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MODELING OF INFLATION LEVEL IN UKRAINE 
 
У статті представлено загальне уявлення про процес інфляції, його походження та 
сучасне трактування. Також описано основні фактори, що впливають на розвиток цього 
явища в Україні. На їх основі побудовано економіко-математичну модель для оцінки рівня 
інфляції в Україні. 
 
The article presents a general idea of the process of inflation, its origin and modern 
interpretation. The main factors influencing the development of this phenomenon in Ukraine are 
also described. On their basiswas constructed an economic-mathematical model for estimating 
the inflation rate in Ukraine. 
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Постановка проблеми. Інфляція – багатогранний, складний процес, який чітко відображає усі 

основні проблеми й суперечності економіки. Найбільш очевидно вона проявляє себе в систематичному 
переповненні каналів грошового обігу масою надлишкових грошей, що веде до їх знецінення та додаткового 
перерозподілу національного доходу й національного багатства на шкоду більшості населення. Найпершою 
ознакою переповнення каналів грошового обігу масою надлишкових грошей та їх знецінення стало 
зростання цін. Воно може здійснюватися приховано чи стрімко. Друга ознака інфляційного процесу – 
дефіцитність на товарному ринку, спустошення ринку товарів народного споживання. Третьою ознакою 
посилення інфляційного процесу є знецінення грошової одиниці. 

«Батьком інфляції» називають знаменитого шотландця Джона Ло, який жив у другій половині XVII 
ст. і першій половині XVIII ст., і був генеральним контролером фінансів Франції. Дж. Ло ототожнював 
справжнє багатство не з самими грошима, а з реальними товарами. Фундаментальну методологічну базу для 
аналізу інфляційних процесів заклали такі стовпи світової економічної думки, як А. Сміт, Д. Рікардо, К. 
Маркс, Г. Кассель, Дж. Локк, А. Маршалл, Дж. Мілль, І. Фішер, Д. Юм. Власне кажучи, основні теоретичні 
положення інфляції були сформульовані в рамках кількісної теорії грошей, інтерпретованої в різних 
формулюваннях. Феномен інфляції виводився зі сфери обігу і поставав у своїй грошовій формі. 

Враховуючи вищесказане, здійснення дослідження, у якому визначатимуться причини виникнення, 
сучасний стан інфляції та можливості її подолання є доцільним. 



Аналіз останніх досліджень та публікацій. В умовах складної економічної ситуації зростає 
актуальність передбачення розвитку негативних явищ в економіці для того, аби попереджати їх та вживати 
заходів. У першу чергу це стосується інфляційних процесів, що чинять вплив на усі сфери економічного та 
соціального життя країни. Існує багато суперечок між економістами, якою має бути інфляція, але можна 
сказати, що найбільшої шкоди вона завдає тоді, коли є нестабільною, несистематичною, несподіваною. 

Слід зазначити, що аналізом та прогнозуванням інфляції займається велика кількість вітчизняних та 
іноземних науковців. Вони накопичили достатній досвід моделювання інфляційних процесів, який потребує 
подальшої структуризації та критичної оцінки. Основними дослідниками, на роботу яких опиратимемось ми 
під час дослідження є С. М. Швець, Михайловська А. Г., Кубах П. С. та Ставицкий О. В., Панчин М. А.  

Об'єктом дослідження є інфляційні процеси економіки України, а предметом – особливості 
моделювання цих процесів та наслідки їх впливу на економіку України. Метою написання статті є розробка 
економіко-математичної моделі для визначення рівня інфляції в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Протягом усього розвитку світової економіки, ефективна грошово-
кредитна політика лишається однією з основних складових для забезпечення економічного зростання та 
розвитку країни. За останні роки центральні банки багатьох країн з перехідною економікою розглядають 
стабільність цін в якості власного першочергового завдання, і у зв’язку з цим, аналіз та моделювання рівня 
інфляції в рамках макроекономічних показників стали досить актуальними. 

Термін «інфляція» має латинське походження, що означає «набухання, здуття». Вперше він був 
застосований для характеристики економіки у середині 19 ст. Інфляція є складним соціально-економічним 
явищем, дослідженню якого присвячено велику кількість наукових праць. Однак, до тепер в економічній 
теорії не існує єдиної точки зору на природу та причини інфляції, її роль в економіці, методи боротьби з 
нею, вчені навіть не зійшлися думками щодо трактування самого терміну[5]. 

У сучасній науковій літературі зустрічається велика кількість визначень терміну «інфляція», їх 
можна розділити на три основні групи, що пояснюють інфляцію як [1]: 

1. Стійкий та довготривалий ріст загального рівня цін; 
2. Перерозподіл каналів грошового обігу паперовими грошима, що викликає їх знецінення; 
3. Процес проявлення конфлікту між різними соціальними шарами суспільства. 
Таким чином, в економічній теорії виділяють три рівні визначення терміну «інфляція», що 

характеризуються різним ступенем глибини розуміння досліджуваного явища (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Структура поняття «інфляція». 

 
Таким чином, слід сформулювати визначення, яке буде відповідати як цілям економічної теорії, так 

і цілям регулювання інфляції в рамках проведення економічної політики. Таке визначення інфляції повинно 
відображати не тільки сутність, але і природу інфляція, тобто найбільш значимі форми її виявлення у 
реальному житті. Тому, під інфляцією слід розуміти зниження купівельної спроможності грошової одиниці, 
що виникає в процесі перерозподілу суспільного доходу в результаті соціального конфлікту між державою 
та населенням [2]. 

Об’єктивна сутність економічних явищ та процесів розкривається через систему показників, які є їх 
кількісно-якісними характеристиками. Якісний зміст показника відображає сутність об’єкта стосовно 
конкретних умов місця та часу, а кількісний – його числовий розмір. Побудова показників для 
характеристики, аналізу та прогнозування інфляції потребує чіткого визначення даного поняття, розкриття її 
сутності, а також виділення основних причин її виникнення та чинників розвитку. Основними показниками 
інфляції та її рівня є система зведених (загальних) індексів цін. Державна служба статистики в системі 
комплексних статистичних публікацій наводить такі індекси цін [3]: 

- індекс споживчих цін;  
- індекс цін виробників промислової продукції;  
- індекс цін реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами;  



- індекс цін на будівельно-монтажні роботи;  
- індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій;  
- індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом;  
- індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами. 
Для того аби осягнути масштабність процесів, які тягне за собою інфляція, слід, перш за все, 

проаналізувати динаміку цього явища (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Динаміка рівня індексу цін в Україні за 1991-2017 рр. 

 
Як видно на рисунку, індекс цін в Україні не є величиною сталою. З початком формування 

незалежності нашої держави та рушійних змін економіки, рівень індексу цін був занадто високим, тобто 
була присутня гіперінфляція. Більш-менш нормалізувати його стан допомогло введення грошової одиниці 
гривні у 1996 році. Це стабілізувало досліджуваний показник та встановило його на рівні, рамки якого 
тримаються й досі – від 120 до 100%. 

Інфляція, як відомо, є своєрідним економічним явищем, що характеризує економічну систему 
країни, її роль у суспільному поділі праці та грошовому обігу [10]. Інфляція завжди є сигналом фінансових 
негараздів, які потребують негайного втручання, передусім з боку офіційних державних структур. Для 
успішного втручання слід діяти на випередження, тому важливим є виділення основних чинників, які 
впливають на інфляцію[6]. 

Кількість факторів впливу на розвиток інфляційних процесів є досить великою, тому врахувати, а 
тим більш точно побудувати модель з їх використанням досить складно. Для більш чіткого розуміння 
процесу змін товарів та послуг потрібно розглянути основні характеристики дії кожного фактора окремо[4]. 

1. Монетарний фактор [8]. Одним із основних факторів, який впливає на рівень цін, є обсяг 
широких грошей М3 (Рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Динаміка зміни грошової маси (М3) в Україні за 2002-2017 рр. (тис. грн) 

 
2. Обмінний курс [9]. Обмінний курс є суттєвим фактором впливу на рівень цін і в даний час 

стабільність обмінного курсу визначає певною мірою стабільність цін на більшість товарів споживчого 
кошика, зокрема в групі непродовольчих товарів (Рис. 4). 
 



 
Рис. 4. Динаміка курсу гривні відносно долара за 2000-2018 рр. (грн) 

 
3. Реальне зростання економіки[7]. Реальне зростання економіки країни приводить до розширення 

сукупної пропозиції та сприяє посиленню конкуренції, що, у свою чергу, приводить до зниження темпів 
зростання цін (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Динаміка росту ВВП України за 2000-2017 рр. (млн. грн) 

 
За допомогою аналітичного методу, що заснований на вивченні матеріальної природи зв’язку 

досліджуваних ознак, робимо висновок про лінійну залежність результативної ознаки від факторів. 
Теоретична модель має вигляд: 

 

,            (1) 
 

де  – індекс цін,  – важкі гроші (М3),  – валютний курс гривні до долара США,  – 
рівень ВВП. 

Використовуючи Пакет аналізу даних MS Excel, будуємо регресійну модель (2) впливу 
вищеназваних факторів на доходи державного бюджету. Модель та оцінка її параметрів за допомогою t-
статистики: 

 

                         (2) 
 

 
t       (-0.39)  (12.05)         (-4.96)       (9.39) 

 
Спираючись на значення t-статистики з рівнем значимості 5%, можна зробити висновки про те, усі 

фактори є значимими та чинять вплив на модель. 

Коефіцієнт детермінації , що вказує на те, наскільки модель описує дане явище, становить 
0.7872. Цей показник означає, що дана регресійна модель описує доходну частину державних бюджетів 

країн світу на 78.72%. Коефіцієнт детермінації скорегований . При оцінці точності моделі 



необхідно, щоб набував значення більше 0.5, при рівні значимості 5%. Тому, можна зробити висновок, 
що дана модель є адекватною дійсності.  

Побудова багатофакторної лінійної регресійної моделі супроводжувалась рядом тестів, усі вони 
показали результати, що відповідають правильності вибору та побудови економіко-математичної моделі. 

Для безпосередньої інтерпретації результатів, нам слід скористатись графічним методом (рис. 6). 
Він дозволить візуально побачити відмінності між реальними значеннями та модельованими. 

 

 
Рис. 6. Результати реальних та модельованих значень рівня інфляції в Україні 

 
Як видно на графіку, багатофакторна лінійна регресійна модель, показала досить схожі до реальних 

даних результати, це ще раз доводить те, що модель є адекватною дійсності. З її використанням можна 
змоделювати поведінку явища інфляції. 

Висновки. Відібрані фактори, а саме грошовий агрегат М3, валютний курс гривні відносно долара 
США та рівень ВВП чинять вплив на розвиток явища інфляції в Україні, що проявляється у зміні індексу 
цін. Чинники несуть свій вплив відповідно до теорії, тому можна стверджувати, що аналіз досліджень 
попередників приніс очікувані результати. Створена економіко-математична модель є адекватною дійсності, 
що доведено рядом проведених тестів, тому її можна використовувати для моделювання поведінки явища 
інфляції в Україні. 
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