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Монетарна політика центрального банку повинна забезпечувати фінансову стійкість 
банківського сектору, дієвість платіжно-розрахункового механізму, фінансову стабільність 

країни, у зв’язку з чим актуальність її аналізу залишається високою за будь-якого стану 
економіки, особливо за умов інфляційного таргетування. 

Інфляційне таргетування — комплекс заходів, які приймаються Національним банком 
для контролю за рівнем інфляції шляхом визначення цільового орієнтиру – таргету, 

досягнення якого має забезпечуватись у середньостроковій перспективі.  Однак, реалізація 
інфляційного таргетування в Україні у 2019 році здійснюється за наявності обмеження: 

додатковою метою монетарної політики стало поповнення міжнародних резервів, що 
зазвичай не є цілю монетарної політики за режиму інфляційного таргетування. Однак, 

Національний банк змушений реагувати на суттєве скорочення золотовалютних резервів 
протягом березня-травня 2019 року активними операціями з валютними цінностями (рис. 1) 

[2].  
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Рис. 1 Зміна параметрів монетарної політики у 2019 році
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У зв’язку з таким «роздвоєнням» політики таргетування ефективність монетарних 
заходів щодо стабілізації інфляційних очікувань має змінний характер: позитивна протягом 

травня-серпня та негативна з січня по травень та у вересні 2019 року.  
Отже, наявність проблем у реалізації монетарної політики на сучасному етапі вимагає 

виважених підходів до застосування певних засобів та інструментів впливу. Йдеться 
передусім про актуальність узгодження валютних інтервенцій з практикою антиінфляційного 

регулювання з метою попередження «шокових» коливань золотовалютних запасів та 
споживчої інфляції, що відповідає обраним пріоритетам на 2020 рік [1]. Вирішення 

зазначених проблем та подальше провадження НБУ ефективної та адекватної сучасним 
умовам монетарної політики стануть важливими передумовами стабілізації економіки 

України та забезпечення  її економічного зростання.  
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Розглядаючи різні аспекти впливу на економічну діяльність в нашій країні, не можна 

забути про гендер, який проявляється у вигляді гендерної нерівності та дискримінації, що 
призводить до диференціації умов самореалізації жінок та чоловіків в різних сферах 

економічної діяльності. Багато іноземних та вітчизняних вчених,а саме: А. Волобуєва, І.С. 
Кон, Д.Н. Остапенко, С. Фаррел, Ф.Л. Джеймс, та інші, зазначає В.В. Черняхівська [4], в 

своїх працях намагаються знайти причини тенденції до зростання негативних проявів даного 
аспекту на макроекономіку в цілому. Так як питання гендеру в розрізі впливу на 

економічний стан країни хвилює і мене, я вирішала спробувати відобразити своє бачення цієї 
проблеми. 

Теоретичне значення цього дослідження полягає у поглибленому розгляді усіх аспектів 
проблеми гендерної нерівності на національному ринку праці, важливої складової економіки 

нашої держави. 
Практичне значення його результатів полягає в тому, що їх доцільно використовувати в 

якості фундаменту для розробки інноваційних, високоефективних рекомендацій з приводу 
стабілізації ситуації, як на регіональному так і на макрорівні. 

Отож, об’єктом дослідження є гендерна дискримінація, що має своє відображення в 
наступних аспектах: 

1. Працевлаштування (прийом на роботу). 
2. Доступ до певних професій чи посад. 

3. Оплата праці. 
4. Просування по службі, у професійній кар’єрі. 

5. Зайнятість на ринку праці. 
Метою даного дослідження є систематизація причини виникнення гендеру, як фактору 

впливу на економічну діяльність в Україні, ознайомлення зі статистичними даними та 
виділення найбільш проблемних аспектів, і  спроба сформувати власні заходи для вирішення 

цього питання. 
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