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Пасивна політика  

(відсутні важелі управління) Активна політика

Прогнозування потрібне тільки якщо маєш ціль та 

збираєшся діяти

Ми бажаємо знати 
майбутнє …

… для того, 

щоб його змінити



Типи прогнозів визначаються режимом монетарної 

політики: unconditional / conditional
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Conditional forecast

Бездіяльність (інфляція не 

повертається до цілі)

Unconditional forecast

Результат політики, 
направленої на повернення 
інфляції до цілі
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Основна риса монетарної політики за режиму ІТ –

сфокусованість на досягненні інфляційної цілі
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Сигнали від ключової ставки транслюються в 

економіку не миттєво, а з суттєвим лагом
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Обмінний
курс Економічна

активність

Інфляція

Ключова
ставка



З якою швидкістю монетарна політика впливає на різні 

показники?

Ключова
ставка

ВВП

Інфляційні очікування

Інфляція

Процентні
ставки 

на ринку

Обмінний 
курс

Інфляція торгуємих товарів Інфляція неторгуємих товарів

Споживання домогосподарств

Інвестиції

Експорт

Ціни на 
активи

Зайнятість та зарплати

Імпорт

0 1 2 4 5 6 7

часова шкала в кварталах
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…як треба змінити політику вже зараз 

для того, щоб повернути інфляцію до 

цілі через один чи два роки

Тож центральний банк завжди 

розраховує таку траєкторію 

процентної ставки, 

яка поверне інфляцію до цілі
(за умови відсутності нових шоків)

Прогноз потрібен для того, щоб зрозуміти…



Національний банк Чехії

Національний банк УкраїниНаціональний банк Сербії

Inflation target

Національний банк Угорщини
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Тому прогнози інфляції центральними банками з ІТ 

дуже «прогнозовані» – завжди прямують до цілі
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Чехія Швеція

Норвегія Нова Зеландія
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Однак змінюється траєкторія ключової ставки для 

повернення інфляції до цілі 



Найважливіше в прогнозі – це траєкторія інструментів 

політики для повернення інфляції до цілі

Рішення з монетарної політики базуються на прогнозі інфляції: 

процентні ставки за інструментами монетарної політики повинні 

забезпечувати наближення прогнозу інфляції до значення таргету в 

середньостроковому періоді
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 численні неочікувані шоки сильно впливають на неї

Однак утримувати в поточний момент інфляцію на 

рівні цілі практично неможливо, оскільки:

 нейтралізувати їх дію моментально або неможливо 
або потребуватиме дуже різких змін політики 
(негативні наслідки для економічного зростання)
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Проведення монетарної політики – це дії в умовах 

постійної невизначеності

Як дізнатися, що прогнозисти мають почуття гумору? 

Вони ставлять цифри після коми
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Різні вхідні умови – різна 

монетарна політика

Крім невизначеності стосовно базового сценарію 

оцінюється необхідність розробки альтернативних 

сценаріїв економічного розвитку

Нова політика 

Трампа

уповільнить 

зростання світової 

економіки?

Зростання 

світової 

економіки 

прискориться?



оновлення, оцінка ризиків

СТРУКТУРНА 
МОДЕЛЬ
(основна 

комплексна
прогнозна 
модель)

1 кв. ОСНОВНИЙ ПРОГНОЗ

2 кв. ОСНОВНИЙ ПРОГНОЗ

оновлення, оцінка ризиків

3 кв. ОСНОВНИЙ ПРОГНОЗ

4 кв. ОСНОВНИЙ ПРОГНОЗ

ЕКОНО 
МЕТРИЧНІ 

МОДЕЛІ 
(прості 

статистичні 
моделі)

оновлення, оцінка ризиків

оновлення, оцінка ризиків

оновлення, оцінка ризиків

оновлення, оцінка ризиків

оновлення, оцінка ризиків

оновлення, оцінка ризиків

Оновлення прогнозу – безперервний процес
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Якщо ми маємо прогноз на два роки, то можна 

відпочити та оновити його через два роки? Ні!!!

Прогнози ключової ставки, 
Нова Зеландія
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За допомогою чого можна “приготувати” прогноз?



Два головні принципи

1) Всі моделі помилкові: справжньої  модель не існує

2) Деякі моделі корисні:

• "хороші" моделі існують

• використовуються лише для вирішення конкретного 
дослідницького питання

• моделі – це абстракції: не існує великої 
всеохоплюючої моделі



DSGE

Рівень емпіричного 
зв’язку з даними

Рівень теоретичної 
повноти 

Гібридні
(економетричні)

Статистичні 
(напр., VAR)

DSGE
QPM
(напівструктурні)

основа – оптимізація економічними 
агентами своїх рішень, 

складні в побудові та використанні, 
проблеми з прогнозними 
властивостями

похідна від DSGE моделей з 
фокусом на відтворення
статистичних зв’язків між даними

відображає основні канали 
монетарної трансмісії

досить прості, базуються на 
статистичних взаємозв’язках між 
даними, гарні прогнозі властивості в 
короткостроковому періоді

проблема - критика Лукаса (1976)

Динамічна 
модель 

загальної
рівноваги 

(DSGE)

Напів-
структурна

модель

Статистичні
моделі
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Типи моделей
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Основна модель – це набір взаємозалежних рівнянь, які в спрощеному 
вигляді відтворюють структуру макроекономічних зв’язків
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Модель

Який поточний 
стан економіки Які припущення 

прогнозу

Які довгострокові 
рівноважні рівні 

показників

Що потрібно для побудови прогнозу? 

Чотири основні елементи
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 1 – що відбулось? – історичний аналіз та nowcasting

 2 – що буде в найближчий час? – економетричні моделі

 3 – що буде в середньостроковій перспективі? – напівструктурна модель

 4 – які повинні бути рівноважні рівні індикаторів? - дослідження
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Різні моделі для різних часових проміжків прогнозу



Наукастінг інфляції за допомогою WebScraping

Київ
Харків

Дніпро
Одеса

Львів

Процес WebScraping Інструмент – мова програмування

Онлайн 
супермаркети

Географічне охоплення

Аналітичні 
сайти

Джерела
даних

Недоліки
Дані моніторингу цін на основі методики WebScraping відрізняються від офіційних даних ДССУ, що
пов’язано з такими причинами:
 географія – збір даних Інтернет супермаркетів, які працюють у великих містах
 продуктовий кошик, можливо, не відповідає тому, що визначений ДССУ
 у деяких товарних групах продається надзвичайно мала кількість товарів певного виду
 обробка – у процесі обробки дані очищуються та фільтруються, що впливає на результат

Парсинг веб-сторінок та збирання даних

Первинна обробка даних, що включає ідентифікацію кожної 
одиниці товару та визначення товарної групи ІСЦ

Розрахунок окремих індексів для кожної товарної групи

Розрахунок загального ІСЦ
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Навіщо розробляти власний прогноз, а не 

використовувати Урядовий чи консенсус-прогноз?

 Незалежність – власна оцінка ризиків та проведення 
незалежної політики

 Фокус - досягненні цілі по ІСЦ

 Конфіденційність – обмеження витоку ринково 
сенситивної інформації
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 Формалізація у математичних формулах бачення функціонування економіки 
(через необхідний рівень спрощення)

 Оцінка впливу будь-яких подій на економічний розвиток 
(разом з реакцією центробанку)

 Генерування узгоджених альтернативних сценаріїв 
(оцінка впливу окремих шоків на інфляцію та інші показники)

 Структурування процесу прогнозування та прийняття рішень з монетарної 
політики 
(для забезпечення послідовності та узгодженості цих рішень із цілями)
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Яка роль макроекономічних моделей при проведенні 

монетарної політики?
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Прогнози майже ніколи не справджуються.

Навіщо тоді вони потрібні?



Чехія: фактична інфляція та її 
прогнози Центральним банком Чехії
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Чи завжди прогнози справджуються? Чи це означає, 

що прогнози не потрібні для проведення політики?

• Ознака гарних прогнозів –
урахування при проведенні 
монетарної політики

• Прогнози підтримують дискусію 
щодо політики через певну «історію 
в цифрах», а не просто «набір 
цифр» 

• Це допомагає створити гарну 
репутацію та заякорити очікування 
економічних агентів
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Прогнози НБУ
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Прогноз справдився?

Так Ні

Ні Чудово!

Таке буває нечасто

Щось не так з вашою 

моделлю

Так Або щось не так з вашою 

моделлю, або шоки 

нівелювали один одного

Буває. Потрібен 

додатковий аналіз, щоб 

оцінити адекватність 

моделі
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Проведення монетарної політики – це дії в умовах постійної невизначеності (шоків)

Чи є відхилення прогнозу від фактичного розвитку 

свідченням поганої якості прогнозу?

Неочікувані шоки (приклад):

 підвищення мінімальної заробітної плати в два рази (до 3200 грн.)

 заборона імпорту до РФ турецької с/г продукції

 суттєва міграція до ЄС
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Щось не так з вашою моделлю? Як перевірити її властивості?

 Impulse response functions (відгуки моделі на різні типи шоків)
• чи відображають вони наше бачення трансмісійного механізму

• чи схожі вони на відгуки моделей інших центробанків

 Forecast Error Variance decomposition (розклад варіації похибок)
• Чи є логічне пояснення короткострокової та середньострокової динаміки

 Historical simulations (історичні симуляції)
• наскільки добре відтворено історичну динаміку показників

 Equation residuals (залишки рівнянь)
• який розмір залишків, чи є автокореляція залишків, середнє біля нуля

 Equilibrium Levels of Indicators (рівноважні рівні показників)
• Чи відповідають вони нашому баченню макроекономічного розвитку

 Shocks decomposition (внески шоків у відхилення від рівноваги)
• Чи відповідають вони нашому баченню макроекономічного розвитку

На основі 
чистої 
моделі 

(без 
заванта-
ження
даних)



 Який поточний стан економіки

• оцінка позиції макропоказників порівняно з їх потенційним рівнем

 Як рівноважні рівні компонент змінюються в часі

• і наскільки це узгоджується з додатковою інформацією

 Які шоки відхиляють інфляцію від цілі 

• шоки, які минули, нинішні шоки та очікувані в майбутньому

 На які з шоків потрібно реагувати, а які ігнорувати

 Які можуть бути альтернативні сценарії розвитку
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Які типові питання постають під час розробки 

макроекономічного прогнозу?



Система прогнозування на основі макроекономічних моделей –

важливий елемент проведення монетарної політики на засадах 

інфляційного таргетування

 Прогноз – ключовий внесок до процесу прийняття рішень

 Абсолютно точні прогнози не потрібні для прийняття 

правильних рішень з монетарної політики

 Важливо мати основну модель, яка використовується для 

створення певної «історії в числах»

 Внесок короткострокового прогнозування також важливий для 

включення суджень та інформації, що знаходиться поза 

межами моделі
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Висновки
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 On the purpose of models - The Norges Bank experience

31

Література

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=34171855
http://www.bankofengland.co.uk/archive/Documents/historicpubs/qb/2003/qb030106.pdf
http://www.cnb.cz/en/about_cnb/publications/download/forecasting_2003_1-4.pdf
http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Working_papers/2016/rap_wp318_160323.pdf
http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2014/07/tr102.pdf
http://www.norges-bank.no/Upload/Publikasjoner/Staff Memo/2011/StaffMemo_0611.pdf


Web ▪ Facebook ▪ Twitter ▪ Flickr ▪ Youtube ▪ Instagram

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine?ref_type=bookmark
https://twitter.com/NBUkraine
https://www.flickr.com/photos/134562672@N08
https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3SHrFwwyb0AceOgHQ
https://www.instagram.com/national_bank_of_ukraine/

