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Мета статті полягає у вдосконаленні теоретико-методологічних підходів до прогнозування вартості інструментів фінансового ринку шляхом
застосування розробленої періодичної кількісно-вартісної моделі, яка є відображенням процесу формування цін у прямокутній Декартовій системі координат у просторі, з осями періодів часу та кількостей попиту і пропозиції з введеним їх масштабуванням. Було розглянуто можливі
способи застосування періодичної кількісно-вартісної моделі при аналізі різних сегментів фінансового ринку з метою прогнозування вартості
його інструментів. На основі періодичної кількісно-вартісної моделі запропоновано універсальний науковий підхід до прогнозування вартості
фінансових інструментів. Беручи до уваги можливості періодичної кількісно-вартісної моделі з узагальнення та відображення дії низки економічних законів, а також організації та групування великої кількості економічних показників, було визначено перспективи подальших досліджень у
напрямі інтеграції періодичної кількісно-вартісної моделі в сучасну економічну теорію.
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Рыбачук Ю. А. Прогнозирование стоимости инструментов
финансового рынка с использованием периодической
количественно-стоимостной модели
Цель статьи заключается в совершенствовании теоретикометодологических подходов к прогнозированию стоимости инструментов финансового рынка путем применения разработанной периодической количественно-стоимостной модели, которая является
отражением процесса образования цен в прямоугольной Декартовой
системе координат в пространстве, с осями периодов времени и количества спроса и предложения с введенным их масштабированием.
Были рассмотрены возможные способы применения периодической
количественно-стоимостной модели при анализе различных сегментов финансового рынка с целью прогнозирования стоимости его инструментов. На основе периодической количественно-стоимостной
модели предложен универсальный научный подход к прогнозированию
стоимости финансовых инструментов. Принимая во внимание возможности периодической количественно-стоимостной модели по
обобщению и отображению действия ряда экономических законов,
а также организации и группированию большого количества экономических показателей, были определены перспективы дальнейших исследований в направлении интеграции периодической количественностоимостной модели в современную экономическую теорию.
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П

рогнозування вартості інструментів фінансово
го ринку відіграє вагому роль при проведенні
економічної політики держави, становить інте
рес для широкого кола компаній при здійсненні еконо
мічної діяльності, а також цікавить населення з метою
здійснення приватних інвестицій та проведення спеку
лятивних операцій, які з розвитком телекомунікаційних
технологій стали загальнодоступними. Зважаючи на ін
терес до спекулятивної торгівлі у суспільстві, прогнозу
ванню вартості інструментів фінансового ринку присвя
чено надзвичайно велику кількість наукових робіт. Вра
ховуючи, що ринкова економіка в Україні встановилася

366

UDC 336.71
Rybachuk Iu. О. Using the Periodic Quantity-Value Model
to Forecast the Value of Financial Market Tools
The article is aimed at improving the theoretical and methodological approaches to forecasting the value of financial market tools, making use of the
developed periodic quantity-value model, which is a reflection of the price
formation process in a rectangular Cartesian coordinate system in the space,
which includes time periods axes, and the amount of supply and demand
with their scaling entered. Possible ways to apply the periodic quantity-value
model in the analysis of various segments of financial market with a view to
forecasting the value of its tools were considered. On the basis of the periodic quantity-value model, an universal scientific approach to forecasting the
value of financial tools has been proposed. Taking into account possibilities
of the periodic quantity-value model to generalize and display the effect of a
number of economic laws, as well as organizing and grouping a large number
of economic indicators, prospects for further research towards the integration of the periodic quantity-value model into the contemporary economic
theory have been identified.
Key words: financial market, value of financial market tools, fundamental
analysis, technical analysis, periodic quantity-value model.
Pic.: 7. Bibl.: 10.
Rybachuk Iurii О. – Applicant, Lviv Academy of Commerce (vul. Tugan-Baranovskogo, 10, Lvіv, 79005, Ukraine)
E-mail: yuriy_rybachuk@ukr.net

відносно недавно, найбільш вагомими серед них є праці
зарубіжних учених, з поміж яких варто окремо виділити
лише тих, чиї результати наукових досліджень успішно
застосовуються у власній професійній діяльності. На
самперед, це праці таких всесвітньо відомих фінанси
стів, як Джордж Сорос [1] і Воррен Баффет [2].
Водночас, до невирішених проблем, що стосу
ються прогнозування вартості фінансових інструмен
тів, належать складнощі практичного застосування по
ложень економічної теорії під час аналізу фінансового
ринку, адже «економічні принципи або теорії неминуче
є абстракціями. Вони не відображають усієї складності
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Рис. 1. Періодична кількісно-вартісна модель ціни
на умовний товар в статиці на площині
Джерело: власна розробка автора.
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ідображення процесу формування цін у «прямо
кутній Декартовій системі координат в просто
рі» [6, с. 136] за осями періодів часу та кількос
тей попиту і пропозиції з введеним їх масштабуванням,
шляхом перелому ліній осей без змін лінії функції, по
дібно до схематичного спрощення на кресленні, який
називається «умовним розривом» [7, c. 93], що в сукуп
ності складає основну сутність періодичної кількісновартісної моделі, дозволяє логічно впорядкувати процес
аналізу фінансового ринку, який проводиться з метою
прогнозування вартості його інструментів, за принци
пом: «від простого до складного». Це відноситься до
всіх без винятку сегментів фінансового ринку, але най
більш очевидним є для тих, де фінансовий інструмент
є звичайним товаром або послугою, або його вартість
має прямий зв’язок з вартістю певного товару або по
слуги. Насамперед, це ринок золота, ринок фінансових
послуг, а також фондовий ринок, оскільки при здійснен
ні прогнозування вартості акцій необхідно здійснювати
прогноз вартості товарів або послуг, якими компаніяемітент представлена на певному ринку, для того, щоб
оцінити її майбутні доходи. Отже, розкриємо переваги
використання періодичної кількісно-вартісної моделі
при відображенні усіх можливих варіантів формування
ціни під впливом попиту та пропозиції на певний умов
ний товар, яким представлена компанія – емітент цінних
паперів або який є певним фінансовим інструментом.
У періодичній кількісно-вартісній моделі можна
представити процес формування та зміни ціни на будьякий товар. Так, купівля-продаж певного товару загаль
ною кількістю Q1, на суму грошей кількістю M1, що від
бувалася впродовж деякого періоду часу T1 за сталої ціни
P1, відображатиметься в періодичній кількісно-вартісній
моделі в статиці, що представлена на площині, у системі
координат кількостей товару Q, яка є тотожною пропози
ції товару S, та кількостей сплачених за нього грошей M,
яка є тотожною попиту на товар D, у вигляді відрізка пря
мої рівняння обміну товару на гроші M = P1Q, початком
якого буде точка перетину осей координат, а кінцем –
точка з координатами кількостей товару Q1 та грошей
M1, обмін якими відбувся (рис. 1).
При цьому, перетин відрізка з прямою Q = 1 буде
відмічати значення ціни P1 за одиницю товару, а перетин
відрізка з прямою M = 1 відмічатиме вартість грошей V1,
вираженої в цьому товарі (див. рис. 1). Процес зміни ціни
внаслідок змін попиту та пропозиції на товар, за винят
ком змін в попиті та пропозиції, які компенсуватимуть

вплив один одного на ціну, відображатиметься в періо
дичній кількісно-вартісній моделі в динаміці (рис. 2).

Рис. 2. Періодична кількісно-вартісна модель ціни
на умовний товар в динаміці на площині
Джерело: власна розробка автора.

Збільшення ціни на умовний товар унаслідок збіль
шення попиту на нього відображається на рис. 2 перемі
щенням ціни від Pl до P2 внаслідок переміщення попиту
від M1 до M2 за сталої пропозиції Q1, зменшення ціни
на товар внаслідок зменшення на нього попиту відобра
жається переміщенням ціни від P2 до P1 внаслідок пере
міщення попиту від M2 до M1. Зменшення ціни на товар
внаслідок збільшення його пропозиції відображається
на рис. 2 переміщенням ціни від Pl до P3 внаслідок пере
міщення пропозиції від Q1 до Q2 за сталого попиту M1,
збільшення ціни на товар внаслідок зменшення його про
позиції відображається переміщенням ціни від P3 до P1
внаслідок переміщення пропозиції від Q2 до Q1.
Додавши до періодичної кількісно-вартісної моде
лі на площині вісь періодів часу, відбудеться перехід до
періодичної кількісно-вартісної моделі, представленої
в просторі, яка являє собою ліву систему прямокутних
Декартових координат з осями кількостей періодів часу
T (вісь «х»), кількостей товару Q (вісь «y») та кількостей
грошей M (вісь «z»), в якій площина з координатами (T,
1, M) буде графіком ціни Pt на умовний товар.
Варто зазначити, що періодична кількісно-вартісна
модель розроблялася на основі опису процесу форму
вання курсу валют на валютному ринку, де попит на одну
валюту прийнятий за пропозицією іншої, і головним за
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реальної дійсності» [3, c. 11], тому в процесі аналізу фі
нансового ринку з метою прогнозування вартості його
інструментів виникає низка проблем з опрацювання ве
ликого обсягу даних, їх класифікації та структуризації,
а також відображення дії економічних законів.
Метою даної статті є вдосконалення теоретикометодологічних підходів до прогнозування вартості
інструментів фінансового ринку шляхом застосування
розробленої періодичної кількісно-вартісної моделі [4],
яку вже було запропоновано до використання в одному
з його сегментів, а саме – при прогнозуванні курсу ва
лют на міжнародному валютному ринку [5].
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вданням моделі було відображення розрізнення сторін
угоди купівлі-продажу та графіка валютного курсу, для
того, щоб оптимізувати процес його прогнозування. Тому
дана модель враховує лише задоволений попит та пропо
зицію і, на відміну від моделі перетину кривих попиту та
пропозиції, де попит і пропозиція виражені певною кіль
кістю товару, в періодичній кількісно-вартісній моделі
попит виражений певною кількістю грошей. Таким чи
ном, у теоретико-методологічному підході до прогнозу
вання вартості інструментів фінансового ринку на основі
періодичної кількісно-вартісної моделі сутність поняття
попиту, що включає потреби та бажання придбавати пев
ну кількість умовного товару, чітко обмежена кількістю
наявних для цього коштів, тобто можливістю.

кількісно-вартісної моделі при прогнозуванні вартості
його інструментів.
Отже, для зручності наочного відображення в
періодичній кількісно-вартісній моделі в просторі усіх
можливих варіантів зміни попиту та пропозиції на умов
ний товар і, як наслідок можливої зміни його ціни, для
того, щоб не застосовувати масштабування осей моделі,
використаємо прості числові значення попиту, пропо
зиції і ціни (рис. 3, рис. 4, рис. 5).
Так, на рис. 3 відображено в просторі періодичну
кількісно-вартісну модель в статиці упродовж періоду
часу Т1, за незмінного рівня ціни P1, що дорівнює одини
ці, внаслідок сталого рівня попиту M1 та пропозиції Q1,
що становили 4 грошові одиниці та 4 одиниці умовного
товару. Починаючи з періоду Т2, зображено періодичну
кількісно-вартісну модель у динаміці, на якій відобра
жаються зміни в попиті та пропозиції та, як наслідок,
відповідні зміни у ціні.
Упродовж періоду часу T2 відображено зростання
ціни на умовний товар до рівня P2, що склала 1,5 грошові
одиниці, внаслідок збільшення попиту на товар до рівня
М2, що склав 6 грошових одиниць, за сталого рівня пропо
зиції Q2, що становила 4 одиниці умовного товару. Впро
довж періоду часу T3 теж відображено зростання ціни на
умовний товар до рівня P3, що склала 2 грошові одиниці,
внаслідок зменшення пропозиції на товар до рівня Q3, що
складала 3 одиниці умовного товару за сталого ріння по
питу М3, що становив 6 грошових одиниць.
Зменшення ціни на умовний товар на рис. 3 ві
дображено впродовж періодів часу T4 і Т5. Впродовж
періоду часу T4 відображено зниження ціни на товар
до рівня P4, яка склала 1,5 грошові одиниці, внаслідок
збільшення пропозиції на товар до рівня Q4, що склала
4 одиниці товару, за незмінного рівня попиту M4, що
становив 6 грошових одиниць. Впродовж періоду часу
T5 відображено зниження ціни на умовний товар до рів
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икористання періодичної кількісно-вартісної мо
делі під час проведення фундаментального аналі
зу фінансового ринку вимагатиме іншого підходу
при застосуванні деяких положень економічної теорії,
що базуються на класичній сутності попиту. Насамперед,
це стосується тих самих законів попиту та пропозиції та
їх еластичності. Водночас, періодична кількісно-вартісна
модель відображає чіткий причино-наслідковий зв’язок
між змінами в попиті (кількості грошей) та пропозиції
та як наслідок зміни ціни, а також дозволяє враховува
ти можливий вплив цих змін ціни на попит і пропози
цію в майбутньому, зміни яких в подальшому теж впли
ватимуть на нові ціни. Таким чином, модель дозволяє
відображати сутність коливання цін та не виключає дії
встановлених економічних законів, а лише обмежує їх
об’єктивними фізичними факторами, що базуються на
певному періоді часу, впродовж якого може бути виро
блено, продано, куплено, спожито, зароблено, заоща
джено тощо, лише певну обмежену кількість чогось.
Саме на таких обмеженнях і пропонується здійснювати
аналіз фінансового ринку з використанням періодичної
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Рис. 3. Періодична кількісно-вартісна модель в статиці (період часу T1) та динаміці (періоди часу T2, T3, T4, T5)
Джерело: власна розробка автора.
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M

M

P

M

P

ночасно, що неможливо відобразити за допомогою моделі
перетину кривих попиту та пропозиції (див. рис. 4, рис. 5).
Так, на рис. 4 впродовж періоду часу T1 відобра
жено різке зростання ціни на умовний товар від рівня
P0, що становив 1 грошову одиницю за одиницю това
ру, до рівня P1, що склав 2 грошові одиниці, внаслідок
збільшення попиту від рівня М0, що становив 4 грошові
одиниці, до рівня М1, що склав 6 грошових одиниць, та
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ня P5, що склав одну грошову одиницю за одиницю то
вару, внаслідок зменшення попиту на товар до рівня M5,
що склав 4 одиниці товару, за сталого ріння пропозиції
на товар Q5, що теж становив 4 одиниці товару.
У періодичній кількісно-вартісній моделі можна
відображати зміни ціни не тільки внаслідок змін в попи
ті або пропозиції на товар, але й можливі зміни в ціні, які
відбуваються під впливом зміни і попиту, і пропозиції од

Рис. 4. Періодична кількісно-вартісна модель формування ціни на товар при одночасних змінах в попиті та пропозиції
Джерело: власна розробка автора.
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Рис. 5. Періодична кількісно-вартісна модель формування ціни на товар при одночасних одно направлених змінах в
попиті та пропозиції
Джерело: власна розробка автора.
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одночасного зменшення пропозиції від рівня Q0, що ста
новив 4 одиниці товару, до рівня Q1, що склав 3 одиниці
товару. Впродовж періоду T2 відображено різке знижен
ня ціни на умовний товар від рівня P1, що становив 2 гро
шові одиниці за одиницю товару, до рівня P2, що склав
1 грошову одиницю, внаслідок зменшення попиту від
рівня М1, що становив 6 грошових одиниць, до рівня М2,
що склав 4 грошові одиниці, та одночасного збільшення
пропозиції від рівня Q1, що становив 3 одиниці товару,
до рівня Q2, що склав 4 одиниці товару.
Впродовж періодів часу Т3 і Т4 на рис. 4 відобра
жено незмінний рівень цін при однонаправлених змінах
в попиті та пропозиції, що компенсують вплив однин
одного на ціну. Варіанти однонаправлених змін у попиті
та пропозиції, внаслідок яких відбувається зміна ціни,
відображено на рис. 5.
Так, на рис. 5 впродовж періоду часу T1 відображе
но зростання ціни на умовний товар від рівня P0, що ста
новив 1 грошову одиницю за одиницю товару, до рівня
P1, що склав 1,5 грошових одиниць, внаслідок збільшен
ня попиту від рівня М0, що становив 3 грошові одиниці,
до рівня М1, що склав 6 грошових одиниць, та одночас
ного збільшення пропозиції від рівня Q0, що становив
3 одиниці товару до рівня Q1, що склав 4 одиниці това
ру. Впродовж періоду T2 відображено зростання ціни
на товар від рівня P1, що становив 1,5 грошові одини
ці за одиницю товару, до рівня P2, що склав 2 грошові
одиниці, внаслідок зменшення попиту від рівня М1, що
становив 6 грошових одиниць, до рівня М2, що склав
4 грошові одиниці, та одночасного зменшення пропози
ції від рівня Q1, що становив 4 одиниці товару до рівня
Q2, що склав 2 одиниці товару.
Впродовж періоду T3 відображено зниження ціни на
умовний товар від рівня P2, що становив 2 грошові оди
ниці за одиницю товару, до рівня P3, що склав 1,5 грошові
одиниці, внаслідок збільшення попиту від рівня М2, що
становив 4 грошові одиниці, до рівня М3, що склав 6 гро
шових одиниць, та одночасного збільшення пропозиції
від рівня Q2, що становив 2 одиниці товару, до рівня Q3,
що склав 4 одиниці товару. Впродовж періоду T4 відобра
жено зниження ціни на товар від рівня P3, що становив
1,5 грошові одиниці за одиницю товару, до рівня P4, що
склав 1 грошову одиницю, внаслідок зменшення попиту
від рівня М3, що становив 6 грошових одиниць, до рівня
М4, що склав 3 грошові одиниці, та одночасного зменшен
ня пропозиції від рівня Q3, що становив 4 одиниці товару,
до рівня Q4, що склав 3 одиниці умовного товару.

ЕКОНОМІКА

акий розгляд, за допомогою періодичної кіль
кісно-вартісної моделі, усіх можливих варіантів
зміни ціни внаслідок усіх можливих варіантів
змін у попиті та пропозиції не тільки дозволяє наочно
встановити, що темп зростання ціни дорівнює співвід
ношенню темпів зростання попиту та пропозиції на
товар, але й водночас є простим алгоритмом для аналі
зу фінансового ринку з метою прогнозування вартості
його інструментів на основі графіків цін.
Так, розглядаючи зростання ціни на певний фі
нансовий інструмент впродовж певного періоду часу,
при аналізі можна відштовхуватись лише від п’яти мож
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ливих варіантів змін у співвідношенні попиту та пропо
зиції, що могли скластись на ринку. На рис. 3 це періоди
часу T2 і T3, на рис. 4 це період часу T1 і на рис. 5 це пе
ріоди часу T1 і T2. Наступним кроком такого алгоритму
буде почерговий розгляд сукупності чинників, що мали
вплив на попит і пропозицію на фінансовий інструмент
впродовж даного періоду часу, для того, щоб звузити
кількість можливих варіантів та/або розкласти більш
складні варіанти зміни ціни на прості. Так, варіант змі
ни ціни на рис. 4 періоду часу T1 можна розкласти на
два варіанти зміни ціни на рис. 3 періодів часу T2 і T3,
за умови відповідної почергової дії чинників на попит
і пропозицію тощо. Отже, провівши аналіз фінансового
ринку та визначивши характер та міру впливу на попит
та пропозицію та, як наслідок, на ціну фінансового ін
струменту, кожного економічного чиннику окремо від
їх сукупності, з’являється можливість для здійснення
прогнозування вартості інструментів фінансового рин
ку при їх повторному настанні. Таким чином, при роз
гляді більш складних рухів цін на їх графіках, за допомо
гою періодичної кількісно-вартісної моделі з’являється
можливість поєднувати методи фундаментального ана
лізу («грунтується на фундаментальних уявленнях про
взаємодію попиту й пропозиції та основних показниках
внутрішньої вартості активів» [8, c. 173]) і технічного
аналізу (основним об’єктом дослідження є графік цін)
на основі інтерпретації технічних показників фундамен
тальними чинниками.

В

одночас, періодична кількісно-вартісна модель
задовольняє вимогам технічного аналізу тих сег
ментів фінансового ринку, які передбачають мож
ливість використання технічного індикатора обсягу тор
гів (Volume). Завдяки цьому постає можливість зручної
інтерпретації змін у цінах і значеннях даного індикатора,
а також аналізу їх зв’язків. Його значення у моделі відпо
відає осі пропозиції фінансового інструменту Q (рис. 6).
M
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Рис. 6. Технічний індикатор обсягу торгів (Volume)
в періодичній кількісно-вартісній моделі ціни
на фінансовий інструмент
Джерело: власна розробка автора.

Періодичну кількісно-вартісна модель можна та
кож застосовувати при аналізі кредитного ринку та рин
ку боргових зобов’язань, будуючи моделі формування
відсоткової ставки на певний кредитний договір чи об
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лігацію. Водночас, у даному випадку модель доцільно
використовувати при аналізі загального стану економіки
країни для того, щоб спрогнозувати можливі дії уряду та/
або центрального банку, які матимуть вплив на інвести
ції, кредитування в певних секторах економіки, грошову
масу в обігу тощо, що в результаті чинитиме вплив на
зміну відсоткових ставок фінансових інструментів.

в обороті. На основі періодичних кількісно-вартісних
моделей рівнів цін двох країн можна побудувати періо
дичну кількісно-вартісну модель паритету купівельної
спроможності їх валют і відобразити через цей показ
ник взаємозв’язки економік країн, що встановлюються
внаслідок міжнародних економічних відносин тощо.
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Висновки
Отже, періодична кількісно-вартісна модель є
універсальним засобом узагальнення та відображення
дії цілої низки економічних законів, а також способом
організації та групування великої кількості економічних
показників, які беруться до уваги під час аналізу різних
сегментів фінансового ринку, що проводиться з метою
прогнозування вартості його інструментів. Водночас,
усі періодичні кількісно-вартісні моделі, побудовані для
прогнозування вартості різних фінансових інструмен
тів, можна поєднувати за спільною віссю часу при ана
лізі різних економічних взаємозв’язків. Таким чином,
періодична кількісно-вартісна модель може служити
загальним методичним підходом до прогнозування вар
тості інструментів фінансового ринку.
Варто зазначити, що хоча періодична кількісновартісна модель була створена, головним чином, для
оптимізації теоретико-методологічних підходів до про
гнозування вартості інструментів фінансового ринку,
вона може успішно застосовуватися в інших напрямах
економічної діяльності та, зважаючи на її безпосереднє
відношення до положень сучасної економічної теорії, які
виступають методологічною основою при вивченні еко
номіки та проведенні наукових економічних досліджень,
відіграти важливу роль у поступі економічної науки,
оскільки «одна із задач науки полягає в тому, щоб піз
нати та зрозуміти принцип роботи або функціонування
якоїсь системи (природи, суспільства, мислення, маши

рийнявши відкладення значень величин сукуп
ної пропозиції по осі Q, а значення величин
сукупного попиту по осі M, на сформованій у
результаті періодичній кількісно-вартісній моделі рів
ня цін P (у моделі приймається, що середній рівень цін
правильно відображає середню вартість одиниці товару
та є тотожним рівноважному рівню цін, а по осі сукуп
ної пропозиції завжди першими відкладаються товари
з ціною середнього рівня цін (1*)) та вартості грошей V,
можна зручно згрупувати та відслідковувати зміни клю
чових макроекономічних показників країни та відобра
зити важливі економічні явища та закони (рис. 7).
Так, у періодичній кількісно-вартісній моделі рів
ня цін (див. рис. 7) дуже легко відобразити таке склад
не явище, як інфляцію. Інфляція пропозиції зображена
впродовж періоду Т2, інфляція попиту – впродовж пері
оду Т3, а впродовж загального періоду часу Т2 + Т3 мож
на розглядати інфляцію, що спричинена сукупністю мо
нетарних та економічних чинників, які всі можна згру
пувати відповідно до осей моделі. Впродовж періодів T1
і T4 на рис. 7 відображено дефляцію. Водночас, у моделі
відображаються коливання в економіці країни та обо
роті грошової маси, що спричиняють дані явища.
Рівняння обміну, що лежить в основі періодичної
кількісно-вартісної моделі рівня цін, може використову
ватись як альтернатива формулі Ірвінга Фішера [9, c. 30],
яка показує залежність рівня цін від кількості грошей
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Рис. 7. Періодична кількісно-вартісна модель рівня цін та вартості грошей
Джерело: власна розробка автора.

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2015
www.business-inform.net

V

Q

ЕКОНОМІКА

1

371

ни тощо) і змоделювати цей принцип в системі понять
(наукової теорії) в ідеальній схемі-моделі» [10, с. 257].
Періодична кількісно-вартісна модель дозволяє
відображати взаємозалежний зв’язок між попитом з
пропозицією і ціною та прямопропорційний перехід
вартості з одного товару на інший. Модель детально роз
криває сутність коливання цін, валютного курсу, а також
зростання та спад економіки країни загалом. Водночас,
головні стратегічні цілі економічної політики держави,
такі як забезпечення стабільності цін, досягнення еко
номічного зростання, стабільність національної валюти,
підтримка рівноваги платіжного балансу, досягнення ви
сокої зайнятості та стабільність фінансових ринків, від
повідають складовим частинам періодичних кількісновартісних моделей, складених для рівня цін, паритету
купівельної спроможності, біржових індексів тощо.
Таким чином, періодична кількісно-вартісна модель
може застосовуватись як модель прогнозування та дер
жавного регулювання економіки країни для досягнення
її збалансованого стану. Тому можливості застосування
періодичної кількісно-вартісної моделі потребують до
даткових, більш ґрунтовних наукових досліджень, спря
мованих на її інтеграцію в сучасну економічну теорію. 
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