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ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ 
ДЕРЖАВИ

Однією з актуальних проблем, яка впливає на економічний розвиток 
України є інфляція, яка не залишає осторонь жодного українця, підприємця, 
галузь, промисловість, державу. Особливістю інфляції виступають проблеми, 
пов’язані з зайнятістю населення, матеріальним та духовним станом. Немає 
жодної країни в світі, яка б не зазнала втрат від інфляції. 

Безпека країни залежить від таких чинників, як стан грошово-кредитної 
системи країни, дефіциту бюджету, державного боргу країни, бюджетної, 
податкової та інфляційної політики тощо. Тому зменшення рівня інфляції, 
зростання рівня життя населення та зміцнення фінансової безпеки держави є 
актуальним і важливим питанням сьогодення.

Зниження рівня інфляції та її керованість виступають основними 
напрямами державного регулювання антиінфляційної політики. Існує 
широкий набір заходів, які використовується для зменшення інфляції в 
грошово-кредитних, бюджетних, податкових установах в політиці доходів 
тощо.

Однією з основних причин високої інфляції є суттєве перевищення 
внутрішнього попиту над пропозицією, зростання грошової маси і об'ємів 
кредитування, підвищення ціни на продукти харчування, енергоресурси та 
інші товари, що викликає знецінення коштів суб’єктів господарювання та 
населення. 

Розглядаючи соціальний аспект фінансової безпеки, варто враховувати
і додаткові фактори, що періодично можуть виникати у країні 
(заборгованість із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних 
виплат) і обумовлюють соціальну напруженість у суспільстві [1].

Для стабілізації економіки необхідно застосовувати методи 
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антиінфляційної політики. Одним з факторів, який впливає на стан грошово-
кредитної політики є рівень доларизації грошового обігу, високе значення 
якого вказує на залежність економіки країни від коливань курсу іноземної 
валюти. Рівень інфляції впливає на стан внутрішньої стабільності країни. 

Аналіз рівня безпеки грошово-кредитного сектору в Україні засвідчив, 
що на даний час існує безліч недоліків у проведенні монетарної політики, а 
саме: надмірна питома вага готівки в грошовому обігу, зменшення обсягів 
довгострокового кредитування, високий рівень доларизації тощо.

Для підвищення міжнародної конкурентоспроможності України 
необхідно створити заходи щодо регулювання інфляції, які забезпечать 
економічну та соціальну стабільність в країні. Рівень інфляції додатне 
залежить від вартості банківських кредитів та рівня тіньової економіки. Так 
як в державі протягом багатьох років спостерігалась тенденція щодо 
зростання рівня тінізації економіки, висока вартість банківських кредитів, то 
ці фактори виступають одними з основних показників загрози фінансової 
безпеки України.

Проведене дослідження показало, що індекс інфляції з кожним роком 
зростає через незбалансованість державних доходів та витрат, наявність 
дефіциту бюджету, широке використанням внутрішніх запозичень з метою 
покриття бюджетного дефіциту, що призводить до збільшення грошової маси 
в обігу, а отже й стимулює підвищення цін. Тому фінансова безпека держави 
є важливою складовою національної безпеки, яка на протязі багатьох років 
знаходиться на дуже низькому рівні завдяки впливу низки дестабілізуючих 
факторів, що призводять її до такого стану, а саме: високий рівень тіньової 
економіки, недовіра населення до банківської системи, низький рівень 
інвестиційної, макроекономічної, інноваційної, демографічної, 
зовнішньоекономічної, соціальної та енергетичної безпеки [2]. Для зміцнення 
фінансової безпеки України необхідно вживати стратегічні заходи на 
державному рівні, які мають бути спрямовані на стабілізацію економіки 
країни, у тому числі і шляхом вдосконалення законодавчої бази.
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