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Особливості
формування
антиінфляційної політики як складової
економічної стабілізації

Висновки:
Інфляція у дослідженнях науковців – досить
розповсюджений напрям у економічній науці.
Найчастіше у дослідженнях інфляційні процеси
розглядаються у контексті макроекономічної
політики,
регуляторних
функцій
держави,
економічного зростання та з метою прогнозу
процесів інфляції та пошуку актуальних шляхів
подолання надмірних темпів інфляції.
Питання формування відповідної антиінфляційної
політики, що здатна цілком відповідати на виклики
сьогодення ще стоять перед науковцями.
Отже, базуючись на антиінфляційній політиці в
економіці
України,
сучасних
тенденціях
української економіки та наукових дослідженнях, є
логічною
концентрація
саме
на
питанні
формування реально дієвих засад антиінфляційної
політики, що здатна стабілізувати ключові
показники.
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Резюме
Вступ:
Інтерес сучасної економічної науки до питань
трансформації економіки України з часом не
втрачає своєї гостроти. Значною мірою він
обумовлений
посиленням
взаємозв’язку
національних економік, прискоренням інтеграції їх
у світову економіку, збільшенням кількості
факторів впливу на процес функціонування
економічної
системи
загалом,
та
цінової
стабільності, зокрема.
Забезпечення стабільності національної економіки
є невід’ємним чинником досягнення стратегічних
цілей соціально-економічного розвитку України.
Макроекономічна нестабільність, що характерна
для економіки країни сьогодні, у тому числі, має у
своїй природі інфляційне коріння. Модернізація
поточних та пошук нових, альтернативних
інструментів забезпечення цінової стабільності ще
з більшою актуальністю постають в умовах
проголошеного
Україною
евроінтеграційного
вектору розвитку.
Актуальність теми обумовлена об’єктивною
необхідністю прискорення темпів трансформації
антиінфляційної політики, що проводиться в
Україні в цілком європейську, дієву та
відповідальну.
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати
підходи до визначення напрямків вдосконалення
антиінфляційної
політики
в
контексті
впровадження сучасної монетарної політики.
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Методи:
Теоретико-методичні
засади
дослідження
становлять статистичні методи, метод аналізу та
синтезу та системного підходу що відображені у
працях іноземних та вітчизняних вчених.
Дослідження базується на критичному узагальненні
теоретичних засад та практичних підходів щодо
формування антиінфляційної політики як складової
економічної стабілізації.
Результати:
Уточнено та систематизовано основні підходи до
визначення сутності та змісту антиінфляційної
політики.
Визначено елементи впливу антиінфляційних
інструментів на цінову стабільність.
Теоретично обґрунтовано напрями до забезпечення
стратегії антиінфляційного регулювання в умовах
сучасної монетарної політики України.
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