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ІНДЕКСНИЙ МЕТОД У СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

ГРОШОВОГО ОБІГУ УКРАЇНИ 
   

Погорєлова, Т. В., Тарасова, К. І. Індексний метод у сучасних дослідженнях грошового обігу 

України. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. Одеса : Одеський 

національний економічний університет. 2021. № 1 (76). С. 100‒112. 

 

Анотація. У статті розглянуто теоретичні та практичні питання застосування 

індексного методу під час проведення статистичного моніторингу грошового обігу. 

Визначено сутність та основні концепції грошового обігу України. З’ясовано, що грошові 

потоки та кількість грошей в економічній системі є найважливішим регулятором 

матеріального виробництва та всіх економічних процесів, що дозволило побудувати та 

охарактеризувати двох- та трьохфакторні детерміновані моделі ВВП за 2019‒2020 роки. 

З цією метою розраховано такі показники грошового обігу, як середньорічний розмір 

грошової маси, готівки, частки готівки у грошовій масі, швидкість обороту грошової маси 

та швидкість готівки. Наведено та реалізовано алгоритми оцінювання впливу означених 

показників на абсолютну зміну ВВП України індексними методами ланцюгових підстановок 

та ізольованого впливу факторів. Виявлені переваги та недоліки наведених методів як з 

точки зору статистичних розрахунків, так і з точки зору економічних концепцій грошового 

обігу. Позитивний вплив на динаміку ВВП країни у 2020 році здійснює саме зростання 

грошової маси, а показники швидкості зменшують зростання ВВП. Показано доцільність 

використання індексного методу виявлення ізольованого впливу факторів на розкладання 

абсолютного приросту ВВП України. Цей же метод дозволив дослідити, як розподіляється 

ефект взаємодії швидкості обороту грошової маси та її обсягів залежно від їх 

відокремленого впливу. При такому підході кожному фактору надаються однакові умову 

розрахунку, результати не залежать від економічної природи показників та порядку їх 

розташування у вихідній моделі ВВП, відсутні протиріччя між економічним постулатам 

грошового обігу, хоча проблеми вибору методу дослідження та його обґрунтування досі 

залишаються відкритими. 
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ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
 

Погорелова, Т. В., Тарасова, К. И. Индексный метод в современных исследованиях 

денежного обращения Украины. Вестник социально-экономических исследований :  

сб. науч. трудов. Одесса : Одесский национальный экономический университет. 2021.  

№ 1 (76). С. 100‒112.  

 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические вопросы применения 

индексного метода при проведении статистического мониторинга денежного обращения. 

Раскрыта сущность и основные концепции денежного обращения Украины. Установлено, 

что денежные потоки и количество денег в экономической системе выступают важным 

регулятором материального производства и всех экономических процессов, что позволило 

построить и охарактеризовать двух- и трехфакторные детерминированные модели ВВП 

за 2019‒2020 годы. С этой целью были исчислены такие показатели денежного обращения, 

как среднегодовой размер денежной массы, наличности, доли наличных в денежной массе, 

скорость оборота денежной массы и скорость наличности. Для каждой модели приведен и 

реализован алгоритм оценки влияния указанных показателей на абсолютное изменение 

ВВП Украины индексными методами цепных подстановок и изолированного влияния 

факторов. Показаны преимущества и недостатки индексных методов, как с точки зрения 

статистических расчетов, так и с точки зрения экономических концепций денежного 

обращения. Расчеты показали, что положительное влияние на динамику ВВП страны в 

2020 году оказывает рост денежной массы, а показатели скорости, наоборот, снижают 

прирост ВВП. В современных исследованиях денежного обращения целесообразно 

использовать индексный метод выявления изолированного влияния факторов на 

абсолютный прирост ВВП Украины. Этот же метод позволяет выявить как 

распределяется эффект взаимодействия скорости оборота денежной массы и ее объемов 

в зависимости от их обособленного влияния. При таком подходе каждому фактору 

предоставляются одинаковые условия расчета, результаты не зависят от экономической 

природы показателей и порядка их расположения в исходной модели ВВП, отсутствуют 

противоречия экономическим постулатам денежного обращения, хотя проблемы выбора 

метода исследования и его обоснование остаются все еще открытыми. 

 

Ключевые слова: индексы; факторы-сомножители; результативный показатель; цепные 

подстановки; изолированное влияние факторов; абсолютный прирост; ВВП; денежная 

маса; скорость оборота. 
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Ukraine [Indeksnyi metod u suchasnykh doslidzhenniakh hroshovoho obihu Ukrainy],  
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Abstract. The article discusses the theoretical and practical issues of using the index method when 

conducting statistical monitoring of money circulation. The essence and basic concepts of 

monetary circulation in Ukraine are disclosed. It was found that cash flows and the amount of 

money in the economic system act as an important regulator of material production and all 

economic processes, which made it possible to build and characterize two- and three-factor 

deterministic GDP models for 2019‒2020. For this purpose, such indicators of monetary 

circulation as the average annual size of the money supply, cash, and the share of cash in the 

money supply, the speed of money supply and the speed of cash are calculated. For each model, an 

algorithm for assessing the impact of these indicators on the absolute change in Ukraine’s GDP 

by index methods of chain substitutions and the isolated influence of factors is presented and 

implemented. The advantages and disadvantages of index methods are shown both from the point 

of view of statistical calculations and from the point of view of economic concepts of money 

circulation. Calculations show that the growth of the money supply has a positive effect on the 

dynamics of the country’s GDP in 2020, and the rate indicators, on the contrary, reduce the GDP 

growth. In modern studies of monetary circulation, it is advisable to use the index method to 

identify the isolated influence of factors on the absolute growth of Ukraine’s GDP. The same 

method allows us to reveal how the effect of interaction between the rate of turnover of the money 

supply and its volume is distributed, depending on their separate influence. With this approach, 

each factor is provided with the same calculation conditions, the results do not depend on the 

economic nature of indicators and the order of their location in the original GDP model, there are 

no contradictions to the economic postulates of monetary circulation, although the problems of 

choosing a research method and its justification are still open. 

 

Keywords: indexes; factors-multipliers; productive indicator; chain substitution; isolated 

influence of factors; absolute growth; GDP; money supply; turnover rate. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Перебудова економічного 

механізму України, наближення його до ринкової рівноваги зумовлює 

реформування грошового ринку та грошової системи країни, розробку та 

реалізацію монетарної політики відповідно до сучасних світових стандартів. 

Важлива роль у цьому процесі відводиться збалансуванню грошового обігу та 

реального виробництва, попиту та пропозиції грошової маси, споживання та 

заощадження, швидкості обороту грошей та товарної маси країни.  

Моніторинг означених факторів неможливий без використання статистичних 

методів, насамперед індексного аналізу. За допомогою індексного методу у 

дослідженні грошового ринку країни можна вимірювати динаміку основних 

показників, оцінювати причинно-наслідкову природу взаємозв’язків попиту і 

пропозиції грошей, розраховувати в абсолютному та відносному виразах вплив 

динаміки основних показників на зміну результативного, перераховувати  
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фактичну вартість макроекономічних показників у порівняльну, проводити 

порівняння у часі та просторі. 

Науково-практична значущість індексного методу та інтерес до нього 

постійно зростає, але сучасні концепції та уявлення про індексні методи, їх 

можливості в аналізі грошового ринку досі мають суперечливий характер. Саме 

тому необхідно узагальнити практичний досвід застосування індексної методології 

в нових статистичних дослідженнях грошового ринку України. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. У статистичному 

моніторингу соціально-економічного розвитку України індексний метод по праву 

займає провідні позиції. Індексний метод аналізу отримав всебічне висвітлення в 

працях провідних вітчизняних та зарубіжних вчених І. Фішера, Г. Пааше,  

Е. Ласпейреса, В. Є. Адамова, А. М. Єріної, В. С. Козлова, А. В. Головача,  

С. С. Захорошко [1], О. Г. Янкового [2], В. Ю. Андрієнка [3], Г. В. Голубової [4],  

Р. П. Задорожної [5], І. З. Савраса [6] та ін.  

У статистичних дослідженнях індексний метод застосовують декілька 

століть, починаючи з сімнадцятого століття. Спочатку побудова та тлумачення 

індексів здійснювалися для аналізу цін та обґрунтування торгівлі. Згодом із 

економічним розвитком суспільства було опрацьовано великий, змістовний 

матеріал щодо формування та використання індексної методології в різних сферах 

економіки [1, с. 1047; 5, с. 81]. 

Наразі статистична наука розробила різноманітні методики індексного 

аналізу економічних показників для промислових підприємств, агробізнесу, 

будівництва з різними системами зважування, елімінування суміжників, 

розкладання результативного показника на складові способом ланцюгових 

підстановок (прямим, зворотним), ізольованого впливу факторів (традиційний та 

модифікований), абсолютних різниць, відносних чисел та індексних систем  

[1, с. 187201; 2, с. 138; 3, с. 92106].  

Водночас аналітичні висновки та результати, отримані в процесі індексного 

аналізу, мають дискусійний, а іноді й помилковий характер [1, с. 6]. Більш того, 

галуззю застосування індексного методу традиційно залишається сектор реального 

виробництва, а грошовий ринок, грошовий обіг майже не підлягають індексному 

факторному аналізу. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи 

на широке застосування індексного аналізу в сучасних дослідженнях, його 

результати не завжди точні та надійні. Багато концептуальних положень різняться 

та не мають єдиної обґрунтованої бази. Отже, сучасний розвиток національної 

економіки та грошового обігу, потреба у аналітичній інформації настійно 

вимагають поглибленого розуміння індексного методу та його відповідального 

застосування на практиці. Саме індексний метод може стати тим інструментом, за 

результатами якого можна розробляти монетарну політику, вчасно корегувати її, 

оптимізувати грошовий обіг та грошову систему України.  

Постановка завдання. Метою статі є узагальнення досвіду застосування 

індексного методу аналізу грошового обігу України. Для досягнення поставленої 

мети необхідно з’ясувати основні концепції та постулати грошового обігу країни; 

побудувати та охарактеризувати індексні детерміновані моделі макроекономічних 

показників; проаналізувати грошову масу, її швидкість; оцінити вплив означених 

факторів на ВВП України за 2019–2020 рр.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Будь-якому статистичному 

дослідженню передує якісний аналіз предмета вивчення, що визначає напрями 

дослідження та забезпечує надійність його кінцевих результатів.  

Тому, перш за все, з’ясуємо основні категорії та зміст економічних 

показників грошового обігу України. Усі відомі концепції грошового обігу України 

ґрунтуються на економічній теорії. Тлумаченням базових категорій грошового 

ринку, аналізом його рівноваги, виявленням взаємозв’язків між макроекономіч-

ними показниками та грошовим обігом присвячені праці зарубіжних та вітчизняних 

вчених: Дж. М. Кейнса, М. Фрідмана, Дж. Хікса, В. І. Міщенка, М. І. Савлука,  

Б. І. Пшика [7], Б. Б. Брички [8] та ін. 

В авторському баченні грошовий обіг відображає рух грошей у готівковій та 

безготівковій формах, які обслуговують кругообіг товарів, нетоварні платежі та 

розрахунки в народному господарстві країни. 

Відповідно до кількісної теорії грошей, гроші в сучасній економіці 

забезпечують обіг товарів та послуг, здійснення платежів, рух позикового капіталу. 

Інакше кажучи, річний грошовий обіг відповідає валовому внутрішньому продукту 

країни (рівняння обміну): 
 

                                                                                                                             (1) 
 

де V – швидкість обігу грошей;  

M – номінальна грошова маса. 
 

Це означає, що маса грошей, помножена на швидкість їх обороту, має 

дорівнювати ВВП, який за своїм економічним змістом є добутком кількості випу-

щених товарів і рівня цін. Така форма рівняння описує функціональний взаємо-

зв’язок між грошовими потоками та цінами і реальним виробництвом. Зміна одного 

з параметрів рівняння призводить до зміни інших. Тому статистичне оцінювання 

впливу швидкості обороту та грошової маси на динаміку такого макроекономічного 

показника, як ВВП України, доцільно виконувати індексним методом.  

За своєю статистичною природою індекси є різнобічною категорією та мають 

деякі особливості. До числа останніх можна віднести такі: індекси поєднують у собі 

відносні і середні величини; оцінюють динаміку складних економічних явищ, таких 

як грошовий обіг, ВВП країни; індекси складаються з двох і більше 

взаємопов’язаних факторів, що дозволяє вивчати їхній вплив на досліджуваний 

показник (рівняння 1); фактори, які включені до індексу, можна розбити на 

дрібніші складові та будувати детерміновані моделі [1, с. 117–118].  

Отже, з точки зору індексного методу рівняння обміну (1) приймає вид: 
 

                                                                                                                                 (2) 
 

де     – індекс швидкості обороту грошової маси; 

   – індекс грошової маси; 

     – індекс ВВП. 
 

Коректність визначення впливу швидкості обороту грошової маси та її 

розміру на зміну ВВП залежить, по-перше, від точності розрахунків самих факторів 

та їх індексів і, по-друге, від економічної природи факторів. Так, грошова маса є 

об’ємним показником і має бути представлена як середньорічний обсяг грошового 

агрегату М3. Швидкість обороту грошової маси виступає якісним показником, 

результатом ділення ВВП на середньорічну грошову масу. Індекси факторів-
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співмножників будуються з урахуванням особливостей індексного методу, тобто 

елімінуванням сумірників. Аби виявити вплив одного фактора на зміну ВВП, 

необхідно зафіксувати інший на базисному чи звітному рівні [2, с. 129; 9, с. 76].  

Якщо обидва індекси-співмножники різнозважені (швидкість обороту грошей 

як ваги фіксуються на базисному рівні, а грошової маси як ваги – на звітному), то 

оцінювання впливу факторів на динаміку номінального ВВП відбувається методом 

ланцюгових підстановок (метод взаємопов’язаного, сумісного впливу факторів). 

Наведемо формули розрахунку абсолютних частинних приростів ВВП за рахунок 

грошової маси (М) та її швидкості (V): 
 

                                                                    

                       
                                                               ____________________________________ 

                                                                                                            (3) 
 

де         – абсолютний приріст ВВП за рахунок зміни грошової маси; 

     – ВВП базисного періоду; 

        – абсолютний приріст ВВП за рахунок зміни швидкості обороту 

грошової маси; 

∆ВВП – загальний абсолютний приріст ВВП. 
 

У сучасних дослідженнях існує інший підхід до індексного ланцюгового 

аналізу, коли обидва індекси-співмножники міняються місцями [10, с. 6872].  

У такому випадку елімінування факторів змінюється: спочатку аналізується вплив 

швидкості обороту  грошової маси (V), при якому грошова маса фіксується на 

базисному рівні, а потім розглядається вплив грошової маси (М) при елімінуванні 

швидкості на звітному періоді. Тобто змінюється порядок фіксування сумірників і 

система рівнянь (3) приймає такий вид: 
 

                            

                                  
                                                                       ___________________________________ 

                                                                                                              (4) 
 

Очевидно, що отримані результати за рівняннями (3) та (4) будуть 

відрізнятися один від одного. Це пояснюється тим, що абсолютний вплив 

швидкості обороту грошової маси у формулах (4) оцінюється відокремлено, у 

«чистому» вигляді, а до впливу розміру грошової маси приєднується сумісна 

взаємодія зміни грошової маси та швидкості її обороту, що наприкінці може 

спотворити результати. 

В обох розглянутих випадках перевагою індексного методу ланцюгових 

підстановок є забезпечення повного розкладання абсолютного приросту ВВП 

України за двома факторами. Водночас цей метод вимагає врахування черговості 

дії грошової маси та її швидкості залежно від місця розташування у вихідному 

рівнянні. Крім того, завжди існує вплив взаємодії факторів-співмножників.  

У першій системі рівнянь (3) необґрунтовано викривляється вплив швидкості 

обороту грошової маси на динаміку ВВП, а у другій (4) – грошової маси [2, с. 131]. 

Більш того, з точки зору прихильників монетарного підходу, швидкість обороту 

грошей завжди є стабільною і тому її вплив на попит, в ролі якого виступає ВВП, 

мало відчутна. За такого підходу до абсолютного впливу на динаміку ВВП 
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швидкість обігу грошей повинна зникати з поля зору, а залишатися ‒ тільки 

грошова маса. 

Саме тому, вважаємо, перший підхід, зокрема класичний варіант фіксування 

факторів-співмножників відповідно до їх економічної природи (кількісні та якісні), 

є тим методологічним підґрунтям, яке дозволяє отримати однозначні результати та 

позбутися неясної їх інтерпретації. Особливо це стає очевидним при дробленні 

факторів-співмножників на економічні складові.  

Так, швидкість обороту грошової маси (V) залежить від швидкості готівки 

(  ) та частки готівки в грошовій масі (  ). Отже рівняння обміну (1) та його 

індексна модель (2) набувають вигляду: 
 

                                                                , 

                                                            
    

   ,                                                      (5) 
 

де    – швидкість обороту готівки; 

   – частка готівки у загальному обсязі грошової маси; 

   
 – індекс швидкості обороту готівки; 

   
 – індекс частки готівки у загальному обсязі грошової маси. 

 

Отримана модель (5) може бути використана для оцінювання впливу трьох 

факторів – швидкості готівки, частки готівки в грошовій масі та середньорічного 

обсягу грошової маси, на зміну ВВП України індексним методом ланцюгових 

підстановок. Під час застосування цього методу потрібно врахувати такі моменти:   

‒ ВВП (результативний показник) є об’ємним фактором, і тому модель (5) 

включає один об’ємний фактор – грошову масу;  

‒ першим фактором-співмножником обрано швидкість обороту готівки, 

оскільки чисельником його розрахункової формули є ВВП України, тобто 

результативний показник, а знаменник (готівка), у свою чергу, стає чисельником  

другого фактора (частки готівки у обсязі грошової маси); 

‒ доданок двох розташованих рядом факторів є показником, який має 

самостійне значення. Причому доданок першого й другого факторів дає якісний 

фактор (швидкість грошової маси) по відношенню до третього фактору – грошової 

маси.  

Інакше кажучи, спостерігається градація факторів, їх перехід від низького 

порядку (об’ємний фактор) до більш високого (перший в ланцюгу показників 

якісний фактор). 

Відтак розрахунок абсолютного приросту ВВП України під впливом 

частинних приростів ланцюговим методом можна подати таким чином: 
 

                    

             
            

             
          

      
       ___________________________________________________ 

                                                                .                                
 

Як бачимо з системи рівнянь (6), вплив останніх двох факторів-

співмножників на зміну ВВП схильний до похибки за рахунок сумісної взаємодії 

вихідних показників. Щоб уникнути такого впливу можна використати індексний 

метод ізольованого (відокремленого) впливу факторів на результативну ознаку.  

У такому випадку індекси-співмножники є базисно-зваженими та будуються за 

(6) 
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принципом Ласпейреса, і приріст ВВП не залежить від послідовності розташування 

показників у формулі, а відбувається окремо, ізольовано.   

Абсолютний приріст ВВП за рахунок грошової маси та швидкості обороту 

буде розраховуватися так: 
 

                         

                         
                                                      ______________________________________________ 

                     

                                                                 ,                                 (7) 
 

де   ,    – обсяги грошової маси у базисному та звітному періодах 

відповідно; 

  ,    – швидкість обороту грошової маси у базисному та звітному періодах 

відповідно;  

     – ефект взаємодії двох факторів: грошової маси та швидкості її 

обороту, тобто додатковий приріст ВВП за рахунок їх сумісної зміни. 
 

Такий підхід до визначення впливу факторів на ВВП є справедливим при будь-

якому їх числі. Стосовно ефекту взаємодії факторів, то його можна розрахувати як 

різницю між загальним приростом ВВП та сумою частинних приростів. При такому 

підході оцінюється точний вклад кожного фактора: грошової маси та її швидкості 

обороту ‒ але загальний приріст ВВП країни розкладається неповністю, залишається 

деяка сума, яку науковці трактують по-різному. 

Деякі автори, зокрема Н. В. Войтоловський, А. П. Калініна, І. І. Мазурова, 

вважають, що додатковий приріст результативного показника доцільно розподілити 

по факторам пропорційно  їхньому ізольованому впливу [10, с. 7577]. 

Наведемо формули розрахунків розподілу додаткового приросту ВВП: 
 

для фактора грошової маси                                          
    

               
                 (8) 

 

для фактора швидкості обороту грошової маси         
    

               
                (9) 

 

Очевидно, що остаточний приріст ВВП за рахунок відповідних факторів буде 

розраховуватися за формулами: 

              
    

               
         

              
    

               
         

                                ____________________________________________________________________ 

                                                                                                            (10) 
 

Наведена система (10) розкладання абсолютного приросту ВВП за факторами 

відображає припущення про одночасну зміну грошової маси та її швидкості 

обороту і те, що їх внесок не залежить від місця розташування у вихідній моделі, а 

також сприяє повному розкладанню абсолютного приросту ВВП. 

Розглянемо також застосування індексного методу ізольованого впливу 

факторів на прикладі трьохфакторної моделі (5). Зауважимо, що принципи 
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побудови системи рівнянь частинних абсолютних приростів такі ж самі, як і для 

двохфакторної моделі, тобто: 
 

                    
        

                         
          

                    
        

                         
          

                   
        

                         
         

           ________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                (11) 
 

де           – ефект взаємодії трьох факторів: швидкості готівки, частки 

готівки у грошовій масі та грошової маси, тобто додатковий приріст ВВП за 

рахунок їх сумісної зміни. 
 

Таким чином, за допомогою пропорційного розподілу залишкового приросту 

результативного показника відповідно до ізольованого впливу-співмножників 

усувається проблема неповного розкладання абсолютного приросту ВВП України. 

На думку авторів, обидві системи індексної оцінки впливу факторів на зміну 

результативного показника рівноправні та мають свої переваги та недоліки.  

Вибір того чи іншого алгоритму розрахунків залежить від навичок та економічних 

знань дослідника грошового обігу країни.  

Вважаємо, більш точні результати можна отримати, використавши індексний 

метод виявлення ізольованого (відокремленого) впливу факторів, оскільки вплив 

кожного з розглянутих факторів оцінюється при елімінуванні інших показників на 

базисному рівні, без урахування місця розташування в моделі. Інакше кажучи, усі 

фактори-співмножники знаходяться в однакових умовах. 

Проілюструємо практичне застосування обговорених вище індексних методів 

розкладання абсолютного приросту ВВП України за період 2019–2020 рр. (табл.1). 
 

Таблиця 1 

Динаміка основних показників грошового обігу України за період 2019–2020 рр. 

№ 

з/п 
Показник 2019 р. 2020 р. 

Індекс, 

коеф. 

1 ВВП, млрд. грн. 3978,4 4194,1 1,0542 

2 Грошова маса, млрд. грн. 1357,9 1644,2 1,2108 

3 Швидкість обороту грошової маси, обороти 2,930 2,551 0,8706 

4 Швидкість обороту готівки, обороти 10,638 9,316 0,8757 

5 Частка готівки у грошовій масі, % 27,54 27,38 0,9942 
 

Джерело: розроблено авторами за даними [11; 12] 

 

Статистичний аналіз вихідних показників  показує, що у 2020 р. порівняно з 

2019 р. ВВП України збільшився на 5,42%, грошова маса – на 21,08%. Водночас 

швидкість обороту грошової маси зменшилась на 12,94%, причому темпи її 

зниження випереджають темпи зниження готівки в 1,041 рази. Це відбувалося на 

фоні зменшення частки готівки в грошовій масі на 0,58 %. Вочевидь, ВВП України 

та фактори-співмножники змінюються нерівномірно. Оцінимо вплив наведених
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факторів на динаміку ВВП України за допомогою індексного методу ланцюгових 

підстановок та індексного методу ізольованого впливу.   

Перевіримо взаємозв’язки між показниками грошового обігу України  

у 2019 р. та у 2020 р. за формулами (1) і (2): 
 

                                      
                                        

                          
 

Як бачимо, отримані результати розрахунків обсягу ВВВ та реальні значення 

дещо відрізняються один від одного (у межах від 0,005% до 0,007%), що 

пояснюється округленнями під час визначення якісних показників: швидкості 

обороту та частки готівки (табл. 1). Більш-менш точні результати надав індексний 

взаємозв’язок факторів-співмножників. Загалом, отримані результати розрахунку 

ВВП можуть бути проаналізовані за допомогою індексного методу  

(формули 3, 7, 10). Результати подано у табл. 2. 

 Таблиця 2 

Результати розкладання абсолютного приросту ВВП України  

за двома факторами у 2020 р., млрд. грн. 

№ 

з/п 
Показник 

Індексний 

метод 

ланцюгових 

підстановок 

Індексний метод ізольованого 

впливу факторів 

Без 

пропорційного 

розподілу 

 Із 

пропорційним 

розподілом 

1.  Грошова маса 838,9 838,9 558,2 

2.  Швидкість обороту 

грошової маси 
-623,2 -514,6 -342,3 

Усього 215,7 324,3 215,9 
 

Джерело: розроблено авторами за даними [11; 12] 

 

Отже, за допомогою індексного методу ланцюгових підстановок, дійшли, що 

ВВП України в 2020 р. порівняно з 2019 р. збільшився на 215,7 млрд. грн., у тому 

числі, за рахунок збільшення грошової маси – на 838,9 млрд. грн., а за рахунок 

зниження швидкості обороту грошової маси  ВВП зменшився на 623,2 млрд. грн. 

(табл. 2). 

Звернемо увагу на розкладання абсолютного приросту ВВП індексним 

методом ізольованого впливу факторів. У 2020 р. порівняно з 2019 р. ВВП України 

за рахунок відокремленого впливу грошової маси збільшився на 838,9 млрд. грн.,  

за рахунок відокремленого уповільнення швидкості обороту грошей ВВП 

зменшився на 514,6 млрд. грн., за рахунок сумісної взаємодії факторів ВВП 

України знизився на 108,6 млрд. грн., а в цілому він збільшився на 215,9 млрд. грн. 

Якщо сумісний влив факторів у розмірі 108,6 млрд. грн. розподілити 

пропорційно відокремленого впливу, то значно знижується вплив грошової маси та 

її швидкості, а загальний приріст ВВП майже збігається (табл. 1). У 2020 р. 

порівняно з 2019 р. ВВП України  збільшився на 215,9 млрд. грн., у т. ч. за рахунок 

зміни грошової маси – збільшився на 558,2 млрд. грн., а за рахунок зниження 

швидкості обороту грошей – зменшився на 342,3 млрд. грн. 
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Розглянемо, як розв’язується задача розкладання абсолютного приросту ВВП 

за трьома факторами. Спочатку обчислимо ВВП України в 2019 р. та 2020 р. за 

моделлю (5): 
 

                                              
                                             

                                 
 

Як і в попередніх розрахунках можна побачити деякі розбіжності (похибка не 

перевищує 0,005%), що пояснюються наявністю округлень. Загальний абсолютний 

приріст у розмірі 215,7 млрд. грн. за розрахунковими даними збігається з реальним 

(табл. 1). 

Реалізуємо розглянуті раніше алгоритми розкладання абсолютного приросту 

ВВП України у 2020 році порівняно з 2019 р. ланцюговим методом (формули 6) та 

методом ізольованого впливу факторів (формули 11). Результати розрахунків 

представлені в табл. 3. 

Таблиця 3 

Результати розкладання абсолютного приросту ВВП України  

за трьома факторами у 2020 р., млрд. грн. 

№ 

з/п 
Показник 

Індексний 

метод 

ланцюгових 

підстановок 

Індексний метод ізольованого 

впливу факторів 

Без 

пропорційного 

розподілу 

Із 

пропорційним 

розподілом 

1.  Швидкість обороту готівки -595,3 -494,4 -331,9 

2.  Частка готівки у  

грошовій масі 
-7,7 -23,1 -15,5 

3.  Грошова маса 838,6 838,8 563,1 

Усього 235,6 321,3 215,7 
 

Джерело: розроблено авторами за даними [11; 12] 

 

Аналіз даних табл. 3 показав, що обидва методи вказали на позитивний вплив 

грошової маси на зростання ВВП України (як для двохфакторної, так і для 

трьохфакторної моделей). При цьому метод ланцюгових підстановок надає дещо 

завищені оцінки впливу трьох факторів і, як наслідок, загальний абсолютний 

приріст ВВП перевищує його фактичне збільшення на 19,9 млрд. грн.  

Стосовно ізольованого зниження швидкості обороту грошової маси у 

2019‒2020 рр., ВВП України зменшився на 494,4 млрд. грн., ізольоване зниження 

частки готівки у грошовій масі спричинила зменшення на 23,1 млрд. грн., а за рахунок 

ізольованого збільшення грошової маси ВВП збільшився на 838,8 грн. За рахунок 

взаємодії всіх означених факторів ВВП зменшився на 105,6 млрд. грн. (табл. 3). 

Під час розподілу ефекту взаємодії трьох факторів пропорційно їх ізольованому 

впливу можна побачити, що сума частинних приростів факторів збігається з 

загальним приростом ВВП України за 2020 р., що складає 215,7 млрд. грн. Так, за 

рахунок зростання грошової маси ВВП збільшився на 563,1 млрд. грн., а за рахунок 

уповільнення швидкості готівки ВВП зменшився на 331,9 млрд. грн., за рахунок 

зниження питомої ваги готівки у грошовій маси – на 15,5 млрд. грн. (табл. 3). 
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Висновки і перспективи подальших розробок. Як бачимо, не існує 

універсальних підходів до індексного аналізу грошового ринку України, який 

відповідав би всім вимогам розкладання абсолютного приросту ВВП за факторами. 

При цьому індексний ланцюговий метод, на думку авторів, має більш суттєві 

недоліки, які пов’язані з викривленням впливу усіх факторів, за виключенням 

грошової маси. «Очищений» вплив на абсолютну зміну ВВП України грошової 

маси та її швидкості обороту можна отримати на основі індексного методу 

виявлення ізольованого впливу факторів. Цей же метод дозволяє дослідити, як 

розподіляється ефект взаємодії факторів-співмножників залежно від їх 

відокремленого впливу. При такому підході кожному фактору надаються однакові 

умову розрахунку, результати не залежать від економічної природи показників та 

порядку їх розташування у вихідній моделі макроекономічного показника, не 

суперечать економічним постулатам грошового обігу, хоча проблеми вибору 

методу дослідження та його обґрунтування досі залишаються відкритими. 

Перспективи подальших розробок будуть пов’язані з розробкою 

багатофакторних детермінованих моделей грошового обігу, визначенням 

можливостей застосування індексного методу для їх аналізу, обґрунтуванням 

способів розподілу впливу відповідних факторів на результативний показник та 

виявленням можливостей для покращення грошового обігу України.   
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