
Тема 4. Макроекономічна нестабільність 
 

1. Поняття економічної циклічності. 

2. Економічні цикли та їх фази. 

3. Зайнятість і безробіття. Регулювання рівня зайнятості. 

4. Сутність інфляції, її причини, форми, види і типи. 

5. Криві Філіпса. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. 

 

 

1. Поняття економічної циклічності 
 

 В процесі відтворення економіки протягом тривалого періоду часу існує 

тенденція до її зростання. Проте воно є нерівномірним і періоди зростання 

економіки періодично змінюються спадом виробництва, зниженням рівня 

зайнятості та зростанням цін (інфляцією), які підготовлюють основу для нового 

більшого зростання. Такі коливання носять об’єктивний характер, набули 

циклічності і є одним із способів саморегулювання ринкової економіки. 

 Циклічний характер розвитку ринкової економіки означає, що 

швидке зростання виробництва через певний проміжок часу змінюється 

таким же швидким його падінням, яке пізніше знову змінюється 

зростанням. 

 Циклічність, як економічне явище, проявилась на початку XIX ст., 

починаючи із першої економічної кризи в Англії у 1825 році. Із тих пір 

регулярно повторюється із інтервалом 8-12 років у більших або менших 

розмірах, із певною специфікою. Хоча тривалість циклу у XX ст. зменшилася 

(6-8 років), проте хід її підпорядковується певним закономірностям. 

 Отже, важливою особливістю ринкової економіки є її нестабільність. 

Розвиток економіки носить не прямолінійно зростаючий, а хвилеподібний 

характер у формі економічних циклів. 

 Які ж причини лежать в основі циклічного розвитку економіки? В 

економічній літературі їх наводиться велика кількість, але основні з них можна 

згрупувати в два основних напрямки: 

1) екстернальна теорія, яка пояснює циклічність через зовнішні 

чинники: 

 поява плям на сонці зі зміною його активності, що веде до неврожаю у 

сільському господарстві і, відповідно, до економічного спаду (В. Джевонс, В. 

Вернадський); 

 війни, революції та інші політичні потрясіння; 

 освоєння нових територій, міграція населення і коливання його 

чисельності; 

 потужні прориви в технології, що докорінно видозмінюють структуру 

суспільного виробництва. 

2) інтернаціональна теорія, яка розглядає циклічність як породження 

внутрішніх для економіки чинників: 

 співвідношення оптимізму і песимізму в економічній діяльності людей 

(Парето, Пігу); 



 надлишок заощаджень у населення і недостача інвестицій (Дж. М. Кейнс); 

 протиріччя між суспільним виробництвом і приватною формою 

привласнення (К. Маркс); 

 перевищенням засобів виробництва над предметами споживання (М.І.Туган-

Барановський); 

 недоспоживання і бідність населення (Т. Мальтус); 

 порушення в області грошового попиту і пропозиції (І. Фішер), а також 

експансія банківського капіталу (кредиту) в економіці в цілому і в русі 

облікової ставки (А. Хансен) тощо. 

 В сучасній економічній літературі існують різноманітні погляди щодо 

оцінки впливу тих чи інших чинників на циклічність. Проте існують погляди, 

які ми також поділяємо, що всі вказані чинники діють разом, доповнюючи один 

одного. Разом з тим, для кожного виду циклічного коливання є свій головний 

чинник, який визначає глибинну суть самого циклу. 

 Серед великої кількості різноманітних циклічних коливань (всього 

нараховують понад 1380 різноманітних циклів) найбільшу увагу в економістів 

викликають наступні: 

1) Цикли Д.Китчина тривалістю 3 роки 4 місяці (для Японії – 2 роки 4 

місяці, Бразилії, Аргентини і Мексики – 4 роки) і які пов’язані із 

коливанням світових запасів золота. Правда, економіст А. Хансен дані 

цикли пов’язує із нерівномірністю відтворення оборотного капіталу, а В. 

Мітчел – з коливаннями у грошовому обігу. Є точки зору окремих 

економістів, що причиною їх виникнення є порушення пропорцій між 

попитом і пропозицією на окремі види товарів. 

2) Цикли К. Жуглара, тривалістю 7-11 років, які пов’язані з оновленням 

активної частини основного капіталу і це на високому рівні 

проаналізовано К. Марксом. До речі, сам К. Жуглар вважав причиною їх 

виникнення зміни у грошовому обігу і кредиті. 

3) Цикли М. Кондратьєва, тривалістю 45-55 років, які пов’язані із 

періодичним оновленням основного капіталу промислової 

інфраструктури і ще в більшій мірі з періодичними революціями в 

технологічному способі виробництва. 

4) Цикли С. Кузнєца, тривалістю 18 – 25 років, викликані змінами в 

будівництві (періодичне оновлення житла, певних виробничих споруд). 

5) Цикли Форрестора, тривалістю 200 років і які пов’язані з 

використанням нових видів енергії і матеріалів. 

6) Цикли Тюфлера, терміном 1000-2000 років, викликані кардинальними 

змінами в людській цивілізації. 
В наш час переважна більшість економістів вважає, що в тих  циклічних 

коливаннях, які найбільше впливають на економічний розвиток країни (цикли 

Китчина, Жуглара і Кондратьєва) головною причиною виникнення є 

періодичні оновлення (заміна) капіталу. Цей геніальний висновок був 

зроблений К.Марксом. 

Так, у “хвилях  Китчина” – це заміна основного капіталу в тих галузях, 

де відбуваються структурні зрушення для приведення у відповідність 

пропозиції до попиту. У “хвилях Жуглара” – основна причина в заміні 

активної частини основного капіталу. А “довгі хвилі Кондратьєва” – 



породжені масовим оновленням пасивної частини основного капіталу 

промислової інфраструктури і періодичними революціями в технологічному 

способі виробництва. 

До масового оновлення елементів активної частини основного капіталу 

підприємця спонукає конкуренція, яка передбачає заміну діючого устаткування 

на більш продуктивне. Масове оновлення основного капіталу веде до швидкого 

зростання попиту на його елементи, що, в свою чергу, створює примноження 

ефекту як у зростанні засобів виробництва, так і предметів споживання. Після 

заміни основного капіталу різко падає попит спочатку на засоби виробництва, а 

потім і предмети споживання. Це веде до зниження обсягів виробництва, 

кількості зайнятих і, в кінцевому результаті, до кризи. 

 

2. Економічні цикли та їх фази 
 

 Економічний цикл – це послідовність піднесень і спадів економічної 

активності протягом певного періоду часу, які постійно повторюються. 

 Економічний цикл у класичному протіканні складається із чотирьох фаз, 

які постійно змінюються: 

1) криза (спад, рецесія); 

2) депресія (стагнація); 

3) пожвавлення (експансія); 

4) піднесення (зростання, пік, бум). 

 В зв’язку з існуванням даних фаз (періодів) в економічній літературі 

економічний цикл одержав також назву періодичний цикл. Період часу, 

протягом якого діє кожна фаза, є різним і залежить, в першу чергу, від 

економічних умов країни. 

 Більшість економістів вважає, що криза завершує попередній цикл і є 

початком наступного. Його початок пов’язаний із виникненням труднощів 

збуту виробленої продукції, що веде до скорочення виробництва із 

відповідними наслідками, а саме: 

 різке падіння обсягів ринкового попиту; 

 криза неплатежів і гігантський дефіцит готівкових грошей; 

 знецінення цінних паперів; 

 банкрутство і ліквідація багатьох підприємств (банки і кредитні установи 

банкрутують в першу чергу); 

 різке зростання норми позичкового проценту; 

 зменшення кількості зайнятих і зниження рівня заробітної плати; 

 падіння норми прибутку і зменшення (припинення) інвестицій в 

економіку. 

 Скорочення обсягів виробництва поступово вирівнює рівновагу між 

попитом і пропозицією, але на більш низькому рівні. Економіка поступово 

переходить до другої фази – депресії. 

 Депресія – це фаза економічного циклу, якій властивий застій 

виробництва. Відбувається  “замороження” економіки на рівні, в якому вона 

опинилася в результаті кризи. Ця фаза, як правило, найдовша. 

 На даній фазі найбільш виражено проявляються такі явища: 



 різке падіння процентних ставок; 

 відбувається стабілізація товарних запасів і цін; 

 низькі ціни сприяють підвищенню попиту на предмети споживання і 

засоби виробництва, що веде до заміни, оновлення основного капіталу. 

 Пожвавлення – розпочинається із незначного зростання обсягу 

виробництва і завершується різким його зростанням. По мірі зростання попиту 

розширюється виробництво, зменшується безробіття, підвищується рівень 

заробітної плати. При наближенні обсягів виробництва до попереднього 

найвищого рівня економіка починає швидко зростати і вступає у фазу 

піднесення. 

 Піднесення – це завершальна фаза циклу. Обсяг виробництва перевищує 

рівень попереднього циклу, а темпи зростання виробництва найвищі. 

 Характерними ознаками фази пожвавлення є: 

  розквіт всіх форм  капіталу, зростання обсягів кредиту, норми 

позичкового проценту тощо; 

  зайнятість, як і заробітна плата, досягають найвищого рівня. 

 Економіка рухається на зустріч нової кризи, породжуючи нові причини 

кризи. 

 Сучасна економічна наука вважає, що цикли є насамперед результатом 

коливань сукупних чистих інвестицій. Комплекс заходів, що стосуються 

виробництва і вдосконалення техніки і технологій, товарів тривалого 

користування, зростання доходу і споживання, впливає на виникнення 

економічних циклів. 

 Якщо в країні не відбувається зростання споживання, не вдосконалюється 

техніка і технологія, то чисті інвестиції скорочуються. І це скорочення може 

досягти нуля. Попит на інвестиції може підвищуватися в результаті зростання 

обсягів продажу товарів і доходу, що дістало назву “принципи акселерації”. 

 Принцип акселерації полягає в тому, що коли продаж товарів 

збільшується на кілька відсотків, то виробництво машин і устаткування, для 

випуску цих товарів, зростає в значно більших обсягах. Саме сучасна 

інвестиційна модель циклу пояснює циклічні коливання економіки ефектом 

акселерації інвестицій. 

 Акселератор – коефіцієнт, що характеризує зв’язок між зміною 

споживання (доходу) і чистими інвестиціями: 

ΔС

ΔI
a ч , 

 де: a  – акселератор; 

     чΔI  – приріст чистих інвестицій; 

        ΔC  – приріст споживання доходу. 

 Зростання сукупного попиту вимагає пропорційного розширення засобів 

виробництва на фазі пожвавлення і більш високого зростання маси основного 

капіталу на фазі піднесення. 

 При переході економіки у фазу кризи (спаду) навіть незначне зниження 

сукупного попиту викликає значно більше скорочення інвестицій, що веде до 

зменшення обсягу застосованого основного капіталу, а незначне скорочення 

темпів зростання споживання підвищує депресію. 



 Механізм акселерації виступає каталізатором циклічних коливань і є 

важливим чинником макроекономічної нестабільності. 

 В окремих моделях економічного зростання (модель Хікса) в процесі 

аналізу поєднується ефект мультиплікатора і акселератора. Хіксом зроблено 

висновки, щоб забезпечити рівномірне економічне зростання, коефіцієнт 

мультиплікації повинен бути більшим за 3 (тобто гранична схильність до 

споживання повинна становити більше 0,66). 

 Отже, циклічні коливання в економіці обумовлені суттєвим відхиленням 

сукупного попиту від сукупної пропозиції, сукупних витрат від потенційних 

можливостей виробництва. Головними індикаторами цих відхилень є 

коливання рівня виробництва, безробіття, інфляції, продуктивності праці, 

реальних доходів населення. 

 

3. Зайнятість і безробіття. Регулювання рівня зайнятості 
 

 Ефективне функціонування економіки країни пов’язане із залученням до 

економічного обороту всіх економічних ресурсів, придатних для виробництва 

товарів і послуг, включаючи і такий ресурс, як робоча сила. При повній 

зайнятості і раціональному використанні ресурсів, обсяг виробництва є 

максимально можливим (потенційним). За наявності неповної зайнятості 

фактичний обсяг виробництва буде меншим від потенційного. Тобто при 

наявності безробіття втрачаються певні можливості з виробництва продукту. 

Одночасно воно є і причиною зниження купівельної спроможності населення, 

що веде до падіння сукупного попиту, сукупних заощаджень і, в кінцевому 

результаті, зменшення сукупних інвестицій в економіку і обсягів виробництва. 

 Безробіття в широких масштабах спричиняє соціальну і політичну 

нестабільність, для подолання якої витрачаються значні кошти держави на 

допомогу по безробіттю, утримання малозабезпечених сімей. 

 Існують різні погляди щодо причин виникнення та методів подолання 

неповної зайнятості. 

 В умовах ринкової економіки загальною причиною виникнення 

безробіття є порушення рівноваги на ринку праці: пропозиція праці 

перевищує попит на неї і частина працівників не може продати свою 

робочу силу. Що ж до причин порушення даної рівноваги існують різні 

погляди серед представників певних напрямків економічної теорії. Так, 

зокрема, неокласики вважають, що виникнення неповної зайнятості можливе 

лише в короткостроковому періоді (до 3-х років). Ринковий механізм 

саморегулювання здатний встановити рівновагу між попитом і пропозицією 

праці. Але втручання держави, профспілок і союзів підприємців не дозволяє 

йому це зробити. Більше того, саме їх діяльність і є причиною заміни вільної 

конкуренції на ринку праці на монопсонічну або монополістичну моделі, для 

яких характерними є довгі фази неповної зайнятості. 

 З точки зору марксизму, виникнення безробіття викликане зростанням 

органічної будови капіталу, тобто відносним зменшенням потреби у робочій 

силі у порівнянні з постійною частиною капіталу. Безробіття можливо подолати 

за рахунок зменшення величини робочого часу для зайнятих і залучення у 



виробництво тих, хто позбавлений роботи. Проте, в цьому не зацікавлені 

капіталісти. 

 На думку Дж. М. Кейнса і його послідовників, виникнення безробіття 

породжене недостатнім рівнем попиту на товари і послуги. А сам рівень 

зайнятості визначається безпосередньо не на ринку праці, а на товарному і 

грошовому ринках. Ліквідація безробіття можливе при співпаданні 

запланованої пропозиції товарів і запланованому попиті на них. 

 В умовах неповної зайнятості частина трудового потенціалу країни не 

використовується у зв’язку з перевищенням пропозиції над попитом робочої 

сили. Рівень зайнятості в економіці країни визначається через показник рівня 

безробіття. Даний показник розраховується на основі економічно активного 

населення (робочої сили) країни, до числа якого входять зайняті і безробітні. 

До зайнятих відносяться особи, що виконують певні види робіт, а до 

безробітних – особи працездатного віку, які не мають роботи і здійснюють 

пошуки для працевлаштування. 

 Відношення чисельності безробітних (Б) до загальної кількості 

економічно активного населення (З+Б) називають рівнем безробіття: 
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 В економіці країни розрізняють такі види безробіття: 

 Фрикційне – пов’язане з постійним рухом населення між регіонами і 

видами праці, а також із певними стадіями життя людини (зміна місця 

проживання, звільнення і пошук нової роботи, працевлаштування після 

закінчення навчального закладу тощо). 

 Структурне – пов’язане із структурними змінами в економіці, що 

призводять до диспропорцій на ринку праці  внаслідок появи нових професій 

або їх зміни.  

 В економіці країни завжди існує фрикційне і структурне безробіття, які 

разом складають природний рівень безробіття. 
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населенняактивне  Економічно

структурне іфрикційне 

безробіттяПриродне 

  безробіття рівень Природний   

 При природному рівні безробіття кількість безробітних не перевищує 

числа вільних робочих місць. Такий стан в економіці вважають повною 

зайнятістю. 

 В економіці країни часто виникають ситуації, коли існує надлишкове 

безробіття, тобто коли кількість безробітних перевищує число вільних робочих 

місць. Дане безробіття утворює такі його форми, як циклічне, технологічне, 

сезонне безробіття. 

 Циклічне – виникає на етапі спаду і застою і пов’язане, таким чином, із 

циклічністю розвитку ринкової економіки. 

 Технологічне – виникає внаслідок ліквідації частини робочих місць у 

зв’язку із механізацією і автоматизацією виробництва, впровадженням 

“безлюдних” технологій. 

 Сезонне – характерне для галузей економіки із сезонним характером 

виробництва: сільського господарства, океанського риболовства, туристичного 

обслуговування, готельного господарства та деяких інших. 



 Рівень безробіття є важливим економічним показником, який 

використовується при аналізі ефективності функціонування національної 

економіки. Безробіття зумовлює значні матеріальні втрати, так як впливає на 

зменшення виробництва ВВП. 

 Для вимірювання втрат національної економіки від безробіття 

використовують закон Оукена, суть якого зводиться до наступного: 

перевищення фактичного безробіття над природним (надлишкове 

безробіття) на кожен відсоток призводить до відставання ВНП на 2,5 %. 

 Марксистська концепція вважає, що безробіття неможливо подолати в 

умовах ринкового господарства, більше того, що воно буде прогресивно 

зростати. На думку представників неокласичної концепції, воно долається 

шляхом саморегулювання ринку праці, головними чинниками якого є зниження 

рівня заробітної плати і збільшення вартості граничного продукту праці. Тому 

впровадження досягнень НТП, які сприятимуть створенню додаткових робочих 

місць, цю проблему може вирішувати. З погляду Дж. М. Кейнса, вирішення 

проблеми безробіття або регулювання його рівня можливе через зміну 

величини сукупного попиту. Ефективний попит досягається за рахунок 

державного втручання в економіку, а саме через податкову систему і систему 

державних видатків. 

 Особлива роль ним відводиться інвестиціям, які, по-перше, створюють 

“первинну” зайнятість робочої сили, і, по-друге, ці додаткові робітники, 

пред’являючи додатковий попит на предмети споживання, необхідність і 

можливість виробництва яких створюють “вторинну” зайнятість. В результаті 

подальшої ланцюгової реакції з’являється ефект мультиплікатора зайнятості: 
інвестицій Прирістатора мультиплік Коефіцієнт  зайнятості Приріст   

 Величина коефіцієнта мультиплікації вказує на кількість додаткових 

робочих місць, які можуть утворитися на одиницю приросту інвестицій. Звідси 

можна визначити, яку кількість додаткових інвестицій необхідно залучити в 

економіку, щоб отримати необхідну кількість додаткових робочих місць. 

 

4. Сутність інфляції, її причини, форми, види і типи 
 

 Інфляція – це процес зростання загального рівня цін у країні впродовж 

певного періоду часу, що супроводжується знеціненням національної грошової 

одиниці. 

 Ззовні інфляція проявляється у зниженні купівельної спроможності 

грошової одиниці в усіх її формах: зростання товарних цін, поглиблення 

товарного дефіциту, падіння валютного курсу, різке зростання попиту на 

споживчі товари і послуги тощо. 

 Зростання загального рівня цін, або інфляцію, вимірюють за допомогою 

індексів цін. Індекс цін – коефіцієнт, що показує, у скільки разів змінився 

загальний рівень цін за даний період. 

 Кількісна характеристика інфляції визначається її рівнем, який 

вимірюється через показник темпу інфляції: 
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де Р0 – індекс цін базисного року (з яким ведеться порівняння); 

              Рn – індекс цін поточного (звітного) періоду (який порівнюється). 

 Залежно від темпів росту цін розрізняють три види інфляції: 

помірну, галопуючу та гіперінфляцію. 

 Помірна інфляція спостерігається тоді, коли ціни зростають повільно, до 

10 % за рік (інфляція, за якої ціни зростають до 5% за рік, називають повзучою). 

За такої інфляції ціни відносно стабільні, люди заощаджують гроші, бо їхня 

вартість мало знецінюється. 

 Галопуюча інфляція настає тоді, коли приріст цін становить більше 10% 

за рік (20, 50, 100 або й більше відсотків за рік). Гроші швидко втрачають свою 

вартість, тому населення майже не заощаджує грошей у вигляді готівки. Люди 

прагнуть купити за гроші товари або перевести їх за кордон (обміняти на 

іноземну валюту). Це веде до скорочення внутрішніх інвестицій, так як зникає 

стимул виробляти і вкладати капітал у виробництво. Якщо виробництво не 

зростатиме тривалий час, економіка зіштовхується із загрозою стагнації (застою 

чи спаду). Стагнація, що супроводжується інфляцією, швидко руйнує 

економіку і не створює механізмів виходу на шлях ефективного зростання, 

адже пропозиція товарів не зростає. 

 Гіперінфляція настає тоді, коли річний приріст цін вимірюється 

тисячами відсотків. Гроші різко втрачають свою вартість, перестають 

виконувати свої функції і відіграють дедалі меншу роль в економіці. Усі 

прагнуть запастися речами і позбутися грошей, підприємства купують 

інвестиційні товари, а населення використовує заощадження і поточні доходи 

для купівлі споживчих благ, поки гроші остаточно не знецінилися. Виникає 

“інфляційний психоз”, що посилює тиск на ціни. Це явище виникає тоді, коли у 

масовій свідомості людей існує впевненість, що інфляція буде зростати і надалі. 

Оскільки вартість життя зростає, наймані працівники вимагають вищої 

номінальної заробітної плати “під майбутнє зростання цін”, а виробники 

завчасно закладають у ціну своїх товарів очікуване зростання витрат на 

сировину, енергію, працю, кредит, що викликає нове підвищення цін. Виникає 

інфляційна спіраль “зарплата – ціни”: Зростання цін веде до підвищення 

зарплати, а та – до подальшого зростання цін. 

 Зусилля виробників і окремих осіб спрямовується не на виробничу, а на 

спекулятивну діяльність . Підприємства нагромаджують сировину і готову 

продукцію до майбутнього підвищення цін, а населення скуповує 

непродуктивні матеріальні цінності – ювелірні вироби, дорогоцінні метали, 

нерухоме майно тощо. 

 Постійні стрибки цін підривають нормальні економічні відносини, 

порушуються фінансовий і кредитний механізми. Посилюється бартеризація 

господарських зв’язків. 

 В залежності від причин і механізму зростання загального рівня цін 

розрізняють інфляцію попиту та інфляцію витрат (інфляцію пропозиції). 

 При інфляції попиту сукупний попит зростає швидше виробничого 

потенціалу економіки, а тому ціни зростають, щоб зрівноважити попит і 

пропозицію. Тобто виробничий сектор не може відповісти збільшенням 

реального обсягу виробництва на надлишковий попит, бо існуючі ресурси вже 

залучені. 



 Інфляція витрат виникає внаслідок зростання витрат у періоди високого 

рівня безробіття і неповного використання виробничих ресурсів. Ціни 

зростають внаслідок збільшення витрат виробництва на одиницю продукції. 

При цьому ціни на ресурси зростають більш високими темпами в порівнянні із 

продуктивністю праці. Обсяги виробництва скорочуються, а рівень цін 

підвищується. Інфляція витрат породжує стагнацію – одночасно зростають ціни 

і скорочуються обсяги виробництва. 

 Правда, окремі економісти виділяють і позитивні наслідки інфляції: 

 помірна інфляція сприяє зростанню обсягів національного виробництва у 

фазі піднесення; 

 проблему відсутності еластичності номінальної зарплати у напрямі 

зниження можна розв’язати за допомогою інфляції (через зниження 

реальної зарплати); 

 при зростанні інфляції знижується природна норма безробіття, що сприяє 

підвищенню темпів економічного зростання.  

 Якщо помірна інфляція (до 10% за рік) має певні позитивні наслідки (ціни 

зростають швидше, ніж заробітна плата, що підвищує стимули до 

підприємницької діяльності), то галопуюча і, особливо, гіперінфляція, як 

правило, перетворюється у страшне соціальне зло із негативними наслідками: 

 знижуються реальні доходи населення (особливо у громадян із 

фіксованими доходами); 

 знецінюються фінансові активи із сталим доходом; 

 порушується нормальний розподіл доходів між кредиторами і 

дебіторами; 

 знижується мотивація до інвестування довгострокових програм; 

 прискорюється матеріалізація грошей; 

 знижується мотивація до праці; 

 зменшується обсяг виробництва і рівень зайнятості в національній 

економіці; 

 інфляція підриває управлінський механізм економіки. 

 Для вироблення ефективних методів боротьби з негативними соціально-

економічними наслідками інфляції необхідно з’ясувати причини її виникнення. 

На жаль, у світовій економічній літературі не існує спільного погляду щодо 

причин інфляції, а тому існують і різні підходи щодо антиінфляційних заходів. 

 Переважна більшість економістів розглядає інфляцію як багатофакторний 

процес із різноманітними причинами інфляції, в тому числі інфляції попиту та 

інфляції витрат. 

 Причини виникнення інфляції попиту: 

 надмірне зростання грошової маси; 

 надмірні державні видатки; 

 зростання чистого експорту; 

 структурні зрушення в економіці; 

 вибір між інфляцією та безробіттям і пов’язана з цим стимулююча 

політика уряду; 

 інфляційні сподівання. 

 Причини виникнення інфляції витрат: 

 спіраль “зарплата - ціни”, яка виникає за значного зростання номінальної 



зарплати; 

 зростання процентних ставок; 

 зростання цін на матеріальні ресурси, зокрема на енергоносії; 

 структурні особливості національної економіки; 

 економіка пропозиції. Пригнічення економічного розвитку через податки; 

 монополізація економіки; 

 інфляційні очікування. 

 Хоча, як видно, основні чинники інфляції концентруються всередині 

національної економіки, але існують й такі, що перебувають за її межами. 

Інфляція може переноситися і каналами світової торгівлі. Зростання цін на 

сировину та енергоресурси сприяють розвитку інфляції витрат. Скорочення 

надходжень від зовнішньої торгівлі, від’ємне сальдо платіжного балансу країни 

також спричиняють інфляцію. Отже, в сучасній економіці існує багато різних 

чинників, які породжують або посилюють інфляційні процеси. 

 Для економіки шкідливим є не лише надлишок, але і нестача грошей в 

обігу, що призводить до виникнення дефляції.  

Дефляція – це загальне зниження цін внаслідок нестачі грошей в обігу. 

Вона веде до кризи надвиробництва, зниження сукупного ринкового попиту, 

що, в свою чергу, викликає скорочення масштабів виробництва, збільшує 

безробіття, знижує рівень добробуту нації тощо. 

 Тому уряди країн повинні здійснювати політику недопущення дефляцій 

них явищ. 

 В світовій практиці використовуються різноманітні методи боротьби з 

інфляцією. 

 При надто високих рівнях інфляції і зниження купівельної спроможності 

грошової одиниці практично до нуля, як правило, здійснюється нуліфікація 

грошей. За таких умов старі грошові знаки вилучаються із обігу і замінюються 

новими. Знецінені заощадження здебільшого не відшкодовують їх власникам. 

Нуліфікація як метод боротьби з інфляцією – надзвичайний засіб, до якого 

вдаються тільки за великих суспільних потрясінь (війни, революції, виникнення 

нових держав тощо). 

 В переважній більшості країн використовують механізм індексації, для 

того, щоб зменшити негативні наслідки від інфляції. В процесі індексації 

номінальні доходи громадян змінюються пропорційно змінам цін, що частково 

або цілком захищає їх від інфляції. 

 Проте індексація не є методом боротьби з інфляцією, а лише дозволяє 

послабити або уникнути її окремих негативних наслідків. Намагання здійснити 

повну індексацію доходів від інфляції призводить до певних негативних 

наслідків. По-перше, розкручується інфляційна спіраль, що веде до зростання 

темпів інфляції. По-друге, повна індексація доходів потребує значних 

державних видатків, що збільшує дефіцит бюджету. 

 Серед економістів існують різні погляди щодо методів боротьби з 

інфляцією. Так, зокрема, монетаристи вважають, що інфляція є виключно 

грошовим явищем і для її подолання потрібно уповільнити темпи зростання 

пропозиції грошей у національній економіці. Пропонується дотримування так 

званого грошового правила, згідно з яким темп зростання пропозиції грошей 

має дорівнювати темпові економічного зростання (для більшості розвинутих 



країн він становить 3-5% за рік). 

 Переважна більшість економістів вважає інфляцію багатофакторним 

процесом і пропонує використання широкого арсеналу знарядь. По-перше, це 

методи, які дозволяють знизити рівень інфляції порівняно швидко. І, по-друге, 

застосування антиінфляційної стратегії, спрямованої на недопущення інфляцій 

на тривалу перспективу. 

 Якщо ж інфляція вже розвинулась, то з метою її подолання необхідно 

застосовувати стримувальну макроекономічну політику (дезінфляцію). Але 

при цьому слід пам’ятати, що для зниження рівня інфляції на 1% необхідно 

зменшити обсяг ВВП країни приблизно на 5% або збільшити обсяг безробіття 

на 2,5%. 

 При проведенні політики дезінфляції слід враховувати вплив інфляційних 

очікувань. Адже висока інфляція є здебільшого результатом процесу, який 

розвивається внаслідок дії адаптивних інфляційних очікувань. При цьому 

уряд повинен здійснювати контроль за явищами і процесами, які формують у 

економічних суб’єктів поведінку щодо цін (темпи інфляції у попередніх 

періодах, темпи зростання грошової маси, номінальні процентні ставки за 

державні облігації, динаміку курсу національної валюти тощо). 

 Найшвидше долаються інфляційні очікування в тих країнах, де, по-перше, 

державна політика спрямовується на зміцнення механізмів ринкової системи, і, 

по-друге, уряд непохитно дотримується курсу на поступове подолання інфляції 

та користується довірою більшості населення. 

 Для недопущення розвитку галопуючої інфляції у майбутньому уряд 

розробляє антиінфляційну стратегію, основними складовими якої є ефективна 

монетарна політика, впорядкування державних фінансів, раціоналізація 

структури національної економіки та зовнішньоекономічної діяльності. 

 

5. Криві Філіпса. Взаємозв’язок інфляції та безробіття 
 

 На початку ХХ століття при оцінці взаємозв’язку між інфляцією і 

безробіттям панівним був погляд американського економіста І.Фішера: у фазі 

піднесення рівень безробіття знижується, а темп інфляції зростає; 

у фазі спаду – рівень безробіття зростає, а інфляція знижується.  

 У 1958 році новозеландський економіст А.Філіпс опублікував статтю про 

взаємозв’язок між величиною зарплати та рівнем безробіття, де були зроблені 

наступні висновки: заробітна плата зростає при низькому безробітті, а зі 

зростанням безробіття темпи приросту зарплати уповільнювалися. 

 На підставі статистичних даних А.Філіпс побудував криву, що 

відображала стійку обернену залежність між темпами зростання зарплати та 

рівнем безробіття у Великій Британії впродовж 1861-1957 рр. 

 В 1960 році американські економісти Самуельсон і Солоу дещо 

видозмінили криву Філіпса. Вони пов’язали рівень безробіття з рівнем інфляції. 

Таке вдосконалення кривої Філіпса дозволило застосовувати її до дослідження 

національної економіки та використати в макроекономічній політиці. 

 Обернений зв’язок між інфляцією та безробіттям спричиняють чинники, 

що лежать в основі даного зв’язку. Із наближенням національної економіки до 



рівня нової повної зайнятості на ринку праці виникають слабини та структурні 

проблеми. У фазі піднесення повна зайнятість не досягається одночасно на 

кожному з індивідуальних ринків праці, які відрізняються як за структурою 

зайнятості, так і за географічним розташуванням. Представники одних 

професій зайняті повністю, а серед представників інших професій ще багато 

безробітних. В одних регіонах країни попит на окремі види праці ще не 

задовольняється, тоді як в інших рівень безробіття у фазі піднесення ще 

перевищує природній. Це спричиняє підвищення рівня зарплати в регіонах, де 

попит на робочу силу не задовольняється, що веде до зростання витрат і цін. 

Отже, ціни починають зростати ще до того, як національна економіка досягає 

повної зайнятості. Ринок праці повільно пристосовується до змін у попиті та 

пропозиції робочої сили і не може відвернути зростання витрат і цін, яке 

починається ще до початку досягнення повної зайнятості. Через це і існує 

обернена залежність між рівнями безробіття та інфляції. 

 У 1960-1970-х рр. ХХ ст. крива Філіпса стала основою макроекономічної 

політики урядів багатьох країн. Вплив на сукупний попит за допомогою 

інструментів фіскальної та монетарної політики дозволяв вибирати певну 

комбінацію рівнів інфляції та зайнятості в економіці. Наприклад, стимулююча 

економічна політика збільшувала сукупний попит, а, отже, і рівні 

національного виробництва і зайнятості. Стримувальна монетарна політика 

дозволяла знизити рівень інфляції, але при цьому відбувалися зниження обсягу 

національного виробництва і зростання безробіття. 

 Крива Філіпса є стабільною, якщо в національній економіці стабільний 

темп інфляції. Коли ж відбуваються збурення в сукупному попиті (коли 

рівень безробіття значно нижчий за норму природного безробіття), темп 

інфляції зростає, тому що тиск до підвищення зарплати, що здійснюють 

незайняті робочі місця, перевищує тиск до зниження заробітків безробіттям. 

 Якщо ж рівень безробіття перевищує природній рівень, то темп інфляції 

знижуватиметься. 

 На основі проведеного аналізу взаємозв’язку інфляції та безробіття 

економісти прийшли до наступних висновків. 

 З відхиленням рівня безробіття від його природної норми темп 

інфляції змінюється. Доки рівень безробіття нижчий за природну норму 

безробіття, доти темп інфляції зростатиме. І навпаки, інфляція 

зменшуватиметься доти, доки рівень безробіття перевищуватиме природну 

норму безробіття. Коли ж у національній економіці рівень безробіття 

дорівнює природній нормі безробіття, інфляція стабілізується, тобто 

загальний рівень цін зростає певним усталеним темпом. 

 Сучасна крива Філіпса відрізняється від виявленої Філіпсом залежності 

трьома особливостями:  

 по-перше, темпи приросту номінальної зарплати замінено на темп 

інфляції; 

 по-друге, враховує очікувану інфляцію; 

 по-третє, враховує збурення сукупної пропозиції. 

 Рівень сучасної кривої Філіпса має такий вигляд: 
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де Тінф. – темп інфляції; 

           Тінф. очік. – очікуваний темп інфляції; 

       a – параметр, який вказує, наскільки сильно реагує інфляція на динаміку 

циклічного безробіття (>0); 

    Б1 – рівень безробіття; 

     Б0 – природна норма безробіття; 

     Зб – збурення пропозиції. 

 Отже, інфляція = очікувана інфляція – а (циклічне безробіття) + збурення 

пропозиції. Перший член цього рівняння (Тінф. очік) означає, що рівень інфляції 

залежить від очікуваного темпу інфляції, яка формується на підставі інфляції у 

минулому періоді (адаптивні сподівання). 

 Другий член рівняння –  a(Б1 – Б0 ) – показує, що відхилення безробіття 

від його природної норми може прискорювати або стримувати розвиток 

інфляції. 

 Якщо рівень безробіття перевищує природну норму безробіття, то темп 

інфляції знижуватиметься і, зростатиме, коли рівень безробіття менший за 

природній. В даному випадку виникатиме інфляція попиту, так як високий 

сукупний попит є причиною цього виду інфляції. 

 Третій член – Зб показує, що рівень інфляції підвищується або знижується 

внаслідок збурень пропозиції. За несприятливих збурень пропозиції (Зб ) має 

від’ємне значення, що уповільнює темпи інфляції. 

 Отже, згідно із уявленнями економістів у короткостроковому періоді 

існує можливість вибору між інфляцією і безробіттям. Змінюючи величину 

сукупного попиту, можна вибирати певну комбінацію рівнів інфляції та 

безробіття на короткостроковій кривій Філіпа. У довгостроковому періоді 

крива Філіпа є вертикальною, і зникає можливість вибору між інфляцією та 

безробіттям. 

 Прихильники теорії раціональних сподівань заперечують наявність 

спадної короткострокової кривої Філіпса, а, отже, можливість вибору між 

інфляцією та безробіттям. 

 Згідно теорії раціональних сподівань, між безробіттям та інфляцією немає 

вибору і в короткостроковому періоді. Уряд не може впливати на реальні змінні 

– обсяг виробництва і рівень зайнятості. Намагання уряду стимулювати 

розвиток національної економіки лише підвищить загальний рівень цін. 

 Проте більшість економістів піддають сумніву положення теорії 

раціональних сподівань щодо кривої Філіпса. 
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