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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ  

 

Пікуль А.С., студент; СумДУ, гр. М-41/1у 

 

На сьогодні інфляція є однією з найбільш гострих проблем 

розвитку економіки у багатьох країнах світу, негативно впливаючи на 

всі сторони життя суспільства. Інфляція тягне за собою знецінення 

заощаджень юридичних і фізичних осіб, інвестицій та економічного 

зростання в цілому. Інфляційні процеси дестабілізують та руйнують 

грошову систему, послаблюють національну валюту, що стає 

причиною її витіснення з міжнародного грошового обороту. Інфляція 

стає причиною перетікання національного капіталу за кордон. В 

результаті все це підриває можливості фінансування державного 

бюджету. 

Інфляційні процеси в Україні характеризуються нестабільністю та 

потужністю, мають високий потенціал зростання. 

Метою дослідження є виявлення та аналіз шляхів подолання 

інфляційних процесів в Україні.  

Інфляція є складним соціально-економічним явищем, що чинить 

негативний вплив на економіку країни. Причинами виникнення та 

поширення інфляційних процесів можуть бути як внутрішні, так і 

зовнішні по відношенню до країни чинники. При цьому чинники 

інфляції можуть мати як економічний, так і неекономічний характер.  

Для подолання інфляційних процесів в Україні, крім монетарних 

інструментів, необхідними є системні рішення та комплекс заходів.  

Керування інфляцією є найважливішою проблемою грошово-

кредитної та економічної політики. Інфляція має багатоскладовий та 

багатофакторний характер. Тому антиінфляційні заходи мають бути 

комплексними, основними серед яких є стабілізація і стимулювання 

виробництва, удосконалення податкової системи, створення ринкової 

інфраструктури, підвищення відповідальності підприємств за 

результати господарської діяльності, зміна обмінного курсу грошової 

одиниці, проведення певних заходів з регулювання цін і прибутків та 

ін. 

Аналіз та систематизація існуючих підходів до подолання інфляції 

в економіці дозволяє виділити такі шляхи вирішення зазначеної 
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проблеми: 

1. Приведення у відповідність темпів підвищення рівня життя 

населення до можливостей економіки.  

2. Забезпечення необхідних умов ведення бізнесу та сприяння 

збільшенню пропозиції товарів на основі переорієнтування коштів 

населення від споживчого ринку на напрямки розвитку бізнесу.  

3. Застосування ринкових інструментів для подолання 

знецінення гривні (політика інтервенцій, важелі антимонопольної 

політики та ін.). При цьому краще уникати використання 

адміністративних важелів.  

4. Розвиток фінансових ринків. Першочерговим завданням є 

формування ринку державних цінних паперів, який би 

характеризувався ліквідністю і який можна було б прогнозувати.  

Інфляційні процеси обумовлюють цілу низку проблем: 

1) має місце знецінення заощаджень. Купівельна спроможність 

грошей зменшується; 

2) інфляція зменшує поточне споживання, так як заробітна 

плата населення зменшується; 

3) в результаті інфляційних процесів посилюється майнова 

нерівність; 

4) інфляція зменшує зацікавленість працівників у продуктивній 

праці; 

5) інфляція гальмує технічний прогрес.  

Навіть у країнах з ринковою економікою інфляція знецінює такі 

інструменти ринкового регулювання, як ціни, гроші, предмети, 

податки. Все це дестабілізує ринковий механізм і стає причиною 

застосування адміністративних методів ринкового регулювання. 

Вплив інфляції на ціни має критичне значення. Підвищення цін є 

орієнтиром для руху капіталу. В умовах інфляції визначення 

напрямків капіталовкладень стає неможливим. Відповідно до 

соціально-економічних наслідків інфляції важливим завданням є 

розроблення системи антиінфляційних заходів, які сприятимуть 

ефективному функціонуванню економіки та підвищенню рівня життя 

населення. 
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