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Таким чином, існує плюралізм думок щодо класифікації економічних
систем. Найбільш поширеними класифікаціями економічних систем є ті, що
сформовані формаційним та цивілізаційним підходами, а також класифікація
за формою власності на засоби виробництва та за способом управління
господарською діяльністю. Слід зазначити, що ці класифікації не є ідеальними
і тому враховують лише певні особливості. Тому вони часто піддавалися
науковій критиці. На сьогоднішній день більшість держав мають змішану
економічну систему. Останнє говорить про актуальність подальшого вивчення
цього питання та формування якісно нових критеріїв класифікації.
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Інфляція є однією із найвагоміших дилем сьогоденності, її можна
назвати

першочерговим

противником

суспільства.

Вона

щільно

переплітається з проблемою безробіття, зайнятості населення, духовним і
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матеріальним благополуччям, його добробутом. Найвагоміша характеристика
інфляції в тому, що вона торкається кожного, у світі немає країни, яка б не
постраждала від неї.
Актуальність цієї теми стрімко зростає враховуючи

посилення

інфляційних аспектів в економіці, вагомими негативними соціальноекономічними результатами та проблемами чергового розвитку економіки
України. Через те, сьогодні як ніколи, потрібні доречні, рішучі і аргументовані
дії з боку Уряду і держави, направлені на реалізацію такої антиінфляційної
політики, яка б стримувала високі темпи інфляції і не дозволила подальшого
знищення економіки.
Дослідженню причин зародження інфляції, її динаміці та соціальноекономічним результатам приділили свою увагу багато видатних іноземних
вчених, зокрема Дж. Кейнс, Р. Кембелл, С.Фішер. Наукова новітність цього
дослідження полягає у вивчені причин посилення інфляційного процесу та
соціально-економічних результатів інфляції в Україні на сьогочасному етапі
та виявленню дієвих заходів антиінфляційної політики.
Так, погоджуємося з думкою Дж. Кейнса, що інфляція є рядом обставин,
явищем, де існує надмірний попит, коли сума видатків перевищують сукупний
національний продукт. Науковець вважає, що зростання попиту зі сторони
підприємців та держави спричиняє збільшення зайнятості та виробництва.
Одночасно зростання попиту населення спричиняє інфляцію, тому що даний
попит не є виробничим [2].
Монетарист М. Фрідман визнав, що всі причини інфляції щільно
переплітаються

з підвищенням грошової пропозиції, це спричиняє

підвищення цін і попиту, а приречене зростання цін залучає інфляцію [3].
У законотворчому порядку грошова емісія визначена реалізовувати
випуск додаткових грошей в обіг. Проте інфляційну особливість грошова
емісія придбаває під час, коли випуск додаткових грошей направляється
урядом на фінансування дефіциту бюджету та відшкодування державного
боргу. Якщо ж емісія грошей направлена на стримання руху грошей чи
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підвищення реального обсягу національного виробництва , то емісія не
вважається інфляційною.
Можна побачити, що проблематика інфляції є досить спірною як у
політичних, так і в наукових колах. Причини інфляції можна тлумачити порізному, але всі ці тлумачення збігаються на тому, що інфляція – це процес
знецінення грошей.
Найвагомішим негативним соціальним результатом інфляції вважається
перерозподіл доходів і багатства, зокрема якщо вони не індексуються, а
кредити надаються не враховуючи індекс цін. Тяжкі соціальні результати
інфляції проявляються також у зниженні доходів громадян. Інфляція
спричиняє зниження доходів населення тоді, коли динамізм підвищення
номінальних доходів значно відстає від динаміки інфляційного процесу.
Максимальні стрибки інфляції здійснилися 2008 року (Глобальна
фінансова криза 2008 року) й 2014 року (Економічна криза в Україні з 2013).
Основна інфляція, яка певний час перебувала на приближеному до нуля рівні,
у 2014 році підвищилась до 22,8%, забезпечивши 10,8 в. п. внеску у всеосяжну
споживчу інфляцію [1].
Внаслідок здійсненого розгляду індексу інфляції можна зробити
висновки, що на даний момент для національної економіки до сих пір
актуальною зостається боротьба із всеосяжним підвищенням цін та його
негативними соціально-економічними результатами.
Таким чином, максимальної продуктивності здійснення антиінфляційної
політики можна звершити тільки при умові системного використання всіх
дієвих методів боротьби з інфляцією. Економічні кризи та інфляційні процеси
не обійшли жодної країни, але навіть найскладніші з них найчастіше
закінчуються ре організуванням економіки та її зростанням. Україні потрібно
застосовувати той досвід і способи, які допомогли подолати інфляцію і кризу
іншим країнам, але з врахуванням характеристик національної економіки.
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