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Методологічний аспект проблеми 
управління інфляційними процесами 
в Україні в період становлення 
ринкової економіки 

Одним з основних макроекономічних показників, 
що характеризують стан господарської системи будь-
якої країни в цілому і збалансованість товарних та 
грошових потоків зокрема, є рівень інфляції. Iнфляцiя 
властива бiльшостi економiчно розвинутих країн 
свiту i є основною проблемою в тих країнах, що 
розвиваються. Це явище викликане перш за все 
специфікою сучасного грошового обігу. Дамо 
визначення цьому економiчному процесу. 

Пiд iнфляцiєю, як правило, розумiють будь-яке 
знецiнення грошової одиницi, тобто систематичне 
зростання цiн незалежно вiд того, якими причинами 
цей процес викликається.  

Бiльш вузьке поняття iнфляцiї – систематичне 
зростання цiн, що викликається лише грошовим 
фактором (надлишком грошей в оберненнi), є 
недостатнiм, оскiльки в реальному життi грошовi i 
негрошовi фактори зростання цiн дуже тiсно 
пов’язанi i впливають один на одного. 

Рiвень інфляції вимірюється через iндекс цiн: 
 
It=Цт/Цб, 
 
де It – iндекс цiн у t-му перiодi. 

 
Зростання iндексу цiн визначає рiвень iнфляцiї, а 

зменшення його – рiвень дефляції. Процес зменшення 
темпiв інфляції отримав назву дезiнфляцiя. 

В економiчнiй науцi розрiзняють iнфляцiю попиту 
й iнфляцiю витрат. У першому випадку iнфляцiю 
викликає надлишок грошей, доходiв й попиту, в 
другому – зростання витрат на виробництво товарiв 
та послуг. 

Один з можливих варiантiв реакцiї уряду на 
iнтенсивне пiдвищення цiн полягає у припиненнi 
стимулювання економiчного зростання. Тодi iнфляцiя 
буде припинена, але обсяг виробництва зменшиться, 
а норма безробiття зросте. Інша альтернатива полягає 
у проведеннi експансiонiстської податково-
бюджетної полiтики.  

Чим би не була спровокована iнфляцiя, вона 
знецiнює доходи бюджету й супроводжується його 
дефіцит. 

У станi інфляційної нестабiльностi орiєнтацiя 
лише на регулювання з боку спiввiдношення “попит-
пропозицiя” може призвести до затяжних криз з 
повiльним перiодом стабiлiзацiї i оздоровлення 
економiки. Про це свiдчить досвiд розвитку 
капiталiстичних країн часiв вiльної конкуренції.  

Головними соцiально-економiчними наслiдками 
iнфляцiї є: перерозподiл доходiв, прихована державна 

конфiскацiя грошей у населення через податки, 
прискорена матерiалiзацiя грошей, падiння реальної 
процентної ставки на капiтал. 

У цiлому непередбачена iнфляцiя перерозподiляє 
багатство вiд кредиторiв до боржникiв, а 
непередбачене зниження темпiв інфляції дає 
протилежний ефект. 

 Iнфляцiя є головним чинником, що впливає на 
вiдсотковi ставки, оскiльки пiд її дiєю змiнюється 
купiвельна спроможнiсть грошових одиниць i 
зменшується реальна прибутковiсть iнвестицiй. 

Серйознi загрози для нацiональної економiки, що 
створює iнфляцiя, мають як внутрiшнiй, так i 
зовнiшнiй прояв. У разi iнфляцiї витрат, країни, 
економiка яких залежить вiд зовнiшньої торгiвлi 
перш за все промисловими, легкозамiнюваними 
товарами, можуть втратити експортнi ринки, якщо 
цiни та витрати у цих країнах зростають швидше, нiж 
в iнших країнах. Таким чином, проблема стабiлiзацiї 
цiн тiсно пов’язана з питаннями збереження 
конкурентоспроможностi держави на зовнішніх 
ринках. 

Свiтовий досвiд виробив двi головнi концепцiї 
антиiнфляцiйних заходiв, що спираються на 
кредитно-грошову і фiскальну полiтику. Це – заходи 
або безкомпромiсної боротьби з iнфляцiєю, або 
адаптацiї, пристосування до життя в умовах 
iнфляцiйної нестабiльностi. Перший метод 
реалiзується шляхом змiн у системi оподаткування 
(як правило пiдвищення податкiв) та введенням 
жорсткого державного контролю цiн та зарплати. 
Другий – це iндексацiя доходiв, застосування 
механiзму коригування процентних ставок вiдповiдно 
до темпiв iнфляцiї та iн. До того ж необхiдною є 
повна адаптацiя усiх економiчних iнституцiй до 
функцiонування в умовах iнфляцiї. Адаптацiйна 
полiтика має свої недолiки: кошти на компенсацiйнi 
надбавки населенню треба брати з державного 
бюджету, тобто врештi-решт через податки, або 
робити грошову емiсiю, що знову призведе до 
зростання iнфляцiї. 

Як правило, в умовах боротьби з iнфляцiєю цi 
методи використовуються комплексно, що дає бiльш 
виражений ефект i дозволяє пом’якшити труднощi, 
що припадають на долю економіки. 

У процесi стримування iнфляцiї дуже важливу 
роль відіграє податкова політика держави. 
Скорочуючи доходи, що виступають як джерела 
витрат для споживачiв, високi податки носять 
антиiнфляцiйний характер. Однак, податки можуть 
також збiльшувати витрати виробництва, 
пiдвищуючи через це рiвень цiн на товари. 

Стосовно ситуації в Україні слід відмітити, що 
основні причини інфляційних процесів носять 
системний характер і зумовлені кризовою ситуацією 
в національній економіці. Тому суто монетарні 
методи її стримування, такі, як підвищення податків, 
зниження витрат бюджету та обмеження суспільного 
попиту через скорочення фонду споживання можуть 



принести лише тимчасові результати. Основу 
антиінфляційної політики держави в довгочасному 
періоді повинні складати заходи, націлені перш за все 
на поліпшення економічної ситуації в цілому, а для 
цього потрібно кардинально переглянути існуючі 
підходи до формування податкової та зовнішньо-
економічної політики в бік забезпечення нормальних 
умов для функціонування вітчизняного виробника та 
поступового переходу до позитивного сальдо у 
зовнішній торгівлі.  
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