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tion. The author distinguishes the main tasks of macrofinancial policy based on
analysis of scientific positions of leading scientists. A government has a wide
set of instruments that influence corporate finance, but most of them can have
varied effects on the activity in a corporate sector both positive and negative.
As a result, a government should carefully choose macrofinancial policy in-
struments.
At the same time, financial dominant of a modern corporate sector determines
the possibility of leading multinational corporations to influence the activity of
governments including their financial policy. In this way, the conflict of interests
«business strategy of a corporation — macrofinancial government policy»
arises. In this case, both a government and corporations have to make efforts
to reconcile their interests, because only under such a condition the sustain-
able development of a country is possible. In fact, leading corporations take
over some functions previously inherent to the governments (for example,
through the mechanism of corporate social responsibility).

KEY WORDS: financial policy, macrofinancial policy, financial mechanism,
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ІННОВАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ
В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

АНОТАЦІЯ. Розвиток сучасних суспільств супроводжують соціальні
трансформації. Інновації, які відбуваються в державному секторі еконо-
міки, безпосередньо залежать від них. Дане дослідження спрямоване на
вивчення застосування інновацій у фінансовій діяльності урядових ін-
ституцій в Україні в умовах соціальних змін. Перш за все, в роботі ви-
значено урядовий сектор національної економіки та розкрито специфіку
функціонування урядових інституцій. У статті охарактеризовано осно-
вні інноваційні інструменти та технології державного фінансового ме-
неджменту, які використовуються в Україні. Основне питання стосу-
ється впливу соціальних трансформацій на урядові фінанси. За
результатами дослідження обґрунтовані напрями вдосконалення фінан-
сового менеджменту в урядовому секторі на основі застосування інно-
ваційних інструментів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: урядовий сектор економіки, урядові фінанси, фінансо-
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Інноваційний розвиток у су-
часних умовах є запорукою формування та реалізації конкурент-
них переваг національної економіки у глобальному і динамічно-
му світі. Він пронизує фактично усі сфери життєдіяльності суспіль-
ства і функціонування усіх економічних суб’єктів, впливаючи на
процеси виробництва та управління, а також на якість задоволен-
ня як індивідуальних, так і суспільних потреб. Урядовий сектор
національної економіки, специфіку економічних процесів у яко-
му визначає публічне адміністрування та спрямованість на задо-
волення суспільних потреб, переживає етап кардинальних транс-
формацій, зумовлених продовженням процесів становлення гро-
мадянського суспільства в Україні та остаточної відмови від еле-
ментів командно-адміністративної радянської системи управлін-
ня. Реформування супроводжується запровадженням новітніх
форм і методів урядування та переформатуванням усіх сфер від-
носин органів публічної влади, у тому числі й фінансових. Відпо-
відно до цього в урядовому секторі відбуваються інноваційні
зміни у фінансовій діяльності органів влади усіх рівнів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Переважна біль-
шість публікацій, присвячених фінансовим інноваціям, пов’язана
з діяльністю банківських та інших кредитних інституцій, інвес-
тиційних фондів, страхових компаній, посередників фондового
ринку, а також функціонування фінансового ринку загалом. У
державному секторі економіки увага дослідників концентрується
лише на окремих аспектах його реформування та модернізації.
Зокрема, найактуальнішими є питання бюджетної децентраліза-
ції, середньострокового бюджетного планування, відкритого бю-
джету, державного фінансового контролю, реформування подат-
кового адміністрування. Серед провідних вітчизняних науковців-
фінансистів, які досліджують фінансові інновації у державному
фінансовому менеджменті, можна назвати Опаріна В.М, Паєнт-
ко Т.В., Сибірянську Ю.В., Тимченко О.М., Федосова В.М. та
інших. Наразі більшість публікацій, присвячених інноваціям у ді-
яльності держави, здійснена фахівцями з державного управління,
тоді як фінансові дослідження проведені недостатньо.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Наукове дослідження ре-
форм, які відбуваються в Україні в урядовому секторі і в держав-
ному секторі в цілому, фокусується на інноваційних перетворен-
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нях в окремих галузях і сферах діяльності. У той самий час, існує
потреба систематизації та аналізу інновацій у фінансовій діяль-
ності урядових інституцій в умовах активних соціальних транс-
формацій, які переживає українське суспільство на сучасному
етапі свого розвитку.

Формулювання мети і завдань дослідження. Мета дослі-
дження полягає у виявленні та систематизації інновацій у фінан-
совій діяльності урядових інституцій в Україні. Для досягнення
цієї мети необхідно вирішити низку завдань. По-перше, потрібно
визначити урядовий сектор національної економіки та розкрити
специфіку функціонування урядових інституцій. По-друге, мають
бути окреслені соціальні трансформації, які переживає українсь-
ке суспільство, і які можуть мати вплив на урядовий сектор. По-
третє, необхідно виявити інноваційні інструменти та технології у
фінансовій діяльності урядових інституцій, охарактеризувати їх
специфіку, а також систематизувати практику їхнього застосу-
вання в Україні. По-четверте, мають бути обґрунтовані напрями
вдосконалення фінансового менеджменту в урядовому секторі на
основі застосування інноваційних інструментів.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Сучасна націо-
нальна економіка розглядається в контексті її поділу на інститу-
ційні сектори, основою чого виступають різні види інституційних
одиниць. Інституційна одиниця — це економічна одиниця, яка
здатна від власного імені володіти активами, приймати зо-
бов’язання, брати участь в економічній діяльності та вступати в
операції з іншими одиницями [2]. До інституційних одиниць на-
лежать фінансові і нефінансові корпорації, домогосподарства,
некомерційні організації, а також уряд (органи публічної влади).
Інституційна структура урядового сектору включає (1) органи
державної влади та управління, (2) органи місцевого самовряду-
вання та (3) неринкові некомерційні організації, які підконтроль-
ні уряду, утримуються за рахунок бюджетних коштів і надають
неринкові послуги населенню. Об’єктом даного дослідження ви-
ступають урядові інституції — органи публічної влади, тоді як
підконтрольні уряду неринкові некомерційні організації залиши-
лися поза увагою.

Урядові інституції мають свою специфіку (рис. 1), яка зумов-
лює їх відмінності від інших суб’єктів господарювання:
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 усі суб’єкти урядового сектору є юридичними особами, а
отже мають юридичну адресу, права, обов’язки, несуть відпові-
дальність тощо, багато з них мають розгалужену територіальну
структуру;

 заснування державних органів і здійснення ними діяльності
безпосередньо пов’язане з політичними процесами, а не з ринко-
вою діяльністю;

 з організаційно-правової точки зору вони являються бю-
джетними установами, і утримуються за рахунок бюджетів, тобто
фактично за рахунок коштів платників податків;

 вони здійснюють функції публічної влади та публічного
адміністрування, що належить до категорії суспільних благ;

 державні органи функціонують у рамках жорсткої ієрархіч-
ної структури, для них типовою є побудова відносин (у тому чис-
лі й фінансових) «зверху — донизу».

ОРГАНИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Функціонують як на
загальнодержавному, так і на

місцевому рівні

Система органів влади утворює
жорстку ієрархічну структуру

Здійснюють функції публічної
влади і публічного
адміністрування

Їх заснування пов’язане з
політичними процесами

Являються юридичними
особами — бюджетними

установами

Забезпечують виробництво /
надання суспільних благ

Утримуються за рахунок
бюджетних коштів (коштів

платників податків)

Діяльність органів влади є
неринковою

Рис. 1. Специфіка функціонування урядових інституцій —
органів публічної влади

Загалом, у фінансово-економічній діяльності урядових інсти-
туцій можна виділити три ключові особливості. По-перше, вони
утримуються за рахунок бюджетних коштів, тобто коштів плат-
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ників податків. Це створює об’єктивні передумови для підзвітно-
сті органів влади перед громадянами — платниками податків.
По-друге, їх діяльність є неринковою, а кошти витрачаються від-
повідно до урядової політики, яка визначається національними
інтересами, суспільними пріоритетами, завданнями, проблемами
і потребами суспільного розвитку, а не принципами комерційно-
го розрахунку. Дана особливість видить на перший план пробле-
ми раціонального ухвалення рішень і забезпечення ефективності
діяльності органів публічної влади. По-третє, вони здійснюють
виробництво / надання суспільних благ, що акцентує увагу на су-
спільному виборі на користь тих чи тих благ, фінансуванні їх ви-
робництва (шляхом сплати податкових платежів) і забезпечення
належної їх якості.

Усі тенденції розвитку соціуму напряму позначаються на ха-
рактері функціонування органів публічної влади на загальнодер-
жавному і на місцевому рівні, у тому числі й на їх фінансовій ді-
яльності. Україна переживає історичний етап, на якому активно
відбуваються соціальні трансформації. Вони викликані процеса-
ми відмирання радянської командно-адміністративної системи,
розвитком національної самосвідомості й становлення України
як суверенної держави та відповідно пошуками адекватної сучас-
ним реаліям системи фінансово-економічних відносин у всіх
сферах і на всіх рівнях господарського життя. Соціальні транс-
формації охоплюють найрізноманітніші аспекти життєдіяльності
соціуму. Серед наймасштабніших — перебудова взаємовідносин
між суспільством і державою. Так, основні тенденції стосуються
децентралізації влади та управління, набуття владою реальних
ознак публічності, забезпечення її підзвітності та підконтрольно-
сті суспільству, зміни характеру публічного адміністрування у
контексті його спрямування на служіння інтересам громадян, ак-
тивної та безпосередньої участі громадян у політичному процесі
тощо. Зазначені процеси зумовлюють формування нових підходів
в ухваленні органами влади фінансових рішень, нових технологій
управління фінансовими фондами, які знаходяться у розпоря-
дженні центрального уряду на місцевих урядів.

Вплив соціальних трансформацій на фінансову діяльність
урядових інституцій в Україні має різні напрями (рис. 2) і може
бути визначений як інноваційний. Відповідно до Закону України
«Про інноваційну діяльність» [3], «інновації — новостворені (за-
стосовані) і / або вдосконалені конкурентоспроможні технології,
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продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого харак-
теру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і /
або соціальної сфери». Фінансові інновації в урядовому секторі
стосуються бюджетного менеджменту, предметом якого є бю-
джетний процес, управління державним боргом, адміністрування
податків. Під впливом суспільних змін урядові інституції в Укра-
їні починають запроваджувати в свою фінансово-економічну дія-
льність нові технології і процедури державного фінансового ме-
неджменту, а також надання адміністративних послуг, що змінює
якість функціонування урядових фінансів, про що детальніше
йтиметься далі.

Розвиток принципів публічності у фінансовій
діяльності органів влади на державному і

місцевому рівнях

Формування реальної фінансової підзвітності і
підконтрольності органів державної влади і

місцевого самоврядування перед громадянами

Трансформація процесів ухвалення рішень у
податково-бюджетній сфері завдяки

безпосередньому залученню до них активних
громадян

Бюджетна децентралізація, зміна характеру
міжбюджетних відносин, формування нової

якості фінансової відповідальності та
фінансової ініціативи місцевих органів

Запровадження інформаційно-комунікаційних
технологій у процеси урядування, що має

вплив на рух фінансових потоків та управління
ними

Формування сервісного характеру надання
адміністративних послуг, яке має позначитися
на вартості цих послуг і на поведінці платників

податків

Рис. 2. Напрями впливу соціальних трансформацій
на фінансову діяльність урядових інституцій в Україні

Найважливіші зміни, які відбуваються в державних фінансах,
пов’язані з розвитком принципів їх публічності. Інституційні за-
сади цього сформовані законодавчими актами України [4—8].
Зокрема, вони спрямовані на забезпечення прозорості та відкри-
тості інформації — відкритого доступу до фінансових даних.
Відповідно до Закону України «Про відкритість використання
публічних коштів» (стаття 1) до публічних коштів віднесені:

 кошти Державного бюджету України,
 кошти місцевих бюджетів і бюджету Автономної Республі-

ки Крим,
 кошти цільових фондів (Пенсійного фонду і фондів загаль-

нообов’язкового державного соціального страхування),
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 кошти Національного банку України та державних банків,
 кошти суб’єктів господарювання державної і комунальної

власності, отримані ними від їхньої господарської діяльності,
 кредитні ресурси, надані під державні та місцеві гарантії.

На виконання цього закону в 2015 р. в Україні було утворено
офіційний державний інформаційний портал Є-Data, який є від-
критим ресурсом у мережі Інтернет, і на якому оприлюднюється
інформація про використання публічних коштів і реалізується
ідея «Прозорого бюджету» [7]. На сьогоднішній день формуван-
ня цього порталу все ще продовжується, він діє у тестовому ре-
жимі. Так, далеко не всі розпорядники бюджетних коштів зареєс-
тровані на ньому, а вже зареєстровані розпорядники наповнюють
поки що не всі розділи. Також на порталі, поки він функціонує в
тестовому режимі, відсутні форми для розміщення всього обсягу
інформації, яка відповідно до закону підлягає оприлюдненню.

Публічність урядових фінансів передбачає не тільки забезпе-
чення відкритості фінансових даних, але й формування реальної
фінансової підзвітності і підконтрольності органів державної
влади. Це реалізується за двома напрямами: по-перше, підзвіт-
ність органів виконавчої влади перед представницьким органом
— парламентом, а по-друге, — підзвітність перед громадянським
суспільством [9]. За оцінками Огляду відкритості бюджету, який
укладається незалежною групою Міжнародне бюджетне співро-
бітництво [10], українська виконавча влада демонструє високий
рівень підзвітності парламенту і вищим органам контролю (Раху-
нковій палаті України): зі 100 можливих балів Україна в 2015 р.
отримала відповідно 79 балів (підзвітність парламенту) і 83 бали
(підзвітність вищим органам контролю). Але через украй низьку
оцінку участі громадськості у бюджетному процесі (23 бали) за-
гальний індекс відкритості бюджету, який є інтегральним показ-
ником, склав лише 46 балів. Крім того, негативний вплив на ін-
декс відкритості бюджету справила відсутність в Україні півріч-
них оглядів виконання бюджету та бюджету для громадськості,
який розробляється у форматі, зрозумілому для широких верств
громадян, які не є фахівцями у галузі державних фінансів, з ме-
тою забезпечення зрозумілості політичних планів органів влади.
Одним із кроків на покращення ситуації у цьому питанні Кабінет
міністрів України у лютому 2016 р. ухвалив Концепцію створен-
ня інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий
бюджет» [7].
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Порівняно з 2015 роком, Україна демонструє швидкі зміни си-
туації у галузі взаємодії громадянського суспільства з органами
влади. Протягом 2015—2016 років відбуваються трансформації
процесів ухвалення рішень у податково-бюджетній сфері завдяки
безпосередньому залученню до них активних громадян. Потуж-
ний вплив на фінансову діяльність урядових інституцій здійснює
волонтерський рух. Провідними формами взаємодії громадянсь-
кого суспільства з урядовими інституціями в Україні є:

 утворення громадських (у т.ч. волонтерських) рад, консуль-
тативно-дорадчих та експертних органів, робочих груп і комісій,
які функціонують при центральних і місцевих органах влади;

 публічні консультації з громадськістю шляхом публічного
обговорення та проведення опитувань з метою виявлення гро-
мадської думки, у т.ч. щодо проектів нормативно-правових актів;

 проведення державними органами громадських слухань,
форумів, круглих столів, конференцій і зустрічей з громадськіс-
тю, у т.ч. із використанням відео- та інтернет-комунікацій;

 спільне виконання аналітичних, інформаційних, соціальних
та інших проектів;

 інші форми співпраці.
Провідна роль у взаємодії громадянського суспільства з уря-

довими інституціям належить процесу комунікації, який через
двосторонній обмін думками та інформацією здатний привести
до взаємопорозуміння. Завдяки сучасним інформаційно-комуні-
каційним технологіям цей процес набуває абсолютно нової якості
і визначає нову реальність публічного адміністрування. Так, у
низці розвинених країн світу (США, Великобританії, Канаді, Ав-
стралії, Новій Зеландії та Нідерландах) ера нового публічного
менеджменту, яка почала домінувати з 1980-х років, вже закінчи-
лася [12, с. 468]. Це відбулося завдяки розвитку ІКТ, інтернету та
хмарних технологій.

На сьогодні провідне значення у функціонуванні урядового
сектору економіки багатьох країн світу набувають е-демократія
та е-урядування. Під їх впливом змінюються фінансові відноси-
ни органів влади і громадян, зазнає трансформацій бюджетний
процес і державний фінансовий менеджмент. Усі інновації у фі-
нансовій діяльності уряду можна розділити на дві групи: інно-
вації, пов’язані з технологіями державного фінансового мене-
джменту, та інновації, пов’язані з е-демократією та е-урядуван-
ням (рис. 3).
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Електронні інструменти, які можуть застосовувати у своїй
діяльності урядові інституції — органи влади усіх рівнів, є дуже
різноманітними, їх можна використовувати в бюджетному про-
цесі, у діяльності міністерств, відомств, органів місцевого само-
врядування, у взаємовідносинах з платниками податків, спожи-
вачами адміністративних послуг, отримувачами соціальних допо-
мог, у міжбюджетних відносинах тощо. На даному етапі розвитку
в Україні саме зараз започатковується використання інструментів
е-демократії та е-урядування, багато з яких функціонують лише в
деяких регіонах (лідерами серед яких є Київська область, Вінни-
цька область, Одеська область, Львівська область, Дніпропетров-
ська область) та часто в тестовому режимі. Це зумовлює склад-
ність оцінки національних результатів їх запровадження.

ІННОВАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
УРЯДОВИХ ІНСТИТУЦІЙ

Інновації у технологіях
державного фінансового

менеджменту

Інновації, пов’язані з е-
демократією та е-урядуванням

Програмно-цільове бюджетування

Державний фінансовий аудит

Партиципативні бюджети

Ризик-орієнтовані підходи у
плануванні і контролі

е-сервіси

Відкритий бюджет

Візуалізація бюджетів

Відкриті дані

е-закупівлі

е-голосування

е-петиції

е-консультування

е-документообіг

е-адвокація

Онлайн форуми

е-опитування

Середньострокове бюджетування

Державно-приватне партнерство

Рис. 3. Інновації у фінансовій діяльності уряду

Неринковий характер діяльності визначає специфіку іннова-
ційних змін в урядовому секторі, в якому інновацій можуть бути
результатом (1) вольового рішення правлячих еліт, (2) запиту
громадян щодо підвищення ефективності публічного адміністру-
вання та якості суспільних благ. Це суттєво відрізняє практику
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урядового сектору від приватного сектору, де інновації зумовлені
силами ринкової конкуренції.

Застосування інноваційних практик у діяльності урядових ін-
ституцій в Україні є нерівномірним як за територіями, так і в ча-
сі. Деякі технології почали впроваджуватися ще з початку 2000-х
років. Наприклад, уже тоді в практиці державного фінансового
менеджменту з’явилися програмно-цільове бюджетування і дер-
жавний аудит. Разом з тим, як демонструє нинішній стан речей,
вони не реалізували свій потенціал і не призвели до істотного
вдосконалення бюджетної практики. Зокрема, державний фінан-
совий аудит на практиці реалізується фактично як аудит відпові-
дності і за своїм характером залишається дуже наближеним до
традиційної ревізії. Одна із важливих причин цього полягає в па-
нуванні системи ієрархічного управління, орієнтованої на дотри-
мання правил і норм як найвищої мети. Це не дозволяє ні про-
грамно-цільовому бюджетуванню, в основі якого знаходиться
результативний підхід, ні державному аудиту, спрямованому на
підвищення ефективності, перетворитися на дієві технології дер-
жавного фінансового менеджменту.

Активне запровадження в Україні е-демократії та е-уряду-
вання розпочалося в останні два роки. Нетривалий термін їх іс-
нування, територіальна нерівномірність їх використання, а також
той факт, що значна кількість електронних інструментів поки що
діє в тестовому режимі, не дозволяють виявити та оцінити зага-
льнонаціональний ефект від їх запровадження. Втім, інновації
самі по собі без зміни характеру роботи і принципів взаємовідно-
син як всередині урядового сектору, так і з громадянами можуть і
не призводити до очікуваних від них позитивних ефектів.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Ключовими суб’єктами урядового сектору національ-
ної економіки є органи влади та управління загальнодержавного
та місцевого рівнів. Специфіка їх фінансово-господарської діяль-
ності зумовлена ієрархічною системою відносин у даному секто-
рі, утриманням за рахунок бюджетних коштів, наданням суспіль-
них благ. Соціальні трансформації, які нині переживає українське
суспільство і які пов’язані з відмиранням сформованої за радян-
ських часів командно-адміністративної економіки, становленням
України як суверенної держави і розвитком демократії, виступа-
ють потужним важелем запровадження інновацій у фінансовій
діяльності органів влади всіх рівнів. Фінансові інновації в урядо-
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вому секторі пов’язані, преш за все, з бюджетним процесом,
управлінням державним боргом, адмініструванням податків. Їх
можна розглядати в розрізі двох груп: інновації, пов’язані з дер-
жаним фінансовим менеджментом, та інновації, пов’язані з е-
демократією та е-урядуванням. Застосування перших розпочало-
ся в Україні на початку 2000-х років, але на сьогодні не принесло
суттєвих результатів у підвищенні якості державного фінансово-
го менеджменту. Потужне запровадження інструментів е-демо-
кратії та е-урядування розпочалося лише з 2015 року і поки що
неможливо оцінити загальнонаціональний ефект від їх застосу-
вання. Оскільки урядові інституції функціонують поза ринком, то
стимули запровадження інновацій у їхню фінансову діяльність і
вдосконалення державного фінансового менеджменту загалом
напряму залежать від розвитку демократичних процесів і грома-
дянського суспільства.
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Инновации в финансовой деятельности
правительства в условиях социальных

трансформаций

АННОТАЦИЯ. Развитие современных обществ сопровождается социа-
льными трансформациями. Инновации, которые происходят в государ-
ственном секторе экономики, непосредственно зависят от них. Данное
исследование направлено на изучение применения инноваций в финан-
совой деятельности правительственных институций в Украине в
условиях социальных изменений. Прежде всего, в работе определен
правительственный сектор национальной экономики и раскрыта спе-
цифика функционирования правительственных институций. В статье
охарактеризованы основные инновационные инструменты и техноло-
гии государственного финансового менеджмента, которые применяю-
тся в Украине. Основной вопрос касается влияния социальных транс-
формаций на правительственные финансы. По результатам иссле-
дования обоснованы направления усовершенствования финансового
менеджмента в правительственном секторе на основе применения ин-
новационных инструментов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: правительственный сектор экономики, правите-
льственные финансы, финансовые инновации, открытый бюджет, е-
демократия, е-правительство.
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Innovations in government financial activity in terms
of social transformations

ABSTRACT. Social transformations accompany the development of modern
societies. Innovations in a public sector directly depend on them. This paper
aims at exploring innovations in financial activity of government institutions in
Ukraine in the context of social changes. First of all, the study has determined
a government sector, and described the specifics of government institutions
activity. The article distinguishes innovative instruments and technologies of
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public financial management in Ukraine. The main item concerns social
transformations influence on government finance. The research results have
justified the directions of financial management improvement based on
innovative instruments provision.

KEY WORDS: government sector, government finance, financial innovations,
open budget, e-democracy, e-government.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МОНЕТАРНОЇ
ПОЛІТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ

АНОТАЦІЯ. Забезпечення сталого розвитку економіки країни, стабіль-
ність банківської системи та національної грошової одиниці в значній
мірі залежить від дієвої монетарної політики центрального банку. Тео-
ретичним аспектам сутності, цілям, інструментам монетарної полі-
тики присвячені фундаментальні роботи провідних учених світу. У
статті досліджено головні цілі центральних банків країн світу, що ма-
ють стратегічний характер, спрямовані на підтримку соціального за-
безпечення і економічного зростання. Світова практика нагромадила
значний досвід використання інструментів монетарної політики. Ви-
вчено інструменти монетарної політики центральних банків країн світу
та пріоритетність їх використання. Розглянуто реалізацію монетарної
політики в Україні та її стратегічні ініціативи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: монетарна політика, грошово-кредитна політика,
цілі монетарної політики, інструменти монетарної політики.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Забезпечення сталого розвит-
ку економіки країни, стабільність банківської системи та націо-
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