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ГЛОБАЛЬНA ФІНАНСОВA НЕСТАБІЛЬНІСТЬ  

І МОНЕТАРНA ВЛАДA В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

(рецензія на монографію "Монетарная власть в современном мире.  

Кто бросит вызов доллару?"1) 

У монографії "Монетарная власть в современном мире: кто бросит 

вызов доллару?" досліджено сучасний досвід проведення монетарної політи-

ки у ключових економіках світу, включаючи США, країни зони євро та 

Китай. У дослідженні також проаналізовано відповідну практику Централь-

ного банку Російської Федерації. 

Основний акцент автори зробили на аналізі монетарної політики під час 

подолання та виходу з останньої глобальної кризи (2008–2009 рр.). Це особ-

ливо важливо, враховуючи складний економічний та фінансовий стан україн-

ської економіки та регулярність виникнення у ній кризових загострень. 

До безумовних переваг дослідження можна віднести його чітку структу-

рованість. Зокрема, монетарна політика різних країн розглядається авторами 

крізь призму двох ключових складових – інституціональних умов і спрямова-

ності монетарної політики, а також оцінки її фактичної дієвості. 

Ефективність монетарної політики простежено під кутом зору динаміки 

відсоткових ставок, кредитування, фондового ринку, ринку праці та стиму-

лювання економічного зростання. Окремі розділи присвячено практиці де-

яких центральних банків. Кожен розділ монографії завершується висновками. 

Загальні підсумки дослідження викладено у спеціальному завершальному 

розділі. 

Така подача матеріалу спрощує проведення порівняльного аналізу видів 

монетарної політики ключових економік світу, а також їх зіставлення з вітчиз-

няним досвідом здійснення грошово-кредитної політики. Очевидний інтерес  

читача викличе дослідження історії кількісного пом’якшення у Сполучених 

Штатах, відповідна практика Європейського центрального банку, досвід функ-

ціонування Європейського стабілізаційного механізму, причини створення 

останнього та чинники його необхідності для перезавантаження економіки 

об’єднаної Європи. 

Враховуючи вражаючі результати економічного розвитку сучасного Ки-

таю і за наочного дефіциту систематизованих досліджень його успіхів безу-

мовно цікавим видається розділ, присвячений особливостям проведення мо-

нетарної політики Центральним банком КНР. Тим більше, що  специфіка цієї 

політики докорінно відрізняється від практики інших провідних центральних 

банків світу. 

                                                 
1 Монетарная власть в современном мире. Кто бросит вызов доллару? : монография / [Вишнев-

ский В.П., Вишневская Е.Н., Матюшин А.В., Шелудько Н.М.] ; ГУ "Институт экономики 

и прогнозирования НАН Украины". Киев: Академпериодика, 2017. 200 с. 
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Включення до монографії окремої глави, присвяченої новітньому досвіду 

Центрального банку Росії, обумовлено не стільки його скромними позиціями 

у світовій системі міжнародних фінансів, як збереженню впливу на економіку 

України, що залишається попри цільове згортання економічних відносин 

з країною-агресором. 

Загальний зміст та висновки дослідження матимуть безперечний інтерес 

не лише для дослідників сучасної практики центральних банків, а й для більш 

широкого кола фахівців, що вивчають історію глобальної рецесії 2008–

2009 рр. та її вплив на визначення цілей, інструментів та механізмів держав-

ної економічної політики. Загалом же у монографії  продемонстровано досить 

нестандартний підхід до аналізу поточних особливостей цієї політики, що 

заслуговує на увагу науковців та практиків, які цікавляться зазначеними 

питаннями. 
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