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ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ, ЩО ВПЛИНУЛИ НА 

ЗБІЛЬШЕННЯ ЦІН 

 

Проблема дослідження: збільшення цін в України, їх причини та шляхи  їх 

запобігання. В даний момент економіка України знаходиться в нестабільному, 

плаваючому становищі. Спостерігається знецінення національної валюти, різке 

підвищення цін на продукти харчування, енергетики, на житло, автомобілі, на 

транспорт; знищення малого бізнесу та збільшення безробіття. Все це є 

наслідками таких економічних явищ: 

1. Інфляції.  За перші два місяці 2015 року індекс інфляції становив 8,6%, 

що в порівнянні з минулим 2014р. більше на 34,5%. 

2. Економічна та політична криза. 

3. Плаваючий курс валюти. Курс долара коливався від 20 до 30 грн, за 

січень – лютий 2015р. Прогнозують збільшення курсу долара  до 34грн. 

4. Залежність української економіки від  імпорту. 

Як відомо, українська економіка залежить від імпорту, що говорить про 

малу кількість власних виробників на ринку. За останні дослідженні роки (2010-

2015рр.) торгове сальдо мало від`ємне значення. За січень 2015 року торгове 

сальдо зменшилось до 8%, тобто -25026,9 тис.дол. США. Негативний 

торгівельний баланс свідчить про те, що Україна споживає не лише свої товари, 

але в більшості і товари інших країн. Найбільші імпортери України: Російська 

Федерація, Німечинна, Білорусь, Польща, Китай, Туреччина. Німеччина є 

великим постачальником в харчовій, хімічно – побутовій, медичній, будівничій, 

транспортній галузі виробництва. За дослідженні роки (2010-2015рр. за січень) 

найбільший показник імпорту продукції виготовленої в Німеччині становив 

412493,1тис. дол..США за 2012р, а найменший 644,6тис.дол.США в 2015р., що 

пов`язано з вище перерахованими причинами.  



Для того, щоб наглядно показати, як змінилися ціни на продукцію, 

пропоную дослідження цін на медичні препарати, виготовленні Україною та ті, 

які постачали з Німеччини. Ціна імпортних виробників в українських аптеках за 

2014 р. збільшилась на 47%, крім того на продукцію українського виробництва 

ціна була збільшена на 40%, оскільки при виробництві медикаментів 

використовують імпортні речовини.  

 
Рис. 1. Динаміка зміни цін на медичні препарати з Німеччини 

 

Економіка України потребує повного контролю і відновлення її 

регулювання. Необхідно: 

-  нормалізувати політичну ситуацію в країні; 

- заново розробити план функціонування української економіки, розвивати 

сильні галузі виробництва, розширити виробництво власної продукції;  

-  інвестувати наукову діяльність; 

-    зупинити корупцію; 

- знешкодити тіневу економіку, проведення політики збільшення середнього 

класу, переглянути систему оподаткування, стабілізувати валютний курс.  

Це припинить еміграцію населення, збільшить виробництво власної 

продукції, зменшить залежність економіки від інших країн, що дасть країні 

поштовх розвиватися і нормалізувати економічний стан. 
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