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ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ НА 2018 РІК 

 

В інформаційному просторі сьогодні як ніколи курсують економічні 

прогнози на 2018 рік. Спробуємо розібратися в загальній картині ринку, в 

перспективах і ризиках, які чекають нашу економіку в 2018 році. 

У вітчизняної економіки в 2018 році існує безліч ризиків і можливостей. 

Так, є шанси підвищення рівня інфляції і девальвації гривні, але в той же час, 

країна може зміцнити відносини з МВФ, залучити іноземних інвесторів і 

стимулювати розвиток економіки.  

Аналітики і Міжнародні інвестиційні банки очікують, що ставка 

Федерального резервного банку буде піднята в кілька разів, до значення від 

2,2% до 2,5%. В принципі, в рамках цього коридору вибудовується аналітика і 

прогноз сировинних ринків, валютних ринків. 

А що буде, якщо ставка виросте більше? Америка зараз вибудовує дуже 

цікаву прагматичну політику, залучаючи або повертаючи інвестиції назад в 

американську економіку. Вони націлені на посилення своєї економіки  

в рамках території Америки. І підвищення облікової ставки безпосередньо 

впливає на вартість долара. А вартість долара безпосередньо впливає на 

зниження вартості сировинних ресурсів. Половина українського ВВП – це 

експорт сировинних ресурсів, 80% українського експорту – це сировинні 

ресурси. 

Серйозна ситуація із зовнішніми боргами. У найближчі п’ять років 

Україні потрібно виплатити понад 40 млрд доларів, за оцінками Пайови й 

інвестиці йний фо нд. У 2018 році виплати за зовнішніми зобов’язаннями 

складуть 6,5 млрд доларів. 
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Таким чином, щоб не потрапити в зону ризику, Україні не обійтися без 

співпраці з Міжнародним валютним фондом, тому що без кредитів МВФ 

стрімко зростає можливість падіння резервів нижче критичного рівня і 

девальвації гривні до 35-49 грн за долар. 

Внутрішні ризики для вітчизняної економіки не змінюються з року в рік. 

Рівень інфляції, девальвація гривні і дефіцит держбюджету продовжує бути на 

високому рівні. 

Отже, внутрішні ризики для Української економіки: 

• темпи зростання інфляції в 2018 р очікуються вище, ніж закладено в 

бюджеті. Однією з причин зростання інфляції може стати повторне 

підвищення мінімальної заробітної плати і пенсій, що, на думку експертів, не 

прив’язане до економічного зростання, а тому може викликати інфляцію; 

• середньорічний курс в ПІФ очікують приблизно 29,6 грн, правда, часом 

курс може виростати до 31 і 32 грн.; 

• ймовірність зростання дефіциту бюджету аналітики оцінюють в 80%, 

тому що щорічно до держбюджету закладаються доходи від приватизації, 

причому в досить серйозних масштабах, але великої приватизації за останнім 

часом так і не відбулося, звідси і дірки в бюджеті; 

• очікуються і складності в роботі з МВФ через невиконання поставлених 

зобов’язань. 

Можливості української економіки на 2018 році. Крім ризиків і викликів, 

які не оминуть Україну стороною, є також маса позитивних можливостей для 

вітчизняної економіки в 2018 р. 

Один з позитивних моментів – це продовження співпраці з МВФ. Якщо 

воно продовжиться, в 2018 році Україна може отримати 3,5 млрд доларів 

траншу, що допоможе стабілізувати курс гривні і успішно виплатити зовнішні 

борги. 

Як було сказано вище, в 2019 р. закінчується мораторій на виплату боргу 

приватним власникам українських облігацій, до того ж, це як раз рік 

парламентських і президентських виборів. Саме тому, 2018 р найбільш 

комфортний для переговорів про реструктуризацію зовнішнього боргу і 

відстрочки платежів. 

За прогнозами експертів, якщо в 2018 році буде завершена судова реформа і 

реформа енергетичного сектора, проведена прозора приватизація, прийнятий 

закон про заміну податку на прибуток, податком на виведений капітал, знятий 

мораторій на продаж сільськогосподарської землі і створені умови для запуску 

спеціальних економічних зон, це дозволить залучити в Україну додатково  

2-3 млрд доларів зовнішніх інвестицій, а в 2019–2020 рр. – 7-13 млрд. 

Ще один вектор для розвитку – це модернізація транспортної 

інфраструктури. Транспортна інфраструктура в країні зношена на 70-90%, що 

обмежує можливості експорту продукції і транзиту. Загальна потреба в 

інвестиціях на 2018 р оцінюється в 6,5-8 млрд доларів. За оцінками UIF,  

1 долар інвестицій в інфраструктуру дає 2-3 долари приросту номінального 

ВВП, а створення одного робочого місця в транспортному секторі призводить 

до створення шести робочих місць в інших секторах. 



102 │Інноваційна економіка 

  

Як вже говорилося, прозора приватизація дозволить компаніям залучати 

додатковий інвестиційний ресурс. На 2018 р запланована досить масштабна 

приватизація, якщо вона здійсниться, це істотно поліпшить економічний стан 

країни і не дасть вирости дефіциту бюджету. 

Експерти також додають, що розвиток підприємництва та формування 

нових інститутів допоможе стимулювати експорт, зменшити ризики для 

іноземних інвесторів і збільшить внутрішнє споживання на 10-12% в рік. 

Сьогодні Україна знаходиться на переломному етапі свого існування.  

З одного боку, країна опинилася на межі економічної кризи, яка може 

остаточно надломити її суверенітет і незалежність, з іншого боку – сьогодні 

ми маємо абсолютну підтримку світової спільноти в наших євроінтеграційних 

прагненнях, а ЄС, США і МВФ готові виділити значні фінансові ресурси на 

проведення модернізації держави. 

Для того щоб зміцнити економіку України, передусім, треба відійти від 

нинішньої моделі програмування економічної політики, коли реалізація 

якихось завдань була самоціллю. Так трапилося з Податковим кодексом. Його 

прийняття було пріоритетним завданням, хоча ключовим завданням мало б 

бути створення соціально справедливої та сприятливої для бізнесу податкової 

системи. 

Наразі Україні потрібно взяти на озброєння європейський підхід до 

планування економічної політики. Він базується на тому, що цільовими 

орієнтирами планів дій обмежена кількість чітко виписаних кроків, 

спрямовані на досягнення обмеженого переліку цілей. 
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