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ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК РІВНЯ
ГРОШОВОQКРЕДИТНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ

Анотація. У статті розкривається сутність інфляційних процесів у контексті їх впливу на фінансову
безпеку держав пострадянського простору. Досліджено індикативні значення інфляційних процесів на фоні
зміни рівня грошовоXкредитної безпеки країн СНД.
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Summary. This article reveals the essence of inflation, in the context of its impact on the financial security of the
counties of PastXSoviet space. Indicative values of inflation against the backdrop of changes in the level of monetary
credit security of the CIS countries are investigated.
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Постановка проблеми. Питання грошово�кре�
дитної безпеки держави останнім часом є найбільш
актуальним на фоні фінансових перетворень, по�
в’язаних із впливом світової фінансової кризи,
та небезпекою прояву нового циклу глобальної
економічної рецесії. Світова фінансова криза 2008
року дала змогу наочно оцінити міцність економік
країн СНД. У вказаний період було виявлено усі
слабкі сторони фінансового сектора економіки
країн пострадянського простору. Кризові явища
показали, наскільки нестабільною була ситуація у
фінансовому секторі держав у зв’язку із неврівно�
важеною внутрішньою політикою уряду стосовно
діяльності фінансових інститутів.

Наслідки кризових перетворень 2008 року
вимагають у короткотерміновому періоді від урядів
країн «співдружності» розробити, прийняти та за�
твердити нові стратегії розвитку фінансового сек�
тора економіки. Адже, незважаючи на деяку пост�
кризову стабільність, усі розуміють, що у фінан�
сово�економічному аспекті неможливо буде повер�
нутися до попередньої колії розвитку фінансових
інституцій на макроекономічному рівні. Однак,
незважаючи на таку потребу, за останні 2 роки не
було зроблено жодного вагомого кроку відносно
стабілізації фінансової ситуації у країнах постра�
дянського простору. Навпаки, країни�члени СНД
у значній мірі погіршили свої фінансові показни�
ки, зокрема це виявляється у таких явищах:

— високі темпи зростання валового зовніш�
нього боргу;

— недостатня швидкість зростання реально�
го ВВП;

— циклічна девальвація національної валюти;
— зростання дефіциту консолідованого бю�

джету;
— збільшення грошової маси в обігу;
— тощо.
За таких умов важливого значення набуває

рівень інфляції та курс національної валюти

країни, його стабільність відносно цін на доро�
гоцінні метали, нафту та провідні валюти світу
(зокрема, долар США). Адже за умов глобаль�
них фінансових зрушень неможливо штучно
втримати курс валюти та індекс інфляції на од�
ному рівні в межах певної країни.

В той же час індекс інфляції та курсові зру�
шення виступають в ролі індикатора фінансової
загалом та грошово�кредитної зокрема безпеки
країн СНД. Вони свідчать про наявну небезпеку
для фінансового сектора держави, а їхнє попе�
реднє дослідження та аналіз можуть дозволити
попередити фінансовий колапс на рівні держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про�
блема щодо стану фінансової безпеки держави та
прямого впливу на її рівень, інфляційних та гро�
шово�валютних процесів постійно знаходиться в
центрі уваги провідних вчених Європи та світу.
Дослідженню цього сегмента фінансової системи
приділяли увагу у своїх працях такі вітчизняні
науковці та представники наукових шкіл країн
СНД, як О. І. Барановський, А. І. Сухоруков,
Б. В. Губський, О. Д. Ладюк, М. М. Єрмощенко,
Н. В. Черевик, І. М. Абрамов, В. Т. Шлемко,
О. Я. Щербань, О. Б. Курило, В. К. Сенчагов,
Л. Т. Квасній, Я. Жаліло, Л. Є. Фурдичко, В. А. Бо�
гомолов, Г. В. Коржов, В. С. Загашвілі та інші.

Закордонні науковці мають більш широкий
досвід у дослідженні процесу інфляційного
впливу на фінансову безпеку держави загалом
та її фінансову безпеку зокрема. Відзначаючи
іноземних науковців, які в повній мірі розкри�
ли назване питання в контексті певної держа�
ви, а дехто й у контексті економічних та полі�
тичних союзів, не можна не згадати про Л. де Ме�
ло, М. Стоуна, В. Мелвіна, Дж. Сороса, Ф. Беб�
кока, Дж. Грейаскемпа, Р. Ілі, П. Колвела, Х. Хойт
та багатьох інших іноземних науковців, які
внесли вагомий внесок у дослідження вказано�
го питання в світовому масштабі.
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Постановка завдання. Метою роботи є до�
слідження економічної категорії інфляції як ос�
новного індикатора стану грошово�кредитної без�
пеки держави.

Виклад основного матеріалу. Проблематика
інфляційних процесів та їхній безпосередній вплив
на фінансовий сектор економіки почав проявляти�
ся в повній мірі з початком розвитку фінансово�
кредитних відносин. Однак якщо на перших порах
проблема інфляції стосувалась лише окремих країн,
то з розвитком ринкової економіки та міждержав�
них торгових відносин глобалізаційні процеси при�
звели до того, що інфляція в певній країні може
породжувати інфляцію в певному економічному чи
політичному союзі країн світу.

На сучасному етапі однією з найбільших
проблем економічно розвинених країн є інфля�
ція. Не минуло це питання й України, де воно
постає дуже гостро і потребує вирішення, особ�
ливо в умовах світової фінансової кризи. В еко�
номіці спостерігається зростання цін, відбуваєть�
ся знецінювання заощаджень, відтік капіталу в
іноземні активи та нерухомість. Інфляція нега�
тивно впливає на темпи економічного зростан�
ня, її високий рівень робить неможливим довго�
термінове планування. Тому уряд кожної з країн
намагається зупинити або сповільнити темпи
інфляції, застосовуючи при цьому різні методи
грошово�кредитної політики, одним з яких є
інфляційне таргетування [1].

Розглядаючи питання інфляційних процесів
та їхнього безпосереднього впливу на фінансовий
сектор економіки та грошово�кредитну безпеку
країн пострадянського простору, не можна оми�
нути увагою саме визначення терміна інфляція.

Інфляція (лат. inflation — роздування) — про�
цес зростання загального рівня цін в країні внас�
лідок порушення закону грошового обігу. Інфля�
ція виникає тоді, коли в обігу знаходиться над�
лишкова кількість грошей (як готівкових, так і
безготівкових). Таке становище веде до їх знеці�
нення, гроші дешевшають, а ціни набувають тен�
денції до зростання. Тому найважливішим показ�
ником інфляції є динаміка індексу цін [2, с. 84].

Як зазначено вище, ключовим показником,
що спричиняє інфляцію, є зростання грошової
маси в обігу, і, в свою чергу, це призводить до
подорожчання товарів та послуг народного спо�
живання. Цей фактор негативно впливає на
рівень реального ВВП країни та зменшує його, на
індекс інфляції відповідно. Таким самим чином
інфляція зменшує і реальну заробітну плату ро�
бітників та службовців певної країни.

Досліджуючи ситуацію стосовно рівня гро�
шової маси в обігу та індексу інфляції в країнах
співдружності, можна визначити, що в період
кризи в багатьох із них був зафіксований п’яти�
річний максимум динаміки індексу інфляції.
Прогнозуючи ситуацію в грошово�кредитному

секторі, можна сказати, що в подальшому це
може призвести до ще більшого знецінення на�
ціональної валюти за умов відчутних коливань на
світових ринках, адже ніяких стабілізуючих про�
грам запроваджено не було.

Надмірні темпи індексу інфляції можуть не
лише свідчити про зростання грошової маси в
обігу, а й про причини цього зростання та про�
гностично формулювати рівень безпеки (небез�
пеки) в спектрі фінансової стабільності держави,
а саме грошово�кредитної безпеки країн СНД.

Грошово�кредитна безпека — це такий стан
грошово�кредитної системи, який характери�
зується стабільністю грошової одиниці, доступ�
ністю кредитних ресурсів та таким рівнем інф�
ляції, що забезпечує економічне зростання та
підвищення реальних доходів населення [3].

Аналізуючи індекс інфляції як індикатор
рівня грошово�кредитної безпеки країн постра�
дянського простору, звернемося до таблиці 1, в
якій наочно зображена 7�річна динаміка індексу
інфляції в Білорусі, Казахстані, Росії та Україні.

Як можна побачити із таблиці, ключовим
моментом для економік країн стали 2007–2008
роки. Саме в цей час і розпочалася іпотечна кри�
за в США, яка в подальшому переросла у фінан�
сову кризу усього світу, через високу залежність
світової економіки від рівня курсу долару США.
Цей період характеризується деяким збільшення
відсоткових пунктів індексу інфляції в країнах на
відміну від попередніх періодів.

Якщо розглядати індекс інфляції з позицій
індикативного показника рівня грошово�кредит�
ної системи, можна визначити, що найбільш не�
стабільна ситуація відбувалась у цей період в Ук�
раїні. В річному вимірі інфляція у 2008 році скла�
ла 22,3 %, що майже вчетверо більше допустимої
норми. Слід зауважити, що така ситуація для Ук�
раїни сталася не лише через вплив світової фінан�
сової кризи. Внутрішня політична нестабільність
2007–2008 років аналогічно здійснила негативний
вплив на фінансову систему держави.

Однак, повертаючись до загальної картини усіх
чотирьох економік, можна визначити, що кризовий
2008 рік для усіх країн характеризувався наступни�
ми явищами у фінансовому секторі держави:

— недостатнім рівнем зібраних коштів до
консолідованих бюджетів (зокрема податкових
надходжень);

— зростаючим дефіцитом бюджету;
— зменшенням експортних операцій, що при�

звело до зниження показників зовнішньої торгівлі;
— поступовим падінням провідних галузей еко�

номіки (машинобудування, металургія, нафтопере�
робна галузь, агропромисловий комплекс та інш.).

Вказані перетворення у фінансовому секторі
і призвели до того, що уряди країн не в змозі роз�
рахуватися за поточними зобов’язаннями (як
внутрішніми так і зовнішніми), прийняли рішен�
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Таблиця 1
Річна зміна індексу інфляції в країнах пострадянського простору за 2005–2011 рр.

Джерело: побудовано автором за [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

ня додаткової емісії національної валюти, в пер�
шу чергу задля покриття бюджетного дефіциту.

В Україні ця операція мала катастрофічні
наслідки, по�перше, річна інфляція зупинилась
на відмітці у 22,3 %, по�друге, через значну де�
вальвацію національної валюти курс національ�
ної валюти змінився з 4,5 гривні за 1 долар США
до майже 9 гривень. Це означало стагнацію внут�
рішнього фінансового ринку і призвело до:

— зменшення купівельної спроможності
громадян;

— відмови комерційних банків від кредиту�
вання юридичних та фізичних осіб;

— росту безробіття;
— часткового банкрутства банківського

сектора;
— необхідності зовнішніх запозичень задля

стабілізації економічної ситуації в країні.
Тобто можна визначити, що з чотирьох дос�

ліджуваних країн, найбільш нестабільною в сек�
торі грошово�кредитної безпеки виявилась Украї�
на, це пояснюється недостатнім рівнем грошово�
валютного запасу НБУ, нецільовою політикою

уряду країни у сфері державних фінансів, висо�
кою залежністю країни від рівня експорту та за�
великими обсягами додаткових емісій національ�
ної валюти в обіг. Названі фактори свідчать, що
фінансова стабільність України у великій мірі
залежить від стабільності на світових фінансових
ринках, адже на сьогоднішній день відчувається
значна залежність національної економіки від
динаміки світової економіки. До цього призво�
дить висока енергозалежність нашої країни від
зовнішніх постачальників (загалом це Росія) та
мала частка внутрішнього споживання в загаль�
ному обсязі експортних операцій.

Якщо відносити індекс інфляції до попере�
джувального індикатора, загрози грошово�кре�
дитній системі країни, то зміна індексу націо�
нальної валюти відносно провідних валют світу
є, в свою чергу, результатом ефективності фінан�
сової політики уряду. Аналізуючи зміну індексу
національної валюти до долара США, скористає�
мось таблицею 2, яка містить результати зміни
динаміки курсу національних валют досліджува�
них країн з 2005 року по серпень 2011 року.

Таблиця 2
Зміна індексу національної валюти відносно долара США

Джерело: побудовано автором за [11, 12, 13, 14].

Наведені результати розрахунків національ�
них агенцій із статистики у країнах СНД свідчать
про високий рівень фінансової залежності еко�
номік держав від зміни динаміки долара зокре�
ма та рушійних перетворень в економіці США
загалом. Так, якщо світова фінансова криза по�
чала впливати на різні економіки світу з кінця
2007 року, країни пострадянського простору в
повній мірі відчули її «присутність» лише в
серпні 2008 року, коли в рецесію потрапив світо�
вий ринок металів та енергоносіїв.

Розглядаючи зміну індексу національної ва�
люти як індикативний показник наслідків впли�
ву фінансових перетворень на фінансову ста�
більність країни, ключовим слід виділити 2009
рік, який став «лакмусовим папірцем» для діяль�
ності держав у сфері державних фінансів та без�
посередньо рівня дестабілізації грошово�кредит�
ного сектора. Загальна ситуація, що склалася в
галузі курсових різниць національної валюти у
2009 році, схожа за своєю природою та наслідка�

ми у переважній більшості країн СНД, так, після
кризового поштовху середини 2008 року, у 2009
році, ситуація навколо обмінного курсу націо�
нальної валюти значно погіршується. Так, біло�
руський рубль знецінюється на майже на 31 %
відносно долара США, курс казахського тенге
зменшується на 22,5 %, російський рубль деваль�
вує на 8,1 % (незначне зменшення у порівнянні з
іншими країнами, однак девальвація на 10,5 % у
2008 свідчить про те, що основне падіння курсу
прийшлося на другу половину 2008 року). Однак
найбільш нестабільною валютою виявилась
українська гривня, падіння реального обмінного
курсу гривні до долара США відбулося на 48 %.

У наступні роки ситуація в країнах�членах
співдружності дещо стабілізувалася, динаміка кур�
су національних валют зупинилась, а в деякі пе�
ріоди навіть відбулося зміцнення позицій, однак
це можна пояснити тим, що економіки країн за�
галом та фінансовий сектор зокрема «досягли дна»,
тобто падіння не могло продовжуватися через от�
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римання абсолютних негативних результатів у
сфері фінансово�кредитних відносин.

Через відсутність дієвого механізму виходу з
кризи та відновлення втрачених позицій еконо�
мічного розвитку ймовірність настання другого
циклу фінансової руйнації в країнах пострадянсь�
кого простору є досить високою. Так, першою на
собі це відчула Білорусь, в якій за 2011 рік індекс
курсу національної валюти обвалився на 68,5 пун�
кту. Малі обсяги власних фінансових ресурсів та від�
сутність можливості зовнішнього залучення інозем�
ного капталу призвело до дестабілізації грошово�
кредитної безпеки держави. Така ситуація в подаль�
шому буде лише погіршуватись, так, за «білорусь�
ким» сценарієм може зруйнуватися економіка
інших країн СНД. Стабілізація подібної ситуації
можлива лише за умов нарощування власних фінан�
сових ресурсів країнами�членами співдружності.

Висновки і перспективи подальших досліджень.
На підставі проведеного в дослідженні аналізу
можна зробити наступні висновки:

1. Країни СНД не мають достатніх фінансо�
вих ресурсів задля вирішення власних фінансо�
вих потреб (покриття дефіциту консолідованого
бюджету, покриття дефіциту платіжного балансу,
розрахунків за соціальними зобов’язаннями пе�
ред населенням), що призводить до додаткової
емісії національної валюти та збільшення грошо�
вої маси в обігу. Це, в свою чергу, призводить зро�
стання інфляції та дестабілізації ситуації в гро�
шово�кредитному секторі економіки.

2. Індекс інфляції виступає основним показ�
ником дестабілізації фінансової безпеки держа�
ви. Більш детальний аналіз цього показника та
прогнозування дають змогу визначити наступний
цикл стагнації економіки країн СНД та навіть
імовірність дефолту.

3. Показник курсу національної валюти, його
динаміка та коливання в контексті грошово�кре�
дитної безпеки держави пострадянського просто�
ру виконує функції результату рівня фінансової
стабільності економіки та визначає рівень успі�
шності фінансової політики уряду.

4. Аналізуючи результати дослідження у сфері
інфляційних перетворень та зміни динаміки кур�
су національних валют, можна визначити, що
найбільш нестабільна ситуація нині склалася в
Україні та Республіці Білорусь. Високі темпи
інфляції та швидке знецінення національної валю�
ти вкупі з низькими темпами зростання ВВП та
щорічно зростаючим рівнем зовнішнього боргу
призведуть до затяжної рецесії економік цих країн
в разі нового циклу світової фінансової кризи. Не
виключено, відбудеться проголошення дефолту.

5. Ситуація в Росії та Казахстані є більш ста�
більною через високий рівень промислового ви�
робництва та великі обсяги золотовалютних за�
пасів держав, однак аналогічно до інших країн
зони СНД у цих країнах існує дефіцит мобілізації

власних фінансових ресурсів та відсутність зов�
нішніх джерел залучення іноземного капіталу.
Тому, аналізуючи стан інфляційних процесів та
рівень стабільності курсу національної валюти,
слід відмітити, що ці держави аналогічно знахо�
дяться в небезпечній зоні в разі відчутних коли�
вань на світових фінансових ринках.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Анотація. Досліджено особливості розвитку банківської системи України в період фінансовоXекономічX
ної кризи. Проаналізовано сучасний стан банківської системи України в умовах глобалізаційних процесів.
Виявлено основні чинники впливу на розвиток банківської системи України.

Ключові слова: банківська система України, глобалізація, іноземний капітал.

Summary. The features of the development of the banking system of Ukraine in the period of the financial and
economic crisis are investigated. The current state of the banking system of Ukraine in the conditions of globalization
processes is analysed. The main factors of influence on the development of the banking system of Ukraine are revealed.

Key words: banking system of Ukraine, globalization, foreign capital.

Постановка проблеми. Стан банківської сис�
теми будь�якої незалежної держави має визна�
чальне значення в умовах розвитку національної
економіки. Саме банки є одним із головних дже�
рел інвестування фінансових ресурсів в економіку
країни. Тому забезпечення стабільності банківсь�
кої системи — це першочергове та основне зав�
дання, яке необхідно вирішити Україні на шляху
до євроінтеграції. З посиленням глобалізаційних
процесів та розвитком міжнародних відносин у
банківській сфері виникає дедалі більше проблем,
які потрібно негайно вирішити, щоб забезпечи�
ти її стабільність та нормальне функціонування
української економіки.

Проникнення іноземного капіталу в націо�
нальні банківські системи набуло широких масш�
табів і стало переважаючою тенденцією в розвит�
ку світової економіки. Дослідження показують, що
лише взаємопроникнення окремих національних
економік через механізми іноземних інвестицій,
створення спільних підприємств і становлять ос�
нову явища, яке прийнято називати глобалізацією
світової економіки. Проте найактивніше відбу�
вається фінансова глобалізація, що проявляється
у вільному переливанні фінансового капіталу між
національними та регіональними ринками капіта�

лу, що призведе до того, що великі потоки інозем�
ного капіталу опиняться на вітчизняному фінан�
совому ринку. А це може мати неоднозначний
вплив на внутрішній фінансовий ринок.

Дослідження теоретичних і практичних про�
блем участі іноземного капіталу в розвитку націо�
нальних кредитно�фінансових систем є важливим
й актуальним завданням учених і фахівців в об�
ласті банківської справи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео�
ретичні та прикладні аспекти розвитку банківсь�
кої системи України досліджували багато нау�
ковців та практиків: О. А. Брегеда [1], Л. Л. Гри�
ценко [2], Є. Ю. Онопрієнко, Г. Панасенко [3],
С. М. Савлук та інші. Останнім часом досить
часто складаються неоднозначні проблеми фінан�
сової глобалізації. Питання місця й ролі банків у
цих процесах аналізували у своїх працях такі
вчені, як О. Барановський, В. Геєць, В. Корнєєв,
А. Криклій, З. Луцишин, Б. [4–8] та інші.

Метою статті є вивчення загального стану
банківської системи України, доцільності її інтег�
рації у світовий фінансовий простір, а також
впливу іноземного капіталу на її формування.

Виклад основного матеріалу. Наявність в Ук�
раїні фінансового сектора є необхідною умовою


