутаційні мотиви, диверсифікація джерел 
залучення коштів, можливість залучити дешевий ре-
сурс на довгий термін.

Аналіз показників існування іноземного капіталу 
в банківській системі свідчить, що відбувається від-
плив частки іноземного капіталу та скорочення кіль-
кості банків з іноземним капіталом. Згідно з динамі-
кою зовнішніх банківських запозичень стверджуємо, 
що пік запозичень припав на 2007 – 2009 роки, а 
сьогодні спостерігається спад рівня запозичень. 

В структурі зовнішніх банківських запозичень 
найбільшу частку становлять кредити. Другу за роз-

міром частку становлять облігаційні позики, надалі 
ідуть залучені на зовнішніх ринках депозити. Суттє-
ве зниження показав показник валютних облігацій-
них позик. 

Загалом сьогодні спостерігається спад активності 
банків на зовнішніх ринках, що насамперед спрово-
кований загальним економічних спадом. 
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У даній статті досліджено особливості інфляційних процесів в економіці України за 2008-2014 роки з деталізацією наслідків 
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Узагальнено особливості макроекономічної ситуації в Україні в 2014 році та запропоновано заходи щодо врегулювання інфля-
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Постановка завдання. В умовах глибокої фінан-
сової кризи економіки на тлі політичних подій ма-
кроекономічні показники України стрімко погіршу-

ються, що є загрозою не лише на державному рівні, 
а й на рівні кожного громадянина України. Постій-
на оцінка стану макроекономічної ситуації в країні 
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дозволяє здійснювати поточний контроль за зміною 
фінансових показників. Основним показником, що 
є свідченням про дисбаланси в економіки є підви-
щений рівень інфляції. Саме тому актуальним пи-
танням є вивчення поведінки інфляції та впливу її 
на всі сфери суспільного життя, оскільки оцінюю-
чи наслідки можливо розробити ряд антиінфляцій-
них заходів, що стануть поштовхом для стабілізації 
економічних процесів в державі. Враховуючи те, що 
економіка України підірвана ще й внутрішніми воєн-
ними конфліктами, які потребують значних коштів, 
завдання зі стабілізацією економіки посилюються і 
складнішають, що ще раз свідчить про актуальність 
даної теми.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ін-
фляція є важливим та складним економічним про-
цесом, тому увага багатьох економістів направлена 
в її напрямку. Останні публікації щодо досліджен-
ня інфляційних процесів в Україні, були здійснен-
ні Чайковською М.А, де досліджувалася динаміка 
зміни індекс споживчих цін протягом 2001-2013 ро-
ків, Ю.І. Ніколишином розглядалися закономірності 
розвитку інфляції в Україні за часи її незалежності, 
Л.А. Гришина досліджувала основні причини розви-
тку інфляційних процесів в Україні та світі тощо. 
Проте зі зміною економічних процесів та подій, від-
бувається і зміна впливу інфляції на суспільне життя 
поглиблюючи його чи навпаки. Саме тому постійний 
аналіз інфляційних процесів в економіці України та 
їх наслідків є зажди актуальним та невичерпаним. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Інфляція 2014 року є відмінною від інфля-
ції 2008 року, оскільки підкріплена воєнними діями 
на сході України, що посилює її вплив на суспільне 
життя українців та економічне життя держави. Тому 
оцінка впливу інфляції на соціально-економічну та 
банківську сфери потребує деталізації вивчення.

Постановка завдання. Метою даного дослідження 
є виявлення впливу інфляції на господарський сек-
тор економіки, зовнішньоекономічну діяльність, до-
бробут населення, банківський сектор з поглибленим 
вивченням реалії 2014 року.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інфля-
ція – це соціально-економічне явище, породжене дис-
пропорціями виробництва в різних сферах ринково-
го господарства. Вона є одним із найтяжчих проявів 
макроекономічної нестабільності. Економісти давно 
намагаються з’ясувати першопричини інфляції, щоб 

запропонувати ефективні методи боротьби з нею та 
її негативними соціально-економічними наслідками.

У світі немає країни, яка б в останні десятиліття 
тією чи іншою мірою не зазнала втрат від інфляції. 
Наслідки інфляції складні й різноманітні. Високий 
її рівень перетворюється на серйозну перешкоду для 
виробництва, спричинює економічну і соціальну на-
пруженість у суспільстві [5, с. 2].

Макроекономічна ситуація В Україні 2014 року 
характеризується підвищеним рівнем інфляції та 
девальвації національної валюти. Інфляція в пер-
шу чергу веде до знецінення заощаджень населення, 
які по суті є їх нагромадженою заробітною платою. 
І це знецінення відбувається рівно в стільки разів, 
на скільки підвищилися за цей час ціни. Саме через 
ці наслідки інфляція постійно перебувають в центрі 
уваги держави, громадськості, підприємців. Наслід-
ки інфляції поділяються на соціальні та соціаль-
но-економічні. Основними соціально-економічними 
наслідками є: спад виробництва, скорочення інвес-
тицій, девальвація гривні та інше. Особливо відчут-
но інфляція впливає на кредитну і грошову системи, 
державні фінанси, валютну систему, на платіжний 
баланс країни. У соціальній сфері відбувається пере-
розподіл доходів та багатства між різними верства-
ми суспільства: між тими, хто має фіксовані доходи 
(працівники, які одержують заробітну плату з бю-
джету, пенсіонери, студенти тощо) та фіксований 
відсоток від доходів, і тими, хто має товари та неру-
хомість на користь останніх; від кредиторів до борж-
ників; борги уряду перекладаються на платників по-
датку; скорочуються заощадження населення [3].

Усе це призводить до зростання безробіття, зни-
ження життєвого рівня всіх верств населення, поси-
лення соціальної напруженості в суспільстві.

Розглянемо як інфляція вплинула на соціально-
економічні процеси в Україні (табл. 1).

В табл. 1 згруповані основні соціально-економіч-
ні показники України. Дослідження впливу інфляції 
на кожний з них будемо здійснювати поетапно ви-
користовуючи темпи зростання абсолютних величин. 

Спочатку розглянемо динаміку внутрішнього ва-
лового продукту в умовах інфляції в Україні протя-
гом 2008-2014 років (рис. 1).

Як видно з рис. 1 у 2008 році індекс інфляції стано-
вив 122,3%, відповідно як наслідок у 2009 році динамі-
ка ВВП набрала тенденцій до зниження приросту. Так, 
якщо у 2008 році обсяг ВВП становив 948,1 млрд. грн., 

Таблиця 1
Основні соціально-економічні показники України за 2007-2014 роки [8]

Показник
Роки

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ВВП, млрд.грн. 720,7 948,1 913,3 1082,6 1314 1 411 1454,9 1345,8

Обсяг реалізованої промислової 
продукції (товарів, послуг), млрд. грн. 537,4 719 592 792,9 1008,3 1014,9 1006,3 1066,8

Індекс цін виробників, % 123,3 123 114,3 118,7 114,2 100,3 101,7 131,8

Експорт товарів, млн дол США 44448,9 63046,2 35602,9 46129,6 61950,2 63084,7 63312 53430

Імпорт товарів, млн дол США 54041,1 80757,1 40417,9 54087,6 74714,4 76860,7 76964 56756

Оборот роздрібної торгівлі, млрд. грн. 318,7 449,3 442,8 529,9 674,7 804,3 884,2 437,1

Середньомісячна заробітна плата, 
номінальна, грн. 1351 1806 1906 2239 3054 3025 3619 3534

Заборгованість із виплати заробітної 
плати, млн.грн. 668,7 1123,5 1473,3 1218,1 1105,5 950,5 1019,4 2366,9*

Рівень безробіття на кінець періоду,% 6,4 6,4 8,8 8,1 7,9 7,5 7,2 9,5

Наявний доход (номінальний), 
млрд.грн. 551,8 760,4 672,7 841,6 971,2 1149,2 1190,4 1211,4

Індекс інфляції,% 112,8 122,3 112,3 109,1 104,6 99,8 100,5 124,9
*– дані за січень-листопад 2014 року
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то у 2009 році – 913,3 млрд. грн, тобто темп зростання 
склав 96,3%. Вже в умовах посилення кризи 2014 року 
темп зростання ВВП становив 92,5%, при цьому індекс 
інфляції вище рівня 2008 року і становить 124,9%. Да-
ний рівень інфляції підкріплений падінням гривні по-
рівняно з доларом США в 4 рази. Крім того, події на 
сході України та анексія Криму зумовили різке змен-
шення ВВП, так як на сході країни розташовані гіган-
ти промислового виробництва. Так, якщо в 2013 році 
обсяг реалізованої промислової продукції Донецької 
та Луганської областей становив 273 млрд. грн., то в 
2014 році лише 207,9 млрд. грн. [8]. Крім того, суттєве 
падіння ВВП в 2014 році зумовлено зменшенням інвес-
тиційної активності, низьким рівнем зовнішнього по-
питу і різким скороченням внутрішнього попиту через 
падіння реальних доходів і реальної заробітної плати 
населення. 

Під дією зменшення внутрішнього споживчого 
попиту зменшуються темпи зростання обсягів вироб-
ництва (рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка приростів ВВП, обсягів 
виробництва та індексу інфляції у 2008-2014 роках 

(за даними табл. 1)

Під впливом пригнічення зовнішнього та вну-
трішнього попиту у 2014 році та в умовах прирос-
ту інфляції обсяги виробництва все ж таки зроста-
ють на 6% у 2014 році порівняно з 2013 роком. Це 
пов’язано з тим, що виробники під впливом валют-
них очікувань виробляли продукцію максимально 
використовуючи залишки запасів, при чому ціни то-
варів на ринку вже були скориговані на майбутнє 
зростання курсу валюти. 

Розглянемо роздрібну торгівлю. В першому квар-
талі 2014 року спостерігається достатнє пожвавлен-
ня на роздрібному ринку. Оборот роздрібної торгів-
лі у Україні в січні-квітні 2014 року зріс на 5,6% 
порівняно з аналогічним періодом 2013 року – до 
271,139 мільярда гривень [8]. 

Така динаміка обумовлена очікування спожива-
чів цінового буму. В результаті спаду споживчого по-

питу до кінця року – обсяги роздрібної торгівлі в 
2014 році порівняно з 2013 роком скоротилися на 
50,6%. Такого падіння роздрібного товарообороту не 
спостерігалося навіть в 2009 році. Це пояснюється 
значною інфляцією, тобто роздрібний ринок працює 
на кінцевого споживача, попит якого став ще обме-
женіший до кінця 2014 року, з одного боку, а з дру-
гого боку ціни на товар так швидко підвищуються 
від оптових товаровиробників, що роздрібна торгівля 
не встигає реагувати, отримуючи збитки. 

Тому багато роздрібних мереж призупинило ді-
яльність. Крім того, закупивши товари непродоволь-
чого споживання раніше, роздрібна мережа вичікує 
деякої стабілізації на валютному ринку, щоб отрима-
ти надприбутки в майбутньому. 

Такі дії виробників та учасників роздрібної тор-
гівлі призводить до ще більшого зростання цін і про-
вокують подальшу інфляцію. 

Розглянемо вплив інфляції на зовнішню торгів-
лю, зокрема динаміку експорту та імпорту (рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка приростів експорту,  
імпорту та індексу інфляції за 2008-2014 роки  

(за даними табл. 1)

Наслідки 2008 року призвели до значного скоро-
чення експорту та імпорту більше як на 50%. Ана-
логічна ситуація спостерігається і в 2014 році – тем-
пи зростання імпорту становили 73,7%, експорту 
84,4%. Причини зниження імпорту обумовлюється 
валютним курсом, оскільки ввезені товари неспро-
можні конкурувати на вітчизняному ринку за раху-
нок їх шаленої вартості. Так, наприклад, якщо ім-
портований телевізор у 2012 році вартував 500 дол. 
США, тобто 4000 грн. – це становило 1,32 середньо-
місячної заробітної плата одного працівника, то в 
2014 році вартість даного телевізору у національній 
валюті складає 8500 грн., а це в 2,4 рази більше се-
редньомісячної плати працівника. Таким чином, по-
пит на імпортовані товари різко скоротився, що при-
звело до зменшення імпорту. Крім того, скоротився 
імпорт з Російської Федерації, обсяг якого за січень-
листопад 2014 року становив 11,9 млрд. дол. США, 
що на 43,4% менше, ніж за аналогічний період у 
2013 році. Відмітимо, що частка імпорту Російської 
Федерації становить 24% імпорту товарів України в 
загальному, тому зменшення ввізних товарів даної 
країни суттєво вплинуло на загальну динаміку ім-
порту в Україні. Аналогічна ситуація і з експортом. 
Україна в 2014 році експортувала товарів на суму 
близько 50 млрд. дол. США, з них в Російську Фе-
дерацію на суму 9,4 млрд. дол. США, тобто близько 
19% всього експорту. В 2013 році частка експорту, 
що припадало на Російську Федерацію становила 
24% [8]. Таким чином, погіршення зовнішньо-тор-
гівельних відносин з Росією також стало причиною 
скорочення імпорту та експорту. Зменшення імпор-
ту призведе до розвитку вітчизняного виробництва, 
якщо інвестиційно його підтримувати, що в майбут-
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ньому стане поштовхом до економічного відновлен-
ня. Розширення експорту можливе за рахунок пошу-
ку нових ринків збуту. Для цього потрібна зважена 
митно-податкового політика щодо експортерів ві-
тчизняної продукції, що в підсумку також сприяти-
ме притоку іноземного капіталу в країну.

Отже, прослідковується тенденція зменшен-
ня імпорту та вітчизняного виробництва в умовах 
зменшення споживчого попиту, що в свою чергу 
обумовлено зниженням реальних доходів населення 
(рис. 4).
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Рис. 4. Динаміка приростів доходів населення, 
безробіття та індексу інфляції за 2008-2014 роки 

(за даними табл. 1)

Виходячи з рис. 4., можна стверджувати, що піс-
ля кризи 2008 року – 2010-2012 роки були у фазі 
пожвавлення в короткостроковому періоді. Як під-
твердженням цього є зростання середньомісячної 
заробітної плати в 2011 році на 36,4% порівняно з 
2012 роком. Вже в 2014 році в результаті інфляції 
приріст доходів населення набуває різких тенденцій 
до зменшення – середня заробітна плата в Україні у 
2014 році зменшилася на 2,3% порівняно з 2013 ро-
ком. Це пояснюється тим, що інфляція зменшує ку-
півельну спроможність грошової одиниці. Кількість 
товарів і послуг, які можна придбати за ту чи іншу 
купюру, зменшується. Дана купівельна спромож-
ність ще зменшиться в 2015 році, оскільки заоща-
дження населення будуть вичерпані. Найбільше від 
знецінення грошової одиниці страждають ті, що ма-
ють фіксовані доходи – вчителі, лікарі, працівники 
інших установ, доходи яких не індексуються, пенсіо-
нери, студенти. Вплив інфляції на доходи населення 
в 2014 році призвело до того, що середня заробітна 
плата українця коливається на межі 200 євро. Тоді 
як в Польщі – 1320 євро, в Угорщині – 1312 євро, 
в Португалії 1712 євро тощо [11]. Таким чином, на 
фоні глобальної фінансової кризи 2014 року в євро-
пейській державі – Україні – найменша заробітна 
плата в Європі.

Знижуючи реальні доходи населення, інфляція 
звужує місткість внутрішнього ринку, спотворює 
структуру попиту, посилює спекуляцію і тіньовий 
бізнес. Як результат зростає рівень безробіття з 7,2% 
до 9,5% у 2014 році порівняно з 2013 роком, при 
чому даний рівень безробіття є офіційним, а неофі-
ційний ще вище. Відмітимо, що такий приріст рівня 
безробіття ілюструє економічний цикл розвитку кра-
їни – глобальна фінансова криза. В умовах глобаль-
ної фінансової кризи в країні зростає заборгованість 
по виплаті заробітної плати як державних так і ко-
мерційних установ (табл. 1). Значна частина такого 
обсягу заборгованості, майже 300 млн. грн., припа-
дає переважно на Донецьку та Луганську області [8]. 
Комерційним установам не вистачає оборотних ко-
штів для підтримки виробництва та конкурентоспро-
можному рівні, саме тому виникає заборгованість 
перед працівниками. В державі не вистачає коштів 
глобальніше:

– з одного боку – виникли не заплановані витра-
ти у зв’язку з воєнними діями на сході України;

– з другого боку – відсотки за сплату державних 
позичок з’їдають доходи бюджету, адже рівень держав-
ного боргу в 2014 році сягнув 56,5% від обсягу ВВП, 
що на 20% більше, ніж наприклад у 2011 році [4]. 

Фінансова криза впливає на перерозподіл доходів 
та видатків державного бюджету. Саме тому в умовах 
інфляційного буму важливо дослідити динаміку фіс-
кальних показників. Оцінку фіскальних показників 
будемо розглядати через їхню частку в ВВП, оскіль-
ки абсолютне їхнє збільшення не є об’єктивним в 
умовах девальвації гривні (табл. 2).

Дані табл. 2 свідчать про зменшення приросту до-
ходів держави, що коливаються на межі 45% вар-
тості ВВП. Це пояснюється тим, що в умовах кри-
зи зменшуються податкові надходження, зокрема в 
частині податку на прибуток, так як підприємства в 
умовах зниження попиту отримують збитки з одного 
боку, а з другого боку тінізують свої доходи. Приріст 
видатків переважає. Якщо в 2011 році частка видат-
ків в обсязі ВВП становила 45,6%, то в 2014 році – 
50,2%. Тому в умовах кризи уряд застосовує фіс-
кальну стримувальну політику, яка направлена на 
зменшення видатків бюджету та збільшення подат-
ків. Зменшення видатків в 2014 році передбачалося 
через зменшення заробітної плати бюджетних пра-
цівників, що наблизило їхній рівень життя до межі 
бідності. Щодо зростання податків, то уряд планує 
вводити такі додаткові податки як [2]:

– податок на нерухоме майно; 
– військовий збір – 1,5% з доходів фізичних 

осіб.
– збір з купівлі іноземної валюти – 0,5% від 

суми операції. 
– оподаткування пасивних доходів фізичних осіб 

(у т.ч. процентів по депозитах) на рівні 15% (17%); 
– оподаткування ПДВ за ставкою 7% лікарських 

засобів, медичних виробів тощо. 

Таблиця 2
Динаміка фіскальних показників в Україні за 2009-2016 рр. [4]

Показники 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 
(прогноз)

2016 рік 
(прогноз)

Загальні доходи державного 
бюджету, % ВВП 43,3 42,9 44,5 43,6 45 45 44,9

Загальні видатки державного 
бюджету, % ВВП 49 45,6 48,7 48,5 50,2 49,2 48

Бюджетний дефіцит, % ВВП -5,8 -2,8 -4,3 -4,8 -5,2 -4,2 -3,1

Державний борг, % ВВП 39,9 36,8 37,4 40,9 56,5 62,1 61,2

Зовнішній державний борг, % ВВП 25,5 23,4 22,2 21,1 30,8 34,4 34,6
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– піднято ставки акцизів майже на всі види під-
акцизних товарів у 1,25, 2 та більше разів; 

– піднято ставки збору за користування радіочас-
тотним ресурсом у 2 рази;

– піднято ставки плати за користування надрами 
для видобування корисних копалин у 2-8 разів.

Для оздоровлення економіки від інфляційних 
процесів проводиться антиінфляційна політика, яка 
включає в собі ряд методів для обмеження плато-
спроможності попиту через фінансовий і кредитно-
грошовий механізм, що створює Національний банк 
України (далі – НБУ). Розглянемо ситуацію в банків-
ському секторі в умовах інфляції 2014 року.

З метою посилення спроможності економіки та 
фінансової системи протистояти зовнішнім шокам 
Національним банком було запроваджено перехід до 
системи гнучкого обмінного курсу. При цьому, щоб 
зменшити відтік грошової маси валюти було прийня-
то Постанову правління Національного банку Укра-
їни «Про внесення змін до деяких нормативно-пра-
вових актів Національного банку України» № 591 
від 22.09.14, згідно якої дозволено купувати одній 
особі в один операційний (робочий) день валюту у 
сумі, що не перевищує в еквіваленті 3 000 гривень у 
межах однієї банківської установи (близько 225 до-
ларів США) [1]. Погіршення ринкових очікувань на 
валютному ринку сприяли масовій купівлі валюти, 
оскільки довіра до гривневих заощаджень в населен-
ня впала. Оскільки продаж валюти був обмежений, 
потім взагалі зник в офіційних банківських устано-
вах, активізувався «чорний ринок», де курс валюти 
відрізняється від банківського курсу в середньому 
на 3-4 грн. Такі тенденції позначилися на ціновій 
динаміці, оскільки чим вище рівень інфляції в кра-
їні, тим нижче курс її валюти. Інфляційне знецінен-
ня грошей в країні викликає зниження купівельної 
спроможності і тенденцію до падіння їх курсу до ва-
лют країн, де темп інфляції нижче. 

Крім того, в умовах валютної кризи почався від-
тік депозитів з банківських рахунків, що призве-
ло до втрати ліквідності комерційних банків, тобто 
до проблем з обслуговування поточних зобов’язань, 
виплатою відсотків за депозитами, проведенням 
платежів клієнтам. Втрата ліквідності стала осно-
вою для призупинення кредитної діяльності бан-
ків. В таких умовах з метою підтримки банків НБУ 
в І півріччі 2014 року здійснює рефінансування де-
яких комерційних банків, таких як Приватбанк 
(12,6 млрд. грн.), Дельта банк (9 млрд. грн), Укрек-
сімбанк (7,6 млрд. грн.). Згідно з даними НБУ, за-
гальний обсяг рефінансування банків у 2014 році 
становив 149,9 млрд. грн.[7] З одного боку такими 
діями НБУ підтримує банківський сектор, з іншого 
боку сприяє вивільненню готівки, що провокує по-
дальшу інфляцію. Отже, збільшення незабезпеченої 
грошової маси призвело до здешевшання купівельної 
спроможності гривні, а, відповідно, і до падіння її 
курсу по відношенню до більш стійких валют. В та-
ких умовах основним завдання НБУ є зменшення 
грошової маси в обігу. 

Обмеження грошової маси не єдиний напрямок 
антиінфляційних заходів з боку держави. Відомо, 
що кількість грошей в обігу може бути великою або 
малою лише відносно кількості товарів, тобто їх ве-
личина залежить від товарного забезпечення грошо-
вої маси. Відтак збільшення обсягів виробництва за 
незмінного абсолютного розміру грошової маси веде 
до її відносного зменшення і, відповідно, до падіння 
темпів інфляції [5, с. 171]. Тому одним з напрямків 
дефляційної політики є збільшення виробництва пе-

редовсім у галузях, які випускають товари і надають 
послуги населенню. З цією метою вживаються заходи 
структурно-інвестиційної політики, які передбачають 
обмеження монополізму й розвиток конкуренції, за-
лучення іноземних інвестицій, проведення раціональ-
ного протекціонізму щодо національного виробника, 
запобігання відпливу вітчизняних капіталів за кор-
дон, формування ринку позичкового капіталу тощо.

В умовах глибокої фінансової кризи НБУ необ-
хідно розробити чітку політику щодо врегулювання 
інфляційних зрушень в економіці та падіння націо-
нальної валюти. Стратегія грошово-кредитної полі-
тики в середньостроковій перспективі, в тому числі і 
в 2015 році, базуватиметься на застосуванні режиму 
інфляційного таргетування – монетарному режимі, 
який передбачає відповідальність центрального бан-
ку за дотримання проголошеного значення офіцій-
ного показника інфляції (таргету) протягом визна-
ченого періоду часу. Відповідальність центрального 
банку обумовлена можливістю використання усього 
переліку інструментів монетарної політики (процен-
та ставка, норма обов’язкових резервів, ОВДП тощо), 
у випадку загрози недотримання визначеного зна-
чення таргету [9]. 

Висновки з проведеного дослідження. Накопичені 
зовнішні дисбаланси, пов’язані із значним дефіци-
том поточного рахунку платіжного балансу в попе-
редні роки, створили суттєвий девальваційний тиск. 
Крім того, підвищені ризики соціально-політичної 
ситуації провокують відплив капіталу з країни та де-
позитів з банківської системи. Політично-економічна 
ситуація на сході України вимагає від державного 
бюджету додаткових незапланованих витрат, що в 
підсумку призводить до недофінансування потреб ін-
шої частини населення. Всі ці фактори під впливом 
погіршення ринкових очікувань призвели до значно-
го зростання рівня інфляції в Україні в 2014 році, 
який є вищим від рівня кризи 2008 року. Інфляція 
призводить до серйозних наслідків у багатьох сфе-
рах суспільного життя, зокрема до гальмування об-
сягів виробництва та торгівлі, знецінення доходів і 
заощаджень населення. У зв’язку з незапланованими 
витратами на оборону, держава не в змозі в повній 
мірі фінансувати видатки бюджету, саме тому Уря-
дом застосовується стримана фіскальна політика, що 
провокує подальший дисбаланс в сімейному бюджеті 
населення. Виникнення інфляції впливає на застосу-
вання інструментів грошово-кредитної політики. На-
слідком цього є те, що НБУ буде змушений змінюва-
ти значення інструментів для підтримки стабільності 
в державі. У зв’язку з тим, що типові інструменти 
грошово-кредитного ринку не дають результатів 
щодо врегулювання дисбалансу, необхідно змінити 
орієнтири їх застосування. Саме тому в якості пропо-
зицій щодо врегулювання економічної нестабільності 
в державі можна розглянути наступні дії:

1. Покривати дефіцит бюджету за рахунок випус-
ку облігацій зовнішніх державних позик.

2. Стабілізувати валютний курс шляхом зрівнян-
ня курсу на банківському та «чорному» ринках.

3. Залучити інвестиції в найбільш спроможні га-
лузі економіки шляхом лояльної податкової політи-
ки, що дозволить збільшити робочі місця, збільшити 
експорт товарів та залучити іноземний капітал. 

Проведення антиінфляційної політики залежить 
від співвідношення багатьох економічних процесів 
та ступеня їх активності. Найбільшої ефективності 
можна досягти лише за умов комплексного викорис-
тання всіх можливих способів боротьби з інфляцією 
та довіри населення країни до уряду.
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ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЦЕРКВИ (НА ПРИКЛАДІ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ)

В даній статті аналізується пряма модель державного фінансування церкви на прикладі Словацької Республіки. Досліджу-
ється становлення системи фінансового забезпечення церкви державою у Словаччині, виділяються її характерні риси.
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да думки, совісті, віросповідання.

Палинчак Н.М., Дроздовский Я.П. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦЕРКВИ (НА ПРИМЕРЕ СЛОВАЦКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ)

В данной статье анализируется прямая модель государственного финансирования церкви на примере Словацкой Республики. 
Исследуется становления системы финансового обеспечения церкви государством в Словакии, выделяются ее характерные черты.

Ключевые слова: государственно-церковные отношения, прямая модель государственного финансирования церкви, 
религиозные организации, свобода мысли, совести, вероисповедания.

Palinchak M.M., Drozdovskyi Y.P. STATE FUNDING OF THE CHURCH (ON THE EXAMPLE OF THE SLOVAK REPUBLIC)
This paper analyzes the model of direct public funding for example, Slovak Republic. Analyzes the development of a system of 

financial support by the state of the Church in Slovakia, highlighted its characteristic features.
Keywords: church-state relations, direct public funding model churches, religious organizations, freedom of thought, conscience 

and religion.

Постановка проблеми. Взаємовідносини між дер-
жавою і церквою, їх становлення та трансформації є 
однією з найважливіших як для осмислення і вдоско-
налення політичної практики, так і для подальшого 
науково-теоретичного та інформаційно-аналітичного 
аналізу суспільно-політичних відносин. Проблема 
державно-церковних відносин завжди була актуаль-
ною, оскільки ці обидва суб'єкти значною мірою ви-
значали вектор розвитку соціально-політичних про-
цесів упродовж всієї історії людської цивілізації. 

 Одним із важливих аспектів державно-церков-
них відносин є проблема фінансового забезпечення 
церкви та релігійних організацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
вітчизняних учених, які займаються проблематикою 
державно-церковних відносин, потрібно відзначити 

Є.В. Єленського [2-3] та О.Н. Cаган [4]. Також ко-
рисними для нашого дослідження стали праці зару-
біжних вчених, таки як М. Шмідт [11, 12] та М. Мо-
равчикової [9].

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Особливості моделі фінансової підтримки 
церков державою як один засадничих аспектів дер-
жавно-церковних відносин у Словацькій республіці.

Метою даної статті є розглянути модель прямого 
державного фінасування церкви та релігійних орга-
нізацій на прикладі Словацької Республіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Систе-
ма фінансового забезпечення церкви державою у Сло-
ваччині має глибокі коріння з часів Австро-Угорщи-
ни, коли церкви як організації були підпорядковані 
державі [10]. У відповідності із Законом від 1898 р., 


