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СУЧАСНА ІНФЛЯЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 

 
Інфляція відноситься до основних індикаторів, що характеризують 

макроекономічну нестабільність в країні. 

На сьогодні Україна має дуже складну інфляційну ситуацію, яка 

склалася після останніх подій: революції Гідності, окупації Криму та війни на 

Сході країни. В умовах скорочення ВВП, знецінення національної валюти та 

зменшення золотовалютних запасів Національного Банку України розвиток 

інфляції є наглядною закономірністю реагування економіки на соціально-

економічні процеси, а це ставить фінансову стабільність як держави у цілому, 

так і кожного її громадянина окремо під загрозу. Саме тому діяльність 

виконавчої та розпорядної гілки влади має бути спрямована на забезпечення 

стабільності національної фінансово-кредитної системи та фінансового стану 

в Україні у цілому. 

За даними агентства ЦУР (Центральне Розвідувальне Управління США), 

Україна у рейтингу інфляцій на споживчі ціни серед 226 країн визнана 

державою із найбільшими темпами зростання інфляції посівши останнє місце 

із показником зростання лише за один 2015 рік на 49% [1]. Відповідно до 

нещодавно опублікованого макроекономічного пронозу Національного Банку 

для України, який підтвердив МВФ, попри все, у 2016 році очікується 

зростання реального ВВП у поточному році на рівні 1,1% та сповільнення 

темпів споживчої інфляції у грудні цього року до 12,5% [2]. 

Це пов’язано із тим, що почалось вирішення питання стабілізації 

економіки України. По-перше золотовалютні резерви поповнюються за  

рахунок кредитів від Міжнародного Валютного Фонду, і станом на березень 

2016 року складають 13,4 млрд. доларів, а це, у порівнянні із лютим 2015 



року, на 7 млрд. доларів більше, ніж сума позначки на рівні 6,4 млрд. доларів 

[3]. По-друге: починається зростання експорту українських товарів закордон, 

що у свою чергу надає економіці додаткові інвестиції. По-третє: частка емісії 

значно знизилася - це має вплив на курс гривні щодо іноземних валют, який 

прямо впливає на темпи інфляції. Також значний вплив має бажання 

виконуючого апарату влади створити у 2017 році бездефіцитне сальдо 

державного бюджету, або ж хоча б його збалансування, спроби викорінити 

таке поняття як «тіньова економіка», створити нові робочі місця, поліпшити 

рівень соціальних виплат та пільг, зупинити війну та повернути під 

державний контроль окуповані нині території, залучити інвесторів у 

потенційно прибуткові галузі економіки нашої держави. 

Зараз у країні затверджена програма стратегічних реформ «Україна-

2020», яка має стати головним чинником для сприяння послаблення кризи, а 

паралельно із цим викликати зростання основних індикаторів стану 

економіки. Метою стратегії є впровадження в Україні європейських 

стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі. Вона чітко 

викладена у вигляді тез, проте вона не містить конкретних даних щодо 

шляхів подолання інфляції, а лише описує дії влади, які мають бути виконані 

для поліпшення економіки в цілому. Серед показників прогнозу 

економічного зростання є дані по ВВП на душу населення (за паритетом 

купівельної спроможності - передбачається його нарощення з $8508 млрд. 

доларів у 2014 році, до $16000 млрд. доларів у 2020 році, тобто зростання на 

88% за весь період програми, або ж на 11% у середньому за рік) [4]. 

Джерела iнфляційних явищ коріняться у створенні в адміністративній 

економіці форм управління, що зумовлюють модель ціноутворення, засіб 

прийняття інвестиційних та зовнішньоекономічних рішень, у специфічній 

моделі бюджетно-фінансової і кредитно-грошової політики. Розділення 

глибинних причин інфляції на структурні, керівницькі і монетарні є дуже 

умовним, оскільки всі вони тісно взаємопов’язані і взаємозумовлені. 



Наразі Україні для здійснення виваженої антиінфляційної політики слід, 

передусім, навчитись точно прогнозувати інфляцію. Для цього необхідно на 

основі чіткого статистичного відображення основних макроекономічних 

показників у сфері товарного і грошового обігу розробляти моделі можливих 

інфляційних змін у грошовій сфері держави у майбутньому. 

З огляду на це потрібно дуже ретельно розробляти і реалізовувати 

валютну політику в усьому різноманітті її напрямів. Політика в галузі 

курсоутворення, організації руху іноземної валюти, її залучення до 

інвестиційного процесу, способи та організація її конвертації у вітчизняну 

грошову одиницю, створення нових робочих місць, залучення інвестицій, 

зупинення емісії як глобального явища, зростання реального ВВП, 

бездефіцитне сальдо державного бюджету, поповнення золотовалютних 

резервів НБУ, впровадження реальних реформ та інше - усе це має велике 

значення, як для всього процесу відтворення економіки держави, так і для 

стану динаміки інфляційних процесів в цілому. 
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