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Розвиток національної економіки є відображенням всеосяжних 
глобалізаційних процесів, які сприяють мобільності капіталу, інтенсифікації 
зовнішньоекономічних зв’язків і тим самим прискорюють взаємопроникнення й 
зближення регіональних і локальних ринків. Водночас підвищення ризиків 
загострення існуючих суперечностей та виникнення нових кризових явищ у 
світовій економіці призводять до розгортання дестабілізаційних процесів у 
країнах, що розвиваються, до яких відноситься Україна.

Інтеграція України у світовий економічний простір й успішна 
конкуренція з іншими країнами вимагають розв’язання проблем забезпечення 
зовнішньої стійкості національної економіки, що потребує проведення 
виваженої, науково-обґрунтованої макроекономічної політики з метою 
досягнення довгострокового економічного зростання та підвищення добробуту 
населення.

Тому актуальною проблемою у сучасних умовах є поглиблення 
економіко-математичних досліджень та розробка нових сучасних моделей, які 
дадуть змогу описати й проаналізувати тенденції й особливості реакції на 
зовнішньоекономічні шоки, які здійснюють вплив на економічну систему 
країни, та забезпечити прийняття ефективних управлінських рішень в процесі 
реалізації економічної політики щодо забезпечення зовнішньої стійкості 
національної економіки.

На захист автором представлено такі нові наукові результати:
Вперше
1. Запропоновано концепцію моделювання зовнішньої стійкості 

економіки України, що ґрунтується на визначенні особливостей трансмісії 
зовнішніх збурень та включає дослідження її теоретико-методологічних засад, 
формування індикативної системи й розробку економіко-математичних 
моделей для оцінювання впливу зовнішньоекономічних збурень через 
трансмісійні канали та комплексної моделі зовнішньої стійкості економіки,
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впровадження якої дасть змогу забезпечити взаємоузгодженість заходів 
макроекономічної політики щодо досягнення зовнішньої стійкості національної 
економіки та підвищити ефективність її реалізації.

2. Розроблено комплексну неокейнсіанську динамічну стохастичну 
модель загальної рівноваги для України, на основі якої досліджено реакцію 
основних показників функціонування національної економіки на дію 
зовнішньоекономічних шоків та розроблено пропозиції щодо стимулювання 
економічного зростання і забезпечення зовнішньої стійкості національної 
економіки, що створює передумови для підвищення ефективності 
управлінських рішень в процесі реалізації економічної політики.

3. Розроблено динамічні економіко-математичні моделі для визначення 
впливу показників, які характеризують результати функціонування системно 
значимих економік світу, на основні макроекономічні індикатори України на 
основі застосування інструментарію векторних моделей авторегресії, що дало 
змогу визначити імпульсні реакції індексу реального валового внутрішнього 
продукту на зовнішні збурення та з ’ясувати основні напрямки впливу 
зовнішніх шоків на національну економіку, врахування яких при реалізації 
економічної політики забезпечує можливість зменшення або уникнення їх 
негативного впливу.

4. Розроблено економетричні моделі для визначення чутливості темпів 
зростання валового внутрішнього продукту та сальдо рахунку поточних 
операцій в Україні до зміни світових цін на основну експортну продукцію, які 
дали змогу дослідити їх вплив на волатильність динаміки валового 
внутрішнього продукту, що підвищує можливість забезпечення прийняття 
науково-обґрунтованих управлінських рішень щодо стимулювання 
економічного зростання.

Удосконалено
5. Індикативну систему зовнішньої стійкості економіки, яка охоплює 

розширену систему індикаторів та теоретико-методичний підхід до її 
оцінювання, що, на відміну від існуючих, полягає у проведенні статистичного 
аналізу системи індикаторів зовнішньої стійкості економіки, визначенні їх 
порогових персентилей, властивих національній економіці, ймовірнісному 
оцінюванні їх динаміки у результаті впливу збурень, розрахунку ймовірностей 
появи нестійкості для кожного індикатора зовнішньої стійкості економіки та в 
цілому по всій системі індикаторів, впровадження якої дає змогу здійснювати 
моніторинг зовнішньої стійкості економіки України з метою завчасного 
реагування на появу нестійких ситуацій щодо зовнішньоекономічних збурень.

6. Економіко-математичну модель визначення факторів економічного 
зростання в країнах із сировинними економіками, що, на відміну від існуючих, 
ґрунтується на використанні панельної структурної векторної авторегресійної 
моделі взаємовпливу темпів зростання валового національного доходу на одну
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особу, основного капіталу, робочої сили й індексу умов торгівлі з накладенням 
ідентифікуючих обмежень щодо впливу макроекономічних шоків, на підставі 
якої визначено імпульсну реакцію змінних моделі на інкорпоровані внутрішні і 
зовнішні збурення та розроблено пропозиції щодо мінімізації їх негативного 
впливу.

7. Теоретико-методичний підхід до дослідження поведінки рахунку 
поточних операцій України, що полягає у проведенні аналізу його динаміки, 
джерел фінансування дефіциту й емпіричному оцінюванні впливу чинників на 
сальдо поточного рахунку в Україні на основі розробки моделі з марківським 
перемиканням режимів, що дало змогу визначити чинники формування сальдо 
поточного рахунку, ймовірності переходу від одного стану до іншого 
(дефіцитний та профіцитний стани) й очікувані тривалості перебування у 
кожному зі станів, впровадження якого створює підстави для коригування 
макроекономічної політики з метою запобігання поширення кризових явищ в 
економіці України.

Дістали подальшого розвитку
8. Динамічні моделі взаємозалежності темпів зростання валового 

внутрішнього продукту, сальдо рахунку поточних операцій та кількісного і 
цінового індексів умов торгівлі та їх компонент (перманентної та тимчасової), 
що дало змогу оцінити вплив шоків умов торгівлі на динаміку сальдо рахунку 
поточних операцій і валового внутрішнього продукту в Україні та на цій основі 
визначити напрямки забезпечення пришвидшення темпів економічного 
зростання.

9. Економіко-математичні моделі визначення чутливості реального 
валового внутрішнього продукту України до припливу прямих іноземних 
інвестицій, позик банківського сектору, облігацій та інших довгострокових 
боргових цінних паперів на основі застосування інструментарію моделей 
бінарного вибору, за допомогою яких оцінено вплив потоків фінансового 
капіталу на коливання валового внутрішнього продукту та запропоновано 
напрямки зменшення дестабілізаційних наслідків залучення міжнародного 
фінансового капіталу, що дозволить уникнути його негативного впливу в 
процесі забезпечення зовнішньої стійкості економіки України.

10. Категоріальний апарат, який уточнює визначення поняття 
«зовнішня стійкість економіки» у частині здатності економічної системи 
повертатися у стан довгострокової рівноваги внаслідок відхилення від неї під 
впливом несприятливих зовнішньоекономічних збурень за умови стійкості 
рахунку поточних операцій і стаціонарності відношення валового зовнішнього 
боргу та зовнішнього державного і гарантованого державою боргу до валового 
внутрішнього продукту, експорту товарів і послуг та доходів державного 
бюджету.
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3. Аналіз результатів, що винесені на захист
Вперше отримано наступні наукові результати:
3.1. Коротка суть. Запропоновано концепцію моделювання зовнішньої 

стійкості економіки України, в основу якої покладено особливості трансмісії 
зовнішніх збурень.

Наукова новизна полягає в тому, що вперше запропоновано концепцію 
моделювання зовнішньої стійкості економіки України, яка ґрунтується на 
особливостях трансмісії зовнішньоекономічних збурень до національної 
економіки та включає дослідження її теоретико-методологічних засад, 
формування індикативної системи, розробку економіко-математичних моделей 
для оцінювання впливу зовнішньоекономічних збурень через трансмісійні 
канали та комплексної моделі зовнішньої стійкості економіки.

Доведеність. Результат підтверджено теоретичним обґрунтуванням і 
практичною реалізацією розробленого на основі концепції комплексу 
економіко-математичних моделей.

Практичне значення полягає у тому, що запровадження розробленої 
концепції дає змогу забезпечити взаємоузгодженість заходів макроекономічної 
політики щодо досягнення зовнішньої стійкості національної економіки та 
підвищення ефективності її реалізації.

Пріоритетність результату підтверджено публікаціями:
1. Баженова О.В. Моделювання зовнішньої стійкості економіки України : 

монографія. Київ : Каравела, 2017. 392с.
2. Баженова О.В. Концептуальні основи дослідження зовнішньої стійкості 

національної економіки. Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. 
наук. пр. Київ. 2014. Випуск 2(29). С. 258-275.

3. Баженова О.В. Аналіз підходів до оцінювання зовнішньої стійкості 
економіки. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. Київ.
2014. № 6(157). С. 34-40.

4. Баженова О.В. Концептуальні основи моделювання впливу зовнішніх 
збурень за допомогою динамічної стохастичної моделі загальної 
рівноваги. Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. 
2016. Випуск 1(32). С.60-69.

5. Bazhenova O.V. External shocks on economic growth of Ukraine: theoretical 
backgrounds and empirical testing. Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2012. №140. С. 5-8.

6. Баженова О.В. Деякі питання щодо застосування DSGE моделей для
дослідження зовнішньої стійкості економіки. Вдосконалення механізмів 
активізації економічних процесів та формування
конкурентоспроможності національної економіки, регіону, підприємства 
в умовах глобалізації : тези доповідей міжнар. наук.-практ. інтернет-
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експоз. та верб.-дем. конф., м. Ужгород, 20-24 квіт. 2015р., Ужгород,
2015. С. 30-31.

7. Баженова О.В., Чорнодід І.С. Зовнішні шоки: концептуальні засади та 
особливості впливу на економіку України. Парадигмальні зрушення в 
економічній теорії XXI ст. : матер. III міжнар. наук.-практ. конф., м.Київ, 
2-3 лист.2017р., Київ, 2017. С.213-218.

8. Баженова О.В. Особливості моделювання впливу зовнішніх шоків на 
економіку України на основі ОБвЕ моделі. Конкурентоспроможність 
національної економіки : матер. XVI наук.-практ. конф., м.Київ, 7-8 квіт. 
2016 р., Київ, 2016. С. 89-94.
Зауваження до результату.
У концептуальній схемі моделювання зовнішньої стійкості економіки 

України, наведеній на сторінці 147 дисертації, автору варто було б навести 
методи оцінювання розроблених економетричних моделей та зазначити 
програмні засоби, за допомогою яких здійснено їх реалізацію.

3.2.Коротка суть. Розроблено комплексну неокейнсіанську динамічну 
стохастичну модель загальної рівноваги для України з метою дослідження 
реакції основних показників функціонування національної економіки на дію 
зовнішньоекономічних шоків.

Наукова новизна полягає у тому, що розроблена комплексна модель, яка є 
моделлю малої відкритої економіки, включає внутрішній (домашні 
господарства, вітчизняні фірми-виробники й фірми-імпортери, уряд, 
національний банк) та зовнішній сектори та дозволяє дослідити реакцію 
основних показників функціонування національної економіки на дію 
зовнішньоекономічних шоків і сформулювати пропозиції щодо стимулювання 
економічного зростання і забезпечення зовнішньої стійкості національної 
економіки.

Доведеність. Результат підтверджено теоретичним обґрунтуванням і 
практичною реалізацією розробленої моделі.

Практичне значення полягає у створенні передумов для підвищення 
ефективності управлінських рішень в процесі реалізації економічної політики; 
використано у роботі Комітету Верховної Ради України з питань 
інформатизації та зв’язку при підготовці рекомендацій до проведення слухань у 
Комітеті на тему «Цифровий порядок денний для сучасної України» у частині 
посилення зовнішньої стійкості економіки України на основі оцінювання 
реакції основних показників функціонування національної економіки на дію 
зовнішньоекономічних шоків.

Пріоритетність результату підтверджено публікаціями:
1. Баженова О.В. Моделювання зовнішньої стійкості економіки України : 

монографія. Київ : Каравела, 2017. 392с.
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2. Bazhenova О., Bazhenova Yu. Modelling the impact of external shocks on 
economy of Ukraine: DSGE approach. Ekonomika. 2016. Vol.95(1). P. 64-83.

3. Баженова O.B. Дослідження реакції малої відкритої економіки на 
зовнішньоекономічні збурення на основі динамічної стохастичної моделі 
загальної рівноваги. Ефективна економіка: електронне наукове фахове 
видання. 2016. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/
?op=l&z=5239 (дата звернення: 4.03.2017).

4. Баженова О.В. Концептуальні основи моделювання впливу зовнішніх 
збурень за допомогою динамічної стохастичної моделі загальної 
рівноваги. Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр.
2016. Випуск 1(32). С.60-69.

5. Баженова О.В., Черниш Ю.М. Зовнішня державна заборгованість: ризики 
для економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. №5. С. 26- 
33.

6. Баженова О.В. Деякі питання щодо застосування DSGE моделей для 
дослідження зовнішньої стійкості економіки. Вдосконалення механізмів 
активізації економічних процесів та формування
конкурентоспроможності національної економіки, регіону, підприємства 
в умовах глобалізації : тези доповідей міжнар. наук.-практ. інтернет- 
експоз. та верб.-дем. конф., м. Ужгород, 20-24 квіт. 2015р., Ужгород,
2015. С. 30-31.

7. Баженова О.В. Дослідження впливу зовнішньоекономічних збурень на 
економіку України за допомогою динамічної стохастичної моделі 
загальної рівноваги. Світові тенденції та перспективи розвитку 
фінансової системи України: зб. матер, наук.-практ. конф., м.Київ, 29-30 
жовт. 2015 p., Київ, 2015. С. 95-98.

8. Баженова О.В., Черниш Ю.М. Моделювання впливу зовнішньої 
державної заборгованості на економіку України: DSGE підхід. 
Современные информационные технологии в экономике и управлении 
предприятиями, программами и проектами : тез. докл. XIV междунар. 
науч.-практ. конф., Одесса, 8-14 сент. 2016 г., Харьков:, 2016. С. 122-124.

9. Bazhenova О., Krytsun К. The Modigliani-Addo-Brumberg Life-cycle Model: 
Applying to Ukraine’s Economy. Ekonomika. 2013. Vol.92(4). P.73-81. 
Зауваження до результату.
Відзначаючи оригінальність розробленої динамічної стохастичної моделі 

загальної рівноваги економіки України, її детальний опис, проведену лог- 
лінеаризацію і калібрування параметрів (стор.329-360), автору варто було б 
детальніше описати методи оцінювання даної моделі.

3.3. Коротка суть. Розроблено динамічні економіко-математичні моделі 
для дослідження впливу показників, які характеризують результати

6

http://www.economy.nayka.com.ua/


функціонування системно значимих економік світу, на основні 
макроекономічних індикаторів України.

Наукова новизна результату полягає у розробці економіко-математичних 
моделей на основі застосування інструментарію векторних моделей 
авторегресії, які дали змогу дослідити вплив показників, які характеризують 
результати функціонування системно значимих економік світу, на основні 
макроекономічні індикатори України та визначити імпульсні реакції індексу 
реального валового внутрішнього продукту на зовнішньоекономічні збурення.

Доведеність. Результат підтверджено теоретичним обґрунтуванням і 
програмною реалізацією запропонованих моделей.

Практичне значення результату полягає в обґрунтуванні основних 
напрямів впливу зовнішньоекономічних шоків на національну економіку, 
врахування яких при реалізації економічної політики забезпечує можливість 
зменшення або уникнення їх негативного впливу.

Пріоритетність результату підтверджено публікаціями:
1. Баженова О.В. Моделювання зовнішньої стійкості економіки України : 

монографія. Київ : Каравела, 2017. 392с.
2. Баженова О.В. Моделювання впливу системно значимих економік світу 

на динаміку макроекономічних показників України. Вісник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. 
№167. С. 36-43.

3. Баженова О.В., Чорнодід І.С. Емпіричне дослідження зовнішньої 
уразливості зростання економіки України щодо впливу системно 
значимих економік. Світові тенденції та перспективи розвитку 
фінансової системи України : зб. матер. наук.-практ.конф., м.Київ, 30-31 
жовт. 2014 р., Київ, 2014. С. 65-69.

4. Баженова О.В. Іноземний капітал в країні: наслідки для економічного 
зростання в умовах кризи. Проблеми та перспективи розвитку 
національних економік в сучасних умовах : зб. матер. всеукр. наук.-практ. 
конф. з міжнар. уч., м. Вінниця, 9 квіт. 2013р., Тернопіль, 2013. С.86-88. 
Зауваження до результату.
Розроблені векторні моделі авторегресії, які дали змогу дослідити вплив 

показників, що характеризують результати функціонування системно значимих 
економік світу, на основні макроекономічні індикатори національної економіки 
України (стор. 300-309). Однак, не пояснено, яким чином обрано 
макроекономічні показники, включені до цих моделей.

З А. Коротка суть. Розроблено економетричні моделі для дослідження 
впливу зміни світових цін на основну експортну продукцію на темпи зростання 
валового внутрішнього продукту і сальдо рахунку поточних операцій в Україні.
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Наукова новизна результату полягає у розробці комплексу векторних 
моделей авторегресії, що дали змогу дослідити вплив зміни світових цін на 
основну експортну продукцію на темпи зростання валового внутрішнього 
продукту та сальдо рахунку поточних операцій в Україні та визначити їх вплив 
на волатильність динаміки валового внутрішнього продукту.

Доведеність. Результат підтверджено теоретичним обґрунтуванням і 
практичною реалізацією запропонованих динамічних взаємозалежностей.

Практичне значення результату полягає у підвищенні можливості 
забезпечення прийняття науково-обґрунтованих управлінських рішень щодо 
стимулювання економічного зростання.

Пріоритетність результату підтверджено публікаціями:
1. Баженова О.В. Моделювання зовнішньої стійкості економіки України : 

монографія. Київ : Каравела, 2017. 392с.
2. Баженова О.В. Дослідження впливу цінової кон’юнктури на світовому 

ринку сировини на економічне зростання в Україні. Формування ринкових 
відносин в Україні: зб. наук. пр. Київ. 2016. №5(180). С. 3-8.

3. Баженова О.В. Аналіз чутливості економічного зростання в Україні до 
цінової кон’юнктури на світових аграрних ринках. Наукові записки 
НАУКМА. Економічні науки. 2016. Випуск 1. Том 1. С. 17-23.

4. Баженова О.В. Агропромисловий комплекс як один з локомотивів 
економічного зростання в Україні. Соціальна та економічна 
солідарність- український вибір : матеріали міжнар. симпозіуму, м. Київ, 
28 січ. 2016р. Київ, 2016. С.53-54.

5. Баженова О.В. Деякі аспекти дослідження впливу зовнішніх чинників на 
економічне зростання в Україні. Сучасні виклики розвитку світової 
економіки : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19-20 лист. 
2015 р., Київ, 2015. С.31-35.
Зауваження до результату.
Розроблені економетричні моделі для дослідження впливу зміни світових 

цін на основну експортну продукцію, на темпи зростання валового 
внутрішнього продукту і сальдо рахунку поточних операцій в Україні 
(стор. 218-224, 230-234). Але потребує більш детального обґрунтування вибір 
запропонованих методів оцінювання взаємозв’язків між досліджуваними 
змінними моделей.

3.5. Коротка суть. Удосконалено індикативну систему зовнішньої 
стійкості економіки.

Наукова новизна результату полягає у розширенні системи індикаторів та 
формуванні теоретико-методичного підходу до її оцінювання, що, на відміну 
від існуючих, полягає у проведенні статистичного аналізу системи індикаторів 
зовнішньої стійкості економіки, визначенні їх порогових персентилей,
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властивих національній економіці, ймовірнісному оцінюванні їх динаміки у 
результаті впливу збурень, розрахунку ймовірностей появи нестійкості для 
кожного індикатора зовнішньої стійкості економіки та в цілому по всій системі 
індикаторів.

Доведеність. Результат підтверджено теоретичним обґрунтуванням і 
практичною реалізацією запропонованої індикативної системи.

Практичне значення результату полягає у можливості здійснення 
моніторингу зовнішньої стійкості економіки України з метою завчасного 
реагування на появу нестійких ситуацій щодо зовнішньоекономічних збурень; 
використані апаратом Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації при реалізації Програми економічного та соціального розвитку 
міста Києва на 2018-2020 рр.

Пріоритетність результату підтверджено публікаціями:
1. Баженова О.В. Моделювання зовнішньої стійкості економіки України :

монографія. Київ : Каравела, 2017. 392с.
2. Баженова О.В. Аналіз підходів до оцінювання зовнішньої стійкості

економіки. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. Київ.
2014. №6 (157). С. 34-40.
Зауваження до результату.
Автором запропоновано індикативну систему зовнішньої стійкості 

економіки України, що охоплює розширену систему індикаторів та теоретико- 
методичний підхід, на підставі якого здійснено її оцінювання (стор. 150-161). 
Проте, залишається незрозумілим, чому не розроблено теоретико-методичний 
підхід до визначення інтегрального показника зовнішньої стійкості 
національної економіки України та не здійснено його розрахунок.

3.6.Коротка суть. Удосконалено інструментарій визначення факторів 
економічного зростання в країнах із сировинними економіками.

Наукова новизна результату полягає у розробці панельної структурної 
векторної авторегресійної моделі, яка, на відміну від існуючих, враховує 
взаємовплив темпів зростання валового національного доходу на одну особу, 
основного капіталу, робочої сили й індексу умов торгівлі з накладенням 
ідентифікуючих обмежень щодо впливу макроекономічних шоків, на підставі 
якої визначено імпульсну реакцію змінних моделі на інкорпоровані внутрішні і 
зовнішні збурення.

Доведеність. Результат підтверджено теоретичним обґрунтуванням і 
програмною реалізацією запропонованого економетричного інструментарію.

Практичне значення результату полягає у розробці пропозицій щодо 
мінімізації негативного впливу внутрішніх і зовнішніх збурень.

Пріоритетність результату підтверджено публікаціями:

9



1. Баженова О.В. Моделювання зовнішньої стійкості економіки України : 
монографія. Київ : Каравела, 2017. 392с.

2. Баженова О.В. Дослідження факторів динаміки економічного зростання: 
SVAR підхід. Наукові праці НДФІ. 2014. №3(68). С. 57-65.

3. Баженова О.В. Тенденції та перспективи економічного зростання в 
Україні. Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації 
профспілок України. 2016. №1-2. С.З8-44.

4. Баженова О.В., Чорнодід І.С. Генезис чинників та моделей економічного 
зростання. Емерджентні методи для емерджентної економіки : 
монографія / за заг. ред. Соловйова В.М., Кібальник JI.O. Черкаси, 2017. 
С. 221-235.

5. Черняк О., Баженова О., Савченко А. Моделювання трендів економічного 
зростання в Україні. Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних 
соціально-економічних систем : монографія / за ред. О.І. Черняка, 
П.В. Захарченка. Бердянськ, 2015. С.8-30.

6. Баженова О.В. Економічне зростання в Україні: зовнішні чинники та 
можливості. Трансформація зовнішньої політики в Україні в умовах 
нестабільності : матеріали наук.-практ. конф., м.Київ, 31 бер. 2016 р., 
Київ, 2016. С. 76-79.
Зауваження до результату
Панельна структурна векторна авторегресійна модель взаємовпливу 

темпів зростання валового національного доходу на одну особу, основного 
капіталу, робочої сили й індексу умов торгівлі з накладенням ідентифікуючих 
обмежень щодо впливу макроекономічних шоків (стор. 192-200) потребує 
детальнішого обґрунтування в частині вибору інкорпорованих до моделі 
макроекономічних шоків (шок попиту, пропозиції, номінальний шок та шок 
умов торгівлі).

3.7. Коротка суть. Удосконалено теоретико-методичний підхід до 
дослідження поведінки рахунку поточних операцій України.

Наукова новизна результату полягає у запровадженні теоретико
методичного підходу до дослідження поведінки рахунку поточних операцій 
України, який, на відміну від існуючих, охоплює проведення аналізу динаміки 
рахунку поточних операцій України, джерел фінансування дефіциту й 
емпіричне оцінювання впливу чинників на сальдо поточного рахунку в Україні 
на основі розробки моделі з марківським перемиканням режимів, що дало 
змогу визначити чинники формування сальдо поточного рахунку, ймовірності 
переходу від одного стану до іншого (дефіцитний та профіцитний стани) й 
очікувані тривалості перебування у кожному зі станів.

Доведеність результату підтверджено теоретичним обґрунтуванням і 
практичною реалізацією запропонованого підходу.
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Практичне значення результату полягає у створенні підстав для 
коригування макроекономічної політики з метою запобігання поширення 
кризових явищ в економіці України.

Пріоритетність результату підтверджено публікаціями:
1. Баженова О.В. Моделювання зовнішньої стійкості економіки України : 

монографія. Київ : Каравела, 2017. 392с.
2. Баженова О.В. Еволюція підходів до аналізу та моделювання поведінки 

рахунку поточних операцій платіжного балансу країн. Актуальні 
проблеми прогнозування розвитку економіки України : монографія / за 
ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. Бердянськ, 2017. С.186-198.

3. Баженова О.В. Оцінювання стійкості дефіциту рахунку поточних 
операцій України: сучасні тренди. Бізнес-Інформ. 2017. №5. С. 170-177.

4. Bazhenova, О. The current account, stabilization policy implementation and 
ensuring the external sustainability of economy. Alternative Economic System: 
Solidarity Economy fo r  Ukraine : intern, seien, conf., Kyiv, 2-3July, 2015. 
Kyiv, 2015. P. 75-76.

5. Баженова О.В. Міжчасовий підхід до аналізу рахунку поточних операцій 
платіжного балансу як трансмісійного каналу передачі економічних 
збурень. Математическое моделирование процессов в экономике и 
управлении проектами и программами (ММП-2015) : труды междунар. 
науч.-практ. конф., г.Коблево, 14-20 сент. 2015г., Харьков, 2015. С. 13-16.

6. Баженова О.В. Аналіз джерел покриття дефіциту поточного рахунку 
України: аспекти зовнішньої стійкості. Математичне моделювання 
процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2017): 
праці міжнар. наук.-практ. конф., м.Коблево, 12-15 вер. 2017р., Харків, 
2017. С .19-20.

7. Bazhenova О. Analysis of external sustainability in Ukraine: current account 
aspects. Regional Innovations. 2017. №3. P. 61-65.
Зауваження до результату.
Детально не обґрунтовано вибір інструментарію економетричної моделі з 

марківським перемиканням режимів для визначення чинників, що впливають 
на формування сальдо поточного рахунку в Україні, розширення аналізу 
результатів моделювання (стор.276-279), а також визначення станів поточного 
рахунку.

3.8. Коротка суть. Дістали подальшого розвитку динамічні моделі 
взаємозалежності темпів зростання валового внутрішнього продукту, сальдо 
рахунку поточних операцій та кількісного і цінового індексів умов торгівлі та їх 
компонент (перманентної та тимчасової).

Наукова новизна результату полягає у розробці комплексу векторних 
моделей авторегресії, які, на відміну від існуючих, дають змогу оцінити вплив
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шоків умов торгівлі на динаміку сальдо рахунку поточних операцій і валового 
внутрішнього продукту в Україні.

Доведеність. Результат підтверджено теоретичним обґрунтуванням і 
практичною реалізацією розроблених моделей.

Практичне значення результату полягає у визначенні напрямків 
забезпечення пришвидшення темпів економічного зростання.

Пріоритетність результату підтверджено публікаціями:
1. Баженова О.В. Моделювання зовнішньої стійкості економіки України : 

монографія. Київ : Каравела, 2017. 392с.
2. Баженова О.В. Моделювання впливу шоків умов торгівлі на економічне 

зростання в Україні. Наукові записки НАУКМА. Економічні науки. 2015. 
Т.172. С. 3-8.

3. Баженова О.В. Збурення умов торгівлі та динаміка економічного 
розвитку: емпіричні докази трансмісії. Математическое моделирование 
процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП- 
2014) : труды междунар. науч.-практ. конф., г.Коблево, 16-21 сент. 2014г., 
Харьков, 2014. С.26-30.

4. Баженова О.В. Ефект Харбергера-Лаурсена-Метцлера: реалії в Україні. 
Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні 
підприємствами, програмами та проектами : тези доп. XII міжнар. 
наук.-практ. конф., м.Харків, 8-12 вер. 2014 р., Харків, 2014. С. 15-16.

5. Баженова О.В., Чорнодід І.С. Зовнішні шоки: концептуальні засади та 
особливості впливу на економіку України. Парадигмальні зрушення в 
економічній теоріїXXI ст. : матер. III міжнар. наук.-практ. конф., м.Київ, 
2-3 лист.2017р., Київ, 2017. С. 213-218.
Зауваження до результату.
У побудованих динамічних моделях взаємозалежності темпів зростання 

валового внутрішнього продукту, сальдо рахунку поточних операцій та 
кількісного і цінового індексів умов торгівлі та їх компонент (стор. 200-214) 
потребує детальнішого обґрунтування важливість дослідження впливу шоків 
умов торгівлі на національну економіку, а також вибір саме кількісного і 
цінового індексів умов торгівлі.

3.9. Коротка суть. Дістали подальшого розвитку економіко-математичні 
моделі визначення чутливості реального валового внутрішнього продукту 
України до припливу прямих іноземних інвестицій, позик банківського сектору, 
облігацій та інших довгострокових боргових цінних паперів.

Наукова новизна результату полягає у розробці моделей бінарного 
вибору, за допомогою яких оцінено вплив потоків фінансового капіталу на 
коливання валового внутрішнього продукту.

Доведеність. Результат підтверджено теоретичним обґрунтуванням і
12



практичною реалізацією розроблених моделей.
Практичне значення результату полягає у формуванні напрямків 

зменшення дестабілізаційних наслідків залучення міжнародного фінансового 
капіталу, що дозволить уникнути його негативного впливу в процесі 
забезпечення зовнішньої стійкості економіки України.

Пріоритетність результату підтверджено публікаціями:
1. Баженова О.В. Моделювання зовнішньої стійкості економіки України : 

монографія. Київ : Каравела, 2017. 392с.
2. Баженова О.В. Теоретичні та практичні аспекти впливу іноземного 

капіталу на волатильність економічного зростання в Україні. Економіка 
та держава. 2014. №11. С. 36-40.

3. Баженова О.В., Черниш Ю.М. Акумулювання зовнішнього державного 
боргу України: сподівання на зростання економіки чи занепад (емпіричні 
аспекти). Бізнес-Інформ. 2017. №3. С. 237-242.

4. Баженова Е.В. Приток иностранного капитала: риски для внешней 
устойчивости экономики Украины. Наука и бизнес: синергетическая 
модель в контуре активизации хоздоговорной деятельности в области 
экономики и управления : материалы междунар. наук.-практ. конф., 
г. Брянск, 9-10 окт. 2013г., Брянск, 2013. С. 297-303.

5. Баженова О.В. Іноземний капітал в країні: наслідки для економічного 
зростання в умовах кризи. Проблеми та перспективи розвитку 
національних економік в сучасних умовах : зб. матер, всеукр. наук.-практ. 
конф. з міжнар. уч., м. Вінниця, 9 квіт. 2013р., Тернопіль, 2013. С.86-88. 
Зауваження до результату.
Для економіко-математичних моделей визначення чутливості реального 

валового внутрішнього продукту України до припливу прямих іноземних 
інвестицій, позик банківського сектору, облігацій та інших довгострокових 
боргових цінних паперів (стор. 292-296) потребує пояснення, чому було обрано 
саме інструментарій моделей бінарного вибору для їх оцінювання.

3.10. Коротка суть. Дістав подальшого розвитку категоріальний апарат, 
який уточнює визначення поняття «зовнішня стійкість економіки»

Наукова новизна результату полягає в уточненні визначення поняття 
«зовнішня стійкість економіки» у частині здатності економічної системи 
повертатися у стан довгострокової рівноваги внаслідок відхилення від неї під 
впливом несприятливих зовнішньоекономічних збурень за умови стійкості 
рахунку поточних операцій і стаціонарності відношення валового зовнішнього 
боргу та зовнішнього державного і гарантованого державою боргу до валового 
внутрішнього продукту, експорту товарів і послуг та доходів державного 
бюджету.

Доведеність. Результат підтверджено теоретичним обґрунтуванням.
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Практичне значення результату полягає у визначенні основних напрямів 
макроекономічної політики щодо забезпечення зовнішньої стійкості 
національної економіки України.

Пріоритетність результату підтверджено публікаціями:
1. Баженова О.В. Моделювання зовнішньої стійкості економіки України : 

монографія. Київ : Каравела, 2017. 392с.
2. Баженова О.В. Концептуальні основи дослідження зовнішньої стійкості 

національної економіки. Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. 
наук. пр. Київ. 2014. Випуск 2(29). С. 258-275.

3. Баженова О.В. Теоретичні засади дослідження питань стійкості 
економіки. Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації 
профспілок України. 2014. №1(69). С.6-14.

4. Bazhenova O.V. External shocks on economic growth of Ukraine: theoretical 
backgrounds and empirical testing. Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2012. №140. С. 5-8. 
Зауваження до результату.
У дисертації недостатньо уваги приділено обґрунтуванню вибору якорів 

макроекономічної політики в контексті забезпечення зовнішньої стійкості 
національної економіки України (стор. 141-146), зокрема відношень валового 
зовнішнього боргу та зовнішнього державного і гарантованого державою боргу 
до валового внутрішнього продукту, експорту товарів і послуг та доходів 
державного бюджету.

4. Теоретична цінність та практична значущ ість наукових
результатів

Науково-практичне значення результатів проведеного дослідження 
полягає перш за все в тому, що воно є прикладним, точним та спрямованим на 
розробку комплексу економіко-математичних моделей зовнішньої стійкості 
національної економіки України, що є основою для обґрунтування та прийняття 
виважених управлінських рішень щодо запровадження заходів, спрямованих на 
стимулювання економічного зростання та забезпечення зовнішньої стійкості 
національної економіки України.

Висновки та пропозиції дисертаційної роботи використовуються у роботі 
Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку при 
підготовці рекомендацій до проведення слухань у Комітеті на тему «Цифровий 
порядок денний для сучасної України» у частині посилення зовнішньої 
стійкості економіки України в контексті пришвидшення темпів економічного 
зростання на основі оцінювання реакції основних показників функціонування 
національної економіки на дію зовнішньоекономічних шоків. Результати 
дисертаційної роботи в частині розробки теоретико-методичного забезпечення 
оцінювання системи індикаторів, що включає їх економіко-статистичний
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аналіз, розрахунок порогових персентилей та ймовірнісне оцінювання їх 
динаміки в результаті впливу збурень впроваджено у діяльність управління з 
питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку 
та муніципальної безпеки апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації). Основні результати та пропозиції 
дисертаційної роботи в частині розробки інструментарію оцінювання 
зовнішньої стійкості використані апаратом Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації при реалізації Програми економічного та соціального 
розвитку міста Києва на 2018-2020 pp. Практичні рекомендації, розробки та 
пропозиції автора було використано Міжнародним центром перспективних 
досліджень в процесі реалізації проекту «Приховані тригери економічного 
зростання в країнах Вишеградської четвірки та в Україні» в частині проведеної 
оцінки впливу збалансованості рахунку поточних операцій платіжного балансу 
та стійкості зовнішнього боргу на зовнішню стійкість економіки України. 
Основні результати дисертаційної роботи в частині аналізу боргової стійкості 
України та оцінки її впливу на економічне зростання використано НГО «Дім 
демократії» при розробці соціально-економічного дослідження «Україна у 
фокусі». Основні положення та рекомендації, обґрунтовані в дисертації, 
використовуються у навчальному процесі на економічному факультеті 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка при викладанні 
навчальних дисциплін «Моделювання макроекономічних процесів», 
«Прикладна економетрика» та «Соціально-економічна безпека». Теоретичні та 
практичні положення дисертаційної роботи апробовані та використовуються у 
навчальному процесі на факультеті економічних наук Національного 
Університету «Києво-Могилянська Академія» при викладанні навчальних 
дисциплін «Макро- та мікроекономічне моделювання» та «Економетрика та 
моделювання економічної динаміки».

5. Аналіз публікацій та повноти відображення результатів у
авторефераті

За темою дисертації опубліковано 47 наукових праць: одноосібна 
монографія та розділи у трьох колективних монографіях, 22 статті у наукових 
фахових виданнях (зокрема, 13 публікацій у наукових періодичних виданнях 
інших держав та виданнях України, що включені до міжнародних 
наукометричних баз), 21 публікація за матеріалами конференцій.

Основні положення та результати дослідження були представлені на 
міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, 
зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 
молодих вчених «Економічна глобалізація: сучасні тенденції розвитку
світового господарства» (27-28 березня 2008 p., м. Київ), International
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Conference «Economic Transformation of Central and Eastern European Countries» 
(19-20 вересня 2008 p., м. Вільнюс, Литва), Міжнародній науково-практичній 
конференції «Глобальні виклики та політика Європейського Союзу -  наслідки 
для нових членів» (25-26 вересня 2009 р., м. Вроцлав, Польща), Міжнародній 
науково-практичній конференції «Світові тенденції та перспективи розвитку 
фінансової системи України» (2011, 2013-2015, 2017 pp., м. Київ), Міжнародній 
науково-практичній конференції «Глобальні виклики економічній теорії та 
практиці країн Центральної та Східної Європи» (12-13 жовтня 2012 p., м. Київ), 
Міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентний розвиток 
підприємництва в Україні» (22-23 листопада 2012 р., м. Київ), Міжнародній 
науковій конференції «Проблеми сталого розвитку суспільства за умов 
глобальних трансформацій» (20-21 лютого 2013р., м. Київ), Всеукраїнській 
науково-практичній конференції з міжнародною участю «Проблеми та 
перспективи розвитку національних економік в сучасних умовах» (9 квітня 
2013 р., м. Вінниця), Міжнародній науково-практичній конференції 
«Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика» (29- 
30 травня 2013 р., м. Луцьк), Міжнародній науково-практичній конференції 
«Наука и бизнес: синергетическая модель в контуре активизации
хоздоговорной деятельности в области экономики и управления» (9-10 жовтня 
2013 р., м. Брянськ), Міжнародній науковій конференції «Людський капітал в 
умовах трансформації українського суспільства» (26-27 березня 2014 р., 
м. Київ), Міжнародній науково-практичній конференції «Конкуренто
спроможність національної економіки» (2014, 2016, 2017 рр., м. Київ), XII 
Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні 
технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами й проектами» 
(2014, 2016 рр., м. Харків, м. Одеса), Міжнародній науково-практичній
конференції «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні 
інноваційними проектами» (2013, 2014 рр., м. Алушта, м. Коблево),
Міжнародній науково-практичній Інтернет-експозиційній та вербально- 
демонстраційній конференції «Вдосконалення механізмів активізації 
економічних процесів та формування конкурентоспроможності національної 
економіки, регіону, підприємства в умовах глобалізації» (20-24 квітня 2015 p., 
м. Ужгород), експертному круглому столі “Фіскальні правила: міжнародний 
досвід та рекомендації для України” (2 червня 2015 р., м. Київ), 3rd International 
Scientific Conference «Alternative economic system: solidarity economy for 
Ukraine» (2-3 липня 2015 p., м. Київ), Міжнародній науково-практичній 
конференції «Прогнозування соціально-економічних процесів» (2015, 2017, 
2018 рр., м. Бердянськ), Міжнародній науково-практичній конференції 
«Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і 
програмами» (2015, 2016, 2017 рр., м. Коблево), Міжнародній науково- 
практичній конференції «Сучасні виклики розвитку світової економіки» (19-20
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листопада 2015р., м. Київ), International symposium «Social and Solidarity 
Economy -  Ukrainian Option» (28 січня 2016p., м. Київ), Науково-практичній 
конференції «Трансформація зовнішньої політики в Україні в умовах 
нестабільності» (31 березня 2016р., м. Київ), Міжнародній конференції «Мега- 
тренди світового розвитку та економічні перспективи України» (30 червня 2016 
p., м. Київ), Шостій Міжнародній науково-практичній конференції 
«Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» (24-26 
травня 2017 p., м. Одеса), III Міжнародній науково-практичній конференції 
«Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст.» (2-3 листопада 2017 p., 
м. Київ), International Conférence «Investment policies: New Models, New Markets, 
New Practical Stratégies» (15-16 листопада 2017 p., м. Париж, Франція), 
6th International Workshop on Information Technologies in Economie Research 
(14 травня 2018 p., м. Київ), The 3rd International Conférence on Actual Economie 
and Social Problems in Modem Globalization (30 червня -1 липня 2018 p., 
м. Тбілісі, Грузія) та ін.

Обсяг наукових праць та їхня кількість відповідають вимогам 
Міністерства освіти і науки України стосовно публікацій основного змісту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Автореферат достатньо повно та адекватно відображає зміст дисертації.
У дисертаційній роботі на здобуття наукового ступеня доктора наук не 

використано результатів кандидатської дисертації Баженової О.В.

6. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації
Оцінюючи в цілому достатній рівень розробки теоретико-методологічних 

і методичних положень, практичних рекомендацій, обґрунтованість наукових 
висновків та пропозицій, вважаю за необхідне відзначити наступні зауваження:

1. Не знижуючи цінності положень, винесених здобувачем на захист, 
вважаю, що у назві теми дисертації відсутнім є акцент на розроблених моделях 
зовнішньої стійкості національної економіки України, так як ключові слова, що 
визначають спеціальність 08.00.11 -  математичні методи, моделі та 
інформаційні технології в економіці віднесено на другий план.

2. У концептуальній схемі моделювання зовнішньої стійкості економіки 
України, наведеній на сторінці 147 дисертації, автору варто було б навести 
методи оцінювання розроблених економетричних моделей та зазначити 
програмні засоби, за допомогою яких здійснено їх реалізацію.

3. Відзначаючи оригінальність розробленої динамічної стохастичної 
моделі загальної рівноваги економіки України, її детальний опис, проведену 
логлінеаризацію і калібрування параметрів (стор.329-360), автору варто було б 
детальніше описати методи оцінювання даної моделі.

4. Розроблені векторні моделі авторегресії, які дали змогу дослідити 
вплив показників, що характеризують результати функціонування системно
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значимих економік світу, на основні макроекономічні індикатори національної 
економіки України (стор. 300-309). Однак, не пояснено, яким чином обрано 
макроекономічні показники, включені до цих моделей.

5. Розроблені економетричні моделі для дослідження впливу зміни 
світових цін на основну експортну продукцію, на темпи зростання валового 
внутрішнього продукту і сальдо рахунку поточних операцій в Україні 
(стор. 218-224, 230-234). Але потребує більш детального обґрунтування вибір 
запропонованих методів оцінювання взаємозв’язків між досліджуваними 
змінними моделей.

6. Автором запропоновано індикативну систему зовнішньої стійкості 
економіки України, що охоплює розширену систему індикаторів та теоретико- 
методичний підхід, на підставі якого здійснено її оцінювання (стор. 150-161). 
Проте, залишається незрозумілим, чому не розроблено теоретико-методичний 
підхід до визначення інтегрального показника зовнішньої стійкості 
національної економіки України та не здійснено його розрахунок.

7. Панельна структурна векторна авторегресійна модель взаємовпливу 
темпів зростання валового національного доходу на одну особу, основного 
капіталу, робочої сили й індексу умов торгівлі з накладенням ідентифікуючих 
обмежень щодо впливу макроекономічних шоків (стор. 192-200) потребує 
детальнішого обґрунтування в частині вибору інкорпорованих до моделі 
макроекономічних шоків (шок попиту, пропозиції, номінальний шок та шок 
умов торгівлі).

8. Детально не обґрунтовано вибір інструментарію економетричної 
моделі з марківським перемиканням режимів для визначення чинників, що 
впливають на формування сальдо поточного рахунку в Україні, розширення 
аналізу результатів моделювання (стор.276-279), а також визначення станів 
поточного рахунку.

9. У побудованих динамічних моделях взаємозалежності темпів 
зростання валового внутрішнього продукту, сальдо рахунку поточних операцій 
та кількісного і цінового індексів умов торгівлі та їх компонент (стор. 200-214) 
потребує детальнішого обґрунтування важливість дослідження впливу шоків 
умов торгівлі на національну економіку, а також вибір саме кількісного і 
цінового індексів умов торгівлі.

10. Для економіко-математичних моделей визначення чутливості 
реального валового внутрішнього продукту України до припливу прямих 
іноземних інвестицій, позик банківського сектору, облігацій та інших 
довгострокових боргових цінних паперів (стор. 292-296) потребує пояснення, 
чому було обрано саме інструментарій моделей бінарного вибору для їх 
оцінювання.

11. У дисертації недостатньо уваги приділено обґрунтуванню вибору 
якорів макроекономічної політики в контексті забезпечення зовнішньої
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стійкості національної економіки України (стор. 141-146), зокрема відношень 
валового зовнішнього боргу та зовнішнього державного і гарантованого 
державою боргу до валового внутрішнього продукту, експорту товарів і послуг 
та доходів державного бюджету.

Однак наведені зауваження не знижують цінності положень, винесених 
здобувачем на захист, і загальної високої оцінки дисертаційної роботи.

7. Загальний висновок по дисертації
Дисертаційна робота Баженової О. В. на тему «Зовнішня стійкість 

економіки України: теорія і практика моделювання» є цілісним, самостійним, 
логічним і завершеним науковим дослідженням, виконаним на належному 
теоретичному та фаховому рівнях. Автореферат дисертації відображає усі 
положення, що захищаються.

За своїм змістом дисертаційна робота Баженової О. В. на тему «Зовнішня 
стійкість економіки України: теорія і практика моделювання» відповідає 
вимогам МОН України та пп. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових 
ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 
24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
України № 656 від 19.08.2015 р. та №1159 від 30.12.2015 р.), а її автор -  
Баженова Олена Володимирівна -  заслуговує присудження наукового ступеня 
доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.11 -  математичні методи, 
моделі та інформаційні технології в економіці.

Офіційний опонент:
Директор Навчально-наукового інституту 
інноваційних технологій управління 
Вищого навчального закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі 
член-кореспондент НАН України, 
доктор економічних наук, професор
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ВІДГУК  

ОФ ІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

на дисертаційну роботу Баженової Олени Володимирівни  

на тему: «Зовніш ня стійкість економіки України: теорія і прак-

подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

за спеціальністю 08.00.11 -  математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в економіці

1. Актуальність обраної теми та її  зв’язок з науковими програ

мами.

В умовах нестабільності розвитку світової економіки, яка має безпо

середній вплив на соціально-економічну ситуацію в Україні внаслідок її 

відкритості та залежності від зовнішньої конкурентоспроможності, необ

хідним є забезпечення зовнішньої стійкості національної економіки та дос

лідження ефектів від дії зовнішньоекономічних збурень на економічну си

стему країни в цілому та волатильність окремих її складових.

Передумовою проведення ефективної науково-обґрунтованої еконо

мічної політики щодо забезпечення зовнішньої стійкості економіки Украї

ни є розробка економіко-математичних моделей, які сприятимуть створен

ню дієвих механізмів використання можливостей світової економіки, фор

муванню потенціалу для переходу до інтенсивного зростання та впрова

дженню заходів державного регулювання й управління розвитком націона

льної економіки. Тому дослідження, які відображають і поглиблюють тео

ретичні та практичні аспекти моделювання зовнішньої стійкості економіки 

України, є актуальними і цінними з наукового погляду. Зокрема, серед ба

гатьох потужних засобів дослідження економічного зростання країни про

відну роль відіграють як економетричні моделі, так і динамічні стохастичні

тика моделювання»,

моделі загальної рівноваги.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного унічяп/мнєту 
 імені Тараса Шевченка



Тому з метою розробки економічної політики, спрямованої на змен

шення зовнішньої уразливості національної економіки, насамперед в пері

оди спадів світової економіки, актуальним є всебічне дослідження та роз

робка методології моделювання зовнішньої стійкості економіки України. З 

огляду на це тема дисертаційної роботи Баженової Олени Володимирівни є 

актуальною та цінною.

Обравши метою роботи формування теоретико-методологічних засад 

моделювання та розробку комплексу економіко-математичних моделей зо

внішньої стійкості економіки України, дисертантом було поставлено та 

розв’язано комплекс завдань, до головних з яких слід віднести: розкриття 

теоретичних засад дослідження економічного зростання в Україні як осно

ви забезпечення зовнішньої стійкості національної економіки; узагальнен

ня теоретико-методологічних основ зовнішньої стійкості економіки; роз

робку концепції моделювання зовнішньої стійкості економіки на підґрунті 

дослідження особливостей трансмісії зовнішніх збурень та їх прояву в Ук

раїні; оцінювання зовнішньої стійкості економіки України; удосконалення 

методу визначення основних факторів економічного зростання у країнах із 

сировинними економіками на основі розробки панельної структурної век

торної моделі авторегресії; розробку динамічних економіко-математичних 

моделей для дослідження впливу індексів умов торгівлі на темпи зростан

ня сальдо рахунку поточних операцій і валового внутрішнього продукту в 

Україні; розробку економіко-математичних моделей для визначення чут

ливості економічного зростання в Україні до зміни цінової кон’юнктури на 

світових сировинних ринках; розробку моделі для дослідження чутливості 

реального валового внутрішнього продукту до припливу потоків фінансо

вого капіталу; розробку економіко-математичних моделей для оцінювання 

впливу показників, що характеризують результати функціонування систе

мно значущих економік світу, на основні макроекономічні індикатори в 

Україні; розробку комплексної моделі зовнішньої стійкості економіки Ук

раїни на підставі застосування інструментарію динамічних стохастичних



моделей загальної рівноваги та на її основі дослідження впливу зовнішньо

економічних шоків на національну економіку; розробку пропозицій щодо 

забезпечення зовнішньої стійкості економіки України на основі запропо

нованого комплексу економіко-математичних моделей.

Визначене коло завдань є достатньо повним для досягнення мети до

слідження. У роботі представлене їх послідовне розкриття, у результаті чо

го отримано результати, які складають наукову новизну дисертації. Усі ре

зультати проведеного дослідження теоретично обґрунтовані і доведені до 

практичної реалізації, що дає підставу зробити висновок про наявність 

предмету публічного захисту основних положень дисертації.

Дисертаційна робота у частині моделювання зовнішньої стійкості 

економіки України є складовою науково-дослідних робіт економічного фа

культету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 

№11БФ040-01 «Модернізація економіки України на засадах сталого соціа

льно-економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» (реєст

раційний номер 011Ш006456), №16БФ040-01 «Макроекономічна стратегія 

реалізації європейського вектору економічного розвитку України: концеп

туальні засади, виклики, протиріччя» (реєстраційний номер 0116Ш04822), 

в яких автор брала участь як виконавець.

Сукупність теоретико-методологічних положень, моделей та резуль

татів, поданих у дисертації, дозволяє стверджувати, що її виконання є важ

ливою складовою частиною цих науково-дослідницьких робіт.

2. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій дисертаційного дослідження.

Наукові положення, моделі, результати та висновки, що містяться у 

дисертації і винесені на захист, є обґрунтованими. Ознайомлення з дисер

тацією, авторефератом і публікаціями за темою дослідження дозволяє 

стверджувати, що отримані наукові результати, висновки та рекомендації 

дослідження базуються на ретельному поглибленому дослідженні теорети-



ко-методологічних основ зовнішньої стійкості економіки та економічного 

зростання в Україні як основи її забезпечення; тенденцій світової економі

ки в розрізі глобальних дисбалансів; поведінки рахунку поточних операцій 

платіжного балансу України як основного каналу трансмісії зовнішньо

економічних збурень; узагальненні значного обсягу наукових праць у галу

зях теорії економетричного моделювання та побудови динамічних стохас- 

тичних моделей загальної рівноваги; опрацюванні значної кількості стати

стичного матеріалу. Автором чітко визначено мету, об’єкт та предмет ди

сертаційної роботи, а також сукупність завдань для їх досягнення.

Обґрунтованість наукових результатів, положень, висновків і реко

мендацій, сформульованих у дисертаційній роботі О. В. Баженової, забез

печена використанням сучасного потужного інструментарію економетрич

ного моделювання та побудови і аналізу динамічних стохастичних моде

лей загальної рівноваги.

Зокрема, у розв’язанні поставлених у дисертації завдань автором ви

користано методи моделювання на підставі векторних моделей авторегре- 

сії, панельних структурних векторних моделей авторегресії; моделей з ма- 

рківським перемиканням режимів; моделей бінарного вибору, методів по

будови і аналізу динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги.

Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних і за

рубіжних вчених-економістів, статистичні дані Державної служби статис

тики України, Національного банку України, Міжнародного Валютного 

фонду, Світового банку, UNCTAD, періодичні видання, а також матеріали 

вітчизняних і зарубіжних організацій.

Достовірність і надійність результатів дослідження підтверджується 

їх апробацією на міжнародних і всеукраїнських наукових та науково- 

практичних конференціях, а також публікаціями у наукових виданнях, які 

відповідають змісту дисертації і досить повно характеризують найбільш 

важливі її положення.

За своєю структурою, обсягом та оформленням дисертація відповідає



вимогам МОН України до докторських дисертацій. Аналіз дисертаційної 

роботи, розроблених та представлених у ній наукових положень та реко

мендацій, дозволяє зробити висновок про достатній ступінь їх обґрунтова

ності та достовірності згідно встановлених вимог та відповідність дисерта

ції здобувача спеціальності 08.00.11 -  математичні методи, моделі та інфо

рмаційні технології в економіці.

3. Наукова новизна наукових положень, висновків та резуль-
•  • • •  татів, одержаних у дисертації.

У дисертаційній роботі вперше запропоновано концепцію моделю

вання зовнішньої стійкості економіки України на підставі дослідження 

особливостей трансмісії зовнішньоекономічних збурень, що охоплює дос

лідження її теоретико-методологічних засад, оцінку зовнішньої стійкості й 

розробку економіко-математичних моделей для оцінювання впливу зовні

шньоекономічних збурень через трансмісійні канали та комплексної моде

лі зовнішньої стійкості економіки. Впровадження запропонованої концеп

ції дасть змогу забезпечити взаємоузгодженість заходів макроекономічної 

політики щодо досягнення зовнішньої стійкості національної економіки та 

підвищити ефективність її реалізації (стор. 146-150).

Істотне місце у роботі відводиться дослідженню впливу зовнішньо

економічних збурень на основні показники функціонування національної 

економіки та розробці відповідного інструментарію на підставі побудови 

динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги. Розроблена автором 

комплексна модель дала змогу сформувати пропозиції щодо стимулювання 

економічного зростання і забезпечення зовнішньої стійкості національної 

економіки, що створює передумови для підвищення ефективності управ

лінських рішень в процесі реалізації економічної політики (стор. 329-366).

У роботі вперше розроблено комплекс динамічних економіко- 

математичних моделей для визначення впливу показників, які характери

зують результати функціонування системно значимих економік світу, на



основні макроекономічні індикатори України на основі застосування ін

струментарію векторних моделей авторегресії. Наукова новизна даного 

підходу полягає у побудові інструментарію, який дав змогу визначити ім

пульсні реакції індексу реального валового внутрішнього продукту на зов

нішні збурення, чинники його волатильності та з ’ясувати основні напрям

ки впливу зовнішніх шоків на національну економіку. Це дозволить забез

печити можливість зменшення або уникнення їх негативного впливу (стор. 

296-309).

Досить переконливо виглядає запропонований інструментарій дослі

дження динамічного взаємозв’язку між темпами зростання валового внут

рішнього продукту і сальдо рахунку поточних операцій в Україні та світо

вими цінами на основну експортну продукцію. Автором вперше розробле

но економетричні моделі, за результатами яких визначено чутливість тем

пів зростання валового внутрішнього продукту і сальдо рахунку поточних 

операцій в Україні до зміни зазначених цін та їх вплив на волатильність 

динаміки валового внутрішнього продукту (стор.218-224, 230-234).

У процесі дослідження факторів економічного зростання автором 

удосконалено інструментарій визначення факторів економічного зростання 

в країнах із сировинними економіками. На відміну від наявного, запропо

нований економіко-математичний апарат дослідження ґрунтується на ви

користанні панельної структурної векторної авторегресійної моделі взає

мовпливу темпів зростання валового національного доходу на одну особу, 

основного капіталу, робочої сили й індексу умов торгівлі з накладенням 

ідентифікуючих обмежень щодо впливу макроекономічних шоків. На підс

таві запропонованої економіко-математичної моделі визначено імпульсну 

реакцію темпів зростання валового національного доходу на одну особу, 

основного капіталу, робочої сили й індексу умов торгівлі на інкорпоровані 

внутрішні і зовнішні збурення (шок попиту, пропозиції, номінальний шок і 

шок умов торгівлі) та розроблено пропозиції щодо мінімізації їх негатив

ного впливу (стор. 192-200).



У дисертаційній роботі в процесі оцінювання зовнішньої стійкості 

економіки України удосконалено її індикативну систему. На відміну від 

існуючих, вона охоплює розширену систему індикаторів та теоретико- 

методичний підхід до її оцінювання. Відповідно до даного підходу перед

бачається статистичний аналіз системи індикаторів зовнішньої стійкості 

економіки, визначення їх порогових персентилей, властивих національній 

економіці, ймовірнісне оцінювання їх динаміки у результаті впливу збу

рень, розрахунок ймовірностей появи нестійкості для кожного індикатора 

зовнішньої стійкості економіки та в цілому по всій системі індикаторів. 

Запровадження індикативної системи зовнішньої стійкості економіки Ук

раїни дає змогу здійснювати її моніторинг для забезпечення вчасного реа

гування на появу нестійких ситуацій щодо зовнішньоекономічних збурень 

(стор. 150-161).

Для дослідження поведінки сальдо рахунку поточних операцій Укра

їни у дисертації запропоновано теоретико-методичний підхід. Особливістю 

даного підходу є проведення як аналізу динаміки рахунку поточних опера

цій, так і джерел фінансування його дефіциту. Крім того, він передбачає 

емпіричне оцінювання впливу чинників на сальдо поточного рахунку в 

Україні на основі розробки моделі з марківським перемиканням режимів. 

Це дало змогу визначити періоди стійкості/нестійкості дефіциту поточного 

рахунку, чинники формування сальдо поточного рахунку, ймовірності пе

реходу від одного стану до іншого (дефіцитний та профіцитний стани) й 

очікувані тривалості перебування у кожному зі станів. Практичне запрова

дження теоретико-методичного підходу до дослідження поведінки рахунку 

поточних операцій України створює підстави для коригування макроеко

номічної політики з метою запобігання поширення кризових явищ в націо

нальній економіці (стор.263-279).

Для визначення чутливості реального валового внутрішнього проду

кту України до припливу прямих іноземних інвестицій, позик банківського 

сектору, облігацій та інших довгострокових боргових цінних паперів авто



ром запропоновано економіко-математичний інструментарій на основі за

стосування інструментарію моделей бінарного вибору (стор.292-296). Це 

дало змогу оцінити вплив потоків фінансового капіталу на коливання ва

лового внутрішнього продукту в Україні. За результатами моделювання 

визначено суттєву залежність коливань реального ВВП від припливу іно

земного капіталу в банківський сектор та запропоновано напрямки змен

шення дестабілізаційних наслідків залучення міжнародного фінансового 

капіталу, що дозволить уникнути його негативного впливу в процесі забез

печення зовнішньої стійкості економіки України.

Наукову і практичну цінність мають розроблені й обґрунтовані авто

ром динамічні моделі взаємозалежності темпів зростання валового внутрі

шнього продукту, сальдо рахунку поточних операцій та кількісного і ціно

вого індексів умов торгівлі та їх компонент (перманентної та тимчасової). 

На основі запропонованого економетричного інструментарію оцінено 

вплив шоків умов торгівлі на динаміку сальдо рахунку поточних операцій і 

валового внутрішнього продукту в Україні. Результати моделювання підт

вердили наявність ефекту Харбергера-Лаурсена-Метцлера у моделях із 

урахуванням кількісного індексу умов торгівлі та його тимчасової компо

ненти. Доведено суттєвий вплив цінового індексу умов торгівлі на волати- 

льність темпу зростання валового внутрішнього продукту в Україні. Це да

ло змогу визначити напрямки забезпечення пришвидшення темпів еконо

мічного зростання (стор. 200-214).

Заслуговує на увагу запропоноване автором уточнення поняття «зов

нішня стійкість економіки» у частині здатності економічної системи пове

ртатися у стан довгострокової рівноваги внаслідок відхилення від неї під 

впливом несприятливих зовнішніх збурень за умови підтримання збалан

сованості рахунку поточних операцій платіжного балансу в довгостроковій 

перспективі та стаціонарність відношень валового зовнішнього боргу та 

зовнішнього державного і гарантованого державою боргу до таких макро- 

економічних показників, як валовий внутрішній продукт, експорт товарів і



послуг та доходи державного бюджету, що має значення в контексті фор

мування джерел для погашення акумульованої зовнішньої заборгованості 

(стор. 113-125).

Наукові результати, які здобуто автором, мають високий ступінь об

ґрунтованості, що підтверджується результатами моделювання, достат

ньою апробацією та впровадженням у діяльність органів державного уп

равління.

4. Теоретична цінність і практична значущ ість наукових 

результатів.

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 

мають теоретичну цінність і практичну значущість.

Отримані результати є певним внеском у розвиток економічної тео

рії, економетричного аналізу та підходів до моделювання динамічних про

цесів забезпечення зовнішньої стійкості економіки України. Наукове зна

чення отриманих у процесі дослідження результатів визначається тим, що 

вони в сукупності поглиблюють наукове обґрунтування особливостей мо

делювання зовнішньої стійкості національної економіки в умовах підви

щених ризиків та дії дестабілізуючих факторів.

Практичне значення одержаних результатів в узагальненому вигляді 

полягає у використанні комплексу економіко-математичних моделей для 

прийняття управлінських рішень органами державної влади щодо забезпе

чення зовнішньої стійкості економіки України.

Наукові розробки автора й отримані результати використано Коміте

том Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку при підго

товці рекомендацій до проведення слухань у Комітеті на тему «Цифровий 

порядок денний для сучасної України» у частині посилення зовнішньої 

стійкості економіки України в контексті пришвидшення темпів економіч

ного зростання на основі оцінювання реакції основних показників функці

онування національної економіки на дію зовнішньоекономічних шоків; у



діяльності управління з питань взаємодії з правоохоронними органами по 

забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки апарату виконавчо

го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра

ції) у частині застосування теоретико-методичного забезпечення оціню

вання системи індикаторів, що включає їх економіко-статистичний аналіз, 

розрахунок порогових персентилей та ймовірнісне оцінювання їх динамі

ки; апаратом Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

при реалізації Програми економічного та соціального розвитку міста Києва 

на 2018-2020 рр.; Міжнародним центром перспективних досліджень в про

цесі реалізації проекту «Приховані тригери економічного зростання в краї

нах Вишеградської четвірки та в Україні» в частині проведеної оцінки 

впливу збалансованості рахунку поточних операцій платіжного балансу та 

стійкості зовнішнього боргу на зовнішню стійкість економіки України; 

НГО «Дім демократії» при розробці соціально-економічного дослідження 

«Україна у фокусі»; у навчальному процесі.

Практична цінність результатів дослідження підтверджується довід

ками про впровадження у роботу Комітету Верховної Ради України з пи

тань інформатизації та зв’язку (довідка №04-21/14-234 (85701) від 

23.04.2018), управління з питань взаємодії з правоохоронними органами по 

забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки апарату виконавчо

го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра

ції) (довідка № 09/037-180 від 04.04.2018), апарату Дарницької районної в 

місті Києві державної адміністрації (довідка № 101-3074/03 від 05.04.2018), 

Міжнародного центру перспективних досліджень (довідка №12/15-533 від 

11.12.2015), НГО «Дім демократії» (довідка №011а/2018 від 06.04.2018), у 

навчальний процес на економічному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (довідка №013/157 від 10.04.2018) та 

на факультеті економічних наук Національного Університету «Києво- 

Могилянська Академія» (довідка №52/12 від 28.03.2018).



5. Повнота викладення наукових результатів дисертації в опуб

лікованих працях.

Основні теоретичні положення і практичні результати дисертаційної 

роботи достатньо повно викладені у 47 наукових працях загальним обся

гом 51,3 д.а. (з них 48,44 д.а. належить особисто автору), а саме: одноосіб

ній монографії (24,25 д.а.) та розділах у трьох колективних монографіях 

(3,23 д.а., з них 2,23 д.а. авторські), 22 статтях у наукових фахових видан

нях загальним обсягом 19,03 д.а. (з них 17,29 д.а. авторські); 13 публікаці

ях у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, 

що включені до міжнародних наукометричних баз, 21 публікаціях за мате

ріалами конференцій (4,75 д.а., з них 4,67 д.а. авторські). Кількість, обсяг 

та зміст друкованих праць надають авторові право публічного захисту 

дисертації.

Основний зміст дисертації повно наведено в авторефераті.

6. Відповідність дисертації встановленим вимогам.

Дисертація є завершеною роботою, в якій отримано нові науково 

обґрунтовані результати, що в сукупності розв’язують важливе завдання з 

подальшого розвитку теоретичних положень і методологічних засад моде

лювання та розробки комплексу економіко-математичних моделей зовніш

ньої стійкості економіки України. Дисертація оформлена у повній відпо

відності до встановлених норм і правил, є завершеною науково-дослідною 

роботою. Дослідження мають теоретико-методологічний та прикладний 

аспекти, що є характерним для наукової роботи на здобуття наукового сту

пеня доктора економічних наук.

Автореферат достатньо повно відобразив логіку дисертації, а також 

відповідає наявним вимогам за змістом та структурою. Усі основні наукові 

результати роботи знайшли відображення в авторефераті, їх висвітлення в 

ньому є ідентичним основним положенням роботи.



7. Дискусійні положення та зауваження щ одо змісту дисертації.

Відзначаючи загальний високий рівень обґрунтованості теоретичних 

і методологічних положень дисертаційної роботи, її цілісність та логіку 

викладу матеріалів, разом з тим можна зробити декілька зауважень і звер

нути увагу на дискусійні положення дисертаційної роботи Баженової О. В.:

1. Досліджуючи вплив зміни світових цін на основну експортну 

продукцію на темпи зростання валового внутрішнього продукту і сальдо 

рахунку поточних операцій в Україні, автором побудовано ряд динамічних 

економіко-математичних моделей за допомогою інструментарію векторних 

моделей авторегресії. Проте, недостатньо зрозумілим є вибір саме цього 

інструментарію для моделювання (стор. 218-224, 230-234).

2. Розроблені у роботі економіко-математичні моделі для визна

чення чутливості реального валового внутрішнього продукту України до 

припливу прямих іноземних інвестицій, позик банківського сектору, облі

гацій та інших довгострокових боргових цінних паперів на основі застосу

вання інструментарію моделей бінарного вибору (стор. 292-296) є достат

ньо цікавими та корисними в контексті формування пропозицій щодо за

безпечення зовнішньої стійкості економіки України. Проте, на мою думку, 

у роботі недостатньо уваги приділено аналізу результатів, отриманих на 

основі зазначених моделей.

3. З тексту дисертації незрозуміло чому у специфікації моделі з 

марківським перемиканням режимів, що дозволяє визначити чинники фо

рмування сальдо рахунку поточних операцій в Україні, не враховано ряд 

факторів, які наведено в описі незалежних змінних моделі (стор. 276-278).

4. У роботі автором розроблено дві динамічні економіко- 

математичні моделі для визначення впливу показників, які характеризують 

результати функціонування системно значимих економік світу, на основні 

макроекономічні індикатори України на основі застосування інструмента

рію векторних моделей авторегресії (стор. 296-309). Проте, залишається



незрозумілим, яким чином визначено системно значимі країни, що впли

вають на національну економіку.

5. У параграфі 5.4 проаналізовано вплив зовнішньоекономічних 

шоків на основні макроекономічні індикатори національної економіки на 

підставі побудованої динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги. 

На мою думку, потребує обґрунтування відсутність аналізу впливу шоку у 

ціні на імпортовані енергоносії (стор. 361-366).

6. У дисертаційній роботі наведено детальний аналіз існуючих 

економіко-математичних моделей економічного зростання (п. 1.3) та під

ходів до аналізу та моделювання динаміки рахунку поточних операцій (п. 

2.5). Крім того, автором проведено вичерпний аналіз динаміки поточного 

рахунку та динаміки боргових індикаторів (п. 4.2, 4.3). Проте, ці параграфи 

можна було б скоротити, фокусуючись на основних результатах проведе

ного аналізу та зазначенні основних теоретико-методологічних положень і 

моделей.

7. У роботі також мають місце окремі помилки редакційного ха

рактеру та описки.

Проте, зазначенні зауваження не знижують загальну позитивну оцін

ку дисертаційної роботи Баженової О.В.

8. Загальний висновок.

На підставі викладеного можна дійти висновку, що дисертаційна ро

бота Баженової Олени Володимирівни є завершеним, самостійно викона

ним науковим дослідженням, результати якого дозволяють розв’язати ак

туальну науково-практичну проблему -  розробку теоретичних і методоло

гічних положень та застосування сучасного економіко-математичного мо

дельного інструментарію для дослідження зовнішньої стійкості економіки 

України.

Дисертація Баженової О.В. «Зовнішня стійкість економіки України: 

теорія і практика моделювання» за змістом й якістю теоретичних і методо



логічних розробок відповідає рівню дисертацій на здобуття наукового сту

пеню доктора економічних наук. Зміст дисертації відповідає паспорту спе

ціальності 08.00.11 -  математичні методи, моделі та інформаційні техноло

гії в економіці.

Вважаю, що представлена до захисту дисертаційна робота та авторе

ферат за своїм змістом, структурою та оформленням відповідає вимогам 

пп. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі зміна

ми, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 656 від

19.08.2015 р. та №1159 від 30.12.2015 р.) щодо дисертацій на здобуття нау

кового ступеня доктора економічних наук, а її автор -  Баженова Олена Во

лодимирівна -  заслуговує на присудження наукового ступеня доктора еко

номічних наук зі спеціальності 08.00.11 -  математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в економіці.

Офіційний опонент:

завідувач кафедри економіко-математичного 

моделювання

Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича,

доктор фізико-математичних наук, професор В. С. Григорків



ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу  

Баженової Олени Володимирівни  

«Зовніш ня стійкість економіки України: теорія і практика 

моделювання», що представлена на здобуття наукового ступеня доктора  

економічних наук за спеціальністю 08.00.11 -  математичні методи,

В умовах нестабільності у функціонуванні та розвитку економіки в 

Україні гостро постають проблеми досягнення та підтримання стійких темпів 

економічного зростання, ефективності та прогресивного розвитку 

вітчизняних ринків, що неможливе без забезпечення зовнішньої стійкості 

національної економіки. У контексті практичної реалізації макроекономічної 

політики одними з основних аспектів зовнішньої стійкості національної 

економіки є збалансованість рахунку поточних операцій платіжного балансу 

та стійкість зовнішнього боргу. Дослідження динаміки сальдо рахунку 

поточних операцій в Україні засвідчує значущість його дисбалансів. 

Накопичені дефіцити поточного рахунку, які передували кризам 1998-1999 

рр., 2008-2009 рр. та 2014-2015 рр., підтверджують висновки низки 

науковців про те, що країни, які демонструють стійкі дефіцити поточних 

рахунків напередодні криз, зазнають під час них найбільших втрат. Ситуація 

щодо обслуговування зовнішнього боргу, що склалася в Україні, також є 

вкрай негативною. Валовий зовнішній борг перевищує експорт товарів і 

послуг більш ніж удвічі.

Підґрунтям формування та реалізації економічної політики щодо 

забезпечення зовнішньої стійкості національності економіки, обґрунтованого 

ухвалення оперативних рішень мають слугувати сучасні економіко- 

математичні моделі, своєчасне розроблення яких сьогодні набуває особливої

моделі та інформаційні технології в економіці

1. Актуальність теми дослідження.

актуальності. Вивчення

Ьіддіп иілою дсїїа і? архіву 
Киівсьюгг; національного ^иімвосиїег^



розробленого макроекономічного модельного інструментарію дасть змогу не 

лише ефективно використовувати та поєднувати різні макроекономічні 

інструменти в процесі реалізації державної економічної політики, а й 

коректно прогнозувати її наслідки. Наведеним обумовлена вагомість 

наукової і теоретичної значущості та практичної цінності отриманих 

результатів дисертаційної роботи.

Отож, дисертаційна робота Баженової О. В., яка спрямована на 

подальший розвиток теоретичних і методологічних засад та економіко- 

математичних моделей зовнішньої стійкості економіки України, є 

актуальною та практично значимою.

2. Основні наукові результати

У дисертації Баженової О. В. поставлено та досліджено актуальну для 

національної економіки наукову проблему формування теоретико- 

методологічних засад моделювання та розробки комплексу економіко- 

математичних моделей зовнішньої стійкості економіки України. У процесі 

дослідження одержано та представлено до захисту такі нові наукові 

результати:

2.1. Для забезпечення узгодженості заходів макроекономічної політики 

щодо досягнення зовнішньої стійкості національної економіки та підвищення 

ефективності її реалізації запропоновано концепцію моделювання зовнішньої 

стійкості економіки України, в основі якої лежать особливості трансмісії 

зовнішніх збурень; вона включає дослідження теоретико-методологічних 

засад зовнішньої стійкості економіки, формування індикативної системи й 

розробку економіко-математичних моделей для оцінювання впливу 

зовнішньоекономічних збурень через трансмісійні канали та побудову 

комплексної моделі зовнішньої стійкості економіки (с. 146-150).

2.2. З метою дослідження реакції основних показників функціонування 

національної економіки на дію зовнішньоекономічних шоків та розробки 

пропозицій щодо стимулювання економічного зростання і забезпечення 

зовнішньої стійкості національної економіки побудовано комплексну



неокейнсіанську динамічну стохастичну модель загальної рівноваги 

економіки України (с. 329-366).

2.3. У дисертаційній роботі для визначення впливу показників, які 

характеризують результати функціонування системно значимих економік 

світу, на основні макроекономічні індикатори України автором розроблено 

динамічні економіко-математичні моделі на основі застосування 

інструментарію векторних моделей авторегресії. Це дало змогу визначити 

імпульсні реакції індексу реального валового внутрішнього продукту на 

зовнішньоекономічні збурення та з’ясувати основні напрямки впливу 

зовнішніх шоків на національну економіку (с. 296-309).

2.4. Для визначення чутливості темпів зростання валового 

внутрішнього продукту та сальдо рахунку поточних операцій в Україні до 

зміни світових цін на основну експортну продукцію автором розроблено 

економетричні моделі на підставі застосування інструментарію векторних 

моделей авторегресії. Це дало змогу дослідити вплив світових цін на основну 

експортну продукцію на волатильність темпу зростання валового 

внутрішнього продукту (с. 218-224, 230-234).

2.5. У роботі суттєво удосконалено індикативну систему зовнішньої 

стійкості економіки, яка включає систему індикаторів та теоретико- 

методичний підхід до її оцінювання, що охоплює проведення статистичного 

аналізу системи індикаторів зовнішньої стійкості економіки, розрахунок їх 

порогових персентилей, ймовірнісне оцінювання їх динаміки у результаті 

впливу збурень, розрахунок ймовірностей появи нестійкості для кожного 

індикатора зовнішньої стійкості економіки та в цілому по всій системі 

індикаторів (с. 150-161).

2.6. Дисертантом істотно удосконалено інструментарій визначення 

факторів економічного зростання в країнах із сировинними економіками, що, 

на відміну від існуючих, ґрунтується на побудові панельної структурної 

векторної авторегресійної моделі взаємовпливу темпів зростання валового 

національного доходу на одну особу, основного капіталу, робочої сили й



індексу умов торгівлі з накладенням ідентифікуючих обмежень щодо впливу 

макроекономічних шоків, на підставі якої визначено імпульсну реакцію 

змінних моделі на інкорпоровані внутрішні та зовнішні збурення (с. 192— 

200).

2.7. У дисертаційній роботі автором суттєво удосконалено теоретико- 

методичний підхід до дослідження динаміки рахунку поточних операцій 

України, що полягає у проведенні його аналізу, джерел фінансування 

дефіциту поточного рахунку й емпіричному оцінюванні впливу чинників на 

сальдо поточного рахунку в Україні на основі розробки моделі з марківським 

перемиканням режимів. Це дало змогу визначити чинники формування 

сальдо поточного рахунку, ймовірності переходу від одного стану до іншого 

(дефіцитний та профіцитний стани) й очікувані тривалості перебування у 

кожному зі станів (с. 263-279).

2.8. Дістали подальшого розвитку динамічні моделі взаємозалежності 

темпів зростання валового внутрішнього продукту, сальдо рахунку поточних 

операцій, кількісного і цінового індексів умов торгівлі та їх компонент 

(перманентної та тимчасової) на підставі застосування інструментарію 

векторних моделей авторегресії, що дало змогу оцінити вплив шоків умов 

торгівлі на динаміку сальдо рахунку поточних операцій і валового 

внутрішнього продукту в Україні (с. 200-214).

2.9. Для оцінювання впливу потоків фінансового капіталу на коливання 

валового внутрішнього продукту у роботі набули подальшого розвитку 

моделі бінарного вибору для визначення чутливості реального валового 

внутрішнього продукту України до припливу прямих іноземних інвестицій, 

позик банківського сектору, облігацій та інших довгострокових боргових 

цінних паперів (с. 292-296).

2.10. Набуло подальшого розвитку визначення поняття «зовнішня 

стійкість економіки» у частині здатності економічної системи повертатися у 

стан довгострокової рівноваги внаслідок відхилення від неї під впливом 

несприятливих зовнішньоекономічних збурень за умови стійкості рахунку



поточних операцій і стаціонарності відношення валового зовнішнього боргу 

до валового внутрішнього продукту, експорту товарів і послуг та доходів 

державного бюджету (с. 113-125).

Отож, автором представлено завершене наукове дослідження, яке 

полягає у розробці теоретичних і методологічних засад та економіко- 

математичних моделей зовнішньої стійкості економіки України.

3. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових результатів, 

висновків і рекомендації, що містяться у дисертації

Наукові положення, висновки і рекомендації є аргументованими та 

теоретично обґрунтованими. Вірогідність і обґрунтованість результатів 

забезпечено використанням загальнонаукових та специфічних методів 

дослідження, зокрема методів аналізу і синтезу, історичного методу, методів 

економіко-статистичного аналізу та економіко-математичного моделювання. 

Це насамперед методи економетричного моделювання (векторні моделі 

авторегресії, панельні структурні векторні моделі авторегресії, моделі з 

марківським перемиканням режимів, моделі бінарного вибору) та методи 

побудови й аналізу динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги.

Інформаційною основою дослідження слугують праці вітчизняних і 

зарубіжних вчених, періодичні видання, публікації вітчизняних і зарубіжних 

організацій, статистичні дані Державної служби статистики України, 

Національного банку України, Міжнародного Валютного фонду, Світового 

банку тощо.

Основні положення та результати дослідження були представлені на 

багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних 

конференціях, круглих столах, семінарах.

Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у чотирьох 

монографіях (з них одна монографія одноосібна), 22 статтях у наукових 

фахових виданнях, серед яких 13 публікацій у наукових періодичних 

виданнях інших держав та виданнях України, що включені до міжнародних 

наукометричних баз, 21 публікація за матеріалами конференцій.



4. Н аукова і практична цінність дисертації

Дослідження, які виконано автором та представлено в дисертації, 

мають теоретичне та практичне наукове значення.

Наукове значення результатів дисертаційної роботи полягає в 

обґрунтуванні особливостей моделювання зовнішньої стійкості національної 

економіки на підставі застосування економетричного моделювання та 

побудови й аналізу динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги.

Серед найбільш важливих наукових результатів дисертанта слід також 

відзначити концептуальні та методологічні розробки щодо моделювання 

зовнішньої стійкості економіки України, насамперед, концепцію 

моделювання зовнішньої стійкості економіки України, що ґрунтується на 

особливостях трансмісії зовнішньоекономічних збурень.

Дисертаційна робота у частині моделювання зовнішньої стійкості 

економіки України є складовою науково-дослідних робіт економічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні 

комплексу економіко-математичних моделей для прийняття управлінських 

рішень органами державної влади щодо забезпечення зовнішньої стійкості 

економіки України.

Основні результати та пропозиції дисертаційної роботи використано 

Комітетом Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку при 

підготовці рекомендацій до проведення слухань у Комітеті на тему 

«Цифровий порядок денний для сучасної України»; управлінням з питань 

взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та 

муніципальної безпеки апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації); апаратом Дарницької районної в 

місті Києві державної адміністрації при реалізації Програми економічного та 

соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 рр.; Міжнародним центром 

перспективних досліджень в процесі реалізації проекту «Приховані тригери 

економічного зростання в країнах Вишеградської четвірки та в Україні»;



НГО «Дім демократії» при розробці соціально-економічного дослідження 

«Україна у фокусі»; у навчальному процесі на економічному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка і на 

факультеті економічних наук Національного Університету «Києво- 

Могилянська Академія», що свідчить про її практичну значущість, що 

підтверджено відповідними довідками.

5. Стиль викладення дисертації та автореферату

Викладення матеріалу в дисертації та авторефераті послідовне, логічне, 

обґрунтоване, ведеться науковою мовою.

Дослідження має концептуальний, прикладний та інструментальний 

аспекти, які вичерпно викладені в дисертації та стисло представлені в 

авторефераті.

Оформлення дисертації та автореферату відповідає вимогам МОН 

України.

6. Зауваження

Оцінюючи позитивно зміст та завершеність дисертаційної роботи в 

цілому, слід вказати на ряд дискусійних питань та критичних зауважень:

1. У дисертації запропоновано розширену систему індикаторів 

зовнішньої стійкості економіки України (с. 150-154). Проте автору варто 

було б детальніше окреслити їх відмінність від індикаторів економічної 

безпеки країни.

2. З метою оцінювання впливу шоків умов торгівлі на динаміку сальдо 

рахунку поточних операцій і валового внутрішнього продукту в Україні 

автором представлено динамічні моделі взаємозалежності темпів зростання 

валового внутрішнього продукту, сальдо рахунку поточних операцій та 

кількісного і цінового індексів умов торгівлі та їх компонент (перманентної 

та тимчасової) на підставі застосування інструментарію векторних моделей 

авторегресії (с. 200-214). Однак до розроблених моделей варто було б 

включити й інші фактори, що можуть здійснювати вплив на досліджувані 

показники.



3. Для визначення чутливості темпів зростання валового внутрішнього 

продукту та сальдо рахунку поточних операцій в Україні до зміни світових 

цін на основну експортну продукцію автором розроблено економетричні 

моделі на підставі застосування інструментарію векторних моделей 

авторегресії (с. 218-224, 230-234). На мій погляд, цікаво було б розробити 

прогнози динаміки темпів зростання валового внутрішнього продукту та 

сальдо рахунку поточних операцій в Україні за умови різних сценаріїв зміни 

світових цін на експортну продукцію.

4. У роботі автором розроблено модель з марківським перемиканням 

режимів для визначення чинників формування сальдо поточного рахунку та 

ймовірностей переходу від одного стану до іншого (дефіцитний та 

профіцитний стани). На мою думку, автором недостатньо уваги приділено 

обґрунтуванню вибору станів рахунку поточних операцій (с. 276-279).

5. П ’ятий розділ дисертації присвячено розробці динамічної 

стохастичної моделі загальної рівноваги економіки України та побудові 

функцій реакції на зовнішньоекономічні шоки основних показників 

функціонування національної економіки (с. 329-366). Проте, вважаю, що 

доречним було б розробити прогнози досліджуваних показників на підставі 

застосування зазначеної методології.

6. Для оцінювання впливу потоків фінансового капіталу на коливання 

валового внутрішнього продукту у роботі запропоновано економіко- 

математичні моделі для визначення чутливості реального валового 

внутрішнього продукту України до припливу прямих іноземних інвестицій, 

позик банківського сектору, облігацій та інших довгострокових боргових 

цінних паперів на підставі застосування інструментарію моделей бінарного 

вибору (с.292-296). Водночас, потребує детальнішого обґрунтування вибір 

зазначених екзогенних змінних.

7. У якості загального зауваження слід відзначити, що в тексті 

дисертації трапляються поодинокі описи та невдалі вирази.



Однак надані зауваження в цілому не впливають на загальну високу 

оцінку дослідження О. В. Баженової, що дає змогу зробити наступний 

висновок.

7. Висновок по дисертації

Дисертацію виконано на високому професійному рівні. За своїм 

змістом, структурою, обсягом та оформленням дисертація відповідає 

вимогам, що пред’являються до докторських дисертацій за спеціальністю 

08.00.11 -  математичні методи, моделі та інформаційні технології в 

економіці.

Основні результати дисертаційного дослідження знайшли повне 

відображення у відкритому друці та пройшли апробацію на наукових 

конференціях.

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що 

дисертаційна робота «Зовнішня стійкість економіки України: теорія і 

практика моделювання» відповідає вимогам МОН України та пп. 9, 10, 12, 13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. (зі змінами, 

внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 656 від

19.08.2015 р. та №1159 від 30.12.2015 р.), а її автор -  Баженова Олена 

Володимирівна -  заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора 

економічних наук зі спеціальності 08.00.11 -  математичні методи, моделі та 

інформаційні технології в економіці.
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