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ВСТУП
Інфляція є складним соціально�

економічним явищем. Як економічне
явище інфляція існує вже тривалий час.
Вважається, що вона з'явилася мало не
з виникненням грошей, з функціону�
ванням яких нерозривно пов'язана. Але
якщо раніше інфляція виникала, як пра�
вило, в надзвичайних обставинах, (на�
приклад, під час війни держава випус�
кала велику кількість паперових грошей
для фінансування своїх військових вит�
рат), то в останні два�три десятиліття в
багатьох країнах вона стала хронічною.

Сам термін "інфляція" буквально
означає "здуття". Так, фінансування
державних витрат (в період екстре�
мального розвитку економіки під час
воєн, революцій) за допомогою паперо�
во�грошової емісії з припинення розм�
іну банкнот приводило до "здуття" гро�
шового звернення і знецінення паперо�
вих грошей.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Інфляція — це динамічний процес

в умовах невизначеності, на який впли�
ває безліч чинників. Виділимо основні
методи, за допомогою яких можна
спрогнозувати інфляцію.
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У даній роботі розроблено прогноз інфляції в Україні за допомо,

гою вейвлет аналізу. Завдання виконується на програмному забеспе,

ченні MathCAD 14. У процесі вибору моделі для виконання прогнозу

також були розглянуті метод множинної регресії та Фур'є,прогнозу,

вання.

In this work the prognosis of inflation is developed in Ukraine by a

wavelet analysis. A task is executed on MathCAD 14. In the process of

choice of model for implementation of prognosis were also considered

method of multiple regression and Fourier prognostication.
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Прогноз інфляції (поряд ї прогно�
зами таких макроекономічних показ�
ників, як валовий внутрішній продукт,
інвестиції, прогноз зовнішньоторго�
вельного балансу та інші) є одним із
ключових при розробці макроекономі�
чної політики взагалі, та монетарної
політики Національного банку Украї�
ни зокрема. Саме інфляційні процеси
спричиняють значний вплив на макро�
економічне середовище та розвиток
країни в цілому. Інфляція у будь�якій
економіці визначається інфляцією по�
питу, інфляцією витрат та інфляційни�
ми очікуваннями.

Побудова досконалих моделей
прогнозу інфляції пов'язана із значни�
ми труднощами, оскільки в більшості
випадків досить важко передбачити ве�
личини тих екзогенних факторів, які
мають значний вплив на зміни рівня цін.
Однак точність моделі залежить не
тільки від достовірного прогнозу саме
екзогенних факторів моделі, але й адек�
ватного визначення основних факторів
впливу на інфляцію. Вибір оптимальної
кількості факторів впливу, аналіз
кількісних та якісних параметрів їх
впливу є основною задачею при побу�
дові моделі.

Метод прогнозування інфляції в
складі структурної моделі. Певна не�
визначеність щодо цього методу поля�
гає у виборі теорії, на основі якої бу�
дується модель. Отриманий прогноз
може потребувати корегування. Вико�
ристовується для довгострокового
прогнозування.

Експериментальна модель для про�
гнозування інфляції — основана на ме�
тоді покомпонентного прогнозування,
призначена для прогнозування
інфляції на період в 1—2 роки та ба�
зується на місячних часових рядах.

Процеси аналізу та дослідження
інфляційних процесів в Україні прово�
дяться безперервно з часу становлен�
ня незалежності. Але лише незначна
частина публікацій стосується структу�
ри індексу споживчих цін та його про�
гнозування.

Розглянемо наступні методи: метод
множинної регресії; метод Фур'є�про�
гнозування; метод вейвлет�прогнози�
рования. Розберемо кожен метод і ви�
ділимо основні переваги і недоліки.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Множинна регресія. Регресійний

аналіз, мабуть, найбільш широко ви�
користовуваний метод багатовимір�
ного статистичного аналізу. Різні ас�
пекти регресійного аналізу детально
розглянуті в спеціальній літературі.
Термін ''множинна регрессія'' пояс�
нюється тим, що аналізу піддається
залежність однієї ознаки (результую�
чого) від набору незалежних (фактор�
них) ознак.

Розділення ознак на результуючі
і факторні здійснюється дослідником
на основі змістовних уявлень про яви�
ще, що вивчається (процес). Всі озна�
ки повинні бути кількісними (хоча до�
пускається і використання дихотомі�
чних ознак, що приймають лише два
значення, наприклад 0 і 1).

Для коректного використання рег�
ресійного аналізу потрібне виконання
певних умов. Факторні ознаки повинні
бути некорельовані (відсутність муль�
тиколінеарності), вони мають бути за�
міряними точно і в їх вимірюваннях
немає автокореляції, тобто значення
ознак одного об'єкта не повинні зале�
жати від значень ознак інших об'єктів.
Результуюча ознака повинна мати по�
стійну дисперсію.

Роблячи висновок про сутність
множинної регресії можна сказати, що
даний метод дуже простий в застосу�
ванні і не потребує детального аналізу
та значних матеріальних затрат та ча�
сових. Якби з його допомогою можна
було розрахувати прогнозовану інфля�
цію, то це було б дуже зручно і гранич�
но просто. Проте це неможливо, оск�
ільки множинна регресія представ�
ляється лінійною функцією, та отже, не
може служити інструментом для про�
гнозування інфляції, якій властива ди�
наміка.

Перетворення Фур'є — інтеграль�
не перетворення, яке розкладає почат�
кову функцію на базисні функції, в
якості яких виступають синусоїдальні


