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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З переходом до ринкових форм господарювання в

Україні особливого значення набуває державна політи-
ка, реалізація якої спрямована на досягнення стабілі-
зації макроекономічних параметрів економічного зро-
стання, одним з яких є темп iнфляції. Інфляція є одним
із нaйтяжчих проявів макроекономічної нестабільності.
У світі немає країни, яка б тією чи іншою мірою не заз-
нала б втрат від інфляції.

Інфляційні процеси призводять до спаду економіч-
ного розвитку, що супроводжується зниженням темпів
виробництва, порушенням руху грошових потоків,
стрімким зростанням цін, зниженням життєвого рівня
населення і знеціненням націонaльної грошової одиниці.
Україна переживає період високих темпів розвитку
інфляційного процесу, що вимагає розроблення анти-
інфляційних заходів щoдо цього явища. Тому дослід-
ження передумов формування, особливостей та
наслідків інфляційного процесу як системного утворен-
ня є досить актуaльним питанням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематиці дослідження інфляційних процесів

присвячена велика кількість праць як зарубіжних, так і
вітчизняних вчених. Теоретичну основу вивчення
інфляції становлять праці класиків економічної думки:
Д. Юма, Д. Рікардо, І. Фішера, Дж. Кейнса, А. Пігу,
А. Маршала, М. Фрідмена, П. Самуельсона, А. Іларіо-
нова, С. Корабліна. Вітчизняні розробки у цій сфері на-
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лежать Базилевич К.С., Баластрик Л.О., Василику О.Д.,
Ковальчуку С.В., Опаріну В.М., Федосову В.М., Юрію
С.І. та іншим. Економічні основи виникнення інфляцій-
них процесів досліджували Пухтаєвич Г.О., Панчишин
С.М. Методологічні положення щодо оцінювання рівня
інфляції та шляхів її подолання досліджували Середа
А.Р., Савченко А.Г., Макаренко І.П., Бункіна М.К., Се-
менов А.М. та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей інфля-

ційних процесів в Україні та їх вплив на економіку, оскі-
льки за роки незалежності так і не знайдено ефектив-
ного методу подолання інфляції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Термін "інфляція" походить від латинського слова

inflatio, що в пeрекладі означає "роздування, набухан-
ня". Вперше він був застосований для характеристики
економіки в період вiйни 1861—1865 рр. В Пiвнічній Аме-
риці він засвідчував перевантаження каналів грошово-
го обігу масою грошей, яка перевищувала потребу в них
економічної системи. В ХІХ ст. в Англії і Франції вико-
ристання терміну "інфляція" було пов'язане з пояснен-
ням надмірного зрoстання грошової маси, що зумови-
ло її знецінення. В економічній літературі даний термін
з'явився на початку ХХ століття [6].

В економічній літературі існують різні підходи щодо
визначення сутності інфляції. Так, М.Фрідмен, інфля-
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цією визначав економічне явище, коли кількість грошей
в обігу зростає швидше, ніж виробництво товарів та по-
слуг. Інфляція виступає однією з найважчих та болю-
чих проблем суспільства. "Це небезпечна, — відмічав
М.Фрідмен, — а інколи і фатальна хвороба; хвороба,
яка, якщо її вчасно не зупинити, може зруйнувати су-
спільство".

П. Самуельсон в другій частині підручника "Еконо-
міка" дав визначення інфляції як періоду загального
зростання цін на товари та фактори виробництва. Та-
кож учений вважав, що досягнення стану повної зай-
нятості, швидше за все, має супроводжуватися по-
мірною інфляцією.

 Дж. М. Кейнс був першим, хто проаналізував інфля-
цію як елемент макроекономічної теорії. Він розглядав
інфляційні процеси як невід'ємну складову елементів
макроекономічної системи. В кейсіанських теоріях на-
голошується, що причиною інфляційних процесів є над-
мірний попит відносно товарної пропозиції. Переви-
щення попиту над пропозицією Дж. Кейнс назвав
"інфляційним розривом".

Г.О. Пухтаєвич визначає інфляцію як переповнен-
ня каналів обігу грошовою масою понад потреби това-
рообігу, що викликає знецінення грошової одиниці і
відповідно зростання товарних цін.

На нашу думку, найбільш повно поняття інфляції
розкривається в працях Попова В.М. Так, під інфляцією
Попов В.М. розуміє знецінення грошей, спричинене дис-
пропорціями в суспільному виробництві й порушенням
законів грошового обігу, яке виявляється у стійкому
зростанні цін на товари і послуги.

В літературних джерелах існує декілька підходів
до виділення видів інфляції. Найбільш поширеною є
класифікація за темпами зростання — помірна, підви-
щена, галопуюча та гіперінфляція; також багато ав-
торів виділяють інфляцію за формами прояву —
відкриту та приховану; і залежно від причин зростан-
ня цін — інфляцію попиту та інфляцію витрат (про-
позиції) (табл. 1).

Серед основних негативних проявів інфляції мож-
на назвати такі:

— переповнення каналів грошового обігу паперови-
ми грошима, що призводить до їх знецінення;

— підвищення цін на продукцію масового вжитку,
що призводить до падіння купівельної спроможності на-
ціональної грошової одиниці;

— загальне тривале нерівномірне зниження реаль-
них доходів усіх верств населення, особливо осіб з
відносно фіксованими номінальними доходами;

— знецінення грошових заощаджень населення;
— диференціація населення, перерозподіл націо-

нального доходу і національного багатства серед насе-
лення;

— диспропорційність суспільного відтворення, ха-
отичність виробництва;

— затримка реалізації товарів внаслідок скорочен-
ня платоспроможності населення;

— підрив грошової, фінансово-кредитної, податко-
вої систем;

— стимулювання спекуляції, економічної злочин-
ності;

— посилення тіньової економіки; затримка інвести-
ційного процесу;

— неухильне підвищення курсів іноземних валют,
послаблення зовнішньоекономічних позицій країни;

— спотворення економічної інформації, показників,
особливо за умов прихованої інфляції;

— соціально-політичне напруження в суспільстві [2,
ст. 309—310].

В Україні інфляційні процеси спостерігаються від
початку її становлення на шлях незалежності. Відомо,
що в певні моменти вона була руйнівною, а в інших си-
туаціях помірною.

Основним показником інфляції в країні є коефіцієнт
інфляції, або індекс споживчих цін, який характеризує
загальну зміну цін на товари і послуги у поточному пе-
ріоді у порівнянні з минулим (табл. 2).

Аналізуючи дані з таблиці 2, можемо побачити, що
за 10 років найвищі темпи інфляції в Україні спостері-
гались протягом 2007—2008 років і становили відповід-
но 116,6% та 122,3% за рік, що пояснюється кризовими
явищами в економіці. В кінці 2007 — початку 2008 рр.
інфляція прийняла форму галопуючої.

У 2008 році Україна мала один з самих негативних
соціально-економічних результатів у порівнянні з інши-

Таблиця 1. Виокремлення видів інфляції в різних
літературних джерелах

Джерело: [3, с. 107].

Таблиця 2. Індекси споживчих цін у 2003—2013 рр., % (до попереднього місяця)

Джерело: [9].
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ми країнами, що супроводжувався відтоком капіталу;
інфляцією (22,3 %); від'ємним сальдо зовнішньої
торгівлі; зростанням зовнішньої заборгованості еконо-
міки при зменшуючи резервах; валютними боргами, що
підвищили попит на іноземну валюту, тиснули на курс
гривні; неефективною діяльністю органів державної
влади, що опікуються економічною сферою; відсутність
економічної стратегії господарського комплексу в Ук-
раїні. У 2008 р. Україна стала чи не єдиною країною, де
була висока інфляція і водночас здійснювалася реваль-
вація грошової одиниці. Тобто купівельна спроможність
гривні на внутрішньому ринку знижувалась, а її валют-
ний еквівалент зростав, тоді як у попередні роки в Ук-
раїні, як і в багатьох інших країнах, девальвація грошо-
вої одиниці, як правило, наслідувала інфляцію [4, с. 148].

У 2014 році спостерігаються рекордні значення
темпів інфляції, зокрема у травні даний показник ста-
новив 103,8%, а в серпні 100,8% (рис. 1).

На думку практиків, зростанню інфляції в серпні в
першу чергу посприяв транспортний сектор, демонст-
руючи зростання цін на паливно-мастильні матеріали,
автомобілі та послуги залізниці. Експерти зазначили, що
частково інфляційний імпульс у серпні в транспортно-
му секторі був викликаний зростанням цін на нафту на
міжнародному ринку у попередні місяці. До того ж ціни
на автомобілі і запчастини зросли внаслідок підвищен-
ня митних тарифів та знецінення гривні [10].

На нашу думку, для поглибленого
дослідження інфляційних процесів в Ук-
раїні доцільно також розглянути темпи
інфляції за регіонами (рис. 2).

Інфляція призводить до таких нас-
лідків:

— перерозподіл доходів і багатства;
— знецінення заощаджень населення;

посилення безробіття;
— згортання товарно-грошових

відносин й розширення прямого продук-
тообміну на основі бартерних угод;

— відставання цін державних під-
приємств від ринкових; прихована дер-
жавна конфіскація грошових коштів че-
рез податки;

— прискорена матеріалізація грошо-
вих коштів; нестабільність та недостат-
ність економічної інформації;

— перелив капіталу зі сфери вироб-
ництва у торгівлю;

— зростання кількості посередниць-
ких операцій;

— обмеження кредитних операцій;
— зменшення фінансових ресурсів держави;
— зниження мотивації до праці тощо [8].
Для визначення шляхів впливу інфляції на еконо-

мічну ситуацію в країні необхідно визначити основні
причини її появи. Таким причинами є емісія грошей
та підвищення цін. Інфляція супроводжується підви-
щенням загального рівня цін у той час, як доходи гро-
мадян з фіксованою ставкою залишаються постійни-
ми, в результаті цього зазначені доходи та інші зао-
щадження починають втрачати свою вартість, і насе-
лення вже не може придбати таку саму кількість то-
варів, як до розгортання інфляції, адже ціни таких
товарів вже містять відсоток інфляції. Зниження по-
питу одразу ж відбивається і на виробничій сфері, зни-
жуються обсяги виробництва, в результаті чого ско-
рочуються працівники, відповідно зростає рівень без-
робіття, і товарів в країні стає все менше, а паперо-
вих грошей все більше, отже, ціни мають тенденцію
до зростання. Також необхідно зазначити, що в умо-
вах інфляції стають неможливими будь-які довгост-
рокові угоди (кредитування, інвестування тощо), тому
що ніякий кредитор не захоче отримати свої гроші
назад знеціненими, тому й порушується нормальний
розподіл доходів між кредиторами і дебіторами, при-
чому обидві сторони мають різні інтереси. Отже, об-
межуються кредитні операції, в результаті чого змен-
шуються фінансові ресурси держави.

Для боротьби з інфляцією, необхід-
но здійснити певні заходи: в короткост-
роковому періоді — запобігати необг-
рунтованому зростанню цін (тарифів) на
окремі товари і послуги; також запобіга-
ти недобросовісній конкуренції і зловжи-
ванню монопольним становищем; обме-
жити ціни та торгівельні націнки; обме-
жити емісію грошей. У довгостроковому
періоді — зменшити енерговитрати
вітчизняної економіки та її залежність
від кон'юнктури світового енергоринку;
сприяти розвитку фінансових інстру-
ментів і фондового ринку, стимулювати
нагромадження та інвестиції, необхідні
для ефективного перерозподілу тимча-
сово вільних активів на цілі активізації
інвестиційної діяльності та модернізації
економіки; проведення урядом і Націо-
нальним Банком України комплексу за-
ходів монетарного і фіскального харак-
теру, щоб запобігати надмірному зрос-
танню попиту тощо.

 Рис. 1. Індекси споживчих цін за січень — серпень 2014 року

Джерело: побудовано автором на основі [12].

Рис. 2. Індекси споживчих цін за регіонами у серпні 2014 року (без
урахування тимчасово окупованих територій), до попереднього місяця, %

Джерело: побудовано автором на основі [11].
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ВИСНОВКИ
Інфляція є складним і багатофакторним явищем,

тому для її ефективного державного регулювання не-
обхідно знати причини, що лежать в її основі. Інфля-
ційний процес в Україні є досить нестабільним і, відпо-
відно до створених умов, має порівняно великий поте-
нціал до розвитку. Здійснення оздоровлення фінансо-
вої ситуації в Україні надасть змогу зупинити негативні
процеси в економіці — спад рівня виробництва, знеці-
нення грошей, дефіцит держбюджету — та забезпечи-
ти передумови для подальшого економічного зростан-
ня. Україна, маючи значний економічний потенціал, не
лише стабілізує фінансову ситуацію, але й забезпечить
умови "керованості" інфляційним фактором, що дасть
їй змогу посісти належне місце серед інших економічно
та соціально розвинених країн Європи.
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