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споживачів інтелектуального продукту, так і правовласників. Наш погляд, вдалим прикладом розв’язання протиріч в дано-
му питанні може служити використання роялті-фрі ліцензій, які вже діють в сфері продажу цифрових зображень. 

Роялті-фрі (Royalty Free) сьогодні є найпоширенішим типом ліцензії для продажу фотографій. Ця ліцензія викорис-
товується на фотостоках (фотобанках, мікростоках). Продавати свої роботи автор може відразу в декількох мікростоко-
вих агентствах. При здійсненні продажу всі права на ілюстрацію або фотографію зберігаються за автором роботи. За 
такої ліцензії зображення може бути продано автором нескінченну кількість разів. Для покупців вартість однієї роялті-
фрі роботи (фотографії або ілюстрації) надто низька – на деяких фотобанках ціни починаються від 20 центів. Зображен-
ня, куплені за ліцензією роялті-фрі можливо використовувати в комерційних цілях, а саме здійснювати перепродаж і 
використовувати на товарах, які можуть бути куплені.  

Завдяки використанню роялті-фрі ліцензій можливо досягти вирішення одразу двох важливих проблем, що постають 
на шляху реалізації прав інтелектуальної власності, а саме: з одного боку, захистити суб’єктів інтелектуальної власності від 
великої кількості посередників, яку їм доводиться зустрічати на шляху продажу об’єкта, а отже і заощадити на цьому, здій-
снюючи продаж і отримуючи прибуток безпосередньо, за допомогою інтернет-мережі, а з іншого боку – зекономити на 
захисті прав інтелектуальної власності, оскільки в умовах низької вартості роялті-фрі ліцензій стрімко слабшає мотивація 
порушення цих прав. Таким чином, досягається баланс інтересів обох ключових учасників ринку інтелектуальних продук-
тів. Поширення цього способу реалізації прав інтелектуальної власності і на інші сегменти зазначеного ринку представля-
ється нам надзвичайно перспективним і таким, що заслуговує впровадження у господарську практику. 
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ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА: СУЧАСНИЙ ДОСВІД УКРАЇНИ 

Питання побудови ефективної грошово-кредитної політики є надзвичайно актуальними для сучасної України, адже 
застосування її інструментів безпосередньо спрямоване на забезпечення стабільності цін та національної валюти, що в 
стратегічному аспекті має сприяти досягненню стабільного економічного зростання. Отже в структурі цілей монетарної 
політики можна виділити дві складові: тактичні завдання (контроль за індексом інфляції та курсом національної валю-
ти), а також стратегічні імперативи (сприяння економічному зростанню, підвищення рівня зайнятості населення, струк-
турна перебудова економіки, спрямована на підвищення питомої ваги інноваційних галузей). Ми зосередимо свою увагу 
на дослідженні особливостей і проблем досягнення цілей тактичного порядку, так як вони є необхідною умовою реалі-
зації довгострокових планів. 

Сучасна економіка в цілому в тій чи іншій мірі інфляційна, в Україні ж ситуація ускладнюється існуванням таких 
факторів як структурні диспропорції, вплив монопольного ціноутворення в деяких секторах народного господарства 
(зокрема на ринку енергетики та комунальних послуг), імпортована інфляція, інфляційні очікування підприємців і домо-
господарств. У 2016 році Україна «посіла» друге місце антирейтингу за рівнем інфляції. На той час він становив майже 
50 %. Порівнюючи ці дані з теперішніми та прогнозованими на найближчий період, можна з точністю сказати що еко-
номічна ситуація в країні стабілізується. Це стало результатом політики НБУ, що має інфляційне таргетування (ІТ). Тар-
гетування інфляції (inflation targeting) – монетарний режим, який передбачає відповідальність центрального банку за 
дотримання проголошеного значення офіційного показника інфляції (таргету) протягом визначеного періоду часу. 

Аналізуючи Дорожню карту НБУ, можна констатувати, що до 2014 року грошово-кредитна політика проводилася в 
режимі фіксованого обмінного курсу. Його основною ціллю було підтримання стабільного курсоутворення за рахунок 
завищення обмінного курсу та фіскального домінування. В результаті відбулася акумуляція дисбалансів в економіці. У 
2014 році відбувся перехід до гнучкого курсоутворення, монетарного таргетування та фіскального домінування, у 2015–
2016 – до ІТ. Його параметрами є використання плаваючого валютного курсу, а також перехід до активної процентної 
політики. У 2017 році також активно використовувався механізм ІТ 

Зауважимо, що коли ми в політиці НБУ віддаємо однозначний пріоритет ІТ, то при цьому впливаємо переважно на 
інфляцію попиту. Інфляція витрат виробництва в умовах високовитратної економіки України також вимагає певного 
регулювання. Адже високі витрати формуються на всіх стадіях виробництва в нашій країні. Одним з суттєвих елементів 
витрат є оплата праці найманих робітників. Сучасна політика в сфері оплати праці зводиться виключно до необґрунто-
ваного підвищення мінімальних заробітних плат. В результаті – зростання соціальних протиріч та економічних диспро-
порцій. Зокрема, заборгованість по заробітній платі в Україні за 2017-й рік збільшилася на 32,2 %, до 2 368,4 млн грн. 

Відзначимо, що пом’якшення НБУ монетарної політики у 2016 році та збереження цих тенденцій у 2018 році (зни-
ження облікової ставки, послаблення валютних обмежень) має наслідком зменшення вартості кредитних ресурсів на 
міжбанківському ринку та ставок за облігаціями внутрішньої державної позики. Таким чином досягається мета скоро-
чення вартості кредитних ресурсів, які банки пропонують своїм клієнтам, що дозволить активізувати процес кредиту-
вання та сприятиме зростанню економічної активності. 
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