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Мета: сформувати уявлення про інфляцію природу її виникнення та види



• Інфля́ція ( від лат. inflatio — «роздування») —

тривале зростання загального рівня цін, що, 

відповідно, є свідченням зниження купівельної 

спроможності грошей.



• Інфляція є наслідком 

порушення законів 

грошового обігу. Вона 

проявляється в 

зростанні середнього 

рівня цін і в 

переповненні каналів 

грошового обігу 

грошовими засобами.



• Рівень інфляції вимірюється за допомогою 

індексу цін. Індекс цін визначається як 

відношення ціни "ринкового кошика" 

даного року до ціни "ринкового кошика" 

базового року.



 Розрізняють два основні види інфляції: 
інфляцію попиту та інфляцію витрат.



Інфляція попиту

• Інфляція попиту проявляється в знеціненні 

грошей внаслідок переповнення ними каналів 

обігу, тобто вона виникає тоді, коли 

сукупний попит перевищує сукупну 

пропозицію. Основними причинами цієї 

інфляції є 



 Інфляція витрат зумовлена зростанням 
витрат на виробництво одиниці продукції . 
Унаслідок цього зменшується пропозиція 
товарів і послуг у масштабі всієї економіки. Це 
викликає зростання цін.



Класифікація видів інфляції

Найбільш науково обґрунтованою та оптимальною є

класифікація видів інфляції за чотирма ознаками:

> залежно від можливості передбачити зростання цін;

> залежно від типу економічної системи;

> за темпами знецінення грошей;

> за чинниками, що спричиняють інфляційний процес.



Залежно від можливості передбачення 

зростання цін розрізняють

• Очікувана інфляція спричиняється певними

тенденціями в економіці або заходами,

запланованими державою. Тому учасники ринкового

процесу її очікували і захистилися від її згубного

впливу.

• Неочікувана інфляція несподівана для економічних

суб'єктів тобто є результатом непередбачених змін у

сукупному попиті та сукупній пропозиції.



Залежно від типу економічної системи 

розрізняють

• Прихована інфляція має місце, якщо загальна економічна

нерівновага між грошовим попитом та пропозицією виникає в

економічній системі, де існує загальний державний контроль за

виробництвом, цінами та всім суспільним відтворенням. Це

неминуче супроводжується не просто деформаціями ринкових

механізмів, а їх руйнацією, глибина якої залежить від форм та

методів регулювання.

• Для такої економічної системи характерне не підвищення цін, а

зростання дефіциту товарів, підвищення витрат на пошуки та втрати

часу на вимушене очікування у чергах, що веде до появи

"прихованої інфляції".

• Відкритою називають інфляцію, якщо загальна економічна

нерівновага між суспільним попитом та пропозицією виявляється у

підвищенні цін. Така інфляція заснована на дії ринкового механізму в

економічній системі. Хоча вона і деформує його, але не руйнує

остаточно, оскільки механізм ринку продовжує працювати і надсилає

його суб'єктам цінові сигнали для відповідної реакції.



Залежно від рівня інтенсивності знецінення

грошей відкрита інфляція поділяється на:

• Повзуча інфляція спостерігається тоді коли, темпи

зростання цін не перевищують 10% на рік.

Вона характеризується надмірною емісією і прискореним

накопиченням грошової маси в каналах обігу без помітного

підвищення цін.

• Галопуюча інфляція настає тоді, коли темпи зростання

цін досягають 10-100% на рік.

Залежно від причин, що спричиняють інфляційний процес,

можна виділити багато видів інфляції. Проте на практиці всі

ці причини часто діють одночасно, накладаючись одна на

одну. Тому чітко вичленити такі види інфляції практично

неможливо або їх можна перерахувати безліч (наприклад,

інфляція попиту, податкова інфляція, імпортована інфляція

тощо).



 Перші роки становлення незалежної 
суверенної України супроводжувалися 
значними економічними труднощами. У 
головному вони пов’язані з переходом від 
тотально-планової системи організації 
виробництва до ринкової економіки.



 Перші роки існування України як 
незалежної держави супроводжувалися 
величезним збільшенням цін і 
характеризувалися високою динамікою 
їх зростання. Так у 1991 р. інфляція 
склала 390 % за рік, у 1992 р. — 2100 %, а 
в 1993 р. — 10 256 % за рік. Цей рік став 
піком інфляційного процесу.



• В Україні інфляція викликана цілою низкою причин, 

що в поєднанні з повною руйнацією господарчого 

механізму призвело до дуже тяжких наслідків. Цей 

важкий інфляційний період тривав практично до 

грошової реформи 1996 p., після якої інфляція значно 

зменшилась.



Завдання

• https://learningapps.org/13754426


