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ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА РІВЕНЬ  
СПОЖИВЧИХ ЦІН В УКРАЇНІ 

 
Інфляція належить до числа основних макроекономічних 

проблем, є важливим чинником, що визначає внутрішню 
фінансову рівновагу в соціально-економічній системі й рівень 
життя населення. Однією з причин виникнення інфляції є 
розбалансованість і монополізація товарних ринків, що 
унеможливлює контроль за цінами і плануванням власної 
діяльності підприємств. Таким чином, інфляція впливає на 
споживчий ринок, та коливання споживчих цін у країні (рис. 1). 
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Рис. 1. Індекси інфляції та споживчих цін в Україні за 2009—рр. [2] 
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Дані рисунку вказують на пряму залежність індексу 
споживчих цін від рівня інфляції та зменшення відповідних 
індексів протягом досліджуємого періоду. Так, на зниження цін у 
2009 році вплинуло розширення пропозиції продовольчих товарів 
внаслідок високого врожаю зернових, овочів і фруктів. 
Надлишок цих товарів у кінці року спричинив річне зниження 
цін на 4 %. У 2010 році також знижуються ціни на овочі на 60,1 
% у річному вимірі. За даними НБУ за 2012 рік зросли ціни на 
пальне на 2,6 %, яйця, м’ясо та рибу на 11,5 %. Проте 
спостерігається зниження цін на молочну продукцію, олію, овочі 
та цукор, за допомогою чого показник річної інфляції був 
незмінним.  

Таким чином, можна стверджувати, що інфляція за останні 
роки є стабільною. Певною мірою стабільній і невисокій інфляції 
сприяла монетарна політика держави та відповідні причини:  

— низька купівельна спроможність населення; 
— населення України намагається не здійснювати великих 

витрат; 
— зниження рівня життя населення; 
— підвищення податкового тягаря. 
Утримувати інфляцію під контролем безумовно необхідно, 

але на сучасному етапі для цього Україні необхідно ефективно 
впроваджувати реформи, які дали б змогу реанімувати економіку 
і підвищити рівень життя населення. 

Сьогодні уряд проводить політику послаблення податкового 
тягаря на внутрішніх виробників, що є передумовою 
налагодження стабільності в економіці країни і на споживчому 
ринку, зокрема.  
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