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ІІІ. Інфляція 
 

Головне прокляття нестабільного 
 долара – це невизначеність. 

(Ірвінг Фішер) 
 

1. Сутність, види та вимір інфляції. Рівень і темпи інфляції.  
2. Причини інфляції. Інфляція попиту та інфляція пропозиції.  
3. Соціально-економічні наслідки інфляції.  
4. Стагфляція та крива Філліпса.  
5. Антиінфляційна політика. Інфляція в перехідній економіці.  
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Аналізуючи питання теми, слід користуватися знаннями, що отримані при вивченні 

попередніх тем: індекс цін, сукупний попит і сукупна пропозиція, рівень безробіття (для 
з’ясування кривої Філліпса). 

Тема є доволі складною і вельми важливою. За умов більшої кількості годин до проблем, 
що піднімаються в темі, бажано повертатися ще раз наприкінці курсу. Засвоєння курсу 
макроекономіки в цілому дозволяє аналізувати означені проблеми на якісно вищому рівні, 
брати до уваги особливості трансформаційної економіки. Цікава інформація з цієї проблеми 
наведена в підручнику Сакса Дж., Ларрена Ф. 
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1. Сутність, види та вимір інфляції. Рівень і темпи інфляції 

У другій половині ХХ ст. інфляція перетворилася в достатньо поширену хворобу, 
проти якої немає імунітету майже в жодній країні світу (навіть у випадку командної 
економіки). Історичною передумовою розповсюдження цього явища справедливо 
вважається кінець епохи золотого стандарту.  

Інфляцію визначають як падіння купівельної спроможності грошей, процес 
їхнього знецінення, який найчастіше проявляється в стійкому підвищенні рівня цін. 

На практиці рівень інфляції найчастіше вимірюється за допомогою індексу 
споживчих цін. 

 
 
 

де CPI – індекс споживчих цін відповідного року (поточного й базисного). 
Як зазначалося в попередніх темах, окрім індексу споживчих цін, в українській 

статистиці використовують також інші індекси цін: 
• виробників промислової продукції (в тому числі за галузями промисловості); 
• реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами; 
• інвестицій в основний капітал; 
• на будівельно-монтажні роботи; 
• на окремі групи товарів і послуг. 
Про складність і різнобарвність проблеми свідчить класифікація видів інфляції. 

Класифікація видів інфляції можлива за різними критеріями. 
І. Очевидність: 
• відкрита; 
• прихована (інфляція в командній економіці за умов фіксованого рівня цін і 

дефіциту товарів; термін був введений шведським економістом Б. Хансеном). 
Наступні критерії мають відношення до відкритої інфляції.  
ІІ. Кількісний (темп інфляції, тобто темп зростання цін): 
• повзуча: до 10% на рік; 
• галопуюча: до 100% на рік; 
• гіперінфляція: в країнах з розвинутою ринковою економікою вважається за умов 

більше 100% на рік, для країн з перехідною (несталою) економікою цей критерій 
вище – зазвичай 50% на місяць (критерій за Кейганом). 

У 90-х роках Україна пережила нечувану для мирних часів інфляцію: в 1993 р. 
ціни зросли в 102,6 раза. МВФ припускав в своїх вимогах 40% інфляції і 2% дефіцит 
бюджету протягом року. Для країн ЄС критерій – 2,6%. 

ІІІ. Відповідність зростання цін за різними товарними групами: 
• збалансована (ціни зростають однаково за різними товарними групами); 

,
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• незбалансована (ціни зростають в різних пропорціях). 
IV. Прогнозованість: 
• очікувана; 
• неочікувана. 
 

2. Причини інфляції. Інфляція попиту та інфляція пропозиції  

За п’ятим критерієм (причини інфляції) в економічній теорії розрізняють:  
• інфляцію попиту; 
• інфляцію пропозиції.  
Зрозуміти відмінність цих видів інфляції за причинами допомагає модель 

сукупного попиту і сукупної пропозиції. 
1. Інфляція попиту – це випадок, коли інфляція виникає за рахунок зростання 

сукупного попиту (наприклад, надмірної емісії). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Таким чином,  

P = f (Sm). 
Хрестоматійним прикладом вважається інфляція в Німеччині (точніше 

Веймарській республіці) після репараційних виплат згідно з Версальською угодою. 
2. Інфляція пропозиції (або інфляція витрат) – це випадок, коли інфляція виникає 

за рахунок зменшення сукупної пропозиції. 
Оскільки найбільшу питому вагу в витратах виробництва складають витрати на 

оплату праці, можна записати: 
 
 

 
де k – частка заробітної платні у витратах; ПП – продуктивність праці.  
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Хоча найбільш яскравий історичний приклад інфляції пропозиції стосується 
зростання витрат виробництва не через збільшення заробітної платні. Таким прикладом 
можна вважати період Великої інфляції 70-80-х років. Після чергової арабо-ізраїльської 
війни 1973 року арабські країни об’явили ембарго на постачання нафти західним 
державам. Ціна на нафту зросла в декілька разів, ускладнюючи виробничий процес в 
усіх галузях і спричинивши помітне падіння сукупної пропозиції. 

Виключно важливо з’ясувати причини інфляції, оскільки саме від них залежать 
конкретні антиінфляційні рецепти.  

 

3. Соціально-економічні наслідки інфляції  

Якщо сферою походження інфляції є грошовий обіг, то сфера її дії набагато 
ширша. Вплив інфляції на економіку майже завжди переважно негативний. Хоча 
деякі економісти кажуть про позитивний (тонізуючий) вплив помірної, повзучої 
інфляції (в перших виданнях підручника Семюелсон стверджував, що 5-відсоткова 
інфляція невразлива. Але абсолютна більшість економістів впевнена, що інфляція, 
яка прискорюється, рано чи пізно стає нестерпною). Загальновідомі й надзвичайно 
вагомі негативні наслідки інфляції.  

1. Виникнувши, інфляція постійно відтворює себе у все зростаючих масштабах: так 
звана інфляційна спіраль "зарплатня – ціни". Через зростання цін профспілки 
вимагають підвищення зарплатні, зростання зарплатні означає для підприємців 
подорожчання витрат виробництва, тож виникає потреба підвищувати ціни.  

2. Інфляція руйнує нормальні відносини: гроші втрачають свою купівельну 
спроможність, ціни не виконують інформаційної ролі (викривлення цінового 
сигналу), тож невигідні інвестиції. За словами Ф. Хайєка, висока інфляція, 
особливо та, що непередбачено варіюється, "призводить до того, що перешкоди 
повністю "забивають" корисний сигнал й важлива інформація перетворюється на 
безглуздий шум".  

3. Відбувається перерозподіл доходів, тобто інфляція порушує пропорції, що 
встановилися в розподілі національного доходу між приватним сектором і 
державою. Цей перерозподіл відбувається на користь держави, а населення 
обкладається своєрідним інфляційним податком. Найбільше страждають ті, хто 
отримує фіксовані доходи. Відбувається перерозподіл доходів у взаємовідносинах 
"кредитор – боржник". 

4. Відбувається ефект інфляційного оподаткування (ефект Танзі-Олівера), тобто 
інфляційне знецінення надходжень до бюджету за час, що минає від нарахування 
податку до безпосереднього його стягування. 

На відміну від безробіття, яке людина може подолати на мікрорівні, самотужки, 
інфляція є проблемою, від якої надзвичайно важко ухилитися. Інфляція сама по собі 
не знищує економіку, але вона унеможливлює економічну діяльність і це може 
тривати до колапсу економіки. 
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4. Стагфляція та крива Філліпса 

Взаємозв’язок безробіття та інфляції був досліджений англійським економістом 
А. Філліпсом. В 1958 р. він проаналізував статистичні дані по Сполученому 
Королівству за період з 1861 р. до 1957 року і вивів обернену залежність між темпами 
зміни грошової зарплатні й рівнем безробіття.  

Графік цієї залежності отримав назву кривої Філліпса. Через два роки 
П. Семюелсон і Р. Солоу надрукували статтю про наявність подібної залежності в 
США, замінив показник зарплатні на безробіття. 

Цілком логічно, що між темпом інфляції й рівнем безробіття існує обернений 
зв’язок, оскільки безробіття обмежує можливості зростання заробітної 
платні, що в свою чергу обмежує зростання витрат, а тому й цін.  

Але якщо в 60-ті роки ця залежність для більшості розвинених країн 
виконувалася, то в 70-ті відбулося явище, що отримало назву стагфляції (одночасне 
зростання рівня безробіття й темпу інфляції). Аналогічні процеси відбувалися в 
Україні в 90-х роках. 
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5. Антиінфляційна політика. Інфляція в перехідній економіці 

Інфляція є дуже поширеною економічною хворобою, але, як свідчить світовий 
досвід, її цілком можливо подолати. Слід відрізняти адміністративні та економічні 
заходи. 

Адміністративні методи полягають у встановленні державою обмежень на 
зростання цін і заробітної платні. Зрозуміло, що ці заходи створюють основу для 
прихованої інфляції. В умовах гіперінфляції фіксують не ціни, а обсяг грошової маси. 

Таким чином, з метою створення нормального економічного середовища, з 
оглядом на численні негативні наслідки, уряд і Центральний банк повинні проводити 
відповідну антиінфляційну політику. Економічні методи полягають у створенні умов, 
які стримують прагнення і можливості продавців підвищувати ціни. Слід відрізняти 
заходи, що сприяють втриманню інфляції попиту й інфляції пропозиції (витрат). 

Інфляцію попиту можна подолати, зменшуючи бюджетні витрати. 
Втриманню інфляції витрат будуть сприяти заходи антимонопольної політики, а 

також сукупність заходів, що сприяють зменшенню витрат виробництва. 
Винятковість інфляційних процесів в перехідних економіках полягає в наявності 

обох причин інфляції, що ускладнює її лікування. На початку 90-х років інфляція в 
Україні була прихованою. Лібералізація цін сприяла переходу її у відкриту інфляцію. 
Різке підвищення цін на енергоносії та поступове зростання заробітної платні ввело в 
дію інфляцію пропозиції. Дефіцит бюджету було вирішено покривати за рахунок 
емісії – таким чином додалася інфляція попиту. Подібне розгортання подій призвело 
до гіперінфляції. Ситуація була виправлена лише завдячуючи грошовій реформі й 
післяреформенним діям. 

Тож хоча безпосередньою причиною інфляції є надлишкова емісія, але в кожному 
окремому випадку слід шукати глибинні причини переповнення каналів обігу 
паперовими грошима. В умовах перехідної економіки такими глибинними 
причинами зазвичай є: 

• наявність великої прихованої інфляції (через дефіцит товарів і послуг); 
• низький рівень продуктивності праці; 
• монополістична структура економіки, що була отримана у спадок від соціалізму; 
• розрив міжгосподарських зв’язків через розпад СРСР, соціалістичного табору; 
• стрімке зростання цін на енергоносії; 
• відсутність розвинутого ринкового господарства, нерозвинутість кредитно-

фінансової сфери – наявність таких атрибутів перехідної економіки, як бартер, 
неплатежі, взаємозарахунки (що перешкоджають падінню цін); 

• "номенклатурна приватизація", яка дозволяє реалізувати саме номенклатурні 
інтереси, що суперечать потребі зниження цін; 

• зростання послуг спекулятивного характеру (посередницького, фінансового). 
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Абсолютно всі країни з трансформаційними економіками зазнали інфляції (в 
різних масштабах). Подолання цієї проблеми для них означає можливість проведення 
економічних реформ. Практично в усіх цих країнах склалася так звана "стагфляційна 
пастка", що являє собою ситуацію замкненого кола, коли одночасно існує падіння 
виробництва та інфляція: спад породжує інфляцію, а інфляція породжує спад (для 
подолання спаду потрібно вживати інфляційні заходи, які тільки посилюють падіння; 
для вгамування інфляції потрібні заходи, що скорочують виробництво, тим самим 
створюють основу для продовження інфляції). 

Подолання гіперінфляції, стабілізація національної валюти не означають 
автоматичного вирішення всього комплексу економічних проблем перехідного 
періоду. Навпаки, дуже часто реалізація антиінфляційних заходів загострює інші 
проблеми або взагалі породжує нові. Відомо, що реалізація на практиці 
антиінфляційної монетаристської моделі викликала хвилю масових банкрутств в 
трансформаційній економіці і перехід до використання грошових сурогатів. 

 

Основні терміни 

Інфляція Inflation 

Рівень інфляції Inflation rate 

Прихована інфляція Repressed, hidden inflation 

Повзуча інфляція Moderate, creeping inflation 

Галопуюча інфляція Galloping inflation 

Гіперінфляція Hyperinflation, runaway inflation 

Очікувана інфляція Anticipated inflation 

Інфляція попиту Demand-pull inflation 

Інфляція пропозиції Cost-push inflation 

Витрати “стоптаних черевиків” Shoeleather cost 

Витрати меню Menu cost 

Спіраль «зарплатня - ціни» Wage-price spiral 

Крива Філліпса Phillps curve 

Стагфляція Stagflation 

Ефект Танзі-Олівера Tanzi-Olivera effect 
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Питання для самоконтролю 

1. Поясніть, як може одночасно підвищитися Ваш номінальний доход і зменшитися 
Ваш реальний доход. Що може непокоїти Вас в майбутньому: загроза безробіття 
чи загроза інфляції в країні? Чому? 

2. Що мав на увазі французький економіст Л. Столерю, коли писав, що "інфляція – 
це перш за все "віра в інфляцію"? 

3. Л. Столерю писав: "Сподіватися загальмувати інфляцію, обмежуючись 
блокуванням цін, настільки ж марно, як і сподіватися зупинити підвищення 
температури у хворого, блокуючи термометр". Як Ви думаєте, які економічні 
реалії дозволили автору зробити такий висновок? 

4. В умовах як інфляції попиту, так й інфляції пропозиції спостерігається 
підвищення загального рівня цін в країні. Чи існує який-небудь засіб 
розмежування цих двох різновидів інфляції? 

5. Чи можна вважати інфляцію різновидом оподаткування? 
6. Економіка вражена несподіваною 10-відсотковою інфляцією. Визначте, який 

вплив вона матиме на реальні доходи:  
• пенсіонера; 
• робітника суднобудівного підприємства, члена профспілки; 
• фермера, який має заборгованість; 
• лікаря, який має приватну практику. 

7. За яких умов короткострокова крива Філліпса може стати горизонтальною 
лінією? А вертикальною? 

8. Які існують методи боротьби з інфляцією? Назвіть переваги й вади кожного з 
методів. 

9. Інфляція в Україні – проблема занадто серйозна. Спробуйте прокоментувати 
наведені нижче чинники зростання цін та їхній механізм: 
• зростання цін на енергоносії; 
• скорочення обсягів виробництва; 
• інфляційні очікування; 
• криза неплатежів підприємств; 
• переоцінка основних фондів; 
• девальвація російського рубля. 

10. Поясніть з соціально-політичних позицій такий вислів англійського економіста 
Л. Робінса з приводу економічного становища Веймарської республіки в 
Німеччині у 20-х роках: "Знецінення марки... зруйнувало багатство заможних 
верств населення в німецькому суспільстві, підірвало його моральність й 
економічну свободу та підготувало фундамент для лих, що сталися далі. Гітлер є 
годованцем інфляції". 

11. Поміркуйте над проблемою альтернативного поєднання інфляції та безробіття 
стосовно умов сучасної української економіки. Яких макроекономічних заходів 
потрібно вживати, щоб утримати інфляцію і не дати їй надалі підвищуватися? Чи 
існує прямий зв’язок між цінами і темпами економічного зростання? У 
взаємозв’язку між інфляцією і обсягом виробництва що є наслідком, а що – 
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причиною? Якою мірою крива Філліпса є притаманною для сучасної економіки 
України? 

 

Задачі 

1. В таблиці наведені показники економіки: 
Якщо швидкість обороту грошей незмінна, то яким буде рівень цін в 2000 р.? 
2. Користуючись наведеною інформацією, визначте рівень інфляції в кожній з країн. 
3. Індекс цін на споживчі товари враховує два види товарів: їжу та житло. Частка 

продуктів харчування – 35%, а житла – 65%. Ціни на продукти харчування зросли на 
20%, а ціни на житло зменшились на 2%. Визначте темп інфляції за рік. 

4. Частка споживчих товарів і послуг складає 80% в ВВП, а ціни на них за рік 
зросли в 1,5 раза. Інвестиційні товари й послуги, що складають 20% ВВП, 
подорожчали в середньому на 25%. Швидкість обороту грошей уповільнилась на 5% 
у зв’язку зі збільшенням попиту на готівку. Як змінилася грошова маса в обігу за 
умов економічного зростання на 5%? 

5. Як можна оцінити середньорічну інфляцію в США за період з 1973 по 1985 рік, 
якщо середньорічний темп приросту ВВП в поточних цінах складав 9,8%, в той час 
як темп приросту реального ВВП за цей самий період дорівнював 2,8%? 

6. Чому буде дорівнювати індекс інфляції поточного року, якщо індекс цін 
минулого року був 220%, а в поточному році – 245%? 

7. Припустимо, наданий кредит в 100 тис. ескудо. Кредитор передбачає, що 
інфляція відсутня й сподівається отримати 105 тис. ескудо. Але інфляція складає 8% 
на рік. Яка реальна величина суми, що підлягає поверненню, враховуючи відсотки? 
Хто виграє в цьому випадку й хто зазнає збитків? 

Роки  
1998 2000 

Пропозиція грошей 250 300 

Реальний ВВП 100 120 

Рівень цін 10 ? 

Показники  

Країни Зростання грошової 
маси, % 

Реальне економічне 
зростання, % 

Зростання швидкості 
оберту, % 

І 15 3 0 

ІІ 2 5 -1 

ІІІ 3 0 0 
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8. Чому дорівнює сьогоднішня цінність 1 гривні із заробітної платні, яка буде 
виплачена через місяць, якщо темп інфляції складає 2% на тиждень, 2% на місяць? 

9. Якщо ціни зросли в 10 разів, який темп інфляції в країні та як змінилася 
купівельна спроможність грошової одиниці? 

10. Чи врятовували переведення в валюту заощадження українських громадян від 
інфляції (порівняйте щомісячне коливання курсу долара і темпи інфляції в Україні в 2000 р.)? 

 

Макроекономіка в дзеркалі української статистики 

1992 1995 1998 1999 2000 

Разів  Відсотків  

Індекс споживчих цін 21,0 2,8 120,0 119,2 125,8 

У тому числі на:      

продовольчі товари 17,9 2,5 122,1 126,2 128,4 

непродовольчі товари 21,1 2,2 124,1 110,6 108,9 

Послуги 35,9 5,8 113,0 111,9 131,2 

Індекс цін виробника промислової продукції 42,3 2,7 135,3 115,7 120,8 

Індекс цін реалізації продукції 
сільськогосподарськими підприємствами 18,5 4,3 110,0 129,2 155,8 

Індекси цін інвестицій в основний капітал 27,6 5,7 106,1 125,2 115,4 

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи 37,9 6,7 100,8 123,6 118,0 

Індекси цін  

Роки 
Зростання цін на 
споживчі товари 
(рази, відсотки) 

У середньому за 
місяць, % 

Динаміка ВВП, 
% 

Динаміка 
промислового 
виробництва, % 

1992 в 21,1 раза 28,9 -9,9 -9,0 

1993 в 102,6 раза 47,1 -14,2 -7,4 

1994 в 5,0 раза 14,4 -22,9 -28,2 

1995 в 2,8 раза 9,0 -12,2 -12,7 

1996 на 39,7% 2,8 -10,0 -5,1 

1997 на 10,1% 0,8 -3,2 -1,8 

1998 на 20,0% 1,5 -1,7 -1,5 

1999 на 19,2% 1,9 -0,2 4,0 

2000 на 25,8% 1,9 5,8 12,9 



73 Макроекономіка  

1. Проаналізуйте дані таблиці й порівняйте динаміку різних індексів цін.  
(грудень до грудня попереднього року) 

2. Проаналізуйте дані таблиці. 

Газетні публікації крізь призму макроекономіки 

(Вересень 2000 р.) "У арабів ностальгія. За тими часами, коли вони показали 
всьому світові, чого вартий араб, який знайшов в пустелі нафту і гордо пересів з 
верблюда на "Мерседес". Восени 1973-го розлючений бедуїн, довгу сорочку якого вже 
відтягував важкий гаманець, обійшовся всьому світові дорого. Утім, араби винесли 
урок з подій 1973 року: тоді вони не лише нанесли удар, але й отримали здачу. 

Арабські країни, які складають більшість в Організації країн-експортерів 
нафти, придумали оригінальний засіб помсти за несподівану, а тому ще більш 
принизливу поразку, яку ізраїльтяни нанесли сирійцям та єгиптянам. Вони прийняли 
рішення про нафтову блокаду США і Європи, які відверто підтримали євреїв у війні 
1973 року. Загальний видобуток нафти скоротився на 25%. 

Ціни на "чорне золото" підскочили з 3 доларів за барель у вересні (такою 
дешевою була нафта) до 12 і більше до кінця року – тобто в чотири рази. По 
економіці Європи й США був нанесений страшний удар в спину, а ОПЕК, що була 
створена в 1960 році, показала себе як могутня і єдина організація, що здатна 
контролювати світові ринки. 

І ось про ті "золоті", в прямому значенні слова, для себе дні араби пригадали 
знову. Палестинська проблема з її серцевиною – суперечкою за священне місто 
Єрусалим – єдина, що здатна об’єднати різношерстий арабський та й в цілому 
мусульманський світ. 

Недивно, що знайшлися гарячі голови, що запропонували взяти до рук "нафтову 
зброю" й підтримати справу "братського народу Палестини". В палацах арабських 
шейхів ця проблема обговорювалася з абсолютною серйозністю. Але – всього лише 
як лихий піаровський крок. 

Країни ОПЕК щорічно виробляють 28 мільйонів 980 тисяч барелей нафти без 
врахування газового конденсату за умов світового виробництва нафти в 77 
мільйонів 400 тисяч барелей на день. Частка ОПЕК відчутна, але ніякої блокади 
ОПЕК влаштовувати не буде. А якщо уявити неможливе й припустити це, то 
гірше самим шантажистам: своїми руками вони вириють собі могилу, присипавши 
її жменькою каменів з палестинських барикад. 

З середини 70-х споживачі активно готувалися до несподіванок. Створювали 
стратегічні запаси нафти (в США – біля 500 мільйонів барелей), розробляли 
енергозберігаючі технології, шукали "чорне золото" біля берегів Великої Британії, 
Норвегії і американського континенту. В запасі у західних демократій є ще один 
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маневр: зниження податкової складової, за рахунок якої в їхніх країнах формується 
висока ціна на продукти нафтопереробки. Можна відмовитися, врешті-решт, і від 
занадто суворого підходу до якості нафтопродуктів. 

Організовані дії нафтовидобувачів пояснювалися на початку 70-х не стільки 
політикою, скільки економічним розрахунком. Ідучи на шантаж Заходу, національні 
компанії позбулися контролю іноземних корпорацій за нафтовим ринком. Досягли 
підвищення цін на нафту, до цього низьких настільки, що було неможливо вкладати 
гроші в розвиток виробництва й отримувати значний прибуток. Утім, експортери, 
що не входили в ОПЕК, нехтували її рекомендаціями з блокади споживачів: той 
самий Радянський Союз, великий друг арабів, різко збільшив експорт нафти на 
західні ринки. Країни ОПЕК добре розуміють, що й сьогодні Росія, закривши очі на 
проблему Єрусалиму, поведе себе точнісінько таким самим чином. Це стосується й 
інших самостійних експортерів. 

Серйозні експортери нафти самі побоюються неконтрольованого зростання цін 
на паливні ресурси. "Кам'яний вік закінчився не тому, що скінчилося каміння, а тому, 
що в них зникла гостра необхідність. Так само може статися з нафтовою епохою. 
Високі ціни підштовхнуть споживачів до швидшого пошуку альтернативи", – 
пророкує колишній міністр нафти й природних ресурсів Саудівської Аравії Закі 
Ямані. Кожен раз, коли ціни злітають догори, вище відмітки в 30 доларів, як зараз, 
він мало не слізно вмовляє своїх колег швидше вжити заходів для їхнього зниження". 

 
 
 
 


