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6. EU identifies 20 key deliverables for 2020 for the Eastern Partnership. Available at: 

https. 

7. Eastern Partnership Panel on Public Administration Reform gathers in Kyiv to 

discuss policy development and coordination. Available at:  
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Інфляція (від лат. inflatio - надування) - економічне явище, окому притаманні 

ознаки зростанням цін (інфляція в макроекономічному розрізі) і, відповідно, викликає 

обернено пропорційне зниження купівельної спроможності (знецінення) грошової 

одиниці (інфляція з точки зору грошового обігу). В більш вузькому розумінні інфляція 

означає загальний ріст цін, який не супроводжується зростанням виробництва товарів 

та послуг. 

Розмір множини товарів, ціни на які зростають, та довжина процесу зростання 

цін є важливими характеристиками поняття інфляції. Вирізняють наступні причини 

розвитку  інфляції: 

– надмірне збільшення пропозиції грошей (класичний приклад — монетизація 

дефіциту державного бюджету (причина гіперінфляції в Україні в 90-х роках ХХ-го 

століття); 

– обмеження пропозиції (інфляція пропозиції), що зазвичай викликає     

зростання цін на сировинні товари, а також на товари з вищою ступінню обробки через 

вторинні ефекти; 

– надлишковий споживчий попит в економіці (інфляція попиту), причиною 

якого може бути надто м'які кредитні умови та ін.; 

– інфляція в інших країнах за суттєвих обсягів імпорту (імпортована інфляція), 

підвищення цін на імпортні товари; 

– девальвація національної валюти (збільшує ціну імпортованих товарів, 

погіршує економічні очікування); 

– зростання очікувань щодо зростання цін в майбутньому. 

У період 1993-1995 років країна пройшла крізь період гіперінфляції, пам’ятаємо, 

що у 1992 році найвищим номіналом була купюра в 100 купонокарбованців. Ще у 1992 

році новий український карбованець обмінювався на колишній радянський рубль за 

курсом один до одного. А у 1996 році, в період переходу від купонокарбованця до 
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гривні, обмінний курс становив 100000 купонокарбованців за одну гривню. Знецінення 

купонокарбованців за період їх обігу становив приблизно 140% в місяць. Надалі 

найбільші стрибки інфляції відбулися 2008 року через світову економічну кризу та з 

2014 року, що стало наслідком політичної кризи в Україні  

За прогнозом опитаних аналітиків, економіка України в 2017 році продовжить 

тенденцію відновлення після позитивного перелому в 2016 році, що призвело до 

зростання валового внутрішнього продукту на близько 1,5%. Провідні українські 

економісти очікують, що в наступаючому році зростання ВВП може прискоритися до 

2,1%, промислове виробництво зросте на 2,5%, а інфляція сповільниться до 10% з 12-

13% в 2016 році. 

Це означає, що у поточному  році Україна, яка перебуває в процесі 

реформування і відбиває зовнішню агресію, не спроможна досягнути вибухового 

зростання, однак темпи відновлення прискоряться. І це вселяє помірний оптимізм. 

Ключовими результатами попереднього періоду стали досягнення макроекономічної 

стабілізації та початок повільного оздоровлення економіки. 
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Проблема оплати праці є досить актуальним питанням для української 

економіки, адже рівень праці визначає стандарти соціального захисту громадян країни, 

темпи економічного зростання, платоспроможність споживачів. Розмір заробітної 

плати є показником, який визначає загальний рівень життя працюючого населення. 

Також від рівня зарплати, її частки у ВВП залежить загальний розвиток економіки 

країни. Достойна заробітна плата є індикатором добробуту працюючих. 

Одним із основних напрямів соціальної політики у сфері оплати праці є оплата 

праці не нижче законодавчо визначеної мінімальної зарплати, яка визначена 

державною соціальною гарантією і є обов’язковою на всій території України для 

підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які 

використовують працю найманих працівників [1]. 


