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Анотація. Надано авторські дефініції 
понять оптимального рівня інфляції та 
фінансово-монетарного регулювання інфляції. 
Конкретизовано функції органів фінансового і 
монетарного регулювання у процесі оптимізації 
параметрів інфляції та встановлено пробле-
му неузгодженості їх дій під час розробки та 
реалізації антиінфляційних заходів. Запропоно-
вано шляхи взаємодії державних регуляторних 
органів у процесі управління рівнем інфляції в 
Україні.

Аннотация. Предоставлены авторские де-
финиции понятий оптимального уровня инфля-
ции и финансово-монетарного регулирования 
инфляции. Конкретизированы функции органов 
финансового и монетарного регулирования в 
процессе оптимизации параметров инфляции 
и установлена проблема несогласованности их 
действий при разработке и реализации анти-
инфляционных мер. Предложены пути взаимо-
действия государственных регуляторных орга-
нов в процессе управления уровнем инфляции в 
Украине.
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Постановка проблеми.Незважаючи на тен-
денцію до зниження показників інфляції в світі, 
в умовах фінансово-економічної кризи в Україні, 
під впливом традиційних і нетривіальних факто-
рів, зберігається її значний рівень. Негативні еко-
номічні та соціальні наслідки інфляції визнача-
ють необхідність постійного регулювання її стану 
з метою досягнення оптимальних для сучасної 
економічної системи параметрів цього явища. 
Регулювання інфляції є необхідним для відносної 
стабілізації цін, згладжування їх нерівномірного 
зростання за товарними групами, вирівнювання 
норм прибутку і рівнів оплати праці по галузях, 
зниження майнової нерівності, стримування не-
раціонального перерозподілу капіталів і квалі-
фікованих кадрів між секторами господарства. 
Важливим аргументом на користь регулювання 
інфляції виступає необхідність нарощування со-
ціального потенціалу вітчизняної економіки, під-
вищення якості людського капіталу і подолання 
розриву між багатими і бідними верствами на-
селення. Оптимізація параметрів інфляції спри-

яє нормалізації структури внутрішнього попиту, 
перетворюючи його в фактор розвитку вітчизня-
них підприємств замість панічного придбання 
нерухомості, іноземної валюти, землі, предметів 
розкоші. Потреба у регулюванні інфляції зумов-
лена викликами глобалізації, які вимагають під-
вищення міжнародної конкурентоспроможності 
України.

Таким чином, на разі актуальності набувають 
дослідження, тематикою яких обрано проблеми 
досягнення оптимальних значень параметрів ін-
фляції через механізми державного регулювання 
та контролю, що традиційно будуються на ін-
струментах фінансової та монетарної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналізуючи стан вітчизняної економіки у першо-
му півріччі 2015 року можна прийти до висновку, 
що здійснення антиінфляційного контролю на 
державному рівні на разі не дає належного по-
зитивного ефекту, і динаміка інфляційних коли-
вань тяжіє до досягнення усе нових екстремумів. 
Тому постає необхідність у встановленні причин 
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неефективності фінансового і монетарного регу-
лювання інфляційних процесів в Україні.

Не викликає сумнівів факт, що певний рівень 
інфляції, характерний для тої чи іншої еконо-
мічної системи у певний період її становлення, 
розвитку або функціонування, не лише не мати-
ме для її параметрів негативних наслідків, а і на-
впаки, може стати стимулюючим фактором для 
значень окремих економічних показників. Таким 
чином, в основі сучасної ефективної державної 
політики регулювання інфляції повинні бути по-
кладені оптимальні значення її рівня, досягнення 
яких дозволить активізувати виробництво това-
рів, стимулювати розвиток фінансових ринків, 
стабілізувати стан банківської системи, тощо, і 
у той самий час не спричинить знецінення наці-
ональної грошової одиниці. Водночас, проблем-
ним аспектом залишається механізм визначення 
такого оптимального рівня інфляції, адже на разі 
відсутнє навіть конкретне тлумачення цього по-
няття у вітчизняній економічній думці.

Регулювання інфляції на основі досягнен-
ня взаємодії органів фінансового і монетарного 
регулювання дозволить знизити інфляційні очі-
кування, які стимулюють завчасне підвищення 
цін учасниками ринку, більш реально оцінювати 
економічні індикатори, подолати викривлення 
сигналів, що надходять на ринок, і стабілізувати 
економічну поведінку його учасників і населення. 
При відносній стабільності цін знизиться вплив 
інфляційного чинника на прийняття рішень про 
угоди та інвестиції, покращиться стан економіки 
країни та стабілізуються тренди ринків фінансо-
вих послуг. Таким чином, важливою науковою та 
практичною проблемою на разі є пошук шляхів 
забезпечення взаємодії органів фінансового і мо-
нетарного регулювання щодо оптимізації пара-
метрів інфляції.

Метою статті єдослідження особливостей 
механізму взаємодії органів фінансового та мо-
нетарного регулювання щодо оптимізації пара-
метрів інфляції.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Стрімке зростання темпів інфляції, що 
спостерігається нині в Україні, чинить катастро-
фічний вплив на ряд важливих соціально-еконо-
мічних показників, зокрема, на рівень реальних 
доходів населення, ціни на товари, продукти та 
послуги, ставки по кредитам та депозитам, стан 
завантаження виробничих потужностей, курси 
валют, рівень безробіття, оцінку інвестиційно-
го клімату, тощо. Наслідками цього є зубожіння 
громадян, дестабілізація фондового, валютного, 

страхового та решти фінансових ринків, мігра-
ція працездатного населення за кордон, стагна-
ція виробництва, скорочення обсягів торгівлі, у 
тому числі і імпорту з експортом, зменшення об-
сягів інвестицій, погіршення стану економічної 
безпеки держави. Така ситуація загрожує появою 
конфліктів на соціальному підґрунті, які, підси-
лені воєнними діями на Сході країни, можуть 
призвести до загострення ситуації і у решті ре-
гіонів держави. Тому першочерговим завданням 
державних органів влади повинна стати негайна 
розробка заходів, що дозволять швидко знизити 
рівень інфляції у короткостроковій перспективі. 

Питання забезпечення контролю показників 
інфляції та регулювання її рівня знайшло відо-
браження у роботах знаних сучасних дослідни-
ків. Зокрема, проблема фінансово-монетарного 
регулювання економічних процесів, у тому числі 
і явища інфляції, ґрунтовно вивчалась у моногра-
фії колективу авторів, до якого увійшли А. І. Да-
ниленко, Я. В. Белінська, С. А. Буковинський, 
М. М. Загуменнов, О.М. Кошик [1]. Досить ціка-
вими є підходи до здійснення державного фінан-
сово-монетарного регулювання, які демонструє 
у своїх працях Є.В. Алімпієв[2-4]. Досліджен-
ням регулювання саме інфляційних процесів 
на державному рівні приділяли увагу такі вче-
ні, як В. М. Варгас[5], В. П. Гавриш, Г. І. Гавриш, 
Т. П. Драганова [6], О.В. Половцев [7], В. В. Се-
ліверстов [8]. У контексті даного дослідження 
важливо відмітити, що спробу встановити без-
печний (а отже, потенційно оптимальний) рівень 
інфляції було виявлено у роботі Д.  В. Харченко 
[9]. Однак, комплексного дослідження, яке б до-
зволило отримати конкретні пропозиції щодо 
забезпечення взаємодії органів фінансового і мо-
нетарного регулювання щодо оптимізації пара-
метрів інфляції на разі знайдено не було.

Аналіз праць згаданих вище науковців дозво-
лив прийти до висновку, що управління рівнем 
інфляції в Україні відбувається шляхом монетар-
ного та фінансового регулювання. Державне ре-
гулювання монетарних процесів – це комплексне 
поняття, яке включає законодавчо і інституцій-
но закріплений порядок систематичного впливу 
грошової влади на грошовий і кредитний ринок 
за допомогою встановлення проміжних і кінце-
вих цілей їх розвитку, використання інструмен-
тів і методів грошово-кредитного регулювання 
для досягнення цих цілей, а також трансмісійний 
механізм грошово-кредитної політики, що за-
безпечує позитивний вплив грошово-кредитної 
політики на економічне зростання [10]. Фінан-
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сове регулювання в широкому розумінні вклю-
чає в себе бюджетно-податкову і кредитно-гро-
шову політику. Об’єктом його застосування є 
бюджет, державний борг, податкова і банківська 
системи, ринок, кредитні відносини [11, С.47]. 
Вважаємо, що під державним фінансовим регу-
люванням варто розуміти процес цілеспрямо-
ваного і послідовного застосування державою 
форм і методів фінансового впливу на суб’єктів 
господарювання для здійснення впливу на ма-
кроекономічну рівновагу і поступальний розви-
ток економіки на кожному конкретному етапі її 
функціонування. Тобто фінансове регулювання 
являє собою організовану державою діяльність з 
використання всіх аспектів фінансових відносин 
з метою коригування параметрів відтворення. 
Його суб’єктами виступають державні струк-
тури, об’єктами – доходи і витрати учасників 
суспільного відтворення. Мета фінансового ре-
гулювання – встановлення пропорцій розподілу 
та накопичення, що забезпечують задоволення 
потреб на мікро і макро рівні [12]. Таким чином, 
державне регулювання інфляційних процесів в 
Україні не є окремо визначеним напрямом, а ре-
алізується у складі загальної економічної політи-
ки. Основними складовими економічної політи-
ки держави є фіскальна та монетарна політика. 
Реалізація фіскальної політики через відповід-
ні інструменти покладена на Кабінет Міністрів 
України. У свою чергу, монетарна політика є пре-
рогативою Національного банку України. Відпо-
відно до цього, кожна із зазначених інституцій, 
використовуючи належний їм інструментарій, 
формує економічну політику у сферах їх впливу 
[5] та здійснює регулювання параметрів інфляції.

Можливості впливу фінансово-монетарного 
регулювання на макроекономічну рівновагу – 
випуск, зайнятість, рівень цін – через канал цін 
активів забезпечується завдяки здатності дер-
жави контролювати окремі види активів, пара-
метри яких (кількість, ціна, доходність) можуть 
змінюватися монетарною владою безпосередньо. 
До таких активів належать, насамперед, гроші[2, 
с.17].Саме тому інструментарію фінансово-моне-
тарного регулювання у сфері управління інфля-
цією повинно надаватись пріоритетне значення. 

Особливої ваги фінансово-монетарне регу-
лювання інфляції набуває в умовах фінансово-
економічної кризи, що і спостерігається нині в 
Україні. Завдяки ефективним регулюючим захо-
дам економіка та суспільство швидше долають 
етап післякризової стагнації, повертаються до 
докризових показників економічного зростання 

та виходять на довгострокову траєкторію стабілі-
зації та економічного розвитку [13, С.97]. 

До органів фінансово-монетарної влади, дії 
яких чинять найбільший вплив на рівень інфля-
ції у державі, належить уряд України, у тому чис-
лі іМіністерство фінансів та Національний банк 
України. Останніми роками їх зусилля були спря-
мовані на забезпечення взаємодії фінансових та 
монетарних трансмісійних механізмів у досяг-
ненні спільних цілей макроекономічного регу-
лювання [14]. Проте, не варто забувати і про такі 
державні органи, як Антимонопольний комітет 
та Державна фіскальна служба України, оскіль-
ки вони також беруть участь у розробці і реалі-
зації заходів щодо управління інфляцією. Лише 
за умови координації дій усіх названих органів, 
на нашу думку, можливим буде досягнення опти-
мального рівня інфляції в Україні. В іншому ви-
падку ми знову спостерігатимемо неузгодженість 
державної антиінфляційної політики, що матиме 
вияв у посиленні інфляційних коливань та при-
швидшенні темпів їх збільшення.

Конкретизуємо функції органів фінансового 
і монетарного регулювання інфляції. Так, Мініс-
терство фінансів (Мінфін) впливає на попит і 
пропозицію грошей, тобто може зменшувати їх 
кількість у період інфляції, таким чином стри-
муючи її. Загалом, відповідно до законодавства, 
Мінфін України є головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади з форму-
вання та забезпечення реалізації державної фі-
нансової, бюджетної, а також податкової і митної 
політики (крім адміністрування податків, зборів, 
митних платежів та реалізації податкової і митної 
політики), політики у сфері державного фінансо-
вого контролю, казначейського обслуговування 
бюджетних коштів, бухгалтерського обліку, ви-
пуску і проведення лотерей, організації та контр-
олю за виготовленням цінних паперів, докумен-
тів суворої звітності, видобутку, виробництва, 
використання та зберігання дорогоцінних мета-
лів і дорогоцінного каміння, їх обігу та обліку, у 
сфері запобігання і протидії легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму. Для компенсації 
інфляційного впливу на обсяг надходжень до бю-
джету, Мінфін вносить у встановленому порядку 
пропозиції щодо щорічного перегляду ставок по-
датків і зборів, установлених у фіксованому зна-
ченні[15].

Національний банк України (НБУ) – це орган, 
який безпосередньо є відповідальним і частково 
визначає своєю політикою рівень цін, зменшен-
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ня чи збільшення яких є основною причиною 
інфляційних коливань. Виконуючи свою головну 
функцію, Національний банк у ході реалізації 
грошово-кредитної політики, основну увагу при-
діляє питанням утримання інфляції на відносно 
низькому рівні [16, C.47].Традиційний лібераль-
ний підхід до інфляції полягає в тому, що вона 
породжується надлишком грошової маси. Таке 
припущення автоматично зумовлює відповідаль-
ність Національного банку України за зростання 
цін. НБУ традиційно стежить за інфляцією, про-
водить грошово-кредитну політику, орієнту-
ючись на цільові показники інфляції. НБУ – це 
орган, який безпосередньо вирішує завдання 
зниження інфляції, що проводить самостійну 
політику, яка часто не узгоджується з вітчизня-
ними міністерствами, що не дозволяє розробити 
єдиний скоординований, комплексний механізм 
регулювання інфляції в Україні. 

Монетарна політика і діяльність НБУ у 2014-
му – на початку 2015 року були піддані різкій кри-
тиці з боку представників бізнесу, парламентарів 
та академічних кіл. Особливо наголошувалося 
негативний вплив на стан вітчизняної економі-
ки високих процентних ставок, які НБУ вважає 
ефективним методом боротьби з інфляцією, і 
недостатня увага керівництва до проблем еконо-
мічного розвитку та зайнятості населення. Нині 
НБУ виправдовує збереження жорсткої грошо-
во-кредитної політики і досить високої ставки 
рефінансування, зниження якої вважається не-
доцільним в умовах низьких темпів економіч-
ного зростання, саме необхідністю регулювання 
інфляції. Монетарне регулювання інфляції НБУ 
виражається у використанні таких інструментів: 

- процентна політика – реалізується через 
збільшення або зменшення процентної ставки; 
цим інструментом регулюється вартість кредитів 
на фінансовому ринку, від якої напряму залежить 
обсяг грошових коштів у обороті, що генерує ін-
фляційні коливання; 

- політика обов’язкових резервів – викорис-
товується у відповідності до необхідності під-
тримки обсягу грошової маси в заданих розмірах 
та регулювання ліквідності комерційних банків. 
НБУ активно застосовує встановлення норм 
обов’язкових резервів на зобов’язання банків. 
Розміри цих норм залежать від видів зобов’язань 
комерційних банків. Чим вищі норми встанов-
лює НБУ, тим менше вільних коштів лишається у 
банків для кредитування, і обсяги грошової маси 
в економіці, а отже, і рівень інфляції, скорочуєть-
ся;

- політика відкритого ринку, яка полягає у 
зміні обсягів купівлі і продажу цінних паперів 
(зобов’язань держави) Національним банком 
України. Для зменшення грошової маси в обігу, 
стримування зростання платіжного попиту, зни-
ження інфляції – НБУ продає державні папери,  – 
для збільшення грошової маси в обігу він вику-
повує їх у юридичних і фізичних осіб;

- встановлення обмежень на видачу банками 
всіх видів кредитів – застосовується для змен-
шення обсягів грошової маси в обігу;

- політика рефінансування НБУ, яка спрямо-
вана на обмеження грошової маси в обігу за до-
помогою раціонального використання централі-
зованих кредитних ресурсів.

У 2015 році Національний банк України має 
на меті втілювати у життя наступні антиінфля-
ційні заходи:

1) введення більш жорсткої грошово-кредит-
ної політики;

2) поступове скасування існуючих адміні-
стративних обмежень на валютному ринку;

3) створення передумов для введення інфля-
ційного таргетування [17].

Перехід на реальне таргетування інфляції 
відбувається поступово. При цьому важливою 
знову ж таки є взаємодія з урядом, тому що ін-
фляційне зростання індексу споживчих цін бага-
то у чому залежить, з одного боку, від діяльності 
Міністерства фінансів в області бюджетування, з 
іншого – від роботи Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України у напрямку контро-
лю за тарифами природних монополій. Важливу 
роль у цьому процесі відіграє і Антимонополь-
ний комітет України.

Антимонопольний комітет України – це ор-
ган реагування: він покликаний забезпечувати 
контроль над дотриманням антимонопольного 
законодавства, над діями суб’єктів оптового і 
роздрібних ринків в частині маніпулювання ці-
нами і над дотриманням порядку ціноутворення 
на продукцію.Таким чином, Антимонопольний 
комітет також опосередковано бере участь в ре-
гулюванні рівня інфляції.

Важливим аспектом у забезпеченні взаємодії 
органів фінансового і монетарного регулювання 
щодо оптимізації параметрів інфляції є розроб-
ка єдиної податкової політики. Домінуючу роль 
у цьому процесі відіграє Державна фіскальна 
служба, до переліку завдань якої належать реалі-
зація державної податкової політики та політики 
у сфері державної митної справи, державної полі-
тики у сфері боротьби з правопорушеннями під 
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час застосування податкового, митного законо-
давства, здійснення в межах повноважень, перед-
бачених законом, контролю за надходженням до 
бюджетів та державних цільових фондів податків 
і зборів, митних та інших платежів. Під час вико-
нання перерахованих та інших завдань, Держав-
на фіскальна служба повинна тісно взаємодіяти 
з Міністерством фінансів та іншими міністер-
ствами, зокрема у процесі внесення на розгляд 
Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечен-
ня формування державної податкової політики, 
розробки пропозиції щодо вдосконалення зако-
нодавчих актів, актів Президента України та Ка-
бінету Міністрів України, нормативно-правових 
актів міністерств, підготовки пропозиції щодо 
прогнозу доходів бюджетів з урахуванням про-
гнозу макроекономічних показників і тенденцій 
розвитку світової економіки та подання Мінфіну 
на основі макроекономічних показників та тен-
денцій розвитку світової економіки пропозицій 
щодо визначення прогнозних (індикативних) по-
казників доходів державного бюджету для скла-
дення проекту закону про Державний бюджет 
України на відповідний рік [18]. Останні два за-
вдання, покладені на Державну фіскальну служ-
бу, мають важливе значення для контролю за рів-
нем інфляції, оскільки дозволяють з одного боку 
спрогнозувати її рівень, а з іншого – закласти у 
бюджет такі значення ряду економічних параме-
трів, які б враховували очікуваний рівень інфля-
ції, а тому у перспективі це дозволило б уникнути 
процедури коригування бюджету. 

Для зниження інфляційних очікувань у су-
часних умовах потрібним є вдосконалення мето-
ду вимірювання інфляції, уніфікація способу під-
рахунку її темпу задля уникнення різних підходів 
у цьому процесі (наприклад, Мінфіну та Мініс-
терства економічного розвитку і торгівлі Украї-
ни), дотримання щорічних цільових орієнтирів 
зростання споживчих цін, відмова від свідомо 
нереальних оптимістичних прогнозів їх знижен-
ня. Таким чином, взаємодія органів фінансового 
і монетарного регулювання щодо оптимізації па-

раметрів інфляції повинна відбуватись і у інфор-
маційній та методологічній площинах.

З метою зниження інфляції та досягнення її 
оптимальних параметрів необхідно подальше 
вдосконалення основних напрямів єдиної дер-
жавної грошово-кредитної політики. З урахуван-
ням світового досвіду, найкращою практикою є 
поступовий перехід до гнучкого таргетування ін-
фляції з використанням протягом певного періо-
ду режиму регульованого «плавання» валютного 
курсу гривні. При цьому повинен дотримуватися 
пріоритет мети щодо зниження інфляції в по-
рівнянні з орієнтиром щодо дотримання певно-
го рівня курсу гривні. У той же час не потрібно 
допускати стрімкого неконтрольованого падіння 
курсу національної одиниці, оскільки така прак-
тика уже довела свою неефективність.

Таким чином, необхідним є комплексне ре-
гулювання інфляції замість розрізнених заходів 
у відповідності з теорією інфляції як багатофак-
торного процесу та принципами системного під-
ходу.

Враховуючи низький рівень довіри до біль-
шості інституцій, що реалізуютьдержавну фінан-
сову та монетарну політику, В.В. Варгас вважає 
за доцільне створити комітетантиінфляційного 
регулювання із представників різних органів 
державної влади. Кабінет міністрів України та 
Національний банк України повинні стати осно-
вними його учасниками, Антимонопольному 
комітету України відводиться другорядна роль, 
а інформаційне забезпечення діяльності нової 
структури має покладатись на Державну служ-
бу статистики [5].Водночас, на створення такого 
органу знадобляться додаткові ресурси, а його 
завдання неодмінно частково дублюватимуть 
функції установ, представники яких увійдуть до 
його складу. Тому пропонуємо поки що не вда-
ватись до формування нових регуляторів у ві-
тчизняній економіці, а скоординувати зусилля 
органів фінансового і монетарного регулювання 
щодо оптимізації параметрів інфляції за такими 
напрямками (рис. 1).
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Рис. 1. Напрямки забезпечення взаємодії органів фінансового і монетарного регулювання 
щодо оптимізації параметрів інфляції[5, 14-16]

У сучасних умовах при здійсненні монетар-
ного та фінансового регулювання необхідно ста-
вити не тільки внутрішні традиційні цілі, такі як 
контроль за інфляцією, а й враховувати зовнішні 
фактори соціально-економічного розвитку. Най-
важливішим із них є глобалізація світової еконо-
міки, вплив якої на фінансову систему окремих 
країн посилюється й ускладнюється. Без скоор-
динованих дій усіх без винятку органів держав-
ного регулювання, у тому числі і у фінансовій та 
монетарній сферах, нашій державі не вдасться ін-
тегруватись у світову економічну систему у якос-
ті її сильного елемента, та країни, з позицією якої 
варто рахуватись.

Висновки. Проведене дослідження забезпе-
чення взаємодії органів фінансового і монетар-
ного регулювання щодо оптимізації параметрів 
інфляції дало змогу зробити наступні важливі 
висновки.

1. Регулювання рівня інфляції є важливим на-
уково-практичним завданням, реалізація якого 
на прикладному рівні покладена на ряд держав-

них органів. Управління інфляцією в Україні здій-
снюється переважно у рамках фінансово-моне-
тарної політики, яку розробляють та реалізують 
Уряд України у складі одразу кількох міністерств, 
Національний банк України, Державна фіскальна 
служба, Антимонопольний комітет. Під фінан-
сово-монетарним регулюванням інфляції про-
понуємо розуміти комплекс заходів, які мають 
фінансову природу та ініційовані державними 
органами влади, і здійснюються системно та по-
слідовно в рамках фінансово-монетарної полі-
тики країни шляхом використання фінансового 
інструментарію та методів і прийомів контролю і 
управління з метою досягнення оптимальних па-
раметрів інфляції.

2. Інфляція не є суто негативним явищем 
у економіці. Її помірний рівень може слугува-
ти каталізатором збільшення ряду важливих 
економічних показників. Оптимальні параме-
три інфляції виявляються у такому показнику, 
що виражається поняттям оптимального рівня 
інфляції, визначення якого на разі у фахових 
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джерелах знайдено не було. Тому пропонується 
авторське визначення цього поняття. Під опти-
мальним рівнем інфляції вважаємо за доцільне 
називати такий показник зміни рівня цін за пев-
ний період часу, за якого зберігається стабільний 
поступальний розвиток економіки та гаранту-
ються перспективи діяльності суб’єктів господа-
рювання і повне задоволення споживчих потреб 
населення країни.

3. У ситуації, коли одразу кілька структур 
несуть відповідальність за розробку антиінфля-
ційних механізмів, існує загроза їх недієздатності 
та низької ефективності, викликана неузгодже-
ністю дій державних органів влади. Тому постає 
необхідність у забезпеченні взаємодії органів 
фінансового і монетарного регулювання щодо 
оптимізації параметрів інфляції. Пропонується 

кілька напрямків такої взаємодії, зокрема тісна 
співпраця Міністерства фінансів, Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі, Національно-
го банку України, Державної фіскальної служби, 
Антимонопольного комітету та Державної служ-
би статистики під час регулювання обсягу гро-
шової маси в обігу, інформаційного забезпечення 
прийняття рішень щодо регулювання інфляції, 
контролю за рівнем цін, виконання напрямів по-
даткової політики. Лише на основі багатосторон-
ніх консультацій, перемовин та поступок, будуть 
можливими розробка антиінфляційної політики, 
формування антиінфляційної стратегії, реаліза-
ція антиінфляційної політики та контроль ефек-
тивності і її корегування з метою досягнення в 
економіці України оптимальних параметрів ін-
фляції.
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