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ІНФЛЯЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ СТРИМУВАННЯ 

 

Один з найголовніших атрибутів грошового обігу в країнах в яких панує ринкова 
економіка, є інфляція. Вона являє собою одну з найбільш гострих проблем сучасного 
розвитку економіки в багатьох країнах світу, негативно впливаючи на всі сторони життя 
суспільства. З особливою частотою і негативними наслідками для економіки інфляція 
стала проявлятися у ХХ столітті, коли країни перейшли до паперово-грошових систем. 
Інфляція як явище охоплює практично всі напрямки і сфери виробництва і може 
призводити до дуже гострої соціальної напруженості у суспільстві. Водночас значна за 
своїми масштабами інфляція підриває економічні позиції держави, ослаблює її роль у 
світовому поділі праці. 

Проблема інфляції посідає важливе місце в економіці України, має значні соціально-
економічні наслідки, такі як: зниження життєвого рівня населення, ефект інфляційного 
оподаткування, спад виробництва. Інфляція негативно впливає і на міжнародне 
економічне та валютно-кредитне становище країни. Вона підриває 
конкурентоспроможність і експорт вітчизняних товарів, водночас стимулює імпорт 
товарів з-за кордону, оскільки на внутрішньому ринку вони продаються за вищими 
цінами. Інфляція стримує надходження іноземного капіталу, знижує офіційний і ринковий 
курси національної валюти через її знецінення. [6] 

Динаміку інфляційних процесів в Україні впродовж 2010-2017 рр. характеризує рис. 
1.  

 

Рис. 1 Рівень інфляції в Україні у 2010-2017 рр.  

Протягом 2010-2012 рр. інфляція знизилась  з 9,1% до -0,2%. Але вже з 2014 р. 
інфляція почала стрімко зростати. За підсумками року споживчі ціни зросли на 24,9% 
унаслідок девальвації гривні, підвищення адміністративно регульованих цін і стрімкого 
зростання інфляційних очікувань. 
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У 2014 р. відбулися дві значні інфляційні хвилі: перша, у березні-травні, зумовлена 
девальваційним шоком (обвал курсу з 8 грн./$1 до 12 грн./$1); друга – влітку внаслідок 
суттєвого підвищення житлово-комунальних тарифів. В цьому році інфляція зросла на 
24,9 %, а в 2015 році вже досягла 43,3 %. Причиною такого стрімкого зростання інфляції 
протягом двох років стала окупація Криму Росією і військовий конфлікт на сході країни. 
Внаслідок цього був припинений товарний експорт в Російську Федерацію продукції 
машино- і приладобудування, чорних металів і виробів з них, продукції харчової 
промисловості, хімічної продукції і полімерних металів. Економіка України втратила 
частину доходу, яку отримувала від збуту товару. В серпні 2015 року правлінням НБУ 
була затверджена «Стратегія грошово-кредитної політики на 2016-2020 роки» [5]. У 2016 
році показник інфляції знизився до 12,4 %. Окрім стратегії причиною зниження показника 
стало також те, що в статистику не входять дані АР Крим і зони АТО. 

Досвід високорозвинених країн, які мають багатовікову історію еволюційного 
розвитку товарного виробництва, показує, що інфляцію не можна ліквідувати. Але для 
того, щоб встановити контроль над нею використовують антиінфляційну політику. 
Важливим напрямком здійснення антиінфляційної політики мають стати операції 
центрального банку на ринку цінних паперів. Активний продаж цінних паперів і 
реанімація цього ринку в Україні — необхідна передумова зменшення інфляційних 
наслідків від збільшення заробітної плати, пенсій, стипендій тощо.  

У країнах з трансформаційною економікою, до якої більшість науковців відносять 
нашу країну, важливий антиінфляційний захід — це контроль за рухом іноземної валюти. 
Справа в тому, що перехідна економіка характеризується, як правило, високим рівнем 
доларизації. А це робить грошовий обіг дуже чутливим до всіляких зовнішніх і 
внутрішніх змін в економіці, і за певних умов може стати чинником посилення інфляції. 
Принаймні вітчизняні фахівці доводять, що, наприклад, між курсом гривні до долара і 
рівнем інфляції є досить тісний зв’язок, який відбивається у високому значенні 
коефіцієнта кореляції. 

Інфляція в Україні знаходиться на високому рівні. Для того, щоб знизити інфляційні 
процеси потрібно правильно і чітко підходити до вирішення цієї проблеми застосовуючи 
антиінфляційну політику. В зв’язку з цим необхідно здійснювати: розробку та втілення в 
життя комплексних державних програм розвитку економіки; посилення стимулів 
виробничого накопичення, включаючи субсидії, що здатні підтримати процес 
накопичення коштів у підприємців та населення; підвищення ефективності грошово-
кредитної політики; стимулювання кредитної та інвестиційної діяльності банків та 
обмеження покриття дефіциту коштів за рахунок банківського кредиту. 
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