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ВСТУП 
Нестандартні ситуації потребують нестандартних рішень. Самого знання 
цього відомого афоризму недостатньо для протидії екстраординарним 
викликам, зокрема й таким, перед якими постав світ під час пандемії Covid-
19. Для подолання труднощів необхідна готовність суб’єктів владних 
повноважень брати на себе відповідальність за вжиття нестандартних (а 
отже, інколи ризикованих) заходів. 

Наразі тривають дискусії щодо слушності запровадження емітентами 
резервних валют та багатьма центральними банками країн, що 
розвиваються, безпрецедентних стимулюючих заходів, які, вірогідно, стали 
однією з причин різкого прискорення темпів інфляції у глобальному 
масштабі. Проте, альтернативою таким нестандартним підходам, з високою 
ймовірністю, було б глибше падіння ділової активності та рівня життя 
громадян відповідних країн.  

Національний банк України у 2020 р. вжив заходів, які відповідали діям 
центральних банків успішних країн радше за формою, ніж за змістом1. Як 
наслідок, монетарні умови в Україні на початок 2021 р. залишалися одними 
з найжорсткіших у світі. 

У березні 2021 р., незважаючи на незадовільні темпи відновлення економіки 
та фактично ігноруючи рекомендації МВФ, Національний банк розпочав 
новий цикл посилення жорсткості монетарної політики, мотивуючи своє 
рішення необхідністю протидії прискоренню темпів інфляції. Протягом року 
облікова ставка підвищувалась п’ять разів, загалом на 3 відс. пункти до 9%2. 
Крім того, у липні НБУ розпочав згортання антикризових заходів 
(довгострокового рефінансування та процентних свопів) і повністю скасував 
їх з початку жовтня.  

Відтак є всі підстави стверджувати, що дії НБУ, спрямовані на пригнічення 
попиту, стали однією з причин фактичної стагнації української економіки. 
Попри сприятливу кон’юнктуру зовнішніх ринків для вітчизняного експорту і 
рекордний врожай зернових, темпи приросту реального ВВП у 2021 р. (3%3) 
були недостатніми для компенсації падіння економіки у 2020 р. (3,8%). 

Аналітичний огляд допоможе сформувати комплексне уявлення про стан 
грошової сфери у 2021 році, оцінити ефективність монетарної політики НБУ 
та окреслити можливі шляхи її вдосконалення. 

 
1 Див. огляд стану грошової сфери в Україні у 2020 році «Протидія кризі: гра в імітацію»,  
https://www.growford.org.ua/research/analitychnyj-oglyad-stanu-groshovoyi-sfery-ukrayiny-v-2020-
rotsi/  
2 З 21.01.2022 р. облікову ставку підвищено до 10%. 
3 Згідно з прогнозом НБУ (січень 2022 р.). 
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ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ  
Радикальне пом’якшення глобальних монетарних умов у 2020 р. у відповідь 
на коронакризу засвідчило фактичне зміщення пріоритетів монетарної 
політики більшості центральних банків світу в напрямі сприяння вирішенню 
проблем реального сектору економіки та публічних фінансів. Така зміна 
характеру монетарної політики стала можливою, зокрема, завдяки тому, що 
на кінець 2020 р. фактичний рівень інфляції був нижчим цільового показника 
у 84% країн (за даними МВФ). 

У 2021 р. монетарні умови в світовому масштабі продовжували залишатися 
м’якими. У поєднанні з додатковими заходами бюджетної підтримки в 
розвинених країнах та прогресом у вакцинації це дало підстави МВФ у квітні 
покращити прогноз зростання світової економіки у 2021 р. з 5,5% до 6%. 

Проте, поява і швидке поширення світом мутованих штамів коронавірусу 
призвели до нових сплесків захворюваності, поглиблення розривів у 
виробничих ланцюгах та збільшення перебоїв у постачанні продукції. 
Реагуючи на зміну обставин, МВФ у жовтні знизив прогноз зростання 
світового ВВП у 2021 р. до 5,9% та констатував збільшення розриву між 
перспективами розвитку різних країн, залежно від рівня доходів.  

У січні 2022 р. МВФ в оновленому випуску World Economic Outlook4 
підтвердив жовтневий прогноз щодо зростання світової економіки у 2021 р. 
на 5,9%, однак відчутно погіршив прогноз на 2022 р. – з 4,9% до 4,4%. Крім 
того, зазначається, що прогноз має високий ступінь невизначеності, а ризики 
загалом зміщені у бік погіршення ситуації. Серед основних факторів, що 
формуватимуть глобальну кон’юнктуру в 2022 р., фахівці МВФ виділяють 
продовження пандемії (з послабленням впливу до кінця року), розриви в 
ланцюгах постачання, високий рівень боргу, розширення цінового тиску та 
посилення жорсткості монетарних умов по всьому світу.  

Різке прискорення темпів інфляції в глобальному вимірі, фактично, стало 
ключовою подією 2021 р., масштаб якої довгий час недооцінювався. 
Зокрема, у США річний рівень інфляції сягнув 7%, Єврозоні – 5% (у т. ч. в Литві 
– 10,6%, Естонії – 12,2%), Польщі – 8,6%, Румунії – 8,2%, РФ – 8,4% тощо.  

На сьогоднішній день немає одностайності в оцінках причин і тривалості 
цінового сплеску. Серед факторів, що спровокували прискорення глобальної 
інфляції, найчастіше виокремлюють відновлення попиту (підтримане 
значними монетарними і фіскальними стимулами), переорієнтацію 
споживчого попиту з послуг на товари, дефіцит пропозиції внаслідок 
розривів у виробничих ланцюгах, а також різке зростання цін на сировинні 
товари, зокрема продовольство та енергоносії. 

 
4 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-
january-2022  



  

4 
 

Окрім відновлення глобального попиту, істотний вплив на вартість 
енергоносіїв мали недостатньо виважені управлінські рішення в контексті 
переходу до кліматично нейтральної економіки, а також агресивні дії РФ на 
європейському ринку газу. 

Базовий сценарій МВФ передбачає збереження у 2022 р. підвищеного 
інфляційного тиску. Водночас очікується, що згладжування дисбалансів між 
попитом і пропозицією, а також припинення стимулюючих заходів упродовж 
поточного року призведуть до уповільнення темпів інфляції у 2023 р. (за умов 
«заякореності» інфляційних очікувань).  

За таких обставин, МВФ усе наполегливіше радить центральним банкам 
скасовувати стимулюючі заходи. Водночас, акцентується увага на 
необхідності координації фіскальної та монетарної політики для досягнення 
економічних цілей, а також наголошується, що політика повинна бути 
адаптованою до конкретних умов країни, включаючи ступінь відновлення 
економіки, інфляційний тиск та доступний простір для дій. 

У цьому контексті доцільно простежити, як упродовж минулого року 
змінювався характер рекомендацій МВФ центральним банкам щодо 
пріоритетів монетарної політики.   

Січень 2021 р.: До того моменту, коли вакцини стануть загальнодоступними, 
слід зберігати м’яку монетарну політику для підтримання ліквідності 
домогосподарств і бізнесу, контролюючи фінансові ризики. Недостатня 
підтримка може створити загрозу відновленню економіки5. 

Квітень 2021 р.: Монетарна політика повинна залишатися м’якою (за умов 
контрольованої інфляції), а ризики для фінансової стабільності усуватися за 
допомогою інструментів макропруденційної політики6.  

Липень 2021 р.: Центральним банкам слід уникати передчасного посилення 
жорсткості монетарної політики, коли вони стикаються з тимчасовим 
інфляційним тиском, та бути готовими до швидкої реакції у разі погіршення 
інфляційних очікувань7. 

Жовтень 2021 р.: Монетарна політика повинна балансувати між подоланням 
інфляції та підтримкою економічного відновлення. Хоча монетарна політика, 
загалом, може не реагувати на тимчасове прискорення інфляції, центральні 
банки повинні бути готовими до швидких дій, якщо ризики зростання 
інфляційних очікувань посиляться8. 

 
5 https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/GFSR/2021/January/English/text.ashx  
6 https://blogs.imf.org/2021/04/06/managing-divergent-recoveries/  
7 https://blogs.imf.org/2021/07/27/drawing-further-apart-widening-gaps-in-the-global-recovery/  
8 https://blogs.imf.org/2021/10/12/a-hobbled-recovery-along-entrenched-fault-lines/  
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Грудень 2021 р.: У країнах, де економіка впевнено відновлюється, а 
інфляційний тиск високий, було б доцільно прискорити нормалізацію 
монетарної політики9.  

Січень 2022 р.: У більшості країн монетарна політика знаходиться в критичній 
точці. Там, де інфляційний тиск поєднується зі стійким відновленням 
економіки (як у США), або там, де висока інфляція ризикує закріпитися (як у 
деяких країнах, що розвиваються, та країнах з розвиненою економікою), 
надзвичайні заходи підтримки з боку монетарної політики слід скасувати. 
Там, де базовий інфляційний тиск залишається слабким, а відновлення не 
завершене, монетарна політика може залишатися м’якою 
(accommodative)10. 

Таким чином, можна дійти висновку, що до риторики про необхідність 
згортання стимулюючих монетарних заходів МВФ остаточно перейшов лише 
на зламі 2021-2022 рр., тоді як упродовж більшої частини 2021 р. йшлося 
максимум про балансування між сприянням відновленню економіки та 
протидією інфляції.  

Попри це, більшість центральних банків країн, що розвиваються, реагуючи 
на прискорення темпів інфляції, перейшли до посилення жорсткості 
монетарної політики. Станом на кінець 2021 р. ключові ставки підвищили, 
зокрема, центральні банки Білорусі (до 9,25%), України (до 9%), РФ (до 8,5%), 
Молдови (до 6,5%), Угорщини (до 2,4%), Польщі (до 1,75%), Румунії (до 
1,75%) тощо.  

 
 

9 https://blogs.imf.org/2021/12/03/addressing-inflation-pressures-amid-an-enduring-pandemic/  
10 https://blogs.imf.org/2022/01/25/a-disrupted-global-recovery/  
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У січні 2022 р. більшість з вищевказаних центральних банків продовжили 
підвищувати ставки. Проте, у випадку західних сусідів України слід 
констатувати, що навіть після істотного підвищення ставок, монетарні умови 
в цих країнах не стали жорсткими, завдяки значному пом’якшенню на 
попередньому етапі (у 2020 р.).  

Україна, як видно з графіка 1, усе ще перебуває в якісно іншому кластері. У 
цьому контексті важливо зазначити, що в грудні 2021 р. МВФ, оцінюючи 
стрімке підвищення ставок в Бразилії і РФ, застеріг, що такі дії можуть 
призвести до ще більшого скорочення виробництва і зайнятості. 

До підвищення ставок вдалися також деякі центральні банки розвинених 
країн: Банк Англії підвищив ставку з 0,1% до 0,25% (в лютому – до 0,5%), Банк 
Кореї – з 0,5% до 1% (у січні 2022 р. – до 1,25%). Проте, більшість провідних 
центральних банків утримались від підвищення ставок у 2021 р.    

ФРС США у вересні офіційно оголосила про намір поступово скорочувати 
обсяги купівлі активів, а вже у листопаді розпочала цей процес, прискоривши 
скорочення з початку 2022 р. За підсумками січневого засідання Ради 
керуючих ФРС11 було оголошено про повне припинення купівлі активів до 
початку березня та дано сигнал про підвищення ставки на наступному (15-16 
березня) і подальших засіданнях, а також повідомлено про плани 
скорочення балансу ФРС12. 

Попри те, що наміри ФРС підвищувати ставки є очікуваними та 
підтримуються МВФ, у середовищі економістів є багато критиків 
ортодоксального підходу боротьби з інфляцією за допомогою пригнічення 
попиту. Більшість критики ґрунтується на тій позиції, що поточний 
інфляційний сплеск зумовлений не перегрівом економіки, а здебільшого 
шоками пропозиції.  

Вищезазначеної точки зору притримується, зокрема, Філіп Гільдебранд, який 
в статті «The old inflation playbook no longer applies»13 акцентує увагу на тому, 
що в ситуації, коли інфляція спричинена обмеженням пропозиції, центральні 
банки повинні або змиритися з вищою інфляцією, або бути готовими 
знищити попит у всій економіці, щоб послабити обмеження пропозиції в 
одній її частині.   

Дені Родрик у статті «Inflation Heresies»14 наголошує, що ортодоксальні 
засоби боротьби з інфляцією можуть мати значні негативні побічні наслідки 
(наприклад, банкрутства та зростання безробіття) і не завжди приносять 

 
11 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220126a.htm  
12 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220126c.htm  
13 https://www.ft.com/content/1e59e952-c5cf-4c8e-983a-560170c87cda  
14 https://www.project-syndicate.org/commentary/correct-policies-to-fight-inflation-depend-on-
context-by-dani-rodrik-2022-01  
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бажаний ефект достатньо швидко. Автор переконує, що за нинішніх обставин 
політики в розвинених країнах не повинні надмірно реагувати на сплеск 
інфляції як такий, що спричинений тимчасовими факторами. Відстоюючи 
позицію, що справжня економічна наука є контекстною, а не 
універсальною, Дені Родрик зазначає, що за певних обставин може бути 
виправданим застосування контролю за цінами. 

Джеймс Гелбрейт у статті «The Case for Strategic Price Policies»15 критикує 
панівну точку зору стосовно неможливості втручання держави у процес 
ціноутворення та застерігає, що боротьба з інфляцією шляхом підвищення 
ставки ФРС призведе до значних втрат для економіки, включно зі зростанням 
безробіття. Автор вважає, що внаслідок налагодження постачання та 
вичерпання ефекту бази поточний інфляційний сплеск має вщухнути до 
початку цього літа. У разі, якщо інфляція не знизиться, уряду доцільно 
втрутитись в управління цінами на стратегічно важливі товари. 

На рівні політики подібні заходи вже застосовуються деякими країнами. 
Наприклад, в Польщі з метою протидії інфляції запроваджено тимчасове 
зниження ставки ПДВ на велику кількість соціально важливих товарів та 
послуг16. Зокрема, на продовольство, природний газ, мінеральні добрива та 
деякі інші товари для сільського господарства ставку ПДВ знижено до нуля, 
на паливо – до 8%, на електроенергію і теплову енергію – до 5%. Водночас, 
монетарна політика Національного банку Польщі залишається порівняно 
м’якою (навіть після підвищення ставки), незважаючи на те, що він 
формально перебуває в режимі інфляційного таргетування. 

Тим часом, Мохамед Ель-Еріан у своїй недавній статті «The Inflation Catch-Up 
Game»17 висловив думку, що нинішній сплеск інфляції є частиною загальних 
структурних змін у глобальній макроекономічній парадигмі. На думку 
автора, ми перейшли від ситуації дефіцитного сукупного попиту до ситуації, 
коли попит загалом нормальний.  

Продовжуючи міркувати у цьому напрямі дійдемо висновку, що поточний 
інфляційний сплеск може мати значно складнішу природу і триваліший 
перебіг, ніж це передбачають офіційні прогнози. Серед іншого, це може 
призвести до кардинального перегляду стандартів монетарного 
регулювання та остаточного «банкрутства» домінуючої на сьогодні 
структури монетарної політики – інфляційного таргетування. 

 

 
15 https://www.project-syndicate.org/commentary/strategic-price-controls-warranted-to-fight-inflation-
by-james-k-galbraith-2022-01  
16 https://chronimyrodziny.gov.pl/tarcza-antyinflacyjna/  
17 https://www.project-syndicate.org/commentary/us-federal-reserve-slow-inflation-response-by-
mohamed-a-el-erian-2021-10  
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ІНФЛЯЦІЯ 
Протягом 2021 р. рівень цін споживчого ринку зріс на 10%, що значно 
перевищує відповідні значення 2019-2020 рр., проте є нижчим показників 
2016-2017 рр. і майже збігається з показником 2018 р. (граф. 2). Місячні 
темпи інфляції коливались від найвищого 1,7% у березні до найнижчого 
«мінус» 0,2% у серпні. У IV кварталі місячні темпи інфляції не перевищували 
1% і мали тенденцію до зниження. 

 
Річні темпи споживчої інфляції, «стартувавши» з 5% на початок року, 
досягнули локального максимуму 11% у вересні і протягом IV кварталу 
знизились до 10%. Річні темпи базової інфляції протягом 2021 р. зросли з 
4,5% до 7,9% (граф. 3), фактично, досягнувши рівня 2018 р. 
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Найбільший внесок до загального рівня інфляції (5,5 відс. пункту) 
забезпечило зростання споживчих цін на продукти харчування та 
безалкогольні напої за рік на 12,7% (граф. 4).  

 

Найбільшого зростання за підсумками року зазнали ціни на олію (38,8%), 
цукор (28,3%), яйця (19%), хліб (18,7%), масло (13,6%), м'ясо та м'ясопродукти 
(12,9%), овочі (12,7%) тощо. Проте, зазначені показники (у розрахунку 
грудень до грудня), враховуючи волатильність протягом року, не дають 
повного уявлення про масштаб зміни цін на деякі продукти харчування. 
У середньорічному вимірі18 ціни на цукор зросли на 61,5%, олію – на 57,7%, 
яйця – на 47%.    

Істотне подорожчання продуктів харчування відбулося під впливом 
стрімкого зростання світових цін на продовольство, а також незадовільного 
врожаю 2020 р. Натомість, гарний врожай 2021 р.19 відіграв ключову роль в 
уповільненні цінової динаміки у IV кварталі. 

Річні темпи зростання цін реалізації продукції сільськогосподарськими 
підприємствами сягнули максимуму в березні (69,8%), після чого різко 
знизились  до 19,2% у листопаді (зокрема за рахунок вичерпання ефекту 
низької бази порівняння). 

 
18 Січень-грудень 2021 р. до січня-грудня 2020 р. 
19 За попередніми даними ДССУ, обсяг виробництва продукції рослинництва у 2021 р. 
збільшився порівняно з попереднім роком на 19,9%, тоді як у 2020 р. падіння становило 
12,1%. 
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Темпи приросту цін виробників харчової промисловості також досягнули піку 
у березні (30,3%) з подальшим уповільненням до 16,9% на кінець року. 
У межах України ціни виробників харчової промисловості за 2021 р. зросли 
на 14,3%, за межі України – 23,7%. Відповідно, різниця відображає зовнішній 
тиск на ціни продовольства з боку світових ринків. 

Протягом 2021 р. Індекс продовольчих цін FAO20 зріс на 25 пунктів або 23% 
і досягнув десятирічного максимуму. Зростання агрегованого індексу 
відбулося за рахунок подорожчання рослинних олій на 36%, цукру – на 34%, 
зернових – на 21%, молочної продукції – на 17%, м’яса – на 17% (граф. 5). 

 
На другому місці з точки зору впливу на загальний рівень інфляції (з внеском 
близько 1,3 в. п.) – подорожчання палива за підсумками року на 26,5% і 
транспортних послуг на 17,1%. Основним чинником цього було стрімке 
зростання світових цін на нафту протягом року з 52 до 78 дол./барель (Brent). 
Ще більшого подорожчання палива, а отже й транспортних послуг, вдалося 
уникнути завдяки запровадженню урядом в травні граничних торговельних 
надбавок на паливо21. 

На третій позиції (з внеском близько 1 в. п.) – подорожчання житлово-
комунальних послуг за рік на 9,8% (граф. 4). Ціни на газ для населення 
протягом року зросли лише 15,5%. Такий помірний показник, на тлі 
вибухового зростання цін на газ на європейському ринку, був обумовлений 
застосуванням річного тарифу для побутових споживачів (з 1 травня 2021 р. 
по 30 квітня 2022 р.)22.    

 
20 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ 
21 https://www.kmu.gov.ua/news/zaprovadzhennya-uryadom-granichnih-torgovelnih-nadbavok-na-
palivo-ce-vimushenij-i-timchasovij-zahid-na-period-karantinu  
22 https://www.nerc.gov.ua/?news=11430  
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Вартість електроенергії за рік зросла на 26,5% (враховуючи зниження на 7,4% 
у жовтні), водопостачання – на 11,8%, каналізація – на 18,6%, утримання 
будинків та прибудинкових територій – на 6,7%, гаряча вода і опалення – на 
2,2% (тарифи не переглядаються на підставі Меморандуму між КМУ, ОПУ, 
Нафтогазом і органами місцевого самоврядування23). 

Ще 0,8 в. п. до річного рівня інфляції забезпечило підвищення цін на 
алкогольні і тютюнові вироби на 9,4% (граф. 4), переважно за рахунок 
подорожчання тютюнових виробів на 15,6% через підвищення акцизів.  

Здешевлення одягу і взуття протягом року на 3,5% (граф. 4) може бути 
опосередкованим свідченням відсутності надмірного попиту на споживчому 
ринку. 

 

Прогноз НБУ передбачає на 2022 р. інфляцію на рівні 7,7%, прогноз Уряду 
(закладений у розрахунки бюджету) – 6,2%,  жовтневий прогноз МВФ – 6,0%. 

Інфляційні очікування загалом узгоджуються з вищенаведеними 
прогнозами: фінансові аналітики очікують на наступні 12 місяців інфляцію на 
рівні 6,3%, банки – 8%, підприємства – 8,7%. Інфляційні очікування 
домогосподарств у другому півріччі 2021 р. знаходились в діапазоні 10-11%, 
що відповідало фактичному рівню інфляції. Дещо вищий рівень очікувань 
домогосподарств, вірогідно, пояснюється стрімким зростанням цін на деякі 
види продовольства, а також негативним інформаційним фоном щодо 
вартості енергоносіїв. Проте, навіть такий рівень очікувань не можна 
сприймати як зависокий, з огляду на потужний інфляційний тиск з боку 
витрат. 

 

За підсумками 2021 р. ціни виробників промислової продукції зросли на 
62,2% (граф. 6), у тому числі в межах України – на 74,2%, за межі України – на 
24,5%. 

Згідно з розрахунками НБУ, збільшення ІЦВ на 10% зумовлює близько 1% 
приросту ІСЦ24. З цього випливає, що у 2022 р. фактор зростання цін 
виробників генеруватиме додаткових 6 відс. пунктів споживчої інфляції.  

Враховуючи той факт, що прискорення динаміки агрегованого індексу цін 
виробників у ІV кварталі було спровоковане безпрецедентним зростанням 
цін на енергоносії (у постачанні електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря річний темп приросту цін у грудні сягнув 185,4%), 
вищезазначені розрахунки НБУ можуть виявитись заниженими. 

 
23 https://lb.ua/blog/vitalii_lomakovych/495604_gaz_terpit_prostih_rishen.html  
24 https://www.epravda.com.ua/columns/2022/01/12/681369/  
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У січні 2022 р. ринкові ціни на природний газ на внутрішньому ринку сягнули 
69,3 тис грн, що майже у дев’ять разів перевищує рівень січня 2021 р. 
(граф. 7). Зважаючи на те, що дія річного тарифу для побутових споживачів 
та пільгових умов продажу газу виробникам соціально значущих продуктів 
харчування25 припиняється 1 травня, прогнозування інфляційної динаміки на 
дальшу перспективу вбачається проблематичним. 

 
 

25 https://www.kmu.gov.ua/news/do-torgiv-z-prodazhu-gazu-vlasnogo-vidobutku-na-lyutij-
dopushcheno-256-pidpriyemstv-shcho-zdijsnyuyut-virobnictvo-socialno-znachushchih-prodovolchih-
tovariv  
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Підсумовуючи, слід акцентувати увагу, що прискорення темпів інфляції у 
2021 р. було зумовлене різким зростанням світових цін на продовольство 
та енергоносії, а також шоком пропозиції продовольства через неврожай 
2020 р.  

Рівень інфляції 10% не є критичним ні з точки зору ретроспективи, ні в 
міжнародному порівнянні. Проте, він не повною мірою відображає масштаб 
зміни цін, оскільки ціни на велику кількість товарів та послуг (продукти 
харчування, паливо, газ тощо) регулюються адміністративно.  

Такий підхід може бути виправданий як тимчасовий, з огляду на 
екстраординарну ситуацію на енергетичному ринку, однак він практично 
унеможливлює вплив на інфляцію засобами монетарної політики. 

Більше того, у разі збереження глобальної інфляції на підвищеному рівні, 
режим таргетування інфляції в малих відкритих економіках втрачає сенс. 
Такі країни, як Україна, навіть за відсутності внутрішніх інфляційних чинників 
та підтримання курсової стабільності, імпортуватимуть інфляцію ззовні. 

За таких обставин, намагання НБУ протидіяти інфляції шляхом підвищення 
облікової ставки вбачаються контрпродуктивними: з одного боку, це не 
матиме бажаного впливу на ціни (що формуються під тиском витрат), а з 
іншого – чинитиме негативний вплив на пропозицію через підвищення 
вартості ресурсів для виробників.  

У ситуації, що склалася, Національному банку для виконання його основної 
конституційної функції (забезпечення стабільності гривні) доцільно 
сконцентрувати зусилля на забезпеченні стабільності обмінного курсу, що 
матиме позитивний вплив як на поточну динаміку цін, так і на інфляційні 
очікування домогосподарств та бізнесу. 
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ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ОБМІННИЙ КУРС 
Протягом більшої частини 2021 р. динаміка обмінного курсу гривні мала 
ревальваційний характер і демонструвала помірну волатильність, проте у 
листопаді відбулась різка корекція (граф. 8), яка не мала об’єктивних підстав. 
У комплексі це засвідчило відсутність виваженої курсової політики НБУ. 
За підсумками року гривня зміцнилась на 3,5% з 28,27 до 27,28 грн/дол. 

 
Визначальним чинником ревальвації гривні, яка тривала до середини 
листопада, стало різке зростання світових цін на сировину, що призвело до 
збільшення надходжень іноземної валюти від експорту.  

За підсумками 2021 р. обсяг експорту продукції АПК сягнув 27,7 млрд дол., 
перевищивши показник 2020 р. на 24,9%. Надходження від експорту чорних 
та кольорових металів зросли на 79% до 15,7 млрд дол., мінеральних 
продуктів (у т. ч. руди) – на 58,8% до 7,9 млрд дол., продукції хімічної 
промисловості – на 37,6% до 3,2 млрд дол., деревини та виробів з неї – на 
41,5% до 2,5 млрд дол. тощо.  

Загальний обсяг експорту товарів за 2021 р. становив 63,1 млрд дол., зрісши 
порівняно з 2020 р. на 39,8%, водночас імпорт товарів зріс на 34,5% до 
69,8 млрд дол. 

Обсяг приватних переказів із-за кордону за підсумками 2021 р. становив 
15 млрд дол., що на 25,4% перевищує відповідний показник попереднього 
року (12 млрд дол.). Водночас, обсяг репатріації дивідендів зріс у 2,7 разу 
до 9,8 млрд дол. 
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У І півріччі ревальваційний тиск був дещо посилений за рахунок збільшення 
вкладень нерезидентів в ОВДП. Локального максимуму (111,1 млрд грн) 
портфель нерезидентів досягнув наприкінці червня, збільшившись з початку 
року на 25,8 млрд грн або понад 0,9 млрд дол. Протягом ІІ півріччя вкладення 
нерезидентів скоротились на 18,4 млрд грн до 92,6 млрд грн, що однак не 
мало значного впливу на кон’юнктуру валютного ринку (граф. 9). Ситуація 
кардинально змінилася у січні 2022 р., коли скорочення вкладень 
нерезидентів (на 11,2 млрд грн за місяць), фактично, стало тригером 
девальваційного сплеску.  

 
Середньоденні обсяги продажу іноземної валюти на міжбанківському 
ринку у 2021 р. становили 493 млн дол., що на 16% перевищує відповідний 
показник 2020 р. (424 млн дол.).  

Спочатку Національний банк, фактично, стимулював ревальвацію гривні. 
У липні було повідомлено26 про зменшення (з 1 серпня) обсягу планових 
щоденних інтервенцій НБУ з купівлі валюти на міжбанківському ринку з 20 
до 5 млн дол. Крім того, 1 жовтня заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук в 
інтерв’ю агенції Bloomberg повідомив, що НБУ не перешкоджатиме 
зміцненню гривні, оскільки це допомагає стримувати інфляцію27. Такі заяви 
й дії НБУ були сприйняті учасниками валютного ринку як сигнал до 
подальшої ревальвації гривні. 

 
26 https://bank.gov.ua/ua/news/all/planovi-schodenni-obsyagi-interventsiy-z-kupivli-valyuti-na-
mijbankivskomu-valyutnomu-rinku-zmensheno-z-20-mln-dol-ssha-do-5-mln-dol-ssha  
27 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-01/ukraine-central-bank-looks-to-hryvnia-rally-
to-tame-inflation  
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Натомість, у листопаді відсутність вчасної реакції НБУ на різкий розворот 
курсового тренду, де-факто, простимулювала знецінення гривні. Ба більше, 
17 листопада, тобто на самому старті девальваційного сплеску, НБУ 
оголосив28 про збільшення (з 1 грудня) лімітів валютної позиції банків у 
півтора рази (з 10% до 15% від регулятивного капіталу), що можна трактувати 
як свідоме заохочення спекулятивних операцій. 

Інтервенції з купівлі Національним банком іноземної валюти за 2021 р. 
становили 3 690,7 млн дол., що на 25% менше відповідного показника 
2020 р. (4 929 млн дол.). На тлі різкого зростання надходжень від експорту, 
зниження обсягів купівлі валюти є додатковим свідченням невиваженої 
валютно-курсової політики НБУ. Продаж Національним банком валюти за рік 
становив 1 275,7 млн дол., додатне сальдо інтервенцій – 2 415 млн дол.  

 
Обсяг міжнародних резервів за підсумками 2021 р. зріс на 6% з 29,1 до 
30,9 млрд дол. (граф. 11), що, за даними НБУ, забезпечує фінансування 3,8 
місяця майбутнього імпорту.  

За даними НБУ, загальний обсяг платежів за зобов’язаннями в іноземній 
валюті у 2021 р. становив 11,5 млрд дол., обсяг надходжень із зовнішніх та 
внутрішніх джерел – 11,2 млрд дол. 

Величина збільшення чистих міжнародних резервів за підсумками року з 
18,1 до 20,8 млрд дол., фактично, збігається з обсягом надходження від МВФ 
у серпні 1,9 млрд СПЗ (еквівалент 2,7 млрд дол.) у межах загального 
розподілу 456 млрд СПЗ (650 млрд дол.). 

 
28 https://bank.gov.ua/ua/news/all/limiti-valyutnoyi-pozitsiyi-bankiv-zbilshuyutsya-u-pivtora-raza  
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Девальваційний сплеск у січні 2022 р. (до рівня 28,99 грн/дол.) був 
зумовлений переважно психологічними чинниками, пов’язаними з ризиком 
вторгнення РФ, що стимулювали попит на іноземну валюту, зокрема з боку 
іноземних інвесторів. Відсутність адекватної реакції НБУ (74% інтервенцій 
здійснено за найкращим, тобто найвищим, курсом) створювала сприятливі 
умови для спекуляцій та призвела до невиправданих втрат міжнародних 
резервів (обсяг продажу валюти становив 1,5 млрд дол.). 

Небажання Національного банку згладжувати кон’юнктурні коливання та 
підтримувати відносну курсову стабільність стимулює арбітражні операції та, 
фактично, суперечить його основній конституційній функції (забезпечення 
стабільності грошової одиниці). 

Питання забезпечення стабільного функціонування валютного ринку 
(зокрема, нівелювання кон’юнктурних дисбалансів попиту і пропозиції) 
набуває особливої ваги в умовах посилення фундаментальних ризиків для 
стабільності гривні: збереження високих цін на енергоносії та очікуване 
посилення жорсткості монетарної політики ФРС США, що стимулюватиме 
відплив капіталу.  

На думку фахівців МВФ, для адаптації економіки до жорсткіших монетарних 
умов слід підтримувати гнучкість обмінного курсу. Крім того, Фонд визнає 
доцільність застосування у деяких випадках валютних інтервенцій (для 
згладжування надмірних коливань ринкової кон’юнктури) та тимчасових 
заходів щодо управління потоками капіталу, щоб забезпечити монетарній 
політиці простір для зосередження на внутрішніх умовах.   
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ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ 

З весни 2020 р. до 1 липня 2021 р. за обліковою ставкою Національний банк 
розміщував депозитні сертифікати на 7 днів та надавав банкам 
рефінансування до 90 днів.  

З 1 липня 2021 р. строковість депозитних сертифікатів, що розміщуються за 
обліковою ставкою, було повернуто до докризового рівня – 14 днів29.  

З 23 липня 2021 р. ставку за кредитами рефінансування через тендер було 
підвищено до рівня облікової ставки + 1 відс. пункт30.  

Коридор  ставок за кредитами і депозитами овернайт з червня 2020 р. 
встановлено на рівні облікової ставки +/- 1 відс. пункт.  

Станом на початок 2021 р. облікова ставка становила 6% та перевищувала 
річний рівень інфляції (5%), а отже монетарна політика Національного банку 
за підсумками кризового 2020 р. так і не стала м’якою, що принципово 
відрізняє її від монетарної політики абсолютної більшості центральних банків 
світу.  

 

 
29 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-postupovo-zgortatime-antikrizovi-monetarni-
zahodi  
30 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-iz-23-lipnya-onovit-operatsiyniy-dizayn-
monetarnoyi-politiki  
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Незважаючи на незадовільні темпи відновлення економіки та фактично 
ігноруючи поради МВФ щодо доцільності збереження стимулюючого 
характеру монетарної політики на початку березня 2021 р. Національний 
банк розпочав новий цикл підвищення облікової ставки31. Підставою для 
цього було названо «суттєве посилення фундаментального інфляційного 
тиску». Протягом 2021 р. облікова ставка підвищувалась п’ять разів, загалом 
на 3 відс. пункти (граф. 12): 
 з 5 березня – до 6,5%; 
 з 16 квітня – до 7,5%; 
 з 23 липня – до 8,0%; 
 з 10 вересня – до 8,5%; 
 з 10 грудня – до 9,0%. 

З 21 січня 2022 р. НБУ підвищив облікову ставку до 10% та дав сигнал32 про 
високу ймовірність її подальшого підвищення на початку березня.   

Динаміка ставок міжбанківського ринку (які є операційною ціллю 
процентної політики НБУ) протягом року відповідала динаміці облікової 
ставки. Український індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) тяжів до 
нижньої межі коридору ставок овернайт НБУ (граф.12), що обумовлено 
профіцитом ліквідності в банківській системі. На початку 2022 р., внаслідок 
змін у методиці розрахунку33, діапазон коливань UONIA ще більше звузився.   

 
 

31 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-pidvischiv-oblikovu-stavku-do-65  
32 https://bank.gov.ua/ua/news/all/pidsumki-diskusiyi-chleniv-komitetu-z-monetarnoyi-politiki-
natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-oblikovoyi-stavki-19-sichnya-2022-roku  
33 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-osuchasnyuye-pidhodi-do-rozrahunku-
ukrayinskogo-indeksu-mijbankivskih-stavok-overnayt  
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Ситуація, що склалася на ринку ОВДП, безпосередньо пов’язана з 
небажанням НБУ взяти на себе частину відповідальності за кон’юнктуру 
ринку державних запозичень, як це зробили десятки центральних банків у 
2020 р. Наслідком бездіяльності НБУ стало істотне зростання вартості 
державних запозичень наприкінці 2020 р. (граф. 13). Протягом 2021 р. 
середньозважена дохідність ОВДП на первинному ринку фактично не 
реагувала на зміну облікової ставки і коливалась в діапазоні 11-12%. 

Окрім деструктивної позиції НБУ, підтримання невиправдано високої 
дохідності ОВДП, вочевидь, пов’язане із зацікавленістю фінансових 
посередників, недоліками функціонування інституту первинних дилерів та 
ускладненим доступом до ринку державних запозичень роздрібних 
інвесторів34. Вищезазначені особливості знайшли відображення у цілком 
викривленому співвідношенні між рівнем дохідності ОВДП (фінансовий 
актив з нульовим ризиком) та ставками за строковими депозитами. 

В умовах значного профіциту ліквідності банківської системи, ставки за 
депозитами домогосподарств, фактично, не відреагували ні на прискорення 
темпів інфляції, ні на підвищення облікової ставки. Середньозважена ставка 
за строковими депозитами фізичних осіб у гривні почала поволі зростати 
лише з вересня, але цього було недостатньо, щоб компенсувати зниження 
протягом січня-серпня (граф. 14). Таким чином, загалом за підсумками року 
відбулося зниження ставки за строковими депозитами з 8,7% до 8,0%35.  

 
 

34 https://www.growford.org.ua/research/podatkovi-rekordy-ta-byudzhetni-deformatsiyi-analitychnyj-
oglyad-stanu-derzhavnyh-finansiv-u-sichni-veresni-2021-roku/  
35 Ставка за строковими депозитами фізичних осіб в іноземній валюті за підсумками 2021 р. 
знизилась з 1,4% до 0,7%. 
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Натомість, ставка за депозитами корпорацій у гривні протягом року зросла 
з 3,8% до 4,7% (граф. 14). Різноспрямована динаміка ставок за депозитами 
домогосподарств та корпорацій демонструє наявність тенденції щодо 
переорієнтації банків на ресурси бізнесу, що свідчить, зокрема, про 
зниження потенційних можливостей впливу на споживчий попит засобами 
процентної політики НБУ. 

Середньозважена ставка за гривневими кредитами банків корпораціям 
досягнула мінімального значення у лютому (8,2%), після чого зросла на 
1,8 в. п. і на кінець року становила 10%36 (граф15), продемонструвавши 
порівняно високу кореляцію з динамікою облікової ставки.  

 
Середньозважена ставка за кредитами домогосподарствам протягом 
2021 р. знизилась з 33,7% до 32%, не реагуючи на зміни облікової ставки. 

У 2021 р. НБУ провів 9 результативних аукціонів своп процентної ставки, за 
підсумками яких було задоволено заявки банків на 4 млрд грн (з 8 млрд грн 
поданих). Загалом з липня 2020 р. по вересень 2021 р. обсяг укладених угод 
становив 19,4 млрд грн, а обсяг поданих заявок – 33,6 млрд грн. Проте, з 
1 липня 2021 р. НБУ скоротив кількість та строковість аукціонів, а з 1 жовтня 
припинив їх проведення взагалі, що стало логічним продовженням переходу 
до фази посилення жорсткості монетарної політики та скасування 
довгострокового рефінансування. 

 
36 Середньозважена ставка за кредитами корпораціям майже повністю визначається 
величиною ставки за кредитами пов’язаним корпоративним позичальникам (за 
належністю до груп юридичних осіб під спільним контролем або груп пов'язаних 
контрагентів). Ставка за кредитами непов’язаним корпораціям у 2021 р. перебувала в 
діапазоні 13-15%, демонструючи низхідну динаміку. 
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З огляду на незадовільні темпи відновлення української економіки та 
складну епідемічну ситуацію рішення Національного банку розпочати 
новий цикл підвищення облікової ставки було передчасним. Як наслідок, 
незважаючи на сприятливу кон’юнктуру зовнішніх ринків для українського 
експорту, фактичний приріст реального ВВП у 2021 р. виявився значно 
нижчим від прогнозованого НБУ на початку року (4,2%) і недостатнім для 
компенсації падіння попереднього року (3,8%). Приріст виробництва 
промислової продукції у 2021 р. становив лише 1,1%, тоді як падіння у 2020 р. 
– 4,5%. Отже, можна зробити висновок, що посилення жорсткості монетарної 
політики стало одним з чинників стагнації української економіки.  

НБУ визнає наявність в економіці від’ємного розриву ВВП, чим, фактично, 
заперечує свої численні заяви про посилення «фундаментального 
інфляційного тиску», які використовуються для обґрунтування підвищення 
облікової ставки. Декомпозиція від’ємного розриву ВВП, до якої НБУ вдався 
у січневому Інфляційному звіті37 для демонстрації «перегріву споживання й 
імпорту», є маніпуляцією, єдина мета якої – виправдання надмірної 
жорсткості власної політики. 

Об’єктивною реальністю, натомість, є фактична відсутність реакції ставок за 
депозитами домогосподарств на зміну облікової ставки, що значно 
ускладнює вплив монетарної політики на рівень споживання, а отже й 
інфляцію. Ба більше, цей вплив стає практично неможливим у ситуації, коли 
інфляція формується під тиском витрат.  

Водночас, як свідчить досвід 2021 р., підвищення облікової ставки 
призводить до зростання ставок за кредитами корпораціям, що 
пригнічуватиме виробництво, обмежуватиме пропозицію, а отже 
стимулюватиме інфляцію у довгостроковій перспективі.  

Крім того, подальше підвищення облікової ставки (про що НБУ заявляє, як 
про безальтернативний сценарій розвитку подій) гарантовано призведе до 
збільшення вартості державних запозичень і процентних витрат НБУ за 
депозитними сертифікатами (кожен додатковий відсотковий пункт облікової 
ставки збільшує їх у річному вимірі на 1-1,5 млрд грн).  

Тобто, жорстка процентна політика НБУ, не запобігаючи інфляції, 
призводить до стагнації економіки та багатомільярдних втрат державних 
коштів на користь фінансових посередників. 

 

 
37 https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2022-Q1.pdf?v=4  
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ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

З початку 2019 р. до 22 липня 2021 р. основними операціями з регулювання 
ліквідності банків (які здійснюються за обліковою ставкою) було визначено 
одночасно операції з розміщення депозитних сертифікатів і операції з 
надання кредитів рефінансування. Навесні 2020 р. строковість депозитних 
сертифікатів було скорочено з 14 до 7 днів, рефінансування – у два етапи 
збільшено з 14 до 90 днів. 

З 1 липня 2021 р. строковість депозитних сертифікатів, що розміщуються за 
обліковою ставкою, було повернуто до докризового рівня – 14 днів38.  

З 1 липня 2021 р., у контексті згортання антикризових заходів39, терміни 
довгострокового рефінансування було скорочено з 5 до 3 років та 
запроваджено обмеження його обсягів (з поетапним зниженням упродовж 
ІІІ кварталу), а з 1 жовтня НБУ припинив використання цього інструмента40. 

З 23 липня 2021 р. тендери з надання кредитів рефінансування до 90 днів 
було вилучено з категорії основних операцій з регулювання ліквідності41, а з 
1 жовтня термін кредитів скорочено до 30 днів42.  

Тобто, починаючи з 1 жовтня 2021 р. операційна структура монетарної 
політики практично повернулася до докризового вигляду.  

З 10 березня 2020 р. нормативи до формування банками обов’язкових 
резервів становили: за депозитами в національній валюті – 0%, за 
депозитами в іноземній валюті – 10%43. З 10 лютого 2022 р. нормативи 
резервування підвищено до 2% для коштів на вимогу в національній валюті 
та до 12% для депозитів в іноземній валюті44.  

Попри збільшення строковості операцій з депозитними сертифікатами 
обсяги мобілізаційних операцій продовжували зростати. За підсумками 
2021 р. обсяг розміщення депозитних сертифікатів (основних операцій з 
регулювання ліквідності) сягнув 13,7 трлн грн, що на 27,7% перевищує 
відповідний показник 2020 р. (граф. 16, табл. 1). 

 
38 https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_29062021_64  
39 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-postupovo-zgortaye-antikrizovi-monetarni-zahodi  
40 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-z-pochatku-iv-kvartalu-pripinyaye-provedennya-
operatsiy-iz-dovgostrokovogo-refinansuvannya-ta-protsentnogo-svopu  
41 https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_22072021_81  
42 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-pidvischiv-oblikovu-stavku-do-85  
43 https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zminyuye-vimogi-do-obovyazkovih-rezerviv-bankiv-dlya-
zdeshevlennya-kreditiv-i-dedolarizatsiyi-ekonomiki 
44 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zminyuye-vimogi-do-obovyazkovih-rezerviv-
bankiv-dlya-posilennya-monetarnoyi-transmisiyi  
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Середньоденні залишки мобілізованих коштів у 2021 р. становили 
145,7 млрд грн і на 12% перевищили відповідне значення попереднього 
року (129,7 млрд грн). На кінець року залишок мобілізованих коштів 
порівняно з початком року збільшився на 49,3 млрд грн і вперше перевищив 
200 млрд грн.  

За нашими розрахунками, процентні витрати НБУ за депозитними 
сертифікатами за 2021 р. становили 10,6 млрд грн. 

 

 

Загальний обсяг операцій з рефінансування банків за підсумками 2021 р. 
становив 91,2 млрд грн (табл. 2), що на 46% менше відповідного показника 
2020 р. (168,1 млрд грн). Зменшення обсягів рефінансування стало наслідком 
стабільнішої ситуації на валютному ринку (що знизило попит на кредити 
овернайт), підвищення ставок, обмеження (з 1 липня) та остаточного 
скасування (з 1 жовтня) довгострокового рефінансування.  
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Довгострокового рефінансування на термін від 1 до 5 років у 2021 р.  було 
надано на 43,3 млрд грн, а за весь час дії цього інструмента з травня 2020 р. 
по вересень 2021 р. – 91,8 млрд грн. Загальний залишок за кредитами 
рефінансуванням (без неплатоспроможних банків) на кінець 2021 р. 
становив 95,6 млрд грн, збільшившись за рік на 33,8 млрд грн, що 
відповідним чином вплинуло на ліквідність банківської системи. 

 
За рахунок чистої купівлі Національним банком валюти на міжбанківському 
ринку обсяг ліквідності банків за 2021 р. збільшився майже на 64 млрд грн, 
внаслідок операцій Держказначейства – на 9,6 млрд грн. 

Найбільший стерилізаційний вплив на ліквідність мало збільшення обсягу 
готівки (в касах та поза банками) на 69,1 млрд грн.  

Внаслідок різноспрямованого впливу усіх вищезазначених факторів залишки 
на коррахунках банків за підсумками 2021 р. зменшились на 2,6 млрд грн до 
34,9 млрд грн, хоча в середньоденному вимірі становили 55,5 млрд грн.  
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Середньоденний обсяг ліквідності банків (сума коштів на коррахунках і в 
депозитних сертифікатах) у 2021 р. становив 201 млрд грн, що вчетверо 
перевищує нормативний обсяг обов’язкових резервів (граф. 17). Заслуговує 
на увагу й той факт, що приріст середньоденного обсягу ліквідності у 2021 р. 
порівняно з 2020 р. (+16 млрд грн) на дві третіх забезпечений процентними 
витратами НБУ за депозитними сертифікатами. 

У підсумку, збільшення обсягу готівки на 69,1 млрд грн з одночасним 
зменшенням залишків на коррахунках банків на 2,6 млрд грн забезпечили 
приріст грошової бази за 2021 р. на 66,5 млрд грн (до 662,5 млрд грн), що на 
52 млрд грн менше приросту за 2020 р. (118,5 млрд грн). 

Формування значного профіциту ліквідності у банківській системі є 
безпосереднім наслідком запровадження режиму інфляційного 
таргетування, визначальними рисами якого (у виконанні НБУ) є підтримання 
високих процентних ставок та перманентне зростання обсягу мобілізаційних 
операцій. Як наслідок, процентні витрати НБУ за операціями з депозитними 
сертифікатами з 2015 р. перевищили 62 млрд грн, що стало автономним 
джерелом формування профіциту ліквідності. 

Національний банк справедливо вважає, що значний структурний профіцит 
ліквідності банківської системи послаблює дію монетарної трансмісії за 
процентним каналом (див. Інфляційний звіт за січень 2022 р.). Проте, НБУ 
схильний боротися не з причиною (високі процентні ставки за депозитними 
сертифікатами), а з наслідком. З метою посилення трансмісії, НБУ підвищив 
нормативи обов’язкового резервування, що має додатково «зв’язати» 
близько 25 млрд грн вільної ліквідності. 

Крім того, НБУ повідомив про намір розглянути у березні 2022 р. можливість 
запровадження інших заходів із регулювання структурного профіциту 
ліквідності. Деталі наразі не розголошуються, проте, на нашу думку, 
зазначені заходи можуть спричинити складнощі для фінансування дефіциту 
бюджету за рахунок внутрішніх запозичень.    

 

 

 

 

 
 



  

27 
 

ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ 
За підсумками 2021 р. грошова маса (М3) збільшилась на 222,4 млрд грн до 
2 072,4 млрд грн, що було зумовлено зростанням обсягу: 

 депозитів на 158,4 млрд грн до 1 489,7 млрд грн; 

 готівки поза банками (М0) на 64,4 млрд грн до 580,5 млрд грн45. 

Протягом 2021 р. відбулося різке уповільнення темпів приросту грошових 
агрегатів (грошової маси – з 28,6% до 12%, готівки поза банками – з 34,3% до 
12,5%), що стало логічним наслідком посилення жорсткості монетарної 
політики (граф. 18). Додатковим фактором уповільнення динаміки грошової 
маси стала курсова переоцінка депозитів в іноземній валюті внаслідок 
ревальвації гривні.  

 
Річні темпи приросту депозитів протягом року знизились з 26,7% до 11,9%. 
Депозити домогосподарств продовжували зростати у І півріччі, проте у ІІІ 
кварталі зростання фактично припинилось (граф. 19), що стало наслідком 
збереження банками порівняно низьких ставок за депозитами на тлі 
прискорення темпів інфляції. Різкий приріст гривневих депозитів у грудні (на 
31,4 млрд грн) мав кон’юнктурний характер і був пов'язаний з витрачанням 
коштів з бюджетних рахунків. За підсумками 2021 р. депозити 
домогосподарств в національній валюті зросли на 61,5 млрд грн (15,5%) до 
458,7 млрд грн, в іноземній валюті (у гривневому еквіваленті) – скоротились 
на 15,3 млрд грн (5,5%) до 262,3 млрд грн.  

 
45 Грошовий агрегат М3 включає також ощадні (депозитні) сертифікати комерційних банків, 
обсяг яких за 2021 р. зменшився на 405 млн грн до 2 239 млн грн. 
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Депозити корпоративного сектору в національній валюті за підсумками 
2021 р. збільшились на 117,2 млрд грн (26,7%) до 557 млрд грн (граф. 20). 
Стрімке зростання обсягу депозитів корпорацій було обумовлене 
надходженням коштів від господарської діяльності (зокрема, експортної 
виручки) на тлі мінімальної інвестиційної активності підприємств. Крім того, 
випереджаюче зростання коштів на рахунках корпорацій, порівняно з 
депозитами домогосподарств, стало наслідком різноспрямованої 
процентної політики банків (зростання ставок за депозитами корпорацій з 
одночасним зниженням ставок за депозитами домогосподарств).   
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Згідно з Опитуванням про банківське фондування46, у І кварталі 2022 р. банки 
очікують приплив коштів переважно від корпоративних клієнтів, водночас не 
прогнозують зростання фондування від населення. 

Уповільнення динаміки монетарних агрегатів свідчить про завершення у 
2021 р. процесу відновлювального зростання кількості грошей, який тривав 
у 2020 р. 

 
Рівень монетизації економіки (відношення грошової маси до ВВП), після 
зростання у 2020 р. з 34,1% до 38,9%, у 2021 р. знову знизився до 36,3%, 
продовживши тим самим тенденцію, що тривала протягом 2015-2019 рр. 
(граф. 21). Більше того, прогнози Національного банку щодо розміру 
номінального ВВП та темпів зростання грошової маси47 свідчать, що у 2022 р. 
рівень монетизації продовжить знижуватись до 35,4%. 

Демонетизація економіки є закономірним наслідком імплементації тієї 
спрощеної версії режиму інфляційного таргетування, яку НБУ впроваджує 
починаючи з 2016 р. Зниження відносної кількості грошей в економіці 
обмежує її потенціал до зростання (саме тому прогнози НБУ щодо приросту 
реального ВВП ніколи не перевищують 4%, а фактичні темпи у 2016-2019 рр. 
становили в середньому лише 2,9%) та позбавляє шансів на відчутне 
поліпшення якості життя громадян.  

 
46 https://bank.gov.ua/ua/news/all/banki-strimano-otsinyuyut-podalshu-dinamiku-fonduvannya-ta-
planuyut-naroschuvati-kapital----rezultati-opituvannya-pro-bankivske-fonduvannya  
47 Січневий прогноз НБУ передбачає, що у 2022 р. номінальний ВВП становитиме 
6 200 млрд грн, а грошова маса збільшиться на 11,7%.  
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КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ 
Після двох років падіння, у 2021 р. році відбулося відновлення позитивної 
динаміки залишків за кредитами банків в економіку. Загальний обсяг 
банківських кредитів протягом 2021 р. збільшився на 95,3 млрд грн (10%) до 
1 043,7 млрд грн, що відбулося виключно за рахунок зростання кредитів у 
національній валюті, тоді як кредити в іноземній валюті продовжили 
знижуватись (як у гривневому, так і в доларовому еквіваленті). 

Залишки за кредитами банків у корпоративний сектор протягом за 
підсумками року зросли на 37,5 млрд грн (5,1%) до 774,8 млрд грн, що 
відбулось за рахунок збільшення обсягу кредитів у національній валюті на 
83,5 млрд грн (19,9%) до 504 млрд грн. (граф. 22) з одночасним скороченням 
залишків за кредитами в іноземній валюті (у гривневому еквіваленті) на 
46  млрд грн (14,5%) до 270,8 млрд грн (внаслідок списання непрацюючих 
кредитів та курсової переоцінки). 

 

У 2021 р. відбулося значне збільшення обсягів кредитів, що надаються за 
програмою «Доступні кредити 5-7-9%», що було обумовлено змінами48, 
ухваленими наприкінці 2020 р. Дію програми було поширено на більшу 
кількість суб’єктів господарювання (за рахунок збільшення ліміту річного 
доходу з 10 до 20 млн євро), пом’якшено умови надання кредитів на період 
карантину (для кредитів на фінансування оборотного капіталу встановлено 
компенсацію процентів до 0%) тощо. 

 
48 https://www.kmu.gov.ua/news/kabmin-shvaliv-zmini-do-derzhavnoyi-programi-dostupni-krediti-5-7-
9-dlya-pidtrimki-malogo-ta-serednogo-biznesu-v-umovah-karantinu  
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Як наслідок, за підсумками 2021 р. за програмою було надано 24,1 тис позик 
на 63,9 млрд грн, тоді як у 2020 р. – 7,6 тис позик на 17,45 млрд грн. 
Антикризових кредитів за 2021 р. було надано на 45,5 млрд грн, на 
рефінансування попередньо отриманих позик – 12,3 млрд грн, на капітальні 
інвестиції – 6,1 млрд грн.  

Порівняння обсягу кредитів, наданих за програмою 5-7-9% (63,9 млрд грн), 
з приростом гривневих кредитів корпорацій (83,5 млрд грн)49 дає підстави 
висновувати, що пожвавлення кредитування бізнесу у 2021 р. було значною 
мірою стимульоване дією зазначеної програми.  

21 жовтня 2021 р. КМУ прийняв постанову № 110650, якою програму 5-7-9% 
було поширено на ФОПів, які зможуть отримати беззаставні кредити до 1 
млн грн за ставкою 12%, а також запроваджено державну програму 
фінансового лізингу для суб’єктів мікро, малого та середнього 
підприємництва. 

Залишки за кредитами домогосподарств, після незначного скорочення у 
2020 р., у 2021 р. відновили стрімке зростання. Загальний обсяг кредитів 
протягом року збільшився на 42,4 млрд грн (21,2%) до 242 млрд грн, що 
відбулось за одночасного зростання кредитів у національній валюті на 
52,7 млрд грн (31,3%) до 221,2 млрд грн (граф. 23) та скорочення кредитів 
в іноземній валюті на 10,3 млрд грн (33,2%) до 20,8 млрд грн (внаслідок 
списання непрацюючих кредитів та курсової переоцінки). 

 
 

49 Автори усвідомлюють різницю між потоками (за програмою 5-7-9%) та запасами 
(залишки за кредитами корпораціям), що однак не сприймається, як категорична перепона 
для порівняння наведених величин, виходячи з припущення, що середній термін дії 
кредитів за програмою 5-7-9% є не меншим 1 року.    
50 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2021-%D0%BF#Text  
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83% приросту гривневих кредитів домогосподарств було забезпечено за 
рахунок споживчих позик, частка яких у загальному обсязі сягає 89%. 
Популярність цього виду кредитування серед банків обумовлена його 
надприбутковістю.  

Дослідження практик споживчого кредитування, проведене Growford 
Institute у 2021 р.51, свідчить, що реальна річна процентна ставка  за 
споживчими кредитами на особисті цілі (загальні витрати за кредитом, 
виражені у процентах річних від загального розміру кредиту) становила в 
середньому 121% річних (мінімальна – 52%, максимальна – 505%). 

Проте, найвищі темпи зростання демонструють кредити на придбання, 
будівництво та реконструкцію нерухомості: у листопаді річний темп 
приросту залишків становив 45,9%, тоді як на початок року – лише 2,3%.  

На нашу думку, основним драйвером пожвавлення ринку іпотеки стало 
запровадження з 1 березня 2021 р. програми «Доступна іпотека 7%». 
Станом на кінець 2021 р. банками було підписано 1 320 кредитних договорів 
на загальну суму 1 145 млн грн. Порівняно невелика кількість кредитів 
передусім була обумовлена занадто жорсткими вимогами до предмету 
іпотеки (не старше 3-х років). Однак, постановою від 21.10.2021 р. № 1106 
уряд значно послабив зазначені обмеження: вимога до віку житла 
залишилася тільки для міст-мільйонників (не старше 10-ти років). Крім того, 
було збільшено ліміт можливого перевищення площі предмета іпотеки з 20% 
на 40% від нормативної площі, яка оплачується позичальником самостійно, 
а також збільшено на 2 в. п. базову ставку для об’єктів незавершеного 
будівництва.  

Національний банк (на основі опитування банків52) повідомляє, що за 
одинадцять місяців 2021 р. банки видали 9,7 тис іпотечних кредитів на 
загальну суму 7,9 млрд грн. Порівняно з відповідним періодом минулого 
року нове іпотечне кредитування подвоїлося за кількістю договорів та зросло 
в 2,4 разу в грошовому вимірі.  

 
2021 р. став третім роком динамічного скорочення портфеля непрацюючих 
кредитів банків. За підсумками січня-листопада загальний обсяг NPL 
зменшився на 73,8 млрд грн до 356,5 млрд грн (граф. 24), переважно за 
рахунок кредитів в іноземній валюті. Частка NPL у загальному обсязі 
кредитів скоротилася з 41% до 30,7%.  

 
51 Дослідження проводилось у квітні-липні 2021 р. спільно з компанією Info Sapiens на 
замовлення DAI Global LLC в межах проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору». 
Звіт про результати дослідження: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2021/10/Ukr-Banks-
Mystery-Shopping-Report-Oct-2021.pdf  
52 https://bank.gov.ua/ua/news/all/banki-vidali-mayje-8-mlrd-grn-ipotechnih-kreditiv-za-11-misyatsiv-
2021-roku--rezultati-opituvannya  
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Натомість, обсяг працюючих кредитів за одинадцять місяців збільшився на 
186,7 млрд грн (до 805,9 млрд грн), зокрема у гривні – на 158,7 млрд грн, в 
іноземній валюті – на 28,0 млрд грн. Із загального обсягу приросту 
працюючих кредитів у національній валюті на корпоративних 
позичальників припадає 95,3 млрд грн, на фізичних осіб – 57,8 млрд грн. 

 

Отже, після стагнації кредитного процесу впродовж 2019-2020 рр., у 2021 р. 
відбулося відновлення кредитної активності банків, що стало можливим 
завдяки поєднанню кількох факторів.  

З одного боку, пожвавленню кредитування сприяло зниження процентних 
ставок за корпоративними кредитами у 2020 р., а також скорочення 
портфеля непрацюючих кредитів.  

З іншого боку, потужного поштовху кредитному процесу на різних сегментах 
ринку було надано за рахунок реалізації державних програм «Доступні 
кредити 5-7-9%» та «Доступна іпотека 7%», учасниками яких на кінець 
2021 р. було 40 та 21 банк відповідно. Окрім безпосереднього впливу на 
обсяги кредитування, важливим позитивним наслідком запровадження 
зазначених програм стало посиленню конкуренції між банками за клієнтів, 
що сприяло пожвавленню кредитування й на ринкових умовах. 

В «Опитуванні про умови банківського кредитування» за I квартал 2022 р.53 
банки констатують тривале зростання попиту на позики з боку 
домогосподарств і рекордне – з боку бізнесу.  

 
53 https://bank.gov.ua/ua/news/all/opituvannya-pro-umovi-bankivskogo-kredituvannya-i-kvartal-2022-
roku   
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Також повідомляється про суттєве пом’якшення кредитних стандартів для 
бізнесу та зростання рівня схвалення заявок. Банки позитивно оцінюють 
перспективи кредитування у наступні 12 місяців: 92% респондентів 
прогнозують зростання кредитного портфеля домогосподарств, 79% – 
корпорацій.  

Проте, незважаючи на відновлення у 2021 р. кредитної активності та 
вищезазначений оптимізм банків, рівень насичення економіки кредитами 
продовжив зменшуватись сьомий рік поспіль. Відношення загального обсягу 
кредитів до ВВП54 скоротилося з 22,7% у 2020 р. до 18,4% у 2021 р., у т. ч. 
кредитів нефінансовим корпораціям – з 17,4% до 13,7% (граф. 21).  

Для зламу цієї негативної тенденції необхідні цілеспрямовані дії не лише 
Уряду, але й НБУ. Але перехід Національного банку до нового циклу 
посилення жорсткості монетарної політики фактично унеможливлює 
досягнення прогресу у цьому напрямі та відкладає у часі відновлення 
динамічного зростання економіки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
54 З урахуванням прогнозу НБУ щодо номінального ВВП на рівні 5 400 млрд грн. 
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ВИСНОВКИ 
Різке прискорення темпів інфляції в глобальному масштабі збурило жваву 
дискусію стосовно причин і тривалості поточного інфляційного сплеску, а 
також щодо засобів і методів боротьби зі зростанням цін. Провідні 
центральні банки згортають програми купівлі активів і стоять на порозі циклу 
підвищення ставок (Банк Англії розпочав підвищення в грудні 2021 р.).  

Водночас, багато економістів (зокрема в США), виходячи з припущення, що 
визначальним чинником поточного інфляційного сплеску є шок пропозиції, 
а не перегрів економіки, схиляються до думки про недоцільність боротьби з 
інфляцією шляхом підвищення ставки центрального банку, оскільки це може 
призвести до значних втрат для економіки, включно зі зростанням 
безробіття. 

Фактично, сьогоднішня полеміка щодо методів боротьби з інфляцією у 
світі є співзвучною дискусії навколо цього питання, яка точиться в Україні 
з часу запровадження Національним банком режиму інфляційного 
таргетування у 2016 р. 

З огляду на невизначеність характеру інфляції та нерівномірне відновлення, 
МВФ протягом 2021 р. неодноразово радив центральним банкам уникати 
передчасного посилення жорсткості монетарної політики і лише на зламі 
2021-2022 рр. остаточно перейшов до риторики про необхідність згортання 
стимулюючих монетарних заходів. 

Проте, Національний банк України ще у березні 2021 р. констатував 
«посилення фундаментального інфляційного тиску» і розпочав новий цикл 
посилення жорсткості монетарної політики, фактично, ігноруючи 
незадовільні темпи відновлення української економіки та напружену 
епідемічну ситуацію. 

Протягом 2021 р. НБУ підвищив облікову ставку з 6% до 9%, а також скасував 
(з 1 жовтня) антикризові монетарні заходи – довгострокове рефінансування 
банків і процентні свопи. У січні 2022 р. НБУ знову підвищив облікову ставку 
до 10% і повідомив про плани подальшого посилення жорсткості 
монетарних умов в найближчі місяці, попри те, що річні темпи інфляції у 
IV кварталі знизились з 11% до 10% і, згідно з прогнозом НБУ, мають 
уповільнитись до 7,7% на кінець 2022 р.  

Зазначені дії Національного банку могли б мати сенс, якби інфляція була  
спричинена надмірним попитом. Однак, дослідження цінової кон’юнктури 
свідчить, що інфляційний сплеск 2021 р. в Україні був зумовлений передусім 
стрімким зростанням світових цін на продовольство та енергоносії, тобто 
інфляція була, фактично, імпортована.  
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Ще у 2008 р. Джозеф Стігліц опублікував резонансну статтю «The failure of 
inflation targeting»55, в якій жорстко розкритикував режим інфляційного 
таргетування, зокрема метод боротьби з інфляцією шляхом підвищення 
ставки центрального банку, незалежно від джерела інфляції. Особливо 
шкідливим, на думку автора, такий підхід є для країн, що розвиваються, 
інфляція в яких, здебільшого, імпортується: «поки країни, що розвиваються, 
залишаються інтегрованими в глобальну економіку (і не вживають 
заходів для стримування впливу світових цін на внутрішні ціни) внутрішні 
ціни на рис та інші зернові неминуче зростуть, коли це станеться на 
міжнародному рівні». В статті йдеться про те, що інфляційне таргетування 
дорого обійдеться тим країнам, які його підтримують, оскільки імпортну 
інфляцію можна знизити лише ціною різкого економічного спаду та високого 
безробіття. 

Слід акцентувати увагу на тому, що вищевказана стаття, фактично, стала 
відповіддю на стрімке зростання світових цін на продовольство та 
енергоносії, яке відбулося у той час. Сьогоднішня ситуація є ще складнішою, 
оскільки (крім аналогічного зростання цін на товарних ринках) темпи 
споживчої інфляції в розвинених економіках є значно вищими, ніж у 2008 р., 
зокрема у США інфляція досягнула сорокарічного максимуму. Це значно 
посилює ефект імпорту інфляції та робить режим таргетування інфляції (у 
чистому вигляді) для малих відкритих економік неприйнятним. 

Дискусія щодо недоцільності (помилковості) запровадження в Україні 
режиму «чистого» інфляційного таргетування триває багато років. Одна зі 
спроб виправити ситуацію була зроблена наприкінці 2016 р. в контексті 
ухвалення Радою НБУ Основних засад грошово-кредитної політики на 
2017 р. Широке коло науковців та експертів застерігали Раду НБУ від 
«автоматичної» легітимізації того варіанту режиму інфляційного 
таргетування, який Правління НБУ запровадило де-факто у 2016 р. 

У ході зазначеної дискусії Тетяна Богдан та Ольга Шпенюк аргументовано 
довели актуальність запровадження в Україні (як країні з доларизованою 
економікою) «еклектичного» режиму інфляційного таргетування, який 
одночасно з ціллю щодо інфляції передбачав би управління динамікою 
обмінного курсу в режимі керованого плавання. За такого режиму, 
згладжування стрибків обмінного курсу і стримування панічних настроїв на 
ринку через здійснення валютних інтервенцій обмежувало б вплив шокових 
ситуацій на стан грошово-кредитної системи, сприяло досягненню 
інфляційної цілі та підтриманню макрофінансової стабільності в країні. 
У підсумку, це сприяло б підвищенню довіри до гривні та політики НБУ. 
Стаття з викладенням зазначених пропозицій мала промовисту назву 
«Таргетування стабільності»56. 

 
55 https://www.project-syndicate.org/commentary/the-failure-of-inflation-targeting  
56 https://zn.ua/ukr/macrolevel/targetuvannya-stabilnosti-_.html  
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Вищезазначені пропозиції перегукуються з концепцією «розгорнутого 
таргетування стабільності грошової одиниці»57 Андрія Гриценка, яка 
передбачає сприяння внутрішній (інфляція) і зовнішній (обмінний курс) 
стабільності гривні. На практиці, пропонований режим означає одночасне 
підтримання помірних темпів інфляції і девальвації.  

У грудні 2017 р. в ґрунтовному дослідженні Віденського інституту 
міжнародних економічних досліджень під назвою «Inflation targeting regime 
for Ukraine: caution is needed»58 запровадження Національним банком 
України режиму «чистого» інфляційного таргетування у 2016 р. було визнано 
сумнівним і, як мінімум, передчасним. Інфляційна ціль на рівні 5%, на думку 
дослідників, є занадто амбітною, а її досягнення потребуватиме надмірно 
жорсткої монетарної політики, що обмежуватиме перспективи зростання 
економіки. Водночас, фахівці інституту акцентують увагу на тому, що для 
України є актуальним запровадження «гнучкого» режиму інфляційного 
таргетування із застосуванням валютних інтервенцій та тимчасових 
обмежень на рух капіталу.   

Важливо, що усі вищезазначені підходи значно більшою мірою (ніж режим 
«чистого» інфляційного таргетування) узгоджуються зі статтею 99 Конституції 
України, яка визначає, що основною функцією НБУ є забезпечення 
стабільності грошової одиниці (гривні). Крім того, інфляційне таргетування з 
акцентом на забезпеченні відносної курсової стабільності дозволить 
органічно поєднати між собою усі три цілі, визначені статтею 6 закону про 
НБУ, підвищити довіру до гривні і монетарної політики, знизити інфляційні 
очікування і у такий спосіб сприятиме ціновій стабільності у довгостроковій 
перспективі. 

Тетяна Кричевська у своїй недавній статті «Корекція монетарної політики під 
впливом коронакризи та довгострокових чинників»59 слушно акцентує увагу 
на тому, що криза створює можливість для зміни підходів до економічної 
політики і шанс для якісних змін у житті суспільства. Автор виділяє низку 
векторів довгострокової корекції монетарних і фіскальних механізмів 
макроекономічної стабілізації, серед яких в контексті нашого огляду на 
особливу увагу заслуговують такі: перегляд превентивного підходу до 
антиінфляційної політики, що передбачає реакцію монетарної політики на 
відхилення прогнозу інфляції від цільового орієнтиру; модифікація 
оптимальної антиінфляційної політики у відповідь на інфляцію попиту й 
інфляцію пропозиції; корекція монетарної політики провідних економік у 
відповідь на зростання інфляції унаслідок вичерпання тривалих глобальних 
дезінфляційних чинників, що діяли з 1980-х; більш активне монетарне і 
фіскальне стимулювання в економіках з ринками, що формуються. 

 
57 https://zn.ua/ukr/macrolevel/yaka-groshovo-kreditna-politika-potribna-ukrayini-_.html  
58  https://wiiw.ac.at/ukraine-selected-economic-issues-dlp-4370.pdf 
59 http://etet.org.ua/?page_id=530&aid=624&abs  



  

38 
 

На нашу думку, Національному банку України не слід ігнорувати тектонічні 
зсуви в теорії та практиці монетарного регулювання, а також численні 
недоліки режиму «чистого» інфляційного таргетування.  

Зважаючи на всі вищевикладені міркування й аргументи, Національному 
банку для виконання його основної конституційної функції та усунення 
негативного впливу монетарної політики на економічний розвиток  доцільно 
перейти до режиму гнучкого (еклектичного) інфляційного таргетування, 
важливою складовою якого має стати підтримання відносної курсової 
стабільності (що не виключає можливості змін обмінного курсу під впливом 
фундаментальних чинників).  

Слід зазначити, що пропонована корекція монетарної політики не 
передбачає змін до законодавства і може бути здійснена у межах 
дискреційних повноважень НБУ.  
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