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Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних і методологічних 

засад дослідження та економіко-математичних моделей зовнішньої стійкості 

економіки України.  

Запропоновано концепцію моделювання зовнішньої стійкості економіки 

України, що 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, впровадження 

якої дозволить забезпечити взаємоузгодженість заходів макроекономічної 

політики щодо досягнення зовнішньої стійкості економіки та підвищити 

ефективність її реалізації. 

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. 

Розроблено динамічні економіко-математичні моделі для визначення 

впливу показників, що характеризують результати функціонування системно 

значимих економік світу, на основні макроекономічні індикатори України на 

основі застосування інструментарію векторних моделей авторегресії, що дало 

змогу визначити імпульсну реакцію індексу реального валового внутрішнього 
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продукту на зовнішні збурення та з’ясувати основні напрямки впливу зовнішніх 

шоків на вітчизняну економіку, врахування яких при реалізації економічної 

політики забезпечує можливість зменшення або уникнення їх негативного 

впливу.  

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, що дозволяє 

дослідити їх вплив на волатильність динаміки реального валового внутрішнього 

продукту, що підвищує можливість забезпечення прийняття науково-

обґрунтованих управлінських рішень щодо стимулювання економічного 

зростання. 

Удосконалено індикативну систему зовнішньої стійкості економіки, яка 

охоплює розширену систему індикаторів та теоретико-методичний підхід до її 

оцінювання, що, на відміну від існуючих, охоплює статистичний аналіз системи 

індикаторів зовнішньої стійкості економіки, визначення їх порогових 

персентилей, властивих національній економіці, ймовірнісне оцінювання їх 

динаміки у результаті впливу збурень, розрахунок ймовірностей появи 

нестійкості щодо зовнішніх збурень для кожного індикатора зовнішньої 

стійкості економіки та в цілому по всій системі індикаторів, впровадження якого 

дозволяє здійснювати моніторинг зовнішньої стійкості економіки України з 

метою завчасного реагування на появу нестійких ситуацій щодо зовнішніх 

збурень. 

Запропоновано 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 валового національного доходу на одну 

особу, темпу приросту основного капіталу, робочої сили та індексу умов торгівлі 

з накладенням ідентифікуючих обмежень щодо впливу макроекономічних 

шоків, на підставі якої визначено імпульсну реакцію змінних моделі на 
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інкорпоровані внутрішні і зовнішні збурення та розроблено пропозиції щодо 

мінімізації їх негативного впливу. 

Удосконалено 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 по відношенню до валового внутрішнього 

продукту в Україні на основі розробки динамічної економетричної 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 для запобігання поширення кризових 

явищ в економіці України. 

Запропоновано динамічні моделі взаємозалежності темпів зростання 

валового внутрішнього продукту, рахунку поточних операцій, кількісного і 

цінового індексів умов торгівлі та їх компонент (перманентної та тимчасової), 

що дало змогу оцінити вплив шоків умов торгівлі на стан рахунку поточних 

операцій і валовий внутрішній продукт в Україні та на цій основі визначити 

напрямки забезпечення пришвидшення темпів економічного зростання. 

Запропоновано 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, на основі яких оцінено вплив потоків фінансового 

капіталу на коливання валового внутрішнього продукту і запропоновано 

напрямки зменшення дестабілізаційних наслідків залучення міжнародного 

фінансового капіталу, що дозволить уникнути його негативного впливу в процесі 

забезпечення зовнішньої стійкості економіки України. 

Поглиблено категоріальний апарат, який уточнює визначення поняття 

«зовнішня стійкість економіки» у частині здатності економічної системи 
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повертатися у стан довгострокової рівноваги внаслідок відхилення від неї під 

впливом несприятливих зовнішніх збурень за умови стійкості рахунку поточних 

операцій та стаціонарності відношення валового зовнішнього боргу та 

зовнішнього державного і гарантованого державою боргу до валового 

внутрішнього продукту, експорту товарів і послуг та доходів державного 

бюджету. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці та 

використанні комплексу економіко-математичних моделей для прийняття 

управлінських рішень органами державної влади, що проводять економічну 

політику щодо забезпечення зовнішньої стійкості економіки України.  

Ключові слова: зовнішня стійкість економіки, економічне зростання, 

моделювання, динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги (DSGE), 

економетричне моделювання, рахунок поточних операцій, зовнішні шоки, умови 

торгівлі, системно значимі країни, волатильність, сировинні країни 

 

ABSTRACT 

Bazhenova O.V. External Sustainability of the Ukrainian Economy: the Theory 

and Practice of Modeling. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for a Doctor of Economics degree by specialty 08.00.11 "Mathematical 

Methods, Models and Information Technologies in Economics". – Kyiv National Taras 

Shevchenko University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the development of theoretical and methodological 

foundations of research and economic and mathematical models of external stability of 

the Ukrainian economy. 

The concept of modeling the external sustainability of the Ukrainian economy is 

developed, including the research of its theoretical and methodological principles, the 

formation of an indicative system and the development of economic and mathematical 

models for assessing the impact of foreign economic disturbances through transmission 

channels and a comprehensive model of external sustainability of the economy, the 

implementation of which will ensure coherence of macroeconomic policy measures to 
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achieve external sustainability of the economy and increase the efficiency of its 

implementation. 

A comprehensive Neo-Keynesian dynamic stochastic general equilibrium model 

for Ukraine is developed to explore the reaction of the main indicators of the national 

economy functioning to the foreign economic shocks and to formulate proposals for 

stimulating economic growth and ensuring the external sustainability of the national 

economy, which creates preconditions for increasing the efficiency of decision making 

in the process of economic policy implementation. 

Econometric models for the determination of the sensitivity of the gross 

domestic product and the current account balance in Ukraine to the change in world 

prices for the main export products have been developed to investigate its impact on 

the volatility of the real gross domestic product, which increases the possibility of 

adopting scientifically based decisions to stimulate economic growth. 

The dynamic economic-mathematical models for determining the influence of 

indicators characterizing the results of systemically significant economies functioning 

on the main macroeconomic indicators of Ukraine on the basis of vector autoregression 

models has been developed to determine the impulse response of the real gross 

domestic product index to external perturbations and to find out the main directions of 

the external shocks impact on national economy that implementing economic policy 

could  reduce or avoid its negative effects. 

The external sustainability indicative system that includes augmented system of 

indicators and  theoretical and methodological approach to its estimation is improved, 

which, in contrast to the existing ones, covers the statistical analysis of the system of 

indicators of external sustainability of the economy, the calculation of their threshold 

percentiles inherent to the national economy, the probabilistic estimation of their 

dynamics as a result of the influence of perturbations, calculation of the probability of 

instability for each indicator and for general system of indicators, the implementation 

of which allows to monitor the external sustainability of Ukraine’s economy to respond 

to the emergence of unstable situation. 
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The economic and mathematical model for determining the factors of economic 

growth in countries with commodity economics is proposed, which, in contrast to 

existing ones, is based on the use of a panel structural vector autoregression model of 

the interaction of growth rates of gross national income per capita,  fixed capital, labor 

force and terms of trade index with imposing identifying restrictions on the impact of 

macroeconomic shocks, on the basis of which the impulse responses of the model 

variables to the internal and external disturbances and suggestions to minimize its 

negative impact are developed. 

The theoretical and methodological approach to explore the behavior of current 

account of Ukraine, which consists of analysis of its dynamics, sources of deficit 

financing and empirical estimation of factors influence on the current account balance 

in Ukraine on the basis of Markov switching model development is improved that  

helps to determine factors of current account balance formation, the probability of 

transition from one state to another (deficit and surplus states) and expected length of 

stay in each of the states, the introduction of which creates the basis for adjusting 

macroeconomic policy to prevent the spread of crisis phenomena in the Ukrainian 

economy. 

Dynamic models of dependence between growth rates of gross domestic 

product, current account, quantitative and price terms of trade indices and its 

components (permanent and temporary) were proposed, which allowed to assess the 

impact of trade shocks on the current account and gross domestic product in Ukraine 

and on this basis determine the direction of ensuring the acceleration of economic 

growth. 

The proposed economic and mathematical models for determining the sensitivity 

of the real gross domestic product of Ukraine to the inflow of foreign direct investment, 

bank sector loans, bonds and other long-term debt securities based on the use of  binary 

models, based on which the impact of financial capital flows on fluctuations of the 

gross domestic product and proposed ways to reduce the destabilizing effects of 

attracting international financial capital are determined, allowing to reduce its negative 

impact in the process of ensuring the external sustainability of the Ukrainian economy. 
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An in-depth categorical apparatus clarifies the definition of the concept of 

"external sustainability of the economy" in terms of the ability of the economic system 

to return to the long-term equilibrium as a result of deviation from it under the influence 

of unfavorable external disturbances, provided the stability of the current account and 

stationarity of external debt to macroeconomic indicators ratios. 

The practical meaning of the obtained results is to development and using 

complex of economic and mathematical models for decision making by public 

authorities conducting economic policy in the context of strengthening the external 

sustainability of the Ukrainian economy. 

Key words: external sustainability of economy, economic growth, modeling, 

dynamical stochastic general equilibrium models (DSGE), econometric modeling, 

current account, external shocks, terms of trade, systemically significant countries, 

volatility, commodity countries 
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до міжнародної наукометричної бази RSCI; 0,47 д.а.) 
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(емпіричні аспекти). Бізнес-Інформ. 2017. №3. С. 237-242 (автором 

проаналізовано вплив зовнішньої державної заборгованості на основні 

макроекономічні показники України на основі інструментарію векторних 
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економіку України на основі інструментарію динамічних стохастичних моделей 
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Copernicus; 1,5 д.а., з них 1,4 авторські) 
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(включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, DOAJ, RSCI 

тощо; 1,17 д.а.) 
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23. Bazhenova, O.,  Bazhenova, Yu. Modelling the impact of external shocks 

on economy of Ukraine: DSGE approach. Ekonomika. 2016. Vol.95(1). P. 64-83 

(автором розроблено динамічну стохастичну модель загальної рівноваги для 

малої відкритої економіки та на її основі проаналізовано реакцію основних 

показників функціонування національної економіки на дію зовнішньоекономічних 

шоків; 1,29 д.а., з них 0,91 д.а. авторські)  
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2010. №1 (24). Р. 21-29 (автором здійснено розрахунок індексу цін стабільності 

для України; входить до міжнародної наукометричної бази Scopus; 0,4 д.а., з них 

0,2 д.а. авторські) 

У матеріалах наукових і науково-практичних конференцій та в інших 
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30. Баженова О.В. Деякі питання щодо застосування DSGE моделей для 

дослідження зовнішньої стійкості економіки. Вдосконалення механізмів 
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20-24 квіт. 2015р., Ужгород, 2015. С. 30-31 (0,11 д.а.) 
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контуре активизации хоздоговорной деятельности в области экономики и 
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Харьков, 2016. С. 15-17. (автором проаналізовано вплив зовнішньої державної 
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можливості. Трансформація зовнішньої політики в Україні в умовах 
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підприємствами, програмами та проектами : тези доп. ХІІ міжнар. наук.-практ. 

конф., м.Харків, 8-12 вер. 2014 р., Харків, 2014. С.15-16 (0,068 д.а.) 

37. Баженова О.В. Збурення умов торгівлі та динаміка економічного 
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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 (0,29 д.а.) 

38. Баженова О.В. Зовнішня стійкість та конкурентоспроможність 

національної економіки: аспекти взаємодії. Конкурентоспроможність 

національної економіки : матер. XIV міжнар. наук.-практ. конф., м.Київ, 28 бер. 

2014р., Київ, 2014. С.105-108 (0,24 д.а.) 

39. Баженова О.В. Іноземний капітал в країні: наслідки для економічного 
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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 (0,234 д.а.) 
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программами и проектами : тез. докл. ХIV междунар. науч.-практ. конф., 

Одесса, 8-14 сент. 2016 г., Харьков:, 2016. С. 122-124. (автором розроблено 

динамічну стохастичну модель загальної рівноваги для дослідження впливу 
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тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., г.Алушта, 9-15 сент. 2013г., Харьков, 

2013. С. 20-21 (0,123 д.а.) 

43. Баженова О.В. Особливості моделювання впливу зовнішніх шоків на 

економіку України на основі DSGE моделі. Конкурентоспроможність 

національної економіки : матер. XVI наук.-практ. конф., м.Київ, 7-8 квіт. 2016 р., 

Київ, 2016. С. 89-94 (0,24 д.а.) 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Сучасний стан розвитку 

економіки України характеризується відхиленням основних соціально-

економічних показників від довгострокової рівноважної траєкторії, що 

зумовлене як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. Неочікувані зміни 

зовнішнього середовища є основним джерелом нестійкості в країнах, що 

розвиваються, до яких відноситься Україна. У цих країнах підвищення ризиків 

загострення існуючих суперечностей та виникнення нових кризових явищ у 

світовій економіці призводять до розгортання дестабілізаційних процесів через 

їх надмірну відкритість, експортоорієнтованість (особливо за умови 

переважання експорту продукції з низьким ступенем переробки і недостатню 

експортну диверсифікованість), низький рівень інвестування та заощаджень, 

нерозвиненість внутрішніх ринків, недосконалість фінансових систем тощо. 

Тому в умовах зовнішньої уразливості національної економіки актуалізуються 

питання оцінювання ефектів від дії зовнішніх шоків, які здійснюють 

деструктивний вплив на економічну систему країни, та на цій основі 

забезпечення зовнішньої стійкості економіки України.  

Дослідженню аспектів зовнішньої стійкості національних економік 

присвячена низка наукових праць зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких 

А. Арістовнік, В. Буітер, Ч. Виплош, А. Гехрінгер, М. Гольдштейн, Л. Гур’янова, 

Я. Жаліло, Дж. Корсетті, А. Крокетт, С. Марріс, Ж.М. Мілезі-Ферретті, 

С. Ніколайчук, М. Обстфельд, У. Паніцца, П. Пезенті, А. Разін, К. Рогофф, 

Н. Рубіні, Дж. Сакс, Дж. Салоп, М. Скрипниченко, Е. Спіталлер, Т. Тищук, 

Х. Флассбек, Дж. Хорн, Н. Шаповаленко, С. Шумська та ін.  

Забезпечення зовнішньої стійкості вітчизняної економіки потребує 

проведення виваженої, науково-обґрунтованої макроекономічної політики з 

метою досягнення довгострокового економічного зростання та підвищення 

добробуту населення. Підґрунтям для здійснення цієї політики має виступати 
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моделювання макроекономічних процесів, що дасть змогу забезпечити 

прийняття ефективних управлінських рішень в процесі її реалізації. 

Серед науковців, які зробили вагомий внесок у дослідження проблем 

економічного зростання та його моделювання, необхідно відмітити таких 

зарубіжних вчених, як П. Агіон, П. Даймонд, Е. Денісон, Ч. Джонс, Е. Домар, 

Г. Гроссман, Н. Калдор, Д. Касс, Р. Кінг, П. Кругман, С. Кузнець, Т. Купманс, 

Р. Лукас, А. Меддісон, В. Нордгауз, Ф. Рамсей, С. Ребело, П. Ромер, Р. Солоу, 

Дж. Стігліц, Р. Харрод, Е. Хелпман, П. Хоітт, Т. Шульц, Х. Узава, Е. Янг та ін. В 

Україні також сформувалася плеяда економістів-математиків, праці яких 

охоплюють різні аспекти економіко-математичного моделювання соціально-

економічних систем в контексті вивчення проблем економічного зростання – від 

його аналізу, дослідження збалансованості до розробки великих 

макроеконометричних моделей та секторальних і міжкраїнних моделей 

економічного розвитку. В цьому аспекті заслуговують на увагу фундаментальні 

праці українських вчених, зокрема В.Вітлінського, В.Гейця, В. Григорківа, 

Т. Клебанової, Ю. Лисенка, І. Лук’яненко, І. Ляшенка, О. Ляшенко, Н. Максишко, 

М. Оліскевич, С. Рамазанова, М. Скрипниченко, О. Черняка та ін.  

Проте, незважаючи на наявність значної кількості праць вітчизняних і 

зарубіжних науковців, присвячених теоретико-методологічним та практичним 

аспектам зовнішньої стійкості економіки, комплексне дослідження цієї наукової 

проблеми проводилося недостатньо. Тому проблема розробки теоретичних і 

методологічних положень та застосування сучасного економіко-математичного 

модельного інструментарію для дослідження зовнішньої стійкості економіки 

України є актуальною, що і зумовило вибір теми, мети, завдань, об’єкта і 

предмета дисертаційної роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота у частині моделювання зовнішньої стійкості економіки 

України є складовою науково-дослідних робіт економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка: №11БФ040-01 
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«Модернізація економіки України на засадах сталого соціально-економічного 

розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» (реєстраційний номер 

0111U006456), №16БФ040-01 «Макроекономічна стратегія реалізації 

європейського вектору економічного розвитку України: концептуальні засади, 

виклики, протиріччя» (реєстраційний номер 0116U004822). Особистий внесок 

автора полягає у розкритті сутності поняття «зовнішня стійкість економіки», її 

системоутворюючих чинників, узагальненні існуючих у світовій практиці 

підходів до формування системи індикаторів і методів її оцінювання та 

визначенні аспектів економічної політики щодо забезпечення зовнішньої 

стійкості економіки України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є формування 

теоретико-методологічних засад моделювання та розробка комплексу 

економіко-математичних моделей зовнішньої стійкості економіки України. 

Для досягнення мети дослідження необхідно вирішити такі завдання: 

- розкрити теоретичні засади дослідження економічного зростання в 

Україні як основи забезпечення зовнішньої стійкості національної економіки; 

- узагальнити теоретико-методологічні основи зовнішньої стійкості 

економіки; 

- запропонувати концепцію моделювання зовнішньої стійкості економіки 

на підґрунті дослідження особливостей трансмісії зовнішніх збурень та їх прояву 

в Україні; 

- оцінити зовнішню стійкість економіки України;  

- удосконалити метод визначення основних факторів економічного 

зростання у країнах із сировинними економіками на основі розробки панельної 

структурної векторної моделі авторегресії; 

- розробити динамічні економіко-математичні моделі для дослідження 

впливу індексів умов торгівлі на темпи зростання сальдо рахунку поточних 

операцій і валового внутрішнього продукту в Україні; 
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- розробити економіко-математичні моделі для визначення чутливості 

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

сировинних ринках; 

- дослідити тенденції світової економіки в розрізі глобальних 

дисбалансів, що здійснюють вплив на зовнішню стійкість економіки України; 

- запропонувати теоретико-методичний підхід до дослідження поведінки 

рахунку поточних операцій платіжного балансу України; 

- розробити моделі для дослідження чутливості реального валового 

внутрішнього продукту до припливу потоків фінансового капіталу; 

- розробити економіко-математичні моделі для оцінювання впливу 

показників, що характеризують результати функціонування системно значимих 

економік світу, на основні макроекономічні індикатори в Україні; 

- розробити комплексну модель зовнішньої стійкості економіки України 

на підставі застосування інструментарію динамічних стохастичних моделей 

загальної рівноваги та на її основі дослідити вплив зовнішньоекономічних шоків 

на національну економіку; 

- розробити пропозиції щодо забезпечення зовнішньої стійкості 

економіки України на основі запропонованого комплексу економіко-

математичних моделей. 

Об’єктом дослідження є процес забезпечення зовнішньої стійкості 

економіки України. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні положення та 

економіко-математичні моделі зовнішньої стійкості економіки України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

загальнонаукові та специфічні методи дослідження, а саме: методи аналізу і 

синтезу застосовувалися при розкритті теоретичних засад дослідження і 

моделювання економічного зростання та зовнішньої стійкості економіки, 

системний підхід – розробці концепції моделювання зовнішньої стійкості 
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економіки України; історичний метод – визначенні особливостей трансмісії 

зовнішніх збурень та їх прояву; аналізі динаміки рахунку поточних операцій 

платіжного балансу України; методи економіко-статистичного аналізу – для 

визначення сучасних тенденцій світової економіки в розрізі глобальних 

дисбалансів; проведення аналізу динаміки індикаторів зовнішньої стійкості 

економіки та стійкості дефіциту рахунку поточних операцій платіжного балансу 

України; методи економіко-математичного моделювання, зокрема, методи 

економетричного моделювання, серед яких: векторні моделі авторегресії – для 

аналізу чутливості темпів зростання валового внутрішнього продукту та сальдо 

рахунку поточних операцій в Україні до зміни світових цін на сировину; 

визначення впливу показників, які характеризують результати функціонування 

системно значимих економік світу, на основні макроекономічні індикатори 

України; дослідження взаємозалежності темпів зростання валового 

внутрішнього продукту, рахунку поточних операцій й індексів умов торгівлі; 

панельні структурні векторні моделі авторегресії – для визначення факторів 

економічного зростання в країнах із сировинними економіками; моделі з 

марківським перемиканням режимів – для оцінювання впливу чинників на 

сальдо поточного рахунку в Україні; моделі бінарного вибору – для оцінювання 

чутливості реального валового внутрішнього продукту України до припливу 

фінансового капіталу; методи побудови і аналізу динамічних стохастичних 

моделей загальної рівноваги – для дослідження реакції основних показників 

функціонування національної економіки на дію зовнішньоекономічних шоків. 

Інформаційною базою дослідження слугують наукові праці вітчизняних 

і зарубіжних вчених-економістів, статистичні дані Державної служби статистики 

України, Національного банку України, Міжнародного Валютного фонду (бази 

даних World Economic Outlook Databases, Balance of Payments Statistics, 

International Financial Statistics), Світового банку (бази даних World Development 

Indicators, Debt Statistics), UNCTAD (Конференція ООН по торгівлі та розвитку), 

періодичні видання, а також матеріали вітчизняних і зарубіжних організацій. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці 

теоретичних і методологічних засад та економіко-математичних моделей 

зовнішньої стійкості економіки України. Найбільш вагомими науковими 

результатами, що отримані автором, містять елементи наукової новизни та 

виносяться на захист, є такі: 

вперше  

- 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, впровадження якої дасть 

змогу забезпечити взаємоузгодженість заходів макроекономічної політики щодо 

досягнення зовнішньої стійкості національної економіки та підвищити 

ефективність її реалізації; 

- 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; 

- 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 
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політики забезпечує можливість зменшення або уникнення їх негативного 

впливу;  

- 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 

- 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;  

- 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 

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; 
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- 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 

- 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; 

- 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; 

- категоріальний апарат, який уточнює визначення поняття «зовнішня 

стійкість економіки» у частині здатності економічної системи повертатися у стан 



27 

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. 

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» 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 (довідка №04-21/14-234 (85701) 

від 23.04.2018). 

Результати дисертаційної роботи в частині розробки теоретико-

методичного забезпечення оцінювання системи індикаторів, що включає їх 

економіко-статистичний 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) 

(довідка № 09/037-180 від 04.04.2018). 

Основні результати та пропозиції дисертаційної роботи в частині розробки 

інструментарію оцінювання зовнішньої стійкості використані апаратом 

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації при реалізації 
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Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 рр. 

(довідка № 101-3074/03 від 05.04.2018). 

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 (довідка №12/15-533 від 11.12.2015). 

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» (довідка №011а/2018 від 06.04.2018). 

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» (довідка 

№013/157 від 10.04.2018). 

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» (довідка №52/12 від 

28.03.2018). 

Особистий внесок автора. Дисертаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням, у якому розроблено комплекс економіко-

математичних моделей зовнішньої стійкості економіки України. Наукові 

положення, висновки і рекомендації, що виносяться на захист, отримано автором 

особисто. Дисертаційна робота не містить матеріалів кандидатської дисертації. 
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Апробація результатів дисертації. 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 р., 

м. Київ), International Conference «Economic Transformation of Central and Eastern 

European Countries» (19-20 вересня 2008 р., 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 рр., м. Київ), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Глобальні виклики економічній 

теорії та практиці країн Центральної та Східної Європи» (12-13 жовтня 2012 р., 

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 2013 р., 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 «Перспекти-

ви 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 «Конкурентоспроможність 

національної економіки» (2014, 2016, 2017 рр., м. Київ), Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці та 

управлінні підприємствами, програмами й проектами» (2014, 2016 рр., м.Харків, 
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м.Одеса), Міжнародній науково-практичній конференції «Матема-тичне 

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 р., 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 р., 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 листопада 2015 р., м. Київ), International 

symposium «Social and Solidarity Economy – Ukrainian Option» (28 січня 2016 р., 

м.Київ), Науково-практичній конференції «Трансформація зовнішньої політики 

в Україні в умовах нестабільності» (31 березня 2016 р., м. Київ), Міжнародній 

конференції «Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи 

України» (30 червня 2016 р., м. Київ), Шостій Міжнародній науково-практичній 

конференції «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної 

економіки» (24-26 травня 2017 р., м. Одеса), ІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.» (2-3 

листопада 2017 р., м. Київ), International Conference «Investment policies: New 

Models, New Markets, New Practical Strategies» (15-16 листопада 2017 р., 

м. Париж, Франція), 6th International Workshop on Information Technologies in 

Economic Research (14 травня 2018 р., м. Київ), The 3rd International Conference 

on Actual Economic and Social Problems in Modern Globalization (30 червня -

1 липня 2018 р., м. Тбілісі, Грузія) та ін. 
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Публікації. За темою дисертації опубліковано 47 наукових праць 

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

одноосібна монографія (24,25 д.а.) та розділи у трьох колективних монографіях 

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

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

наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, що 

включені до міжнародних наукометричних баз, 21 публікація за матеріалами 

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

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 538 сторінок. Основний зміст дисертації, що викладено на 

420 сторінках, містить 27 таблиць, 78 рисунків та формули. Дисертація містить 

16 додатків. Список використаних джерел налічує 420 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ ЯК ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ СТІЙКОСТІ 

ЕКОНОМІКИ 

 

 

1.1. Генезис економічного зростання у світі та підходи до його трактування 

 

На сьогоднішній день рівень життя населення на планеті досяг 

неймовірних розмірів у порівнянні з початком першого тисячоліття. 

Забезпечення високих стандартів добробуту людей нерозривно пов’язано із 

підтриманням стійких темпів економічного зростання. Всесвітньовідомий 

економіст Роберт Лукас так писав про можливості для людського добробуту, які 

надає економічне зростання: «…коли хтось починає думати про них, важко 

думати про щось інше» [330, c.5]. 

Питанню економічного зростання приділяли увагу ще за стародавніх часів. 

Так, месопотамські цегляні тарілки містили надписи щодо розрахунку 

надлишкового продукту ячменю як різниці між загальним випуском (валовим 

збором ячменю) за рік за «нормального врожаю» та видатків, пов’язаних із 

забезпеченням насіннєвого фонду, споживання працюючих та іншими 

витратами, виміряними в одиницях ячменю, що вже являло собою примітивну 

систему соціального обліку [322]. 

Про економічне зростання у світі за останні два тисячоліття яскравіше за 

все свідчать цифри. Протягом цього періоду валовий внутрішній продукт у світі 

збільшився у 497 разів (з 102,5 млрд.дол. до 50973 млрд.дол. у цінах 1990 р.), а 

валовий внутрішній продукт в розрахунку на одну особу - у 17 разів, що 

відповідає зростанню населення у 29 разів за даними А.Меддісона [337]. 

Динаміку основних індикаторів економічного зростання у світі представлено на 

рис.1.1. Проте розрив у доходах між найбіднішими та найбагатшими регіонами 
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світу, який на початку другого тисячоліття становив 1,1:1, на початку третього 

тисячоліття вже складав 18:1 [335, с.6]. 

 

Рис.1.1. Динаміка валового внутрішнього продукту та валового 

внутрішнього продукту у розрахунку на одну особу у світі1 

Джерело: складено автором за даними [337] 

 

При цьому темпи економічного зростання у різні періоди розвитку світової 

економіки значно відрізнялися (рис.1.2). Так, період до 1820 року 

характеризувався невисокими темпами економічного зростання, яке, за 

свідченням [335, c.5], мало екстенсивний характер. Однак, починаючи з 1820р., 

в епоху становлення та розвитку капіталізму, воно значно пришвидшилося. 

Наприклад, до 1820 року валовий внутрішній продукт збільшився у 6,8 

разів, а протягом 1820-2008рр. - у 73,4 рази, а валовий внутрішній продукт в 

                                                           

1 У зв’язку з неспівставністю пізніші дані не наводяться 
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розрахунку на одну особу зріс у 1,5 та 11,4 разів відповідно (хоча населення 

протягом цих двох періодів збільшилося у 4,5 та 6,5 разів відповідно).  

 

Рис.1.2. Динаміка основних індикаторів економічного зростання у світі 

протягом 1000-2001рр. 

Джерело: складено автором за даними [335, c.10], [398] 

 

Зауважимо, що у європейських країнах до 1820 року темпи зростання 

валового внутрішнього продукту також були помірними та не перевищували 

одного відсотка на рік, проте у період швидкого розвитку капіталізму відбулося 

їх різке прискорення [334, c.3]. 

В свою чергу протягом останнього тисячоліття значно відрізнялися і 

чинники пришвидшення економічного зростання у західних країнах (табл. 1.1). 

Протягом всієї історії розвитку світової економіки періоди швидкого 

економічного зростання змінювалися періодами рецесії. Так, країни, які 

демонстрували високі темпи зростання протягом довгострокового періоду, в 

подальшому відчували погіршення рівня добробуту внаслідок війн, стихійних 

лих тощо. 
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Хоча необхідно зазначити, що у розвинутих країнах темпи зростання 

характеризуються більшою стабільністю протягом довгострокового періоду, ніж 

у бідніших, для яких характерні різкі неочікувані зміни темпів економічного 

зростання в основному через політичну нестабільність або військові дії [330, c.4].  

Таблиця 1.1 

Основні чинники пришвидшення економічного зростання у «західній 

півкулі» 

Ч
и

н
н

и
к

и
 е

к
о

н
о

м
іч

н
о

го
 з

р
о

ст
а

н
н

я
 

Період 

1000 – 1820 рр. 1820 р. - дотепер 

1. Розвиток науки та техніки 

(розповсюдження світської 

університетської освіти та центрів 

книгодрукарства в Європі, 

технічні нововведення у сфері 

навігації та кораблебудування, 

наукова революція) 

2. Чинники, що спонукали до 

активізації підприємницької 

діяльності (скасування 

феодальних обмежень на купівлю 

та продаж власності, розвиток 

бухгалтерського обліку та 

фінансових інституцій) 

3. Поширення християнства 

(запровадження змін в інституті 

шлюбу, спадковості тощо) 

4. Запровадження системи 

держав-націй, що дало змогу 

інтенсифікувати торговельні 

зв’язки та інтелектуальний обмін 

між країнами 

 

1. Технологічний прогрес 

(насамперед, розвиток транспорту 

та комунікативних засобів). 

2. Накопичення капіталу, яке в 

подальшому сприяло зростанню 

продуктивності. 

3. «Поліпшення» людського 

капіталу, що стосується, 

насамперед, зростання середнього 

рівня освіченості населення. 

4. Інтеграція між економіками 

(зростання відкритості економік, 

активізація міжнародної торгівлі, 

інтенсифікація інвестиційних 

потоків, поглиблення спеціалізації 

країн та інтелектуальної і 

підприємницької взаємодії між 

ними). 

5. Структурні зрушення 

(насамперед, зміни у структурі 

зайнятості по секторах економік, 

що сприяло накопиченню капіталу, 

підвищенню освіченості й розвитку 

навичок працівників та відкритості 

економік) 

6. Обмеженість природних 

ресурсів. 

Джерело: складено автором на основі [335], [336] 
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В якості прикладу необхідно навести Китай , який з передової країни світу 

на початку першого тисячоліття перетворився на «аутсайдера» до середини 

другого. При чому варто зауважити, що на початку першого тисячоліття валові 

внутрішні продукти на одну особу в Китаї та країнах Західної Європи були 

рівними та складали 450 дол. (у міжнародних доларах 1990 року) [337, c.28].  

У світі валовий внутрішній продукт на одну особу на той час становив 444 

дол. [337, c.28]. На початку третього тисячоліття у Китаї він складав 6725 дол., у 

тридцяти країнах Західної Європи дорівнював 21672 дол., а у світі – 7614 дол. 

[398].  

Отже, на початку першого тисячоліття Західна Європа та Китай, 

завдячуючи наявності сучасних технологій та інституцій управління, були 

найпередовішими економіками світу з однаковими рівнями доходів [335, c.8]. 

Проте, починаючи з V століття, країни Західної Європи, на відміну від 

Китаю, в силу різних історичних обставин зазнали значного економічного 

падіння. Китай, на противагу, з другої половини X сторіччя до кінця XIII 

сторіччя демонстрував високі темпи економічного зростання. Однак, протягом 

п’яти століть (з XIV по XVIII століття) завдяки швидкому зростанню населення 

доход на одну особу в Китаї залишався майже на постійному рівні, а, починаючи 

з 1850 року, внаслідок громадянських війн та зовнішніх агресій ці показники 

впали більш ніж на чверть. 

Відновлення зростання в Західній Європі почалося тільки на початку 

другого тисячоліття. Причому, як зазначається у [335, с.8], наздогнати рівень 

розвитку економіки Китаю їй вдалося тільки в XIV столітті. У середині XX 

століття показники зростання у розрахунку на одну особу в Європі були більш 

ніж в десять разів вищими, ніж у Китаї. Проте, в другій половині XX століття 

Китай демонстрував високі та стійкі темпи зростання, що розглядається 

науковцями в якості прикладу так званого «наздоганяючого розвитку». Зокрема, 

протягом 1990-2008рр. середньорічний темп зростання у Китаї був одним з 
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найбільших у світі та складав 7,97% (вищі темпи мали лише Бірма (8,72%), 

Камбоджа (8,09%) та Екваторіальна Гвінея (17,56%)2) [398]. 

В залежності від факторів економічного зростання виділяють такі основні 

періоди розвитку європейської економіки: аграрний (500-1500 рр.), пізній 

аграрний період (1500-1700 рр.), торговий капіталізм (1700-1820 рр.) та 

капіталізм (1820-теперішній час) [334]. Періодизацію економічного розвитку у 

країнах Європи та фактори, що впливають на зростання випуску, наведено на 

рис.1.3. 

Доаграрний період розвитку економіки характеризувався такими 

основними видами діяльності як полювання, збирання, рибальство, а факторами 

виробництва протягом цього періоду виступали природні ресурси та 

некваліфікована праця. За свідченням [337, c.28], у країнах західної Європи 

валовий внутрішній продукт на початку першого тисячоліття складав лише 11,1 

млрд. дол. (у міжнародних доларах 1990р.), а темп його зростання дорівнював  

мінус 0,01% протягом першого тисячоліття. Причому внаслідок відсутності 

приросту населення темп зростання цього індикатору в розрахунку на одну особу 

також складав -0,01%. У світі темп зростання ВВП становив 0,01%, в розрахунку 

на одну особу – 0,00%. Аналогічні показники спостерігалися у всіх основних 

регіонах світу. 

Для аграрного та пізнього аграрного періодів (500-1700 рр.) були властиві 

незначні темпи зростання населення і валового випуску на одну особу. 

наприклад, протягом аграрного періоду останній взагалі дорівнював нулю [334].  

Основними факторами виробництва у цей період виступали привласнені 

природні ресурси, робоча сила з примітивними навичками та помірний запас 

оборотних коштів. Якщо протягом аграрного періоду темпи зростання населення 

та ВВП становили 0,1%, протягом пізнього аграрного періоду ці показники вже 

дорівнювали 0,2% та 0,4% відповідно [334]. 

                                                           

2 Для порівняння в цілому у світі за цей період темп зростання становив 3,50%, у західній 

півкулі - 2,75% 
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Рис.1.3. Періодизація економічного розвитку у країнах Європи  

Джерело: розроблено автором на основі [334] 

 

Особливості економіки аграрного періоду було детально викладено 

англійським економістом Т. Мальтусом у роботі «Ессе про принципи населення» 

1798 року, в якій він одним з перших окреслив проблеми економічного зростання 

країн. На його думку, зростання населення з геометричною прогресією та 

збільшення виробництва засобів існування – з арифметичною – неминуче 
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контролю за зростанням населення [338, c.4-5], яке може бути обмежене 

внаслідок застосування превентивних заходів, природних катаклізмів, епідемій 

та військових конфліктів. 

Тому Т.Мальтус в якості основного фактору, який визначає темп зростання 

економіки, розглядав лише темп зростання населення, не приймаючи до уваги 

вплив темпів зростання капіталу та технологічного прогресу. Наводячи приклад 

гіпотетичного острову, він зазначав, що протягом перших двадцяти п’яти років 

виробництво на ньому може подвоїтися за рахунок суттєвих змін у сільському 

господарстві. Проте, у наступні чверть століття «неможливо припустити, що 

виробництво збільшиться учетверо», що суперечить «знанням про якість землі» 

[338, c.7]. При цьому він притримується думки, що виробництво протягом 

другого періоду залишиться на попередньому рівні.  

Основною характерною рисою торгового капіталізму був розвиток науки 

та техніки, що спонукало до розвитку транспортної галузі, інтенсифікації 

міжнародної торгівлі та розширення зовнішніх ринків. Це дало змогу 

накопичити достатній рівень капіталу, підвищити обсяг випуску та в кінцевому 

випадку сприяло зростанню добробуту населення. Протягом 1700-1820 рр. темп 

зростання населення склав 0,4%, ВВП – 0,6% [334]. Наприклад, у Західній Європі 

у 1820 році (відправній точці розвитку капіталістичної епохи) ВВП на одну особу 

становив 1232 дол. (у міжнародних доларах 1990р.), а в реальному вираженні – 

163,7 млрд.дол. 

Особливості періоду торгового капіталізму ґрунтовно окреслено у роботі 

А.Сміта «Дослідження про природу та причини багатства народів», де автор 

однією з найвагоміших причин розвитку «продуктивної сили праці» вважає 

поділ праці [169, c.21]3. Крім того, він вказує на значущість економії на масштабі 

у прискоренні економічного зростання, не применшуючи при цьому ролі 

                                                           

3 Хоча основний постулат теорії А.Сміта полягає у здатності економіки функціонувати 

самостійно завдяки існуванню так званої «невидимої руки» ринку, що забезпечуватиме 

узгодженість інтересів всіх членів суспільства 
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капіталу. На його думку, «попереднє накопичення запасів необхідно для 

забезпечення збільшення продуктивної сили праці», що «природним чином 

призводить до зростання продуктивності» [169, c.204]. Прогресивним на той час 

є усвідомлення того факту, що основний капітал за А.Смітом поряд з машинами 

та засобами праці, «доходними спорудами», «поліпшеннями земель» має 

включати і «надбані й корисні здібності» членів суспільства в цілому [169, c.208], 

а його призначення полягає у забезпеченні зростання продуктивної сили праці 

[169, c.212]. В свою чергу зростання національного багатства зводиться до 

збільшення доходу та накопичення капіталу в країні [169, c.67], а його постійне 

підвищення викликає зростання заробітної плати найманих працівників [169, 

c.67], що спричиняє підвищення продуктивної сили праці, завдяки чому за 

меншої кількості праці виробляється більше товарів [169, c.79]. 

Значення такої рушійної сили економічного зростання як технологічний 

прогрес явно не представлено у дослідженні, проте автор зазначає, що «на 

фабриці одна й та ж сама кількість робочих рук за допомогою кращих машин 

виробляє набагато більшу кількість товарів, ніж за наявності менш досконалих 

засобів виробництва» [169, с.212]. Тому, за свідченням А.Сміта, технічні 

удосконалення представляють собою явну вигоду для суспільства.  

Підсумовуючи, варто зазначити, що меркантилістська система має за мету 

«збагачення країни шляхом сприятливого торгового балансу» [169, с.466]. При 

цьому торгівля, яка здійснюється без будь-яких обмежень, завжди є вигідною, 

що означає «збільшення мінової вартості річного продукту землі та праці країни 

або збільшення річного доходу її мешканців» [169, c.356]. Хоча в Англії на той 

час існували певні обмеження на вільне здійснення зовнішньоторговельної 

діяльності, зокрема, було ускладнено вивіз промислової сировини та знарядь 

виробництва з метою надання конкурентних переваг власним робочим на всіх 

іноземних ринках. А ввіз сировини для промисловості, навпаки, заохочувався з 

метою її подальшої переробки для забезпечення обмеження ввозу готових 

виробів. Також на той час в Англії існували протекціоністські обмеження в 

торгівлі з країнами, торговий баланс з якими був негативним.  
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Однак, основний баланс, який визначає процвітання чи занепад нації, являє 

собою баланс між загальним виробництвом та споживанням країни4. Оскільки у 

разі перевищення річного споживання мінової вартості річного продукту країни, 

капітал суспільства буде зменшуватися за рахунок виникаючого дефіциту. 

Видатки суспільства в цьому разі будуть більшими за його доход, що 

викликатиме зменшення його капіталу та матиме наслідком падіння мінової 

вартості річного продукту його праці. При цьому, на думку А.Сміта, зазначений 

баланс може бути додатнім навіть за наявності негативного торгового балансу 

[169, c.362-363]. 

Основними відмінностями капіталістичної епохи на європейському 

континенті були прискорення технологічного прогресу, зменшення експлуатації 

колонізованих територій та зростання рівня освіченості робочої сили [334].  

Одним з найяскравіших представників капіталістичного періоду розвитку 

європейської економіки вважають австрійського економіста Й.Шумпетера. Він 

одним з перших надав чітке визначення економічного зростання, проводячи 

паралель з економічним розвитком. Так, у своїй книзі «Теорія економічного 

розвитку» під економічним розвитком він розуміє «лише такі зміни 

господарського кругообігу, які економіка сама породжує, тобто тільки випадкові 

зміни» народного господарства, яке «належить самому собі», а не «приводиться 

в рух імпульсами ззовні». Зростання економіки, що виражається в збільшенні 

населення та багатства, не провокує нові якісні явища, а лише «дає поштовх 

процесам їх прилаштування» [201, с.154]. Проте, економічне зростання 

відноситься тільки до зміни кількісних показників функціонування економіки. В 

свою чергу, розвиток – це «зміна траєкторії, по якій здійснюється кругообіг» або 

дискретне зміщення стану рівноваги, що стихійно виникає в економіці [201, 

c.157]. Поштовхом до таких змін є виготовлення нового, невідомого споживачу 

блага … або «створення нової якості того чи іншого блага»; запровадження 

                                                           

4 Цей постулат можна віднести і до певних зачатків розвитку теорії стійкості економічних 

систем 
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Період 

нового методу виробництва, відкриття нових ринків, отримання нового джерела 

сировини тощо [201, c.159].  

Науковці виділяють такі фази економічного зростання в епоху 

«капіталістів» (1820 - до тепер) [335, c.6], [336]:  

 період, протягом якого економічне зростання в основному було 

притаманне європейським країнам, їх західним «відгалуженням» та 

країнам Латинської Америки (1820-1870рр.)  

 «старий ліберальний порядок» (1870-1913 рр.); 

  період, що охоплював дві світові війни та характеризувався спадом у 

міжнародній торгівлі, на ринках капіталу та значною міграцією (1913-

1950рр.); 

  «золотий вік» (1950-1973рр.); 

 «наш вік» або неоліберальний порядок (1973 – до тепер). 

Що стосується економічного зростання протягом капіталістичного періоду 

розвитку світової економіки, А.Меддісон у своїй роботі [335, c.10] наводить такі 

дані щодо його основних індикаторів (табл.1.2). 

  Таблиця 1.2 

Динаміка основних індикаторів економічного зростання у світі протягом 1820-

2001рр.  

 1820-1870 1870-1913 1913-1950 1950-1973 1973-2001 

Темп зростання ВВП 

в розрахунку на одну 

особу, у % 

0,54 1,30 0,88 2,92 1,41 

Темп зростання ВВП, 

у % 
0,93 2,11 1,82 4,90 3,05 

Темп зростання 

населення, у % 
0,40 0,80 0,93 1,93 1,62 

Джерело: складено автором за даними [335, c.10], [398] 

 

У капіталістичний період прискорення економічного зростання у 

провідних країнах світу (США, Велика Британія, Японія) в основному 

Показник 
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завдячувало збільшенню запасів машин та обладнання, технологічному прогресу 

у видобутку енергетичних ресурсів з мінеральної сировини, підвищенню 

інвестицій у людський капітал та інтенсифікації міжнародної торгівлі за рахунок 

зростання спеціалізації країн [335, c.12-16]. При цьому внутрішньо- та 

зовнішньоекономічна політика країн світу протягом цього періоду суттєво 

відрізнялася. Насамперед, це стосувалося розміщення факторів виробництва, 

втручання держави у дію ринкових механізмів, застосування протекціоністських 

заходів у зовнішній торгівлі, фіскальної та монетарної політики тощо. Основні 

характерні риси внутрішньо- та зовнішньоекономічної політики у період з 1820 

року до нашого часу наведено у таблиці 1.3. 

Найвищі темпи економічного зростання були зафіксовані у період 1950-

1973рр. (так званий «золотий вік»), який характеризувався не тільки 

прискоренням темпів технологічного прогресу, але і посиленням 

протекціоністських заходів в деяких провідних країнах світу (насамперед, в 

США), активним втручанням держави в дію ринкових механізмів тощо. 

Необхідно також зазначити, що темп зростання ВВП на одну особу, 

зафіксований протягом цього періоду (2,92%), є найвищим показником за 

останні два тисячоліття. 

Вже у наступному періоді (1973-2001рр.) темп зростання валового 

внутрішнього продукту на одну особу знизився та становив 1,41%. Основну 

причину цього науковці вбачають у зменшенні загальної факторної 

продуктивності [260, c.111], темп зростання якої протягом 1973-1982рр. був 

навіть негативним. Серед основних чинників її зменшення називають проблеми 

її вимірювання, зміни «правового та людського середовища», зниження темпів 

технологічних інновацій, зростання цін на нафту, революцію в інформаційних 

технологіях [205, c.211-215], [213], [214], [287], [349]. 
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Таблиця 1.3 

Основні характерні риси внутрішньо- та зовнішньоекономічної політики у період з 1820р. – дотепер 

 ФАЗИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ  

 1820-1870 рр. 1870-1913 рр. 1913-1950рр. 1950-1973рр. 1973- дотепер 

Техноло-

гічний 

прогрес 

Зростання темпів 

технологічного 

прогресу за 

рахунок розвитку 

транспортної галузі 

та інфраструктури 

Покращення 

комунікацій  

Прискорення темпів 

технологічного 

прогресу в деяких 

провідних країнах 

світу, 

пригальмування – в 

інших 

Значне 

прискорення 

технічного 

прогресу порівняно 

з попереднім 

періодом 

Уповільнення темпів 

зростання 

технологічного 

прогресу 

Тарифні 

бар’єри у 

міжнарод-

ній торгівлі 

Відсутні Зростання тарифних 

бар’єрів порівняно з 

попередньою фазою 

зростання 

Посилення 

протекціоністських 

заходів особливо в 

провідних країнах 

світу (насамперед, 

США) 

Запровадження 

«ліберального 

порядку» у Європі 

та Азії 

Система ГАТТ/СОТ 

Розміщення 

факторів 

виробницт-

ва 

Ефективне 

розміщення 

факторів 

виробництва, їх 

переміщення у 

сектор 

промислового 

виробництва 

Мобільність 

факторів 

виробництва, 

зростання 

фінансових потоків 

у світі в основному з 

провідних країн 

(насамперед, 

Великобританії) 

Мобільність факторів 

виробництва певною 

мірою обмежена 

Мобільність 

факторів 

виробництва 

Мобільність факторів 

виробництва, їх 

переміщення у сферу 

послуг 

У 2000 х світові 

фінансові потоки 

спрямовуються з 

країн, що 

розвиваються, до 

розвинутих 

  

 
4

4
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     Продовження табл. 1.3 

 ФАЗИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ  

 1820-1870 рр. 1870-1913 рр. 1913-1950рр. 1950-1973рр. 1973- дотепер 

Втручання 

держави у дію 

ринкових 

механізмів 

Відсутність 

активного 

втручання 

держави  

Відсутність 

активного втручання 

держави  

Активне втручання 

держави 

Орієнтація 

внутрішньої 

політики на 

забезпечення 

високих темпів 

споживання та 

зайнятості 

Забезпечення 

цінової 

стабільності та 

активне 

втручання 

держави під час 

фінансово-

економічних криз 

Дефіцит 

державного 

бюджету 

Відсутність 

значних дефіцитів 

державних 

бюджетів 

Відсутність великих 

дефіцитів, незначні 

соціальні видатки на 

освіту та охорону 

здоров’я 

Суттєве зростання 

соціальних видатків 

під час Великої 

депресії, зростання 

державного боргу 

Зростання 

державних видатків 

Зростання 

дефіцитів 

державних 

бюджетів та 

акумулювання 

заборгованостей в 

результаті дії 

нафтошоків та 

економічних криз 

Режим 

обмінних 

курсів 

Біметалізм 

(золото та срібло), 

в деяких країнах 

(наприклад, 

Великій Британії) 

- золотий 

стандарт 

Золотий стандарт Золотий стандарт, 

вільне та кероване 

плавання 

Фіксовані валютні 

курси 

(золотовалютний 

стандарт), 15 серпня 

1971 року – 

припинення 

золотого паритету 

долара 

Запровадження 

режиму 

плаваючих 

обмінних курсів 

поряд з іншими 

режимами 

Джерело: складено автором на основі [56], [334], [336]  

 
4

5
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Протягом 1973-2014 рр. за даними Світового банку темп зростання 

валового внутрішнього продукту у розрахунку на одну особу становив 1,40% 

(табл.1.4), а протягом 2001-2014 – 1,31%5 [405]. Суттєво (на 1 в.п.) відрізнялися 

також темпи економічного зростання протягом 2001-2008 рр. та 2008-2014 рр. На 

нашу думку, саме світова фінансова криза 2008-2009 рр. та її наслідки призвели 

до зменшення темпів зростання світового ВВП.  

Таблиця 1.4 

Основні показники економічного зростання у світі протягом 1973-2014рр. 
 

1973-2014 1973-2001 2001-2008 2008-2014 

Темп зростання ВВП, у % 2,95 3,10 2,99 1,91 

Темп зростання ВВП в 

розрахунку на одну особу, 

у % 

1,40 1,42 1,71 0,70 

Темп зростання населення, 

у % 
1,53 1,66 1,26 1,21 

Джерело: складено автором за даними [405] 

 

Проте, незважаючи на коливання темпу зростання світового ВВП, валовий 

внутрішній продукт та валовий національний доход в розрахунку на одну особу 

демонстрували зростаючу тенденцію, за виключенням післякризового 2009 року 

(рис. 1.4). 

Під зростанням зазвичай розуміють зміну (збільшення або зменшення)  

певної величини з плином часу, під економічним зростанням  зміну 

економічних індикаторів, що характеризують результати економічної діяльності. 

Водночас розвиток характеризує поступальний, закономірний процес переходу 

від простого до складного, від одного стану системи до іншого, досконалішого.  

Тому економічний розвиток передбачає як економічне зростання 

(кількісне зростання економіки), так і її структурні зміни.  

                                                           

5 Протягом цих періодів темп зростання світового ВВП склав 2,95% та 2,56% відповідно 

Період 
Показник 
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Рис. 1.4. Динаміка ВВП та ВНД в розрахунку на одну особу за ПКС у світі 

протягом 1991-2017 рр. 

Джерело: складено автором за даними [405] 
 

 

Згідно академічного тлумачного словника української мови, розвиток – це 

«процес, в результаті якого відбувається зміна якості чого-небудь, перехід від 

одного якісного стану до іншого, вищого» [168]. А поняття зростання, яке 

найбільш точно описано у тлумачному словнику [181], визначається як 

«збільшення в кількості, розмірах, розвиток..., посилення, укріплення..., 

удосконалення в процесі розвитку». За даними [59] зростання – це «процес 

збільшення будь-якої якості з часом», в той час як економічне зростання 

визначається як «збільшення обсягу виробництва продукції в національній 

економіці за визначений період часу». 

Науковці виділяють такі науково-методичні підходи до тлумачення 

сутності економічного зростання: процесний, результативний та 

трансформаційний.  
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Відповідно до першого підходу економічне зростання розглядається як 

процес «накопичення потенціалу, збільшення обсягів виробництва, ВНП, зміни 

технологій» тощо.  

Результативний підхід передбачає наявність позитивної динаміки 

показників системи національних рахунків (зокрема, валового внутрішнього 

продукту, національного доходу), добробуту населення тощо.  

Трансформаційний підхід трактує економічне зростання як трансформацію 

та удосконалення «структури економіки, суспільного продукту, техніки і 

технологій» [141, с.70]. 

До представників процесного підходу можна віднести лауреата 

Нобелівської премії С.Кузнеця, який розглядав економічне зростання як 

«довгострокове підвищення здатності постачати все більше різноманіття 

економічних товарів населенню, зростаючий потенціал, що заснований на 

передових технологіях й інституційних та ідеологічних змінах, що він потребує» 

[323].  

Основними характеристиками економічного зростання він вважав високі 

темпи зростання випуску та населення в розвинених країнах, продуктивності, 

темпи структурних трансформацій в економіці, структуру суспільства та його 

ідеологію, зближення розвинутих економік світу «за допомогою збільшеної 

потужності технології» та обмеження поширення економічного зростання через 

відставання розвитку країн світу, на які припадає три чверті його населення 

[323]. 

Дж.Форрестер розглядав зростання як «природню основу людської 

поведінки» та пов’язував його з прогресом [189, с.24]. Під зростанням він 

розумів збільшення валового національного продукту6 та населення, 

                                                           

6 Хоча останнім часом провідні світові економісти заперечують той факт, що валовий 

національний або внутрішній продукт є вдалим індикатором функціонування економіки та 

добробуту населення [283], [390] 
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виокремлюючи «експоненціальне зростання» у випадку постійного щорічного 

процентного приросту змінної величини системи.  

На думку Р.Брінкмена, економічне зростання представляє собою кількісне 

зростання  валового національного продукту у розрахунку на одну особу, проте 

економічний розвиток являє «якісні зміни інституцій та структур» [232, c.1171] 

та призводить до переходу до вищої траєкторії зростання [146, с.46], [232, 

c.1183]. Ці визначення подібні до запропонованих Й.Шумпетером у [201, с.154, 

157]. 

Дж.Піззі визначає економічне зростання як збільшення кількості 

виробленої продукції або споживання, а розвиток (як процес)  як зростання 

соціального добробуту, який визначається рівнем споживання, запасів ресурсів 

та сукупним рівнем забруднення. В той же час розвиток (як стан) трактується 

ним як зростання споживання на одну особу або стан, за якого мінімальне 

споживання на одну особу перевищує споживання для задоволення основних 

потреб [363]. 

Р.Лукас розглядає економічний розвиток як «проблему обліку моделі, що 

спостерігається, між країнами та у часі, у рівнях та темпах зростання доходу у 

розрахунку на одну особу» [330, c.5]. При цьому він вводить таку категорію як 

«механіка економічного розвитку», що означає «механічний, штучний світ, 

заселений роботами, які взаємодіють, …. та спроможний поводитися таким 

чином, що основні особливості його поведінки схожі на фактичний світ» [330, 

c.5]. 

Академік НАН України В.Геєць у роботі [63] детально характеризує 

сутність категорій «економічне зростання» і «економічний розвиток» та 

відмінності між ними. Його можна вважати представником результативного 

підходу до трактування категорії «економічне зростання», що пов’язує його зі 

збільшенням валового внутрішнього продукту як в розрахунку на одну особу так 

і в реальному вираженні. При чому «кожна одиниця приросту ВВП з часом 

задовольняє потреби, досить відмінні від попередніх» [63, с.21]. 
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Категорії «економічне зростання» та «економічний розвиток» подібні між 

собою, проте не є ідентичними. Так, економічний розвиток, на думку В.Геєця, 

зумовлює «різні умови життя людей…. завдяки значним змінам структурних 

характеристик» [63, с.21]. 

У довгостроковому періоді економічне зростання характеризується 

«переходом від одних видів діяльності до інших і виробництвом нової продукції, 

чи надання нових послуг, …. що, як правило, принципово можуть відрізнятися», 

тому допускається ототожнення економічного зростання та розвитку [63, с.21]. 

Таким чином, економічне зростання та економічний розвиток пов’язані між 

собою, завдячуючи властивим кожному періоду часу інноваціям, які, в свою 

чергу, призводять до появи «нових продуктивніших видів діяльності» [63, с.22]. 

Взагалі економічний розвиток може бути охарактеризовано як 

нескінченний процес переходу від одного стану рівноваги до іншого («вищого 

рівня») за рахунок дії збурень, які мають затухаючий характер, тобто після їх дії 

відбувається повернення економічної системи до стану рівноваги в результаті 

проведення стабілізаційних заходів [63, c.22]. Проте можливе настання 

стабілізації після вичерпання руйнівної сили діючого на систему шоку. З іншого 

боку, шоки можуть з’являтися в певних сферах діяльності та розповсюджуватися 

до інших, і «тому збереження умов загальної стабільності може бути 

обов’язковою передумовою, завдяки якій ситуація в економіці теж 

врівноважується» [63, c.23]. 

У роботі [50, с.36, 162] економічне зростання визначається як 

«довгостроковий поступальний приріст ВВП, ВНП або НД на основі більшого 

(або) кращого використання ресурсів та удосконалення технологій». Також 

економічне зростання автори розуміють як «реальний приріст ВВП, ВНП чи НД 

на одну особу в довгостроковому періоді без порушень рівноваги в 

короткострокових періодах», а економічний розвиток вони тлумачать як «процес 

функціонування та еволюції економічної системи в довгостроковому періоді, що 

відбувається під впливом економічних суперечностей, потреб та інтересів» [50, 

с.37]. На їх думку, економічне зростання обумовлює можливості економічного 
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розвитку економічної системи в цілому, зокрема соціально-економічного 

розвитку та підвищення добробуту населення. 

На думку І.Манцурова, економічне зростання «характеризується 

кількісними змінами в обсягах виробництва і споживання» та «є визначальною 

фазою у процесі невпинних економічних змін та господарської еволюції 

людського суспільства». Тобто, він розглядає економічне зростання як кількісну 

характеристику економічного розвитку, а збалансований економічний розвиток, 

на його думку, «передбачає високі й сталі темпи економічного зростання при 

високому (бажано, – зростаючому) рівні конкурентоспроможності» [117, с.8]. 

Я.Жаліло розглядає економічне зростання як показник «дієвості процесів 

саморегуляції у довготривалому періоді», в основі яких лежить «узгодження 

інтересів приватних економічних суб’єктів з суспільним інтересом та між собою, 

а ці інтереси, у свою чергу, базуються на потребі постійного зростання» [82, 

с.78]. На його думку, стійке економічне зростання має бути «невід’ємною 

складовою стратегії економічної стабілізації» [82, с.78]. 

Академік І.Лукінов у свій час зазначав, що «стабільний економічний 

розвиток завжди має під собою обґрунтовану економічну стратегію та тактику 

дії систем управління та організації, регулювання макро- та мікроекономічних 

процесів, включаючи політику регулювання ринкової лібералізації та 

кон’юнктури, бюджету та платіжного балансу, доходів та податків, формування 

інвестиційних фондів, фінансово-кредитних ресурсів, фондів накопичення та 

споживання, споживчих сімейних бюджетів різних соціальних верств населення, 

загальнодержавного грошового обігу та курсу грошової одиниці» [107, с.37], для 

чого необхідні «модельні розрахунки різних стратегічних варіантів, їх 

порівняльний аналіз та вибір найбільш результативних для кожного етапу 

розвитку». А соціально-економічна стратегія розвитку України має за мету 

«перехід до стабільного еволюційного економічного зростання та розвитку під 

забезпечення рівноваги розвиненого ринку та оптимального рівня соціального, 

духовного, демографічного та екологічного стану суспільства» [107, с.56]. При 

чому, за свідченням І.Лукінова, це зростання може підтримуватися протягом 
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довгострокового періоду, необхідною умовою чого є потужний науково-

технічний потенціал, наявність фінансових і матеріальних ресурсів та гнучкої 

системи управління. Серед засобів досягнення цілей він виділяє інвестиційну та 

інноваційну спроможність державного та підприємницького секторів економіки, 

економічну інтеграцію, вихід з економічного спаду тощо [107, с.56-57]. 

На думку А.Філіпенка [186, с.73], економічний розвиток може охоплювати 

економічне зростання разом зі структурними змінами та перетвореннями в 

економіці.  

Фахівці Національного інституту стратегічних досліджень в широкому 

розумінні розглядають економічний розвиток як «вихід за обмеження, 

сформовані поточною моделлю економічного зростання країни» [146].  

У стратегії «Європа 2020: Стратегія розумного, стійкого і всеохоплюючого 

зростання» серед напрямків розвитку економіки поряд з розумним зростанням, 

яке передбачає такий «розвиток економіки, що базується на знаннях та 

інноваціях» та сталим зростанням, що характеризує таку модель «економіки, яка 

базується на ефективному використанні ресурсів, не шкодить довкіллю і є 

конкурентноздатною» виділяють також інклюзивне або всеохоплююче 

зростання, яке передбачає підтримку «такого варіанту економічного розвитку, 

який характеризується високим рівнем зайнятості та забезпечує соціальну і 

територіальну єдність» [55], [79]. 

Експерти Світового економічного форуму визначають інклюзивне 

зростання як «зростання випуску, що підтримується протягом десятиріч, 

розповсюджується в усіх секторах економіки, створює можливості по 

працевлаштуванню (продуктивної зайнятості) для переважної більшості 

населення працездатного віку та призводить до скорочення бідності» [381, с.1]. 

Воно характеризує «як темпи, так і моделі економічного зростання» [381, с.1]. 

Причому тільки за умови охоплення всіх секторів економіки можливим є 

забезпечення економічного зростання в довгостроковій перспективі. Водночас 

інклюзивне зростання передбачає наявність як мікро- так і макроекономічних 

чинників зростання [84, с.103].  
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Н.Лутчин вводить поняття якості економічного зростання, що 

визначається як «сукупність властивостей і ознак, що характеризують процес 

зростання, тобто тенденцію збільшення загального обсягу виробництва, і 

результати цього процесу з позиції задоволення інтересів суб’єктів, які 

забезпечують економічне зростання і сприймають його наслідки» [108, c.29]. 

Науковці також розрізняють зростання «на користь бідних верств 

населення» (pro-poor growth), що спрямоване на забезпечення зростання 

добробуту бідніших верств населення. 

Говорячи про проблеми забезпечення прискорення економічного 

зростання, необхідно відмітити основні чинники так званого «наздоганяючого» 

зростання. Так, у роботі [397] аналізується досвід 13 країн світу (Ботсвана, 

Бразилія, Гонг-Конг (Китай), Індонезія, Китай, Малайзія, Мальта, Оман, 

Республіка Корея, Сінгапур, Тайвань, Таїланд, Японія), що продемонстрували 

високі та стійкі темпи економічного зростання (7% та більше) протягом 25 років 

в післявоєнний період розвитку світової економіки. Автори виокремлюють 5 

характеристик, притаманних цим економікам: використання можливостей 

світової економіки, макроекономічна стабільність, високі темпи інвестування та 

заощадження, ринкове регулювання розподілу ресурсів, надійність та 

«дієздатність» урядів. 

Використання можливостей світової економіки полягає у імпорті 

технологій та знань, що суттєво збільшує виробничий потенціал країни, та 

задоволенні світового попиту, що забезпечує можливість експорту для 

вітчизняних товарів. Причому необхідно наголосити, що всі 13 країн здобули 

порівняльні переваги у виробництві саме промислової продукції. 

Основною запорукою макроекономічної стабільності розглядуваних країн 

було випереджаюче зростання економіки, що перевищувало темпи 

акумулювання заборгованостей, незважаючи на дефіцити державних бюджетів 

та високі значення відношення державного боргу до ВВП. 

Разом з тим, всі країни демонстрували високі показники інвестицій та 

заощаджень, що свідчить про «орієнтацію на майбутнє», намагання згладити 
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споживання у часі та забезпечити стійке економічне зростання. Наприклад, у 

Китаї за даними МВФ протягом 1980-2017 рр. питома вага інвестицій у ВВП в 

середньому складала 39,43%, а питома вага заощаджень у ВВП – 41,78% (рис. 

1.5). 

 

Рис. 1.5. Динаміка валових інвестицій та заощаджень у Китаї протягом 

1980-2017 рр. 

Джерело: складено автором за даними [412]  

 

За свідченням науковців, для забезпечення стабільного зростання частка 

інвестицій у ВВП (приватних та державних) повинна бути більшою за 25%, 

оскільки «інвестиції є джерелом ефективного розширеного оновлення основних 

фондів і переходу виробництва на рейки високотехнологічного розвитку» [146, 

с.51]. При цьому частки видатків на освіту та охорону здоров’я мають складати 

не менше 7-8%, видатки на інфраструктуру – бути завбільшки 7% від ВВП. Дані 

про темпи зростання валового внутрішнього продукту на одну особу і в 

реальному вираженні та темпи зростання валових інвестицій провідних країн 

світу і країн Вишеградської четвірки представлено у таблиці 1.5.  
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Таблиця 1.5 

Темпи зростання ВВП на одну особу та в реальному вираженні та валових інвестицій країн світу протягом 2005-2017 рр. 

Країна Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Велика 

Британія 

Темп зростання ВВП на 

одну особу (у %) 2,29 1,91 1,79 -1,25 -4,91 0,75 1,18 0,48 1,48 2,08 1,50 1,21 1,13 

Темп зростання ВВП (у %) 3,00 2,66 2,59 -0,47 -4,19 1,54 1,97 1,18 2,16 2,85 2,33 1,94 1,79 

Темп зростання валових 

інвестицій (у %) 2,12 3,79 2,83 -6,74 -15,53 15,53 2,39 2,11 8,36 6,67 3,56 0,93 1,64 

Китай 

Темп зростання ВВП на 

одну особу (у %) 10,70 12,06 13,60 9,06 8,69 10,10 8,96 7,23 7,15 6,73 6,36 6,12 6,30 

Темп зростання ВВП (у %) 11,35 12,69 14,19 9,62 9,23 10,63 9,48 7,75 7,68 7,27 6,90 6,70 6,90 

Темп зростання валових 

інвестицій (у %) 10,70 13,57 14,67 10,98 19,33 12,07 9,59 7,81 9,01 7,30 0,15 6,36 4,89 

Німеччина 

Темп зростання ВВП на 

одну особу (у %) 0,76 3,82 3,40 1,27 -5,38 4,24 3,63 2,12 -1,79 3,04 1,15 1,12 1,79 

Темп зростання ВВП (у %) 0,71 3,70 3,26 1,08 -5,62 4,08 3,66 0,41 0,30 1,60 1,69 1,94 2,22 

Темп зростання валових 

інвестицій (у %) -1,19 8,81 7,14 0,68 -17,47 12,99 9,29 -8,17 1,47 1,97 -0,50 2,14 4,32 

Польща 

Темп зростання ВВП на 

одну особу (у %) 3,59 6,26 7,26 3,91 2,56 4,00 4,95 1,56 1,33 3,36 3,68 2,91 4,53 

Темп зростання ВВП (у %) 3,55 6,19 7,20 3,92 2,63 3,70 5,01 1,56 1,26 3,28 3,65 2,86 4,55 

Темп зростання валових 

інвестицій (у %) 1,58 16,81 23,70 2,21 -12,75 9,89 12,75 -3,87 -5,77 12,81 4,47 -1,94 7,50 

Сінгапур 

Темп зростання ВВП на 

одну особу (у %) 4,99 5,51 4,66 -3,49 -3,56 13,22 4,02 1,16 2,99 1,93 0,81 1,08 3,53 

Темп зростання ВВП (у %) 7,49 8,86 9,11 1,79 -0,60 15,24 6,21 3,67 4,68 3,26 2,01 2,40 3,62 

Темп зростання валових 

інвестицій (у %) -0,53 14,82 12,08 29,57 -11,31 24,36 5,03 13,96 -0,66 -2,35 -7,02 4,82 8,70 

Словацька 

Республіка 

Темп зростання ВВП на 

одну особу (у %) 6,39 8,48 10,80 5,56 -5,62 4,98 2,71 1,35 1,32 2,42 3,49 3,19 3,23 

Темп зростання ВВП (у %) 6,40 8,49 10,83 5,65 -5,49 5,08 2,84 1,52 1,43 2,52 3,60 3,32 3,40 

Темп зростання валових 

інвестицій (у %) 15,41 6,20 9,42 5,81 -29,20 18,85 7,61 -14,02 1,54 2,61 13,05 -3,49 2,56 
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Продовження табл.1.5 

Країна Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сполучені 

Штати 

Америки 

Темп зростання ВВП на 

одну особу (у %) 2,40 1,68 0,82 -1,23 -3,62 1,68 0,83 1,45 0,74 1,63 1,63 0,74 1,55 

Темп зростання ВВП (у %) 3,35 2,67 1,78 -0,29 -2,78 2,53 1,60 2,22 1,49 2,43 2,43 1,49 2,27 

Темп зростання валових 

інвестицій (у %) 5,29 2,32 -2,21 -6,99 -16,89 9,55 2,87 6,93 2,68 4,25 4,48 -1,38 - 

Чеська 

Республіка 

Темп зростання ВВП на 

одну особу (у %) 6,30 6,59 4,92 1,86 -5,38 2,00 1,76 -1,04 -0,56 1,87 3,94 2,40 4,04 

Темп зростання ВВП (у %) 6,44 6,88 5,53 2,71 -4,84 2,30 1,97 -0,90 -0,53 1,98 4,20 2,59 4,29 

Темп зростання валових 

інвестицій (у %) 5,19 10,11 14,40 1,18 -18,08 4,42 1,82 -4,06 -5,04 4,43 9,87 -2,27 4,27 

Угорщина 

Темп зростання ВВП на 

одну особу (у %) 4,56 3,97 0,58 1,02 -6,41 0,97 2,05 -1,18 2,17 3,95 3,17 2,52 4,34 

Темп зростання ВВП (у %) 4,35 3,81 0,43 0,84 -6,56 0,74 1,76 -1,69 1,89 3,67 2,94 2,21 3,99 

Темп зростання валових 

інвестицій (у %) -2,36 2,36 -0,32 0,37 -23,74 5,00 -3,31 -7,24 3,83 11,34 -3,82 -3,70 14,92 

Україна 

Темп зростання ВВП на 

одну особу (у %) 3,46 8,03 8,55 2,86 -14,42 4,61 5,58 0,45 0,23 -1,19 -9,57 2,72 2,95 

Темп зростання ВВП (у %) 2,70 7,30 7,90 2,30 -14,80 4,20 5,20 0,20 0,00 -6,60 -9,90 2,31 2,50 

Темп зростання валових 

інвестицій (у %) -2,37 19,48 26,48 1,80 -57,40 14,40 21,90 -6,80 -20,10 -20,10 -20,10 40,77 9,00 

Японія 

Темп зростання ВВП на 

одну особу (у %) 1,29 1,63 2,07 -1,09 -5,52 4,69 -0,26 1,95 1,53 0,13 0,61 1,05 1,88 

Темп зростання ВВП (у %) 1,30 1,69 2,19 -1,04 -5,53 4,71 -0,45 1,74 1,36 -0,03 0,47 0,94 1,71 

Темп зростання валових 

інвестицій (у %) -0,30 0,95 1,74 -2,99 -17,49 4,49 0,15 4,52 1,45 2,40 0,05 0,28 - 

Світ 

Темп зростання ВВП на 

одну особу (у %) 2,54 3,10 3,04 0,61 -2,91 3,10 1,89 1,27 1,16 1,42 1,27 1,31 1,97 

Темп зростання ВВП (у %) 3,82 4,38 4,31 1,85 -1,72 4,35 3,11 2,47 2,39 2,61 2,47 2,51 3,15 

Темп зростання валових 

інвестицій (у %) 5,34 6,85 6,26 1,06 -9,23 9,97 5,66 3,00 2,76 3,39 0,92 2,38 4,89 

Джерело: складено автором за даними [405], [414]
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Як зазначається у [397], високі темпи зростання мають кореспондуватися з 

можливістю вільного переміщення ресурсів. В цьому аспекті варто відмітити 

теорію «творчої загибелі» [397, c. 26], що полягає у розвитку нових галузей 

економіки та відмиранні старих - неконкурентоздатних.  

Серед чинників наздоганяючого розвитку експерти виділяють високу 

норму накопичення, дешеву робочу силу, іноземні інвестиції, 

експортоорієнтованість економіки та активне державне стимулювання 

господарського зростання [85, c.206]. Наприклад, у Китаї забезпечення високих 

та стійких темпів зростанням стало можливим завдяки високій питомій вазі 

заощаджень, низькому рівню доходів населення, припливу значного обсягу 

іноземних інвестицій з превалюванням саме прямих інвестицій, експортній 

орієнтації економіки країни, активній підтримці державою підприємницької 

діяльності. Причому саме низький рівень доходів населення сприяв зростанню 

конкурентоспроможності країни [85, c.206-222]. 

А.Меддісон виділяє такі фактори низького рівня доходу та продуктивності 

у країнах, що розвиваються: інституційні чинники, швидкі темпи зростання 

населення, низький рівень інвестування у людський та фізичний капітал, 

різноманітні прояви колоніалізму, що суттєво затримують економічний розвиток 

[334]. 

На ранніх стадіях розвитку країни рушійною силою економічного 

зростання може виступати експортний сектор [397, c. 48-49], що сприятиме 

зростанню доходів країни та, як наслідок, «продуктивної зайнятості», 

підвищенню імпорту, зокрема, інвестиційного, та в кінцевому випадку 

прискоренню темпів економічного зростання. Це, в свою чергу, викликатиме 

розвиток інших, насамперед високотехнологічних, галузей промисловості та 

підвищення конкурентоспроможності країни на міжнародній арені. Тому 

розвиток експортоорієнтованих галузей економіки повинен мати на меті саме 

забезпечення технічної модернізації промисловості, залучення нових технологій 

у виробництво, а не намагання підтримати позитивне сальдо рахунку поточних 

операцій платіжного балансу країни та її резервних активів. В цьому контексті 
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необхідно зауважити, що зростання валютних надходжень до країни як внаслідок 

наявності позитивного торгового балансу, так і припливу капіталу може 

спричинити надмірний тиск на обмінний курс та в результаті привести до 

зниження конкурентоспроможності на зовнішніх ринках. Одним з варіантів 

подолання цієї проблеми є нарощення резервних активів країни. На пізніших 

стадіях розвитку країни основною рушійною силою економічного зростання має 

виступати внутрішній попит [397, c.49-52]. 

 

 

1.2. Теоретичні засади дослідження стійкості економічних систем 

 

Питанням стійкості економічної системи, стійкого економічного зростання 

та сталого розвитку на сучасному етапі розвитку світової економіки відводиться 

багато уваги, тому в економічній літературі існує велика кількість праць, 

присвячених даній проблематиці. Водночас моделювання цих явищ та процесів 

вимагає поглибленого аналізу та осмислення їх сутнісних властивостей, що 

призводить до необхідності поглибленого дослідження цих категорій та 

основних відмінностей між ними. 

Серед багатьох наукових здобутків вітчизняних та зарубіжних вчених, 

присвячених питанню стійкості економічних систем, у наукових дослідженнях 

виокремлюються праці таких науковців, як Л. фон Берталанфі, С.Бір, А.Бородін, 

Н.Вінер, В.Глушков, В.Данілов-Данільян, Г.Дейлі, У.Ешбі, Г.Клейнер, 

С.Козловський, Н.Кисельова, А.Муравих, Дж. фон Нейман, М.Павловський, 

Л.Терехов, Т.Шовгенов та ін.  

Концептуальним питанням дослідження та моделювання cталого розвитку 

присвячені праці Е.Б.Барбіера, Г.Х.Брундтланд, В.Григорківа, Б.Данилишина, 

Е.Лібанової, І.Ляшенка, О.Ляшенко, Д.Мебрату, Дж.Піззі, Д.В.Пірса, 

Д.К.Пірейджеса, Р.Репетто, Т.Тітенберга та багатьох інших вітчизняних та 

зарубіжних вчених.  

Незважаючи на значні наукові здобутки, питання визначення основних 

сутнісних характеристик зазначених вище понять та відмінностей між ними все 
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ще залишаються дискусійними. Зокрема, необхідно відмітити суперечливий 

характер та відсутність чіткості у трактуванні стійкості економічної системи, 

сталого розвитку та сталого економічного зростання. Тому, враховуючи ці 

аспекти, актуалізується необхідність з’ясування сутності цих понять і 

виокремлення відмінностей між ними. 

Для виявлення основних характеристик категорії «стійкість економічної 

системи» надалі вважатиметься, що економічна система являє собою множину 

взаємопов’язаних елементів або підсистем, зв’язками між якими можуть 

виступати різного роду трансакції, потоки, причинно-наслідкові зв’язки тощо. 

Для ефективного функціонування будь-якої системи необхідним також є 

забезпечення взаємозв’язку із зовнішнім середовищем. Тому поведінка системи 

залежить не тільки від внутрішньої складової, але і від факторів зовнішнього 

середовища – вхідних змінних. В той же час система продукує вихідні змінні, що 

впливають на оточуюче її середовище [282]. Крім того, «стан системи або, 

іншими словами, значення, що приймають всі внутрішні змінні системи, 

визначається її попереднім станом та вхідними змінними, що вона отримала, в 

минулий період часу» [282]. Необхідно також зазначити, що, наприклад, на 

думку Г.Клейнера, економічні системи «відносно стійкі у часі та просторі 

частини економічного простору, що мають властивість зовнішньої єдності, 

внутрішньої різноманітності та гносеологічної цілісності» [90, с.43]. 

Термін «стійкість» походить від латинського «sustenere» [370], що в 

перекладі на українську означає «підтримувати, дотримуватися». Англійське «to 

sustain» у словнику Вебстера трактується як «підтримувати, продовжувати без 

перерв, зменшення» тощо [342].  

В науковій літературі існує велика кількість визначень поняття стійкості 

економічної системи, тлумачення якого в даному дослідженні розглядатиметься 

насамперед з точки зору системного підходу та теорії управління. 

Американський математик та основоположник кібернетики Н.Вінер, 

говорячи про стійкість як форму поведінки вищих форм комунікативних 

організмів, вказує на те, що «зовнішнє середовище може видозмінювати форму 
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їх поведінки, перетворюючи її в таку форму поведінки, яка в тому чи іншому 

сенсі буде більш ефективно впливати на майбутнє зовнішнє середовище» [58]. 

Представник «другої хвилі» кібернетики, британець С.Бір ототожнює 

стійкість з поняттям гомеостазу. Він наголошує на тому, що однією з основних 

властивостей життєздатної системи7 (viable system) є підтримування 

гомеостатичної рівноваги або гомеостазису. Ця властивість характерна як для 

біологічних, так і для соціальних та економічних систем [224]. У випадку 

відсутності життєздатності система зазвичай втрачає стійкість, що призводить до 

її руйнування. 

На сучасному етапі розвитку наукового пізнання стійкість системи 

трактують як «здатність зберігати рух по визначеній траєкторії (підтримувати 

певний режим функціонування), незважаючи на збурення, що на неї впливають» 

[103] або як «стабільність, здатність системи, що має достатньо складну 

поведінку, зберігати деякі властивості та характеристики незмінними» [203]. 

У роботі [282] під стійкістю системи розуміють тотожність вихідних 

змінних та змінних «стану», у протилежному випадку має місце стійкість виходів 

системи. 

Науковці розрізняють такі види стійкості як рівновага, гомеостаз або 

гомеостазіз та стаціонарний режим функціонування або цикл [54], [103], [203] 

(рис.1.6). 

 

 

 

 

Рис.1.6. Види стійкості економічних систем 

Джерело: розроблено автором 

 

                                                           

7 За Біром життєздатність системи, що самоорганізовується, означає те, що така система має 

своєю ціллю продовження існування по крайній мірі до тих пір, поки її мета не буде досягнута 

Стійкість економічної системи 

 

Рівновага Гомеостаз Стаціонарний режим 

функціонування (цикл) 
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Під рівновагою розуміють поняття, яке «відноситься до різних ситуацій, 

що характеризуються взаємодією різноспрямованих сил, вплив яких взаємно 

нейтралізується так, що спостережувані властивості системи залишаються 

незмінними» [103]. 

В теорії динамічних систем розрізняють також таке поняття як «стійкий 

стан рівноваги». Відповідно до [5, c.46-47], стан рівноваги вважається стійким, 

якщо по будь-якій заданій області допустимих відхилень від стану рівноваги   

можна виокремити область )( , що його оточує. При чому будь-який рух, що 

починається в середині області  , ніколи не досягатиме її границі.  

У формалізованому вигляді дане визначення формулюють в такий спосіб: 

«стан рівноваги 0,  yxx  називається стійким, якщо задавши наперед настільки 

мале   ( 0 ), можна знайти таке )( , що у випадку 0t  виконуються нерівності 

 xx )0(  та )0(y , тоді для  t0    xtx )(  та )(ty » [5, c.46-47]. 

Стаціонарний режим функціонування системи або цикл визначається 

періодичним повторенням однієї й тієї ж послідовності станів – стійкої множини 

станів [54], [103], [203]. 

В свою чергу гомеостаз відображає «здатність відкритої системи зберігати 

значення суттєвих змінних у визначених границях, незважаючи на дію збурень» 

[52] або визначається як «стійкий стан рівноваги відкритої системи в її взаємодії 

з середовищем» та «незмінність суттєвих параметрів системи незалежно від 

впливу зовнішнього середовища», тобто «незмінність відношення системи з 

середовищем» [103]. 

Категорія «стійкість економічної системи» займає чільне місце в даній 

роботі, тому актуалізується доцільність наведення палітри її визначень, що 

зустрічаються у вітчизняній та закордонній літературі (табл. 1.6).  

На особливу увагу заслуговує запропонована Г.Клейнером «концепція 

системної стійкості економіки».  
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Таблиця 1.6 

Визначення поняття стійкості економічної системи у вітчизняній та 

закордонній літературі 

Автори Визначення поняття стійкості економічної системи 

А.Бородін, 

Н.Кисельова  

Здатність системи забезпечувати та підтримувати кількісний та 

якісний рівень розвитку протягом деякого часу, незважаючи на 

збурюючі фактори внутрішнього та зовнішнього характеру, а також її 

здатність послідовно реалізовувати свої функціональні задачі – 

задовольняти потреби людей, в тому числі і в благах природного 

середовища, що забезпечується шляхом передбачення та запобігання 

негативним впливам, що порушують стійкість 

Вільна 

енциклопедія  

Здатність системи зберігати поточний стан при наявності зовнішніх 

впливів. В макроекономіці – довгострокова рівновага між 

експлуатацією ресурсів та розвитком людського суспільства 

І.Воробйова  Здатність протистояти несприятливим внутрішнім та зовнішнім 

силам, зберігаючи при цьому параметри розвитку, стабільні 

показники та оптимальні пропорції, динамізм розвитку та ефективне 

використання ресурсів, що зберігаються та відновлюються для потреб 

країни та майбутніх поколінь.  

К.Ерроу  Стійкість полягає у «неспаданні» міжчасового соціального добробуту 

(V ) з плином часу, що означає виконання умови 0
dt

dVt  в момент 

часу t . 

Г.Клейнер  Стратегічна стійкість економіки розглядається як «можливість 

зберігати життєздатність в широкому діапазоні некерованих 

зовнішніх та внутрішніх змін за рахунок прийняття релевантних 

стратегічних рішень»  

Cистемна стійкість національної економіки – «такий її стан, коли 

стійкість складу її суб’єктів забезпечується відносною стабільністю 

базових структур внутрішнього устрою та зовнішнього оточення 

суб’єктів». 

Системна стійкість також розуміється як «збереження суб’єктної 

структури у поєднанні з гармонізацією «системного околу» суб’єктів 

С.Козловський  Здатність економічної системи після деякого збурення (зміни 

параметрів економічної системи, її показників), доволі швидко 

повертатися в стан не гірший попереднього, зберігаючи свій стан 

завгодно довго, але маючи можливість покращити свій стан до рівня 

впливу, тільки при позитивній зміні економічних параметрів системи 
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Продовження табл. 1.6 

Автори Визначення поняття стійкості економічної системи 

С.Козловський  Здатність економічної системи після деякого збурення (зміни 

параметрів економічної системи, її показників), доволі швидко 

повертатися в стан не гірший попереднього, зберігаючи свій стан 

завгодно довго, але маючи можливість покращити свій стан до рівня 

впливу, тільки при позитивній зміні економічних параметрів системи 

Н.Колотова  Здатність економіки відновлювати траєкторію руху під впливом 

зовнішніх збурюючих факторів. Умовою такого розвитку є 

збереження динамічних показників системи у визначеному діапазоні 

одночасно на трьох структурних рівнях: макро-, мезо- та мікрорівнях 

Є.Макарова  Система економічних відносин, що забезпечують довгостроковий 

розвиток економічної системи з наявністю механізмів 

саморегулювання (стабілізації та рівноваги), що здатні досягти 

комплексного рішення економічних, соціальних та екологічних 

проблем в умовах глобалізації світової економіки 

А.Муравих  Здатність системи протистояти процесу руйнування, тобто розпаду на 

частини, які не здатні забезпечувати досягнення цільової установки 

попередньої системи. Такий розпад виникає в результаті 

неконтрольованого зростання різного роду збурень в системі 

М.Павловский  Деяка властивість економічної системи відображати її динаміку, яка 

залежить від багатьох факторів 

Р.Попельнюхов  Здатність ефективно протидіяти несприятливим внутрішнім та 

зовнішнім впливам, адекватно та швидко змінювати свою внутрішню 

структуру у відповідності з різними умовами.  

О.Тарасова  Здатність економічної системи, яка потрапила в несприятливе 

відхилення за межі її допустимого стану, повернутися у стан 

рівноваги за рахунок власних та позичених ресурсів 

Л.Терехов  Здатність системи функціонувати у станах, близьких до 

рівноважного, в умовах постійних зовнішніх та внутрішніх 

збурюючих впливів 

В.Цитичко  Здатність збереження якісної визначеності при зміні структури 

системи та функцій її елементів 

Т.Шовгенов  Здатність ефективно використовувати, автономно видозмінювати 

ресурси свого розвитку, неперервно нарощувати показники своєї 

позитивної зміни, не збільшуючи чи мінімізуючи видатки базових не 

відновлювальних ресурсів 

Джерело: складено автором за даними [53], [59], [61], [90], [91], [92], [94], 

[115], [134], [144], [149], [179], [198], [211]  
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Вона припускає наявність «суб’єктного ядра економіки», який являє собою 

сукупність суб’єктів, що функціонують в економіці (держава, регіон, галузь, 

підприємство). Стабільність цього ядра визначає здатність економічної системи 

протидіяти впливу зовнішніх збурень та її керованість. 

Водночас суб’єкти економіки також представляють собою економічні 

системи з власними структурами, збалансованість яких є «необхідною умовою 

стійкості» економічних суб’єктів.  

При цьому «зовнішні фактори стійкості суб’єкта пов’язані з проблемами 

збалансованості оточення суб’єкта в функціональному та в адміністративному 

просторах» [89, c.52]. 

Тому забезпечення стійкості «суб’єктного каркаса економіки» може бути 

зведено до досягнення збалансованості «стандартного комплексу … систем 

різного типу», для чого Г.Клейнером пропонується застосовувати відповідні 

антикризові заходи. 

Аналізуючи взаємодію таких економічних суб’єктів як, наприклад, 

держава, регіон та підприємство, крім акценту на збалансованості їх системної 

структури, автор також робить наголос на необхідності забезпечення 

«збалансованості системної структури міжсуб’єктних взаємодій «держава-

регіон», «регіон-підприємство» [89, c.12]. 

Таким чином, стійкість економічної системи являє собою здатність 

економіки ефективно функціонувати в стані рівноваги, виконуючи покладені на 

неї завдання, забезпечувати довгостроковий розвиток, зберігати властивості 

системи на незмінному рівні та її основні характеристики у допустимих межах, 

повертатися до рівноважної траєкторії руху в результаті дії внутрішніх та 

зовнішніх шокових впливів. 

В економічній літературі розглядають також поняття «стійкість 

економічного зростання», яке означає «постійність його відносних показників 

динаміки» та на практиці визначається «на основі коливності темпів 

економічного зростання» [141, с.71]. Значна увага при цьому має акцентуватися 

на забезпеченні якості економічного зростання. 
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На думку деяких науковців, стійкість та розвиток суперечать один одному 

[57]. Слід зазначити, що поняття розвиток характеризується виходом системи з 

рівноважного стану, тобто вказує на «цілеспрямовану та поступальну зміну» 

[282]. В свою чергу, розвиток не «обов’язково означає кількісне зростання, в 

значній мірі наголошуючи на якісному розгортанні можливостей та зростаючій 

складності (що залежить від конкретної ситуації та може включати або вимагати 

кількісного зростання)» [282]. У роботах [68], [114] автори також акцентують 

увагу на тому, що зростання передбачає кількісні зміни, в той час як розвиток 

ґрунтується на якісних. Отже, стійкість означає постійність, рівновагу, а 

розвиток «можливий тільки при умові постійного виходу системи з 

рівноважного стану» [65]. Водночас розвиток являє собою частковий випадок 

руху [68]. Зокрема, при трактуванні стійкості руху у роботі [68] наголошується 

на тому, що рух пов'язаний зі зміною, а стійкість – з «постійністю якого-небудь 

відношення або властивості об’єкту, що зберігається при будь-яких змінах».  

В контексті дослідження поняття стійкості економічної системи на 

особливу увагу заслуговує концепція «cталого розвитку». 

Сталий або гармонійний розвиток, як його визначають деякі вчені [185, 

с.286], на думку Голови Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, в своїй 

основі має «макроекономічну та фінансову стабільність, що прокладає шлях 

робастному зростанню та продуктивній економіці» [325]. 

За підрахунком фахівців Світового банку існує близько 33 визначень цієї 

категорії, що охоплюють її економічну, соціальну та екологічну складові [360], 

[363]. Тут необхідно відзначити трактування сталого розвитку, такими вченими-

економістами, як Е.Б.Барбіер [216], Ф.К.Пірейджес [364], Ф.В.Пірс [362], 

Р.Репетто [371], Т.Тітенберг [400] та тлумачення Світового банку [271]. 

Термін «сталий розвиток» вперше був введений в ужиток в 1987 році після 

опублікування звіту Світової комісії з навколишнього середовища та розвитку 

(World Commission on Environment and Development або Brundtland Comission) 

«Наше спільне майбутнє». Сталий розвиток трактувався як такий, «що дозволяє 
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задовольняти потреби теперішнього покоління, не ставлячи під загрозу 

спроможність майбутніх поколінь задовольняти власні потреби» [361]. 

Міжнародний інститут навколишнього середовища та розвитку 

(International Institute for Environment and Development) спирається на 

відокремлення трьох систем, властивих будь-якому процесу розвитку 

(екологічної, соціальної та економічної систем). Завданням сталого розвитку 

його фахівці вважають максимізацію досягнення цілей зазначених систем із 

застосуванням адаптивного процесу компромісів [341]. Особливістю 

трактування сталого розвитку є те, що він базується на зростаючому розширенні 

можливостей населення брати відповідальність за власний розвиток у поєднанні 

з усвідомленням обмежень навколишнього середовища та вимог щодо 

задоволення основних потреб. 

Світова ділова рада зі сталого розвитку (World Business Council for 

Sustainable Development) трактує сталий розвиток як такий, що дозволяє 

задовольняти потреби теперішнього покоління, не ставлячи під загрозу добробут 

майбутніх поколінь. При цьому припускається, що економічне зростання та 

захист навколишнього середовища пов’язані між собою, а якість теперішнього 

та майбутнього життя залежить від задоволення основних потреб людини без 

створення шкоди навколишньому середовищу [341].  

Порівняння трактувань поняття «сталий розвиток» провідними світовими 

інституціями з розвитку та навколишнього середовища основане на таких 

критеріях, як «епіцентр рішення», «платформа рішення» та «центр лідерства» 

(табл. 1.7). 

Організацією Об'єднаних Націй встановлено основні цільові орієнтири 

розвитку – тк звані «цілі сталого розвитку». Всього виділено 17 глобальних цілей 

сталого розвитку, а саме: подолання бідності, подолання голоду, міцне здоров’я, 

якісна освіта, гендерна рівність, чиста вода та належні санітарні умови, 

відновлювальна енергія, гідна праця та економічне зростання, інновації та 

інфраструктура, зменшення нерівності, сталий розвиток міст та спільнот, 

відповідальне споживання, боротьба зі зміною клімату, збереження морських 
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екосистем, збереження екосистем суші, мир та справедливість, партнерство 

заради стійкого розвитку8. 

Таблиця 1.7 

Порівняльний аналіз трактувань сталого розвитку провідних світових 

інституцій з розвитку та навколишнього середовища 

Інституція 
Рушійна 

сила 

Епіцентр 

рішення 

Платформа 

рішення 

Інструмен-

ти 

(лідерство) 

Світова комісія з 

навколишнього 

середовища та 

розвитку 

Політичний 

консенсус 

Стале 

зростання 

Національний 

рівень 

Уряди та 

міжнародні 

організації 

Міжнародний 

інститут з 

навколишнього 

середовища та 

розвитку 

Сільський 

розвиток 

Первинне 

піклування 

про 

навколишнє 

середовище 

Громади Міжнародні 

недержавні 

інституції 

Світова ділова 

рада зі сталого 

розвитку 

Діловий 

інтерес 

Еко-

ефективність 

Бізнес та 

промисловість 

Корпоратив-

не лідерство 

Джерело: [341] 

 

В прикладному сенсі з метою економіко-математичного моделювання 

найбільш ґрунтовно відмінність між сталим економічного зростання та сталим 

розвитком описано Дж.Піззі у роботі [363] в контексті запропонованих ним 

еколого-економічних моделей. Насамперед, стале економічне зростання 

трактується як незниження сукупного випуску чи сукупного споживання або як 

невід’ємні темпи їх зростання, а сталий розвиток як незниження соціального 

добробуту та зростання мінімального споживання на одну особу (табл.1.8).  

  

                                                           

8 у 2017 році в Україні презентовано Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», 

в якій також представлено цілі, завдання та індикатори сталого розвитку до 2030 року [192] 
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          Таблиця 1.8 

Порівняльний аналіз характерних ознак економічного зростання та 

економічного розвитку  

 

Економічне 

зростання 

Економічний 

розвиток 

Стале 

економічне 

зростання 

Сталий 

економічний 

розвиток 

Сукупний 

випуск 
зростання _ 

незниження, 

пришвидшення 

темпу зростання 

_ 

Сукупне 

споживання 
зростання _ 

незниження, 

пришвидшення 

темпу зростання 

_ 

Соціальний 

добробут 
_ зростання _ 

незниження, 

пришвидшення 

темпу зростання 

Споживання 

на одну 

особу 

_ зростання _ _ 

Мінімальне 

споживання 

на одну 

особу 

_ 

перевищення 

споживання 

для 

задоволення 

основних 

потреб 

_ зростання 

Джерело: складено автором на основі [363] 

 

Проблемам економіко-математичного моделювання сталого розвитку та 

еколого-економічних процесів присвячена ціла низка праць вітчизняних вчених, 

серед яких необхідно відмітити роботи О.Бакаєва, В.Григорківа, О.Єдинака, 

В.Леонтьєва, І.Ляшенка, О.Ляшенко, М.Михалевича, А.Онищенка, 

С.Рамазанова, Ю.Тадеєва та ін. В цьому контексті необхідно відзначити наукову 

діяльність школи еколого-економічного моделювання, започатковану 

І.Ляшенком (насамперед, роботи [110], [112], [113]) та Товариства Сталого 

Розвитку, в якому він виступав співголовою. Зокрема, у роботі [110] наводяться 

теоретико-методологічні підходи до дослідження проблеми сталого розвитку та 

моделювання еколого-економічних систем в цих умовах, підкреслено 

необхідність трансформації економічних відносин в контексті сталого розвитку, 

Індикатор 

Поняття 
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що вимагає побудови еколого-економічних моделей із акцентуванням уваги на 

дослідженні взаємозв’язку «економіка-природа». Окрему увагу приділено 

еколого-економічним моделям на основі міжгалузевої моделі Леонтьєва – Форда 

та її модифікаціям. 

Роботи В.Григорківа присвячено моделюванню еколого-економічних 

систем у випадку еколого-економічного балансу [291], [403], [404]. Зокрема, у 

роботі [403] розглядається нелінійний варіант моделі економічного зростання, а 

інструментом дослідження виступає математична теорія оптимального 

контролю, у роботі [404] для прогнозування рівня викидів CO2 

використовуються  нейронні мережі. 

Таким чином, під сталим економічним зростанням в контексті проведення 

подальших практичних досліджень необхідно розуміти позитивні (або неспадні) 

темпи зростання не тільки обсягів виробленої продукції та споживання, але й 

інших макроекономічних показників, що характеризують соціально-

економічний розвиток економіки країни (окрім, наприклад, заборгованості із 

виплат по заробітній платі, кількості зареєстрованих безробітних, індексу цін 

виробників промислової продукції та індексу споживчих цін тощо). У контексті 

прикладних досліджень сталого розвитку необхідно констатувати необхідність 

забезпечення незниження соціального забезпечення разом з перевищенням 

споживанням для задоволення основних потреб мінімального споживання на 

одну особу та одночасного перевищення екологічно стійким споживанням 

максимального споживання на одну особу. Іншими словами, під сталим 

економічним розвитком слід розглядати позитивні (або неспадні) темпи 

зростання основних макроекономічних показників соціально-економічного 

розвитку і показників, що характеризують соціальне забезпечення та еколого-

економічний розвиток країни. 
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1.3. Методичні основи моделювання економічного зростання 

 

Досягнення стійких темпів економічного зростання забезпечується за 

рахунок якості та кількості факторів виробництва, насамперед, пришвидшення 

технологічного прогресу та накопичення людського капіталу. 

Оскільки вивчення економічних явищ та процесів на основі макромоделей 

дозволяє застосовувати ефективні поєднання різних макроекономічних 

інструментів в процесі реалізації державної економічної політики та здійснення 

прогнозування її наслідків, дослідження феномену економічного зростання 

вимагає застосування саме інструментарію економіко-математичного 

моделювання. 

Формуванню теоретичних засад дослідження та моделювання 

економічного зростання присвячені фундаментальні наукові праці зарубіжних 

науковців П.Агіона та П.Хоітта [207], Дж.Гроссмана та Е.Хелпмана [288-290], 

П.Даймонда [261], Ч.Джонса [305, 306], В.Іноземцева [85], Н.Калдора [308], 

Д.Касса [243], П.Кругмана [320], С.Кузнеця [323], Т.Купманса [319], Р.Лукаса 

[330], А.Меддісона [334-337], Ф.Рамсея [369], П.Ромера [373, 374], Р.Солоу [388, 

389], Дж.Стігліца [390], Р.Харрода [295], Й.Шумпетера [201] та багатьох інших 

вчених.  

В Україні проблемам моделювання економічного зростання присвячені 

праці цілої плеяди економістів-математиків, серед яких В.Вітлінський [60], [120], 

[129], В.М.Геєць [62], [63], [182], В.Григорків [291], [403], [404], Т.Клебанова 

[118-119], [170], [178], Ю.Лисенко [97], І.Лук’яненко [104], [176], І.Ляшенко 

[111], [112], О.Ляшенко [114], Н.Максишко [116], С.Рамазанов [162], 

М.Скрипниченко [62], [167], О.Черняк [132] та ін. 

До факторів економічного зростання відносять технологічний прогрес; 

накопичення фізичного капіталу; покращення людських навичок, освіти, 

організаційних здібностей; поглиблення інтеграції національних економік 

завдяки міжнародній торгівлі, інвестиційній, інтелектуальній та 

підприємницькій взаємодії [336]. Крім цього, факторами економічного зростання 
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також вважають економію на масштабі, структурні зміни та обмеженість 

природних ресурсів [336]. 

Економіко-математична залежність між величинами випуску в економіці 

та факторами виробництва описується за допомогою виробничої функції. в 

залежності від типу технологічного прогресу розрізняють такі види виробничих 

функцій: 

- виробничі функції, в яких технологічний прогрес нарощує працю або є 

нейтральним за Харродом ( ))()(),(()( tLtAtKFtY  ), 

- виробничі функції, в яких технологічний прогрес нарощує капітал  

( ))(),()(()( tLtKtAFtY  ), 

- виробничі функції, в яких технологічний прогрес є нейтральним за Хіксом (

))(),(()()( tLtKFtAtY  ), 

де )(tY  представляє випуск, )(tK   запас фізичного капіталу, )(tA   «знання» та 

)(tL   працю [372, c.9]. 

Отже, темпи зростання випуску пояснюються темпом зростання факторів 

виробництва та темпом зростання загальної факторної продуктивності9, що, 

наприклад, можна описати за допомогою виробничої функції Кобба-Дугласа 

наступного вигляду за умови постійної віддачі від масштабу [305, с.8]: 

  1
ttttt HKZAY ,         (1.1) 

де 
tY   випуск,  

ttZA   загальна факторна продуктивність, 

tA   запас знань в економіці, 

tZ   інші фактори, що впливають на загальну факторну продуктивність,  

tK   запас фізичного капіталу, 

                                                           

9 Загальна факторна продуктивність характеризує технологічні зміни, що мають місце в 

довгостроковому періоді 
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tH   людський капітал, 

   еластичність випуску по капіталу. 

Для розрахунку темпів економічного зростання та їх декомпозиції  

відповідно до факторів виробництва (так званого «обліку зростання») дану 

виробничу функцію зручніше представити у вигляді: 

t
t

t

t

t

t

t R
L

H

Y

K

L

Y 















1
,        (1.2) 

де    1

1

ttt ZAR   змінна, що вимірює вплив загальної факторної 

продуктивності [305, с.8]. 

Для визначення внеску факторів виробництва у забезпечення 

короткострокового зростання застосовують також наступний вираз [372, c.29]  
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 ,     (1.3) 

де )(tR  являє собою залишок Солоу, що вимірює вплив технологічного прогресу 

та дорівнює 
)(

)(

)(

)(

)(
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tA

tA

tA

tY

tY

tA 




, а )(tK  - еластичність випуску по відношенню до 

капіталу. 

Протягом останніх майже 70 років основним рушієм довгострокового 

зростання економік вважають технологічний прогрес. Так, у 1950-х рр. П.Ромер 

зазначав, що майже всі зміни у випуску на одиницю відпрацьованого часу 

пояснюються технологічними змінами [373, s71], які лежать в «серці 

економічного зростання» та представляють собою «покращення в інструкціях 

для змішування разом сировини» [373, s72]. У 1980-х рр. в якості чинників 

економічного зростання також розглядали «ефективну робочу силу» та 

«ефективний запас капіталу» [307]. 

Слід зазначити, що за свідченням Е.Янга [419], швидке довгострокове 

зростання може бути забезпечено тільки завдяки зростанню загальної факторної 
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продуктивності. Так, наприклад, країни Східної Азії (Гонг-Конг, Сінгапур, 

Південна Корея та Тайвань), що демонстрували високі темпи зростання протягом 

чверті століття10, досягли цього в основному за рахунок стрімкого зростання 

капіталу та праці [320], ігноруючи необхідність забезпечення зростання 

загальної факторної продуктивності. За розрахунками, наведеними у [419], 

найвищий темп зростання продуктивності показав Тайвань на рівні 2,6%, 

найменший  Сінгапур з 0,2%. Аналогічна ситуація спостерігалася і в 

колишньому СРСР протягом 1950-х рр., коли прискорене зростання в основному 

завдячувало швидким темпам зростання факторів виробництва  праці та 

капіталу [320, c.70]. 

Розрахунок темпів зростання випуску, факторів виробництва та 

продуктивності для Сполучених Штатів Америки протягом 1929-1982 рр., 

проведений Е.Денісоном, показав, що темп зростання випуску у цей період 

становив 2,92%, а темп зростання продуктивності – 1,02% [260, c.111]. Водночас 

внаслідок зростання витрат праці забезпечувалося 32% зростання валового 

національного доходу та за рахунок зростання її продуктивності  68% (на 

технологічний прогрес припадало 28%, на освіту – 14% та на якість 

корпоративного і державного управління – 26%). 

В цілому в розвинених країнах спостерігалося уповільнення зростання 

загальної факторної продуктивності, починаючи з середини 1970-х рр., що 

пов’язують з нафтовими шоками 1973-1974 рр. та 1979-1980 рр., зменшенням 

інвестиційних вкладень, структурними впливами пропозиції праці та розвитком 

сфери послуг [56, c.186]. 

Проте розрахунок темпів економічного зростання США у [305, с.10] 

засвідчив прискорення темпів зростання загальної факторної продуктивності 

протягом 1995-2000 рр. та 2000-2007 рр. та їх суттєве зменшення у період 2007-

2013рр. Зазначені темпи склали 2,3%, 2,2% та 1,1% відповідно. 

                                                           

10 Середній темп зростання випуску у цих країнах протягом 1966-1990рр. становив 8%  
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Починаючи з другої половини ХХ століття, науковці на перший план 

почали висувати дослідження таких факторів економічного зростання, як, 

наприклад, людський капітал [206], [382], [383], разом зі зміщенням акцентів у 

бік дослідження проблем економічного зростання розвинених країн, країн, що 

розвиваються, та протиріч між ними. Так, на думку С.Кузнеця, передові 

технології це тільки необхідна, але не достатня умова економічного зростання. 

Важливим фактором також виступає можливість ефективного використання 

зазначених інновацій та продукування на цій основі власних, що вимагає 

відповідних інституційних перетворень, які стимулюються накопиченим на цей 

момент обсягом людського капіталу. Тому, на його думку, основним джерелом 

економічного зростання є «прориви» в підвищенні рівня людського капіталу 

(«епохальні інновації») [323]. 

При цьому високі темпи зростання можливі лише за умови «взаємодії між 

масовим використанням технологічних інновацій на основі накопичених знань 

та подальшого його нарощення» [323]. 

Необхідно зазначити, що в свій час ще А.Сміт пропонував включати 

«надбані й корисні здібності» членів суспільства до основного капіталу разом з 

машинами та засобами праці, «доходними спорудами», «поліпшеннями земель» 

[169, c. 208]. У ХХ сторіччі Т.Шульц одним з перших почав розглядати людський 

капітал в якості чинника економічного зростання [382], [383]. На його думку, це 

пов’язано як зі зростанням загального рівня освіченості населення, так і з 

надбанням необхідних навичок безпосередньо в процесі роботи. Наприклад, за 

даними А.Меддісона [335], середня кількість років навчання на одного 

працюючого у трьох розвинених країнах світу  Великій Британії, США та 

Японії  протягом 1820-1998 рр. зросла відповідно у 7,55, 11,12 та 10,69 разів 

(табл. 1.9). 

В поясненні економічного зростання важливу роль відіграє продукування 

нових «ідей» чи інновацій, що може відбуватися як внаслідок цілеспрямованих 

дій, так і в результаті виробництва в якості побічного продукту [305, с.18]. 
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На рис. 1.7 наведено динаміку видатків на наукові дослідження у світі 

протягом 1996-2015 рр.11, значення яких протягом зазначеного періоду 

коливалося навколо 2% світового ВВП [405]. 

Таблиця 1.9 

Середня кількість років навчання на одного працюючого 

 Великобританія США Японія 

1820 2,00 1,75 1,50 

1870 4,44 3,92 1,50 

1913 8,82 7,86 5,36 

1950 10,60 11,27 9,11 

1973 11,66 14,58 12,09 

1998 15,10 19,46 16,03 

Зростання (разів) 7,55 11,12 10,69 

Джерело: складено автором на основі [335, с.13] 

 

 За даними Світового банку кількість науковців, зайнятих в науково-

дослідному секторі, у 2000 році складала 1083,273 осіб на мільйон осіб, у 2010 

році 1282,147 осіб [405]. 

Рис.1.7. Динаміка видатків на наукові дослідження та розробки у світі 

протягом 1996-2015 рр. 

Джерело: складено автором за даними [405] 

                                                           

11 Більш ранні статистичні дані відсутні 

Країна Рік 
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За свідченням експертів, вдалим індикатором інвестицій в наукові 

розробки є інвестиції у продукти інтелектуальної власності, що включають 

інвестиції в наукові розробки, видатки на програмне забезпечення та «розваги» 

тощо [305, с.19]. Так, зокрема, за свідченням Ч.Джонса [305, с.19], у США 

внаслідок зростання інвестицій приватного сектору та видатків на програмне 

забезпечення ці видатки зросли з 1% до ВВП у 1929 році до 5% на початку ХХІ 

століття.  

Проте на сучасному етапі розвитку світової економіки основним фактором 

економічного зростання вважаються знання, тобто має місце превалювання 

парадигми «знаннєвої економіки», в основі якої  «спроможність країни до 

генерації нових знань та подальшої їх комерціалізації стає вирішальною для 

забезпечення конкурентоспроможності та сталого економічного зростання 

країни» [173, c.11-12]. Серед факторів економічного зростання розрізняють 

також інфраструктуру, в тому числі і соціальну. Так, під соціальною 

інфраструктурою розуміють «інституції та політики, що стимулюють інвестиції 

та виробництво, а не споживання» та пошук ренти – дії, спрямовані на 

перерозподіл випуску [372, c.143]. Аспекти соціальної інфраструктури вони 

розподіляють на такі три групи: особливості фіскальної політики, що проводить 

уряд; фактори, що визначають середовище, в якому приймаються рішення 

приватними агентами; урядові дії щодо пошуку ренти [372, c.144]. 

У 1961 році Н.Калдор у роботі [308] дослідив та узагальнив факти щодо 

довгострокового економічного зростання, які мали місце в розвинених країнах 

протягом першої половини ХХ століття:  

- випуск та капітал в розрахунку на одного робітника демонструють 

постійне зростання;  

- відношення капіталу до випуску є постійним та не виявляє певної 

тенденції;  

- доходність капіталу та реальна відсоткова ставка є постійними та не 

демонструють яскраво вираженої тенденції;  
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- частки доходу на капітал та працю у загальному доході 

«коливаються навколо сталого значення» [56, c.188]; 

- існують певні відмінності у темпах зростання продуктивності між 

країнами. 

Характерні особливості, які інкорпорувалися у моделі зростання для 

пояснення цих фактів, призвели до успіху неокласичних моделей економічного 

зростання протягом 1950-1960-х рр. 

Пізніше Ч.Джонсом та П.Ромером було охарактеризовано нові факти щодо 

економічного зростання у довгостроковій перспективі [306]:  

- розширення місткості ринку завдяки процесам глобалізації та 

урбанізації; 

- прискорення темпів зростання валового внутрішнього продукту на 

одну особу та темпів зростання населення;  

- наявність значної варіації у темпах зростання ВВП в розрахунку на 

одну особу в залежності від відставання від технологічного лідера - США, 

- суттєві різниці у доходах та загальній факторній продуктивності 

країн,  

- зростання людського капіталу, що виражається в основному у 

збільшенні кількості років навчання,  

- довгострокова стабільність відносних заробітних плат 

висококваліфікованих робітників та низько кваліфікованої робочої сили, 

незважаючи на зростання перших. 

На думку Ч.Джонса та П.Ромера, пояснення цих фактів потребує 

застосування сучасної теорії зростання, що повинна інкорпорувати «ідеї, 

інституції, населення та людський капітал» [306, с.24]. Її ціллю вважали як 

пояснення руху випуску, зайнятості, запасу капіталу та взаємодії між ними так і 

розподіл доходу між факторами виробництва [390]. 

Серед перших неокласичних моделей економічного зростання 

відзначимо екзогенні неокласичні моделі зростання, такі як, наприклад, модель 

Харрода [295], модель Солоу [388] та її модифікація з урахуванням природних 
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ресурсів, модель Рамсея-Касса-Купманса [243], [319], [369] та модель Даймонда 

[261]. 

Піонером серед екзогенних моделей економічного зростання вважають 

модель Харрода [295], яка дозволяє аналізувати сценарії економічного 

зростання, що визначаються динамікою сукупного споживання, за припущення 

«про несуттєвість врахування технологічних змін окремо від процесів 

екстенсивного накопичення капіталу» [173, с.29]. Основним фактором, що 

стимулює зростання випуску, в моделі розглядається підвищення запасу 

капіталу. Припускається, що приріст випуску )(tY  пропорційний приросту 

капіталу )(tK  (коефіцієнтом пропорційності виступає коефіцієнт прирістної 

капіталовіддачі 
B

1
): 

)(
1

)( tK
B

tY  .         (1.4) 

Відповідно до першого рівняння динаміки Р.Харрода темп зростання 

випуску g , помножений на «капітальний коефіцієнт» (коефіцієнт 

капіталоємності) c , дорівнює питомій вазі заощаджень в національному доході s  

або, іншими словами, темп зростання випуску визначається відношенням 

питомої ваги заощаджень до коефіцієнту капіталоємності: 

sgc  .          (1.5) 

Рівняння динаміки, що визначає гарантований темп зростання (друге 

рівняння динаміки), являє собою «рівновагу неперервного поступального руху» 

або прогнозовану лінію розвитку, за якої «виробники будуть задоволені тим, що 

вони роблять» та визначається як  

scrgw  ,          (1.6) 

де cr  - показник, що виражає потребу у капіталі [295]. 

Причому гарантований темп економічного зростання є незмінним за 

рахунок постійності двох елементів другого рівняння динаміки та вважається 

лінією динамічної рівноваги. 
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За Р.Харродом проблема забезпечення стійкого зростання полягає у 

порівнянні фактичного та гарантованого темпів зростання економіки, за рівності 

яких має місце стійкий неперервний розвиток економіки, що спостерігається на 

практиці достатньо рідко.  

Отже, основний висновок даної моделі полягає в тому, що в 

«довгостроковому періоді економічна система балансує на лезі ножа 

рівноважного зростання» [388, c.65], а в її основі лежить динамічна 

нестабільність. Це передбачає дію сил, які змушують систему все більше 

відхилятися від лінії розвитку, тобто мається на увазі збільшення відхилення 

фактичного темпу зростання економіки від гарантованого. Кризові явища в 

моделі пояснювалися несанкціонованістю «певною пропорцією заощаджень 

економічного зростання» [173, с.30]. 

Одним з недоліків даної моделі, на думку Р.Солоу, є застосування 

короткострокового інструментарію для аналізу довгострокових проблем [388, 

c.66]. Також в моделі не враховано такі важливі фактори економічного 

зростання, як технологічний прогрес, людський капітал, соціальна 

інфраструктура тощо. Проте, за свідченням [196, с 342], протягом 60-90х рр. ХХ 

століття ця модель достатньо широко застосовувалася для розрахунку 

необхідного обсягу інвестицій до країн, що розвиваються. 

Моделлю, що домінувала у післявоєнний період, є модель довгострокового 

зростання Солоу, розроблена ним у 1956р., яка слугувала основним 

інструментом для дослідження проблем довгострокового економічного 

зростання майже до 1980-х рр. Її основними завданнями вважають дослідження 

можливостей зростання економік та конвергенції бідніших країн до багатших. 

Центральне місце в даній моделі відводиться дослідженню динаміки капіталу (як 

і в моделі Харрода) та опису економічного зростання в процесі коригування до 

стану збалансованого зростання. Основним чинником зростання в цій моделі 

виступає «ефективність праці», яка трактується як екзогенна та не пояснюються 

в моделі.  
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Відповідно до [388, c.66], випуск (один гомогенний продукт) в економіці 

забезпечується двома факторами виробництва – капіталом та працею, одна 

частина якого заощаджується та інвестується, інша – споживається, що може 

бути описано лінійно-однорідною неокласичною виробничою функцією від цих 

двох змінних у кожен момент часу [60, с.311]. Крім того, в моделі припускається 

постійна віддачу від масштабу, спадна гранична корисність факторів 

виробництва, екзогенність норми заощаджень s , амортизації  , темпу зростання 

населення n  та темпу зростання технологічного прогресу g .  

Р.Солоу також припускає наявність нейтрального технологічного 

прогресу, що являє собою «уповільнення, прискорення, поліпшення у навчанні 

робочої сили» тощо [389, с.312]. 

Фактори виробництва оплачуються відповідно до їх граничних продуктів – 

реальної заробітної плати r  та реальної відсоткової ставки w . Обов’язковим для 

забезпечення конвергенції до стійкого стану в моделі є виконання умов Інада – 

наближення граничного продукту капіталу до нуля за умови прямування 

відношення капіталу до ефективної праці до нескінченності і навпаки: 

0)(lim,)(lim
0




kfkf
kk

, де ))(( tkfy    виробнича функція в інтенсивній 

формі, яка задовольняє таким припущенням 0)(,0)(,0)0(  kfkff , а y  та )(tk   

відповідно випуск та капіталоозброєність на одиницю ефективної праці. 

Постійність віддачі від масштабу передбачає те, що економіка є достатньо 

великою, відсутні будь-які вигоди від спеціалізації та припускається 

незначимість інших факторів виробництва таких, як земля, природні ресурси 

тощо. Включення останніх до моделі призводить до спадної віддачі від масштабу 

[372, с. 11]. 

Приріст капіталоозброєності )(tk  в моделі визначається як різниця між 

фактичними інвестиціями ))(( tksf  та інвестиціями, необхідними для 

забезпечення беззбитковості )()( tkgn  : 

)()())(()( tkgntksftk  .      (1.7) 
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Економіка з низькою трудомісткістю капіталу та з «великим» граничним 

продуктом капіталу, нарощуватиме інвестиції, які в результаті можуть 

перевищити інвестиції, необхідні для забезпечення беззбитковості. Це 

призводить до зростання трудомісткості капіталу та, як наслідок, падіння 

граничного продукту капіталу та заощаджень до рівня, що буде достатнім тільки 

для забезпечення беззбитковості. Рівень добробуту при цьому залишатиметься 

незмінним (економіка буде знаходитися в стаціонарному стані). Після 

досягнення цього стану тільки фактор технологічного прогресу забезпечує 

«постійне зростання економіки» [173, с.32]. 

Одним з основних результатів моделі Солоу є доведення того факту, що 

економіка наближатиметься до траєкторії збалансованого зростання («ситуації, 

при якій всі змінні моделі зростають з однаковим темпом»), незважаючи на 

початковий стан, в якому вона знаходилася [372, с.18]. Проте її недоліком 

вважають пояснення зростання ВВП на одну особу тільки акумулюванням 

фізичного капіталу. І тому різниця в реальних доходах країн набагато більша за 

різницю накопичених капітальних вкладень.  

Модель Рамсея-Касса-Купманса також є екзогенною моделлю зростання, 

але, на відміну від попередніх моделей, в її основу покладено мікроекономічне 

підґрунтя та увага концентрується не тільки на динаміці капіталу, а і на динаміці 

споживання [243], [319], [369]. В моделі припускається наявність конкуруючих 

фірм, що орендують капітал та наймають робочу силу з метою виробництва та 

подальшої реалізації виробленої продукції. Поряд з цим функціонує фіксована 

кількість домогосподарств, що живуть нескінченно довго, пропонують робочу 

силу, володіють капіталом, який надають в оренду фірмам, заощаджують та 

споживають. Причому в даній моделі відсутні будь-які ринкові недосконалості 

(зокрема, жорсткість цін та заробітної плати), раціональність очікувань 

домогосподарств, зв’язки між поколіннями та гетерогенність домогосподарств 

[372, c.49], що реалізовано в пізніших економіко-математичних моделях 

зростання.  
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На думку Ф.Рамсея, максимізація чистого задоволення від споживання (за 

вирахуванням незадоволення від праці) за умови рівності видатків на 

споживання та обсягу виробленого продукту, дозволяє зробити висновок, що 

оптимальне задоволення є зростаючою функцією від капіталу [369, c.544]. 

Для знаходження обсягу заощаджень, що відповідає максимально 

можливому рівню задоволення від споживання («блаженству») Ф.Рамсей 

мінімізує різницю між «блаженством» та чистим задоволенням від споживання  

[369, c.545]. В результаті «норма заощаджень, помножена на граничну 

корисність споживання повинна дорівнювати різниці між «блаженством» та 

фактичним чистим задоволенням від споживанням» [369, c.547]. 

Д.Касс та Т.Купманс удосконалили запропоновану Ф.Рамсеєм модель, 

припускаючи ендогенність заощаджень, що визначалися рівнем відсоткової 

ставки. В свою чергу оптимальний рівень заощаджень вони визначали на основі 

максимізації дисконтованої функції корисності.  

Таким чином, відповідно до результатів моделі, наведених у [372, c.55] 

зростання запасу капіталу можливо за умови перебільшення граничним 

продуктом капіталу норми дисконтування та коефіцієнта відносної несхильності 

до ризику (виражає бажання домогосподарств заміщувати теперішнє 

споживання майбутнім), помноженого на темп зростання технологічного 

прогресу. При цьому зростання трудомісткості капіталу призводить до падіння 

доходності інвестицій та стимулів накопичення капіталу. 

Основною відмінністю моделі Даймонда від моделі Рамсея-Касса-

Купманса, наведеною у роботі [261], є припущення про існування одночасно 

декількох поколінь індивідів («індивіди з обмеженим часовим горизонтом»), які 

мають різні норми заощадження протягом свого життя, оскільки в першому 

періоді свого життя вони зберігають частину доходу, яку споживають протягом 

другого періоду життя. 

Сучасні моделі економічного зростання концентрують увагу на 

дослідженні факторів економічного зростання, що в основному відображають 

«розвиток освітніх та науково-технологічних факторів» [167, с.34], [289]: 
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- інновації (наприклад, праці [207], [289], [373]); 

- накопичення капіталу як фізичного так і людського (наприклад, 

[315]); 

- зовнішні ефекти (наприклад, [330], [374]). 

Моделі економічного зростання, що розглядають інновації в якості 

рушійної сили економічного зростання, припускають його ендогенне пояснення 

[289, с.32]. Інновації в них трактуються як запровадження ефективніших методів 

виробництва товарів; винахід нових продуктів, що не мають субститутів на 

ринку тощо.  

Наприклад, модель П.Ромера є моделлю ендогенного зростання, що 

пояснює економічне зростання збільшенням продукування нових знань, що 

відбувається в результаті науково-технічної діяльності [373]. Грунтуючись на 

мікроекономічній основі, в моделі припускається вплив наукових розробок на 

продуктивність капіталу та економічне зростання, що спонукає до перетікання 

ресурсів в науково-дослідний сектор. Особливістю даної моделі є те, що оскільки 

«наукові проекти обмінюють поточні видатки на потік винагород у 

майбутньому», «темп технологічних змін чутливий до ставки відсотка» [373, 

c.S99]. При цьому дослідник володіє правами на свої ідеї, тим самим 

встановлюючи ціну на їх використання, яка перевищує граничні видатки, що в 

свою чергу призводить до стимулювання подальших наукових досліджень.  

У моделі розглядається три сектора: науково-дослідний сектор («нові 

дизайни»), сектор виробництва товарів проміжного використання та сектор 

виробництва товарів кінцевого використання.  

Продукування «нових дизайнів» у секторі наукових розробок описується 

за допомогою наступної виробничої функції: 

AHtA A
.

)( ,         (1.8) 

де AH   людський капітал, 

.

)(tA   приріст запасу «дизайнів», 

A   існуючий запас «дизайнів», 
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   параметр, що виражає продуктивність. 

Отже, при збільшенні існуючого запасу «дизайнів» та людського капіталу 

відбувається пришвидшення продукування нових розробок. При цьому науковці, 

залучені до сектору наукових розробок, мають вільний доступ до всього 

існуючого запасу «дизайнів». 

Сектор виробництва проміжних (капітальних) товарів має ознаки 

монополістичної конкуренції, що передбачає випуск одного і -ого капітального 

товару (машини) одною фірмою, що має придбати і -ий дизайн у секторі 

наукових розробок. 

Виробництво i -го капітального товару пропорційно випуску товарів 

кінцевого використання: 

Yix )( ,          (1.9) 

де )(ix   виробництво i -го капітального товару, 

   коефіцієнт пропорційності, 

Y   випуск товарів кінцевого використання.  

Водночас виробництво у секторі товарів кінцевого використання 

виражається наступним чином: 




 
0

1 0,,)(  diixHLY Y ,     (1.10) 

де L   праця, 

YH   людський капітал ( YA HHH  ), 

)(ix   товари довгострокового використання, 

,   еластичності випуску по капіталу та праці відповідно. 

Індивіди, що живуть нескінченно довго, максимізують теперішню 

приведену корисність, що залежить від їх споживання С : 















1

1
)(,)(

1

0

C
CudteCuU t .      (1.11) 

де )(Cu   корисність індивіда, 
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   норма дисконтування, 

   коефіцієнт відносної несхильності до ризику. 

Водночас прибуток репрезентативної фірми, яка виробляє товари 

кінцевого використання, визначається випуском за вирахуванням видатків на 

придбання капітальних товарів і працю та користування людським капіталом: 





0

)()( LwHwdiixipY LYH ,      (1.12) 

де Hw   винагорода за користування одиницею людського капіталу, 

Lw   винагорода за використання одиниці праці, 

)(ip   рентна ціна  i -го капітального товару. 

В свою чергу прибуток фірми, що виробляє капітальні товари (машини), 

дорівнює: 

ArPipixiV  ))()(()(  ,         (1.13) 

де AP   ціна «дизайну», 

r   відсоткова ставка. 

Таким чином, в даній моделі «знання» впливають на виробництво в такий 

спосіб: по-перше, «новий дизайн» сприяє виробництву нового капітального 

товару, що в подальшому може бути використаний для виробництва товарів 

кінцевого використання; по-друге, «новий дизайн» сприяє підвищенню 

загального запасу знань, збільшуючи продуктивність людського капіталу в 

секторі наукових досліджень. 

На думку П.Ромера [373, с.S99], найбільш цікавим результатом моделі є 

усвідомлення того, що країни з більшим запасом людського капіталу 

зростатимуть більш швидкими темпами, звідки випливає, що «вільна 

міжнародна торгівля може впливати на пришвидшення зростання». Модель 

також пояснює той факт, що відносно закриті країни з економіками, що 

розвиваються та мають низький рівень людського капіталу, не демонструють 

швидких темпів економічного та «чому менш розвинені країни з великою 
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кількістю населення можуть мати вигоди від економічної інтеграції з іншим 

світом» [373, с.S99].  

Основна відмінність моделі ендогенного зростання, запропонованої 

П.Агіоном та П.Хоіттом, полягає у врахуванні невизначеності [207]. Внаслідок 

включення «ефекту творчого руйнування»12 вона відноситься до 

шумпетеріанських за своєю природою та є моделлю вертикальних інновацій, 

коли нові винаходи призводять до старіння вже існуючих. Інновації полягають у 

винаходах товарів проміжного споживання та винаходах, які сприяють 

підвищенню продуктивності проміжних товарів у виробництві товарів кінцевого 

використання. Основним чинником економічного зростання в моделі виступає 

технологічний прогрес, поштовхом до якого є конкуренція між фірмами, що 

займаються науково-дослідною діяльністю та продукують інновації.  

Автори припускають, що процес продукування інновацій 

підпорядковується закону Пуассона з параметром n , де   - продуктивність 

наукових технологій, а n  - кількість одиниць праці. 

Наукові дослідження, що проводять фірми, надають останнім право 

отримання патентів та, як наслідок, монополію володіння цієї інновацією, яка 

являє собою головну рушійну силу наукової діяльності в моделі внаслідок її 

тимчасовості, що спонукає інші фірми до здійснення наукових розробок. При 

цьому в процесі продукування інновацій має місце «ефект ділової крадіжки», що 

полягає у руйнації теперішнім монополістом попереднього в силу старіння його 

винаходу. 

Основними двома рівняннями моделі є рівняння арбітражу та рівняння 

очищення ринку. 

Рівняння арбітражу відображає розподіл робочої сили між сектором 

виробництва та сектором наукових розробок: 

                                                           

12 Ефект творчого руйнування полягає у тому, що чим більше очікується винаходів після 

створення інновації t , тим коротша можлива тривалість монопольних прибутків продуцента 

наступної інновації та тим менше виплати по інноваціям 
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 ,         (1.14) 

де tw   заробітна плата, яка коригує продуктивність для інновації t , 

   параметр, що показує темп зростання технологічного прогресу в результаті 

продукування інновації t , 

)(~
1twp   функція залежності прибутку від заробітної плати для створення 

інновації 1t , 

r   відсоткова ставка, 

1tn   праця, що задіяна у продукуванні інновації 1t ,  

1tw   заробітна плата, що коригує продуктивність інновації 1t . 

1tn   ймовірність втрати монопольної ренти. 

Відмітимо також ефект Ерроу, який полягає у тому, що вартість створення 

1t -ої інновації для інноватора (
tt VV 1
) менша за вартість 

1tV  за рахунок 

миттєвого доступу всіх науковців до поточної технології, де  

1

1
1









t

t
t

nr

p
V


,         (1.15) 

де 
1tp   прибуток від 1t -ої інновації. 

Рівняння очищення ринку праці визначає заробітну плату, що коригує 

продуктивність, як функцію залишкової пропозиції робочої сили, зайнятої у 

виробничому секторі:  

tt xnL  ,         (1.16) 

де 
tx   спадна функція від 

tw  ( )(~
tt wxx  ). 

Однією з перших робіт, основним рушієм довгострокового зростання в 

якій виступає людський капітал, є модель Р.Лукаса [330]. Він вважав, що 

акумулювання людського капіталу спонукає зростання продуктивності праці та 

фізичного капіталу: «те, яким чином індивідом розподілено час між різними 
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видами діяльності в поточному періоді впливає на його продуктивність, або його 

рівень людського капіталу )(th  в майбутніх періодах» [330, с.17].  

Основним припущенням моделі є те, що індивід частину свого робочого 

часу приділяє поточному виробництву, іншу частину – накопиченню людського 

капіталу (навчанню), тим самим підвищуючи продуктивність своєї праці у 

майбутньому [330, с.17].  

Випуск в економіці залежить від фізичного капіталу, ефективної робочої 

сили  і середньозваженого рівня людського капіталу і витрачається 

на споживання )()( tctN  та інвестиції )(
.

tK  [330, с.18]: 

   )()()()()()()()(
1

.

thtNthtutAKtKtctN a


 ,    (1.17) 

де )(tN   загальна кількість гомогенних робітників в економіці з рівнем навичок 

)(th ,  

)(tc   реальне споживання в розрахунку на одну особу в момент часу t , 

)(
.

tK   приріст фізичного капіталу або чисті інвестиції,  

)()()(
.

tKtctN    чистий національний продукт,  

A   рівень технологічного прогресу, що припускається постійним, 

)(tu   питома вага робочого часу, який індивід витрачає на поточне 

виробництво,  

)(1 tu   питома вага робочого часу, який індивід витрачає на акумулювання 

людського капіталу, 

)(tha
 показник, що відображає зовнішні ефекти людського капіталу, 

   коефіцієнт еластичності випуску по капіталу )10(   . 

Приріст людського капіталу визначається наступним чином: 

 )(1)()(
.

tuthth   ,        (1.18) 

де    максимальний темп зростання )(th . 

)()()( tNthtu
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Акумулювання людського капіталу, незважаючи на вже накопичений 

рівень, відбувається таким чином, що «постійний рівень зусиль продукує 

постійний темп зростання запасу» [330, с.39]. При чому динаміка накопичення 

фізичного та людського капіталу взаємопов’язані, що обумовлено рівністю у 

стаціонарному стані граничних продуктів двох видів капіталу за рахунок 

рівності видатків на їх накопичення.  

Таким чином, розв’язок в моделі знаходиться шляхом максимізації 

теперішньої приведеної вартості реального споживання в розрахунку на одну 

особу   dttNtce t )(1)(
1

1
0

1

  






, де   - коефіцієнт відносної несхильності до 

ризику ( 0 ), а   - норма дисконтування ( 0 ) за умов врахування приросту 

людського капіталу, випуску в економіці та рівності )()( thth a  для всіх t  з 

метою знаходження оптимального рішення або за умови екзогенності )(tha  для 

знаходження рівноважної траєкторії. У випадку співпадіння траєкторій )(th  та 

)(tha  вважається, що «система знаходиться у рівновазі» [330, c.20]. 

В результаті система наближатиметься до кривої «фізичний капітал  

людський капітал» з будь-якої початкової конфігурації запасів капіталів, але 

точка, до якої вона наближається, залежатиме від початкових умов. Так, 

економіки, які на початку були біднішими (мали низькі рівні фізичного та 

людського капіталу), залишаться такими, незважаючи навіть на те, що 

довгострокові темпи зростання їх доходів співпадатимуть з аналогічними 

показниками «багатших» економік.  

Таким чином, основною метою моделі Р.Лукаса є з’ясування залежності 

між темпом зростання економіки та продуктивністю навчання її індивідів. З 

одного боку, вища продуктивність навчання сприяє підвищенню граничного 

продукту праці і заробітної плати та, відповідно, і підвищенню стимулів до 

навчання. З іншого боку, чим менше індивіди надаватимуть перевагу поточному 

споживанню у порівнянні з майбутнім, тим більше часу вони будуть готові 
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присвятити навчанню, що призводитиме до прискорення темпів економічного 

зростання.  

Модель, розроблена Г. Гроссманом та Е. Хелпманом, також є ендогенною 

моделлю економічного зростання [288], [289], [290]. В ній припускається 

існування сектору наукових досліджень, сектору виробництва товарів 

проміжного споживання та сектору виробництва товарів кінцевого 

використання. Останній характеризується досконалою конкуренцією та 

постійною віддачою від масштабу. 

Виробництво товарів проміжного споживання описується за допомогою 

наступної виробничої функції:  

IIYAI  ,          (1.19) 

де I   індекс випуску товарів проміжного споживання,  

IA   індекс продуктивності сектору,  

IY   праця, що використовується у виробництві товарів проміжного 

споживання.  

В свою чергу темп зростання індексу IA  дорівнює  , де    «норма 

інновацій» ( 0 ),    параметр спеціалізації ( 0 ). 

Виробництво у секторі товарів кінцевого використання FY  описується 

наступним чином:  

  1LYKAY IFF
,        (1.20) 

де FA   параметр продуктивності )0( FA ,   

L   праця, що використовується у виробництві товарів кінцевого споживання,  

K   запас фізичного капіталу, а параметри виробничої функції ),,(    

змінюються від нуля до одиниці. 

Рівняння стану збалансованого зростання, що визначає темп зростання 

виробництва товарів кінцевого використання, дорівнювати: 









1
g .          (1.21) 
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Таким чином, темп економічного зростання визначається нормою 

інновацій та індексом спеціалізації у секторі виробництва товарів проміжного 

споживання [292, с.4], а інновації є рушійною силою інвестиційних вкладень, 

при чому зі зростанням їх темпу зменшуватиметься рівень цін на товари 

кінцевого споживання [291, с.5]. 

Зазначені моделі економічного зростання, на думку деяких науковців, 

мають певні недоліки, зокрема, припущення про розвиток економіки «на основі 

традиційної структури виробництва, яка віддзеркалюється знайденими 

емпірично … виробничими функціями» [173, с.14]. Це викликає неможливість 

передбачення стану економіки за умови інноваційних технологічних змін.  

Крім цього, в моделях економічного зростання недостатня увага приділена 

поведінці таких суб’єктів економічної діяльності, як домашні господарства, 

держава та національний банк. Зокрема, потребує врахування те, що споживання 

домашніх господарств визначає платоспроможний попит на товари і послуги 

вітчизняного і закордонного виробництва, що вважають одним з найголовніших 

чинників економічного зростання на сучасному етапі розвитку провідних 

економік світу. Водночас необхідно відзначити вплив домогосподарств на 

кон’юнктуру на ринку праці внаслідок їх участі у формуванні пропозиції праці. 

З іншого боку, враховуючи взаємодію між суб’єктами економічної діяльності, до 

моделей економічного зростання мають бути інкорпоровані зв’язки між ними. 

Тому підгрунтям моделей економічного зростання має виступати взаємодія 

різних секторів економіки та взаємоузгодження їх інтересів. 

 

 

1.4. Чинники та моделі економічного зростання в Україні 

 

Динаміка валового внутрішнього продукту на одну особу в Україні 

протягом 1992-2017 рр. характеризувалася періодичними піднесеннями та 

падіннями (рис.1.8).  
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Рис. 1.8. Динаміка валового внутрішнього продукту у розрахунку на одну 

особу та темпу зростання ВВП України протягом 1992-2017 рр. 

Джерело: складено автором за даними [412] 

 

За цей період він збільшився у 6 разів - з 427,9 дол. до 2582,84 дол., 

досягнувши пікового значення на рівні 4435,1 дол. у 2013 році. Починаючи з 

2000х рр., періоди падіння темпів зростання валового внутрішнього продукту в 

розрахунку на одну особу та в реальному вираженні пов’язані з негативним 

впливом як внутрішніх (насамперед, через недостатність інвестиційних ресурсів 

та зниження споживчого попиту) так і зовнішніх факторів (в основному за 

рахунок коливань зовнішнього попиту) на економіку країни. Основні 

макроекономічні індикатори економічного зростання в Україні протягом 1991-

2015 рр. наведено у таблиці 1.10. 

Протягом всієї історії економічного розвитку України домінували різні 

чинники економічного зростання, які зумовлювали формування відповідних 

моделей зростання. 

Так, Я.Жаліло наводить такі етапи економічних трансформацій в Україні, 

кожний з яких характеризувається певною моделлю економічного зростання: 
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Таблиця 1.10 

Основні макроекономічні індикатори економічного розвитку України протягом 1991-2015 рр. 

Показник 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Темп зростання ВВП (у %)  -8,41 -9,70 -14,23 -22,93 -12,20 -10,00 -3,00 -1,90 -0,20 5,90 9,20 5,20 

Темп зростання ВВП на 

одну особу (у %)  -8,60 -9,96 -14,27 -22,55 -11,50 -9,20 -2,11 -1,02 0,75 6,97 10,30 6,25 

Валове нагромадження 

основного капіталу (у % до 

ВВП) 20,04 27,14 24,29 23,53 23,28 20,72 19,83 19,59 19,27 19,65 19,69 19,17 

Темп зростання валового 

нагромадження основного 

капіталу (у %) -17,16 -13,03 -34,63 -50,26 -9,96 -20,03 3,63 4,32 0,72 12,65 6,19 4,87 

Темп зростання видатків 

домогосподарств на 

кінцеве споживання (у %) -9,38 -9,26 -25,96 -8,86 -1,70 -9,28 -0,26 1,68 -2,05 2,39 9,05 9,12 

Темп зростання видатків 

домогосподарств на 

кінцеве споживання на 

одну особу (у %) -9,56 -9,52 -26,00 -8,41 -0,92 -8,47 0,65 2,59 -1,12 3,43 10,15 10,21 

Темп зростання експорту 

товарів та послуг (у %) -17,20  -47,30  -10,80  10,40  1,10  16,90  -5,40  1,20  -2,20  21,50  2,90  9,10  
 

-47,30 -10,80 10,40 1,10 16,90 -5,40 1,20 -2,20 21,50 2,90 9,10 

Темп зростання імпорту 

товарів та послуг (у %) -25,90 -47,10 -34,70 35,90 -4,60 15,80 -4,60 15,80 -4,60 2,00 -16,70 23,80 
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                                  Продовження табл. 1.10 

Показник 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп зростання ВВП (у 

%)  9,40 12,10 2,70 7,30 7,90 2,30 -14,80 4,20 5,20 0,20 0,00 -6,60 -9,90 

Темп зростання ВВП на 

одну особу (у %)  10,29 12,95 3,46 8,03 8,55 2,86 -14,42 4,61 5,58 0,45 0,23 -1,19 -9,57 

Валове нагромадження 

основного капіталу (у 

% до ВВП) 20,60 22,55 21,97 24,60 27,08 26,39 18,35 19,24 17,65 18,99 17,70 14,00 13,28 

Темп зростання 

валового 

нагромадження 

основного капіталу (у 

%) 15,80 20,50 3,90 18,50 24,80 -1,20 -50,50 4,90 8,50 11,14 -6,59 -24,00 -9,30 

Темп зростання 

видатків 

домогосподарств на 

кінцеве споживання (у 

%) 12,35 12,17 19,34 15,90 17,10 13,10 -14,90 7,00 15,70 8,40 0,00 6,90 -9,60 

Темп зростання 

видатків 

домогосподарств на 

кінцеве споживання на 

одну особу (у %) 13,26 13,03 20,21 16,69 17,80 13,71 -14,52 7,43 16,12 8,67 0,23 13,09 -9,27 

Темп зростання 

експорту товарів та 

послуг (у %) 7,40 21,30 -11,20 -5,60 3,20 5,70 -22,0 4,50 2,70 -5,75 -8,80 -14,20 -16,90 

Темп зростання 

імпорту товарів та 

послуг (у %) 3,30 15,50 2,10 6,80 19,90 17,00 -38,90 11,10 15,40 3,83 -5,90 -22,10 -22, 00 

Джерело: складено автором за даними [405]  
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– «період прогресуючого прискорення темпів економічного падіння» 

(1991-1994 рр.), наприкінці якого спад валового внутрішнього продукту 

становив 46,5% [82, c.101]. 

Основними характерними рисами цього періоду були лібералізація цін, 

стагфляція, криза неплатежів, скорочення інвестицій та інновацій в реальний 

сектор економіки, зниження платоспроможного попиту, руйнування виробничої, 

фінансової систем, зростання відкритості економіки. 

Водночас для стимулювання валютних надходжень до країни відбувалася 

переорієнтація експорту «на користь первинних галузей»; 

– «етап стабілізації та лібералізації економіки» (жовтень 1994-1998 рр.) 

характеризувався стрімким зниженням темпів інфляції та падіння економіки, 

введенням в обіг національної грошової одиниці, масовою приватизацією, 

зниженням бюджетного дефіциту, проте надмірним зосередженням «на 

завданнях макроекономічної стабілізації» [82, c.112], що викликало гальмування 

темпів економічного зростання, накопичення дисбалансів в економіці, руйнацію 

економічного потенціалу тощо. Поштовхом до відновлення економічного 

зростання економісти вважають кризу 1998 р. [82], [167, c.2]; 

– «початок періоду економічного зростання» (1999-2002 рр.) 

характеризувався прискоренням екстенсивного економічного зростання та 

становленням експортної моделі економічного зростання внаслідок девальвації 

національної грошової одиниці, зростання конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції на зовнішніх ринках та сприятливої кон’юнктури на них. Хоча з 2001 

року значну роль стали відігравати також і внутрішні чинники економічного 

зростання, що спричинило утвердження моделі економічного зростання, 

орієнтованої на внутрішній попит. Поступово відбувалося зниження темпу 

зростання валового нагромадження основного капіталу, що особливо 

стосувалося експортних галузей економіки України внаслідок скорочення темпів 

зростання експорту. При цьому спостерігалося «кардинальне розходження 

динаміки інвестицій із довгостроковими завданнями створення передумов для 

переходу до інноваційної моделі економічного зростання».  



96 

 

Таким чином, протягом цього періоду відбувалося «формування моделі 

економічного зростання, орієнтованої на традиційний споживчий ринок» [82, 

c.123]. На думку М.Домбровскі, період зростання та відносної макроекономічної 

стабільності в Україні також розпочався у другій половині 1999 р. [172, с.75]. 

 «відновлення експортних чинників та набуття нової якості зростання» 

(2003-2004 рр.) [82, c.124] характеризувався утвердженням експортної моделі 

економічного зростання13, при чому варто відмітити так звану «інвестиційну 

спрямованість» зростання. Як зазначає Я.Жаліло, «інвестиційний аспект 

сформував передумови додаткової стійкості експортної моделі, створив 

потенційну можливість модифікації моделі з розширенням внутрішніх ринків, 

поступовим переходом до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку», проте ці 

«високі темпи економічного зростання не мали інноваційної основи» [82, c.127]. 

 «посилення політичних впливів на економічний розвиток» (з 2005 р.) 

характеризувався політичною нестабільністю та впливом зовнішніх чинників 

(перш за все, мається на увазі вплив світової фінансової кризи та коливання 

цінової кон’юнктури на зовнішніх ринках) на економічне зростання, що 

спричинило коливання його темпів [82, c.129]. 

В.Литвицький виділяє такі періоди економічного розвитку в Україні 

протягом 1991-2008 рр. [98, с.10]: 

- депресія (1991-1999 рр.) характеризувалася втратою 59,2% валового 

внутрішнього продукту відносно 1990 року; 

- економічне зростання (2000-2008 рр.), протягом якого економіка 

зростала в середньому з темпом 7,3% (при чому у 2002, 2005, 2008 рр. 

спостерігалися так звані «рецесії зростання»). 

Говорячи про чинники економічного зростання, він відмічає домінантну 

роль внутрішніх факторів. Наприклад, у 2004 році він заперечує головну роль 

                                                           

13 Позитивна динаміка експорту в основному була спричинена сприятливою ціновою 

кон’юнктурою на зовнішніх ринках 
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експорту у забезпеченні економічного зростання в Україні, наголошуючи, 

насамперед, на таких чинниках як інвестиції та споживчий попит [102, с.23].  

Проте деякі експерти основними факторами економічного зростання у 

2004 році вважають суттєве переважання темпами зростання експорту темпів 

зростання валового внутрішнього продукту (майже у два рази) та промислового 

виробництва; зростання обсягів інвестиційних ресурсів через підвищення 

прибутковості підприємств та наявність доступу до довгострокових кредитних 

ресурсів та приплив прямих іноземних інвестицій в економіку; розширення 

споживчого попиту населення [121]. 

У 2005 році, на думку В.Литвицького, основною рушійною силою 

економічного зростання також був внутрішній попит [102, с.24]. Проте його 

перешкодою він вважає як перегрів певних галузей економіки так і 

«переспоживання» [102, с.24], що мало наслідком підвищення інфляції у цьому 

ж році та падіння темпів економічного зростання. 

Взагалі, за свідченням В.Литвицького [101, с.9], вітчизняна економіка 

«перебуває в режимі дворічних циклів ділової активності», основним рушієм 

якої, наприклад у 2007 році, був внутрішній попит. Хоча помітний вплив мав 

також і зовнішній попит, тобто відбувалася гармонізація композиції зовнішніх і 

внутрішніх факторів зростання – так звана «ендемізація економічного 

зростання» [101, с.13]. 

Уповільнення економічного зростання 2008 року, на його думку, відбулося 

в основному за рахунок падіння темпів зростання в промисловості, основною 

причиною чого він вважає «інвестиційну дистонію» та стан державного бюджету 

[99, с.11-13], незважаючи на послаблення зовнішнього попиту [100, с.7]. 

Серед причин спаду у 2009 році В.Литвицький називає не тільки експорт, 

але і «інвестиційний занепад, спровокований надмірною споживчою 

акцентацією бюджету 2008-2009 років» [98, с.7], «рекаплінг» та світовий або 

глобальний деліверідж [98, с.9-10]. 

Фахівці Національного інституту стратегічних досліджень домінуючими 

чинниками економічного зростання вважають зовнішні. Так, на їх думку, 
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протягом 2000-2004 рр. превалювала експортоорієнтована модель економічного 

зростання, що передбачала «залежність від зовнішнього попиту, 

підпорядкування логіки структурного розвитку зовнішній 

конкурентоспроможності національної економіки» [146, c.46]. Отже, основним 

чинником економічного зростання протягом цього періоду вони вважають 

зовнішній попит на продукцію традиційного українського експорту, що мала 

переважно сировинний характер.  

У період з 2005 по 2008 рр. на перший план в якості основної рушійної 

сили економічного зростання в Україні вийшов внутрішній попит, насамперед 

споживчий та інвестиційний попит. За свідченням експертів, протягом цього 

періоду внутрішній споживчий попит являв собою основну рушійну силу 

зростання ВВП в основному за рахунок банківського кредитування та 

збільшення бюджетних видатків [146, c.47].  

Протягом кризового періоду 2008-2009 рр. основним чинником спаду 

вітчизняної економіки вони вважають саме «спад інвестиційних процесів» за 

рахунок падіння зовнішнього та внутрішнього попиту, обмеження доступу до 

фінансових ресурсів тощо [133, c.50].  

Протягом 2010-2011 рр. за рахунок активізації внутрішнього (споживчого) 

та зовнішнього попиту відбулося короткострокове відновлення економічного 

зростання в Україні (в основному через сприятливу цінову кон’юнктуру на 

світових сировинних ринках), яке призупинилося у 2012 році. Хоча в цей період 

також відбувалося зростання попиту на споживчі та інвестиційні товари [145, 

с.30].  

Експерти виокремлюють такі зовнішні ризики, що були притаманні цьому 

періоду: «погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури: брак попиту на 

товари традиційного експорту та зниження цін на ринках промислової сировини; 

погіршення умов торгівлі внаслідок протекціонізму у країнах – торговельних 

партнерах; високий рівень цін на енергоресурси, що імпортує Україна; висока 

вартість і нестабільні умови надання зовнішнього фінансування банківському й 

корпоративному сектору; звуження можливостей доступу до міжнародних 
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ринків капіталу» [145, с.24-31]. Крім того, уповільнення економічного зростання 

країн-торговельних партнерів України також сприяло зниженню темпів розвитку 

вітчизняної економіки. 

Вітчизняні науковці також розрізняють суперечності, викликані 

превалюванням зовнішніх чинників економічного зростання, що сигналізують 

про нестійкість економічного зростання. Це, насамперед, «збереження 

домінування цінових чинників конкурентоспроможності щодо основних 

товарних позицій українського експорту»; загроза надмірного насичення 

фінансовими ресурсами експортних галузей, що не спроможні забезпечити 

достатньо високих темпів розвитку та мають обмежені перспективи 

розширення»; зростання обтяжливості адміністрування ПДВ; встановлення 

жорсткого зв’язку монетарної політики з операціями НБУ на валютному ринку; 

створення високого рівня «залежності внутрішньої економічної динаміки від 

зовнішніх … чинників» [121]. 

Фахівці інституту економіки та прогнозування НАН України виділяють 

два періоди рецесії в Україні протягом 1991-1999 рр. [74, с.25-26]: 

- «етап стрімкого трансформаційного спаду» (1992-1996 рр.), який 

супроводжувався занепадом обробної промисловості та сільського господарства; 

- етап мінірецесії (1997- І півріччя 1999 рр.), який характеризувався 

«процесом завершення «формування дна», наростанням кризи неплатежів, 

фінансовою та валютною кризами. 

Мінірецесія в свою чергу була спровокована «структурними 

дисбалансами» та економічною моделлю, яка сформувалася на той момент [74, 

с.25-26]. В цьому плані відзначимо два типи галузей економіки, які 

функціонували в економіці: переважно експортоорієнтовані галузі економіки та 

такі галузі, які спрямовані на задоволення внутрішніх потреб. Тобто, протягом 

зазначеного періоду відбулося утвердження «біполярної моделі національного 

господарства».  

Період економічних трансформацій в Україні поділяють на такі етапи: 
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- етап спаду виробництва та «поглиблення цінових і структурних 

диспропорцій в економіці» (1991-1995 рр.); 

- етап «макроекономічної стабілізації та послаблення структурної 

кризи» (1996-1999 рр.); 

- «перехід до економічного зростання та позитивних структурних 

зрушень у виробництві» (2000-2003 рр.) [74, с.108]. Протягом 2000-2002 рр. 

серед чинників економічного зростання превалювали в основному екстенсивні, 

що не дозволило забезпечити перехід до стійкого економічного зростання, хоча 

у 2003 році починають  відігравати певну роль також й інтенсивні чинники 

зростання разом із заміщенням зовнішніх факторів розвитку внутрішніми [75, 

с.101]. 

- «прискорення економічного та соціального розвитку» (2004-

2011 рр.), що має забезпечуватися за рахунок «структурно-технологічної 

модернізації» [75, с.97]. 

Науковці також виокремлюють екзогенізовану модель економічного 

розвитку або «переважно екзогенно залежну економічну модель розвитку», що 

сформувалася в результаті «поступового посилення дії зовнішніх факторів» 

протягом 1990-1999 рр. [182, с.38]. Вони вводять термін «екзогенізація 

економіки», що являє собою «процес посилення впливу і дієвості зовнішніх 

факторів у соціально-економічному розвитку країни за підвищеної чутливості до 

їх дестабілізуючого впливу, невідповідності внутрішніх механізмів регулювання 

умовам забезпечення сталого зростання та ступеню відкритості національної 

економіки; невисокої конкурентоспроможності; посилення фінансової 

залежності через накопичення зовнішньої заборгованості, часткове обмеження 

альтернативності вибору при проведенні зовнішньої та внутрішньої економічної 

політики» [182, с.38]. 

Ця модель економічного розвитку характеризує відкриту, залежну від 

зовнішньої кон’юнктури, вразливу до зовнішніх збурень економіку із 

«напівсировинною орієнтацією виробництва та експорту», що характеризується 

падінням високотехнологічного виробництва та посиленням «витратного 
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характеру економіки» [182, с.41]. Серед причин, що впливали на структурні 

зрушення в економіці, експерти називають зростання зовнішніх запозичень, 

пришвидшення виробництва в експортних секторах економіки, що мало 

наслідком зростання експорту та відплив капіталу за кордон [182, с.41].  

Для переходу до переважно ендогенно орієнтованої моделі економічного 

розвитку (ендогенізації) має бути забезпечена активізація «внутрішніх факторів 

та зменшення негативного впливу зовнішніх чинників у соціально-економічному 

розвитку країни» [182, с.53]. Це, насамперед, зростання стійкості економічної 

системи до дії екзогенних чинників, зменшення чутливості до зовнішніх збурень, 

активізація внутрішніх інвестиційних ресурсів, «повне використання наукового 

потенціалу, удосконалення системи державного управління, розробки та 

впровадження економічної стратегії розвитку, проведення незалежної 

економічної політики» тощо.  

Зазначимо, що переважно ендогенна модель економічного розвитку 

включає також і екзогенні елементи, серед яких: темпи розвитку світової 

економіки, кон’юнктура міжнародних ринків, стан світових фінансових ринків, 

інтеграція України у світову економіку, глобалізація інформаційних потоків 

тощо [182, с.55].  

При чому, як стверджують експерти, ендогенізація не обов’язково має 

супроводжуватися падінням обсягів зовнішньої торгівлі, а ґрунтуватися «на 

застосуванні стратегії випереджаючого розвитку для даної країни» [182, с.57]. 

У 2004 році в Україні проголошено курс на формування так званої 

«інноваційної моделі структурної перебудови та зростання», яка спрямована на 

забезпечення зростання конкурентоспроможності економіки України та її 

високотехнологічний характер, змінивши при цьому «сировинний вектор 

розвитку економічних процесів» [174]. Перехід до цієї моделі розвитку мав 

ґрунтуватися на реалізації стратегії випереджального розвитку, основними 

характеристиками якої є якісні структурні перетворення. Зокрема, серед 

основних чинників довгострокового економічного зростання (крім факторів, що 

включають працю, капітал, знання тощо) академік В.Геєць виділяє «формування 
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та розвиток високопрофесійної робочої сили; постійне зростання 

фондоозброєності праці; просування науково-технічного і технологічного 

потенціалу; опанування в повсякденній діяльності цивілізаційних методів 

організації виробництва, менеджменту, фінансової та грошово-кредитної 

політики; ефективне державне регулювання» [75, с.81]. 

Результатом реалізації стратегії випереджального розвитку мали б стати 

середньорічні темпи зростання ВВП в Україні на рівні 6-7% протягом 2004-

2015 рр. та досягення ВВП на одну особу у 2015 році значення 12-13 тис. дол. 

[174]. Проте, на жаль, дана стратегія не була реалізована в Україні. 

Для України, як малої відкритої країни з переважно сировинним 

характером експорту, особливо актуальним є кореспондування пришвидшення 

темпів економічного зростання у світі із підвищенням цін на сировину протягом 

останньої чверті століття, що пояснюється зростанням сукупного попиту на 

сировину у періоди підйому та падінням – у періоди спаду світової економіки 

(рис.1.9). 

 Рис.1.9. Динаміка темпу зростання валового внутрішнього продукту світу 

та індексу цін на сировину протягом 1991-2017 рр. 

Джерело: складено автором за даними [412] 
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Пришвидшення темпів зростання реального ВВП України, починаючи з 

кінця 1990-х - початку 2000-х рр., завжди супроводжувалося підвищенням цін на 

сировину у світі і навпаки (рис.1.10), що пояснюється саме превалюванням 

зовнішніх чинників економічного зростання та сировинним характером 

експорту.  

 

 

 Рис.1.10. Динаміка темпів зростання реального ВВП та ВВП в Україні у 

розрахунку на одну особу та індексу світових цін на сировинні товари протягом 

1991-2017 рр. 

Джерело: складено автором за даними [412]  
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продукти рослинного походження – 4,26% (зернові культури – 2,97%), жири та 

олії тваринного або рослинного походження – 1,39%, мінеральні продукти – 

10,76%  (паливо мінеральне, нафта та продукти її переробки – 7,29%). 

Причому переважна частина експорту продукції чорної металургії також є 

низькоякісною, енергомісткою, ресурсоємною, з низьким ступенем переробки 

[74, с.128].  

При цьому переорієнтація структури експорту на користь продукції 

проміжного споживання відбувалася ще з початку 90-х рр. [82, с. 105-106]. 

Необхідно також зазначити, що темпи економічного зростання протягом 2002-

2008 рр. перевищували світові (так, темп зростання в Україні в середньому 

становив 6,74%, у світі – 3,85%) за рахунок як сприятливої цінової кон’юнктури 

на зовнішніх ринках, так і активізації внутрішнього попиту в країні. 

Зменшення попиту на метал та іншу сировину внаслідок світової 

фінансової кризи у 2008-2009 рр. та відповідне падіння цін кореспондувалося зі 

стрімким зниженням темпу зростання реального ВВП України, а зростання цін у 

2010-2011 рр.  пожвавленням економічної активності з темпами зростання 

реального ВВП 4,15% та 5,19% відповідно. Падіння світових цін на сировину 

(особливо це стосується цін на метал) з 2012 року також супроводжувалося 

падінням вітчизняної економіки. Якщо у 2012 році зростання реального ВВП 

складало 0,239%, у 2013 році було зафіксовано його падіння на рівні 0,027%, у 

2014 році -6,553%, у 2015 –  -9,870% [413]. 

Тобто, в Україні, на противагу загальносвітовій тенденції, спостерігається 

протилежний причинно-наслідковий зв'язок: підвищення/падіння світових цін на 

сировину провокує підйом/спад економіки. Тому економічне зростання в Україні 

можна розглядати як відгук на збурення у світовій економіці. 

Обсяг торгівлі технологічними товарами, насамперед інформаційного та 

комунікаційного характеру, в Україні є вкрай несуттєвим (рис.1.11). 

Так, протягом 2000-2015 рр. експорт даних товарів не перевищував 1,5% 

від ВВП, імпорт – 4% від ВВП. Водночас відомо, що економіка будь-якої країни, 
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що розвивається, може досягнути рівня постіндустріальних країн тільки за умови 

позитивного сальдо балансу експорту-імпорту технологій. 

  

Рис. 1.11. Динаміка експорту та імпорту технологічних товарів 

інформаційного та комунікаційного характеру у % до ВВП протягом 2000-

2015 рр. 

Джерело: складено автором за даними [405] 

 

В цьому контексті необхідно зазначити, що «відсутність значних 

інноваційних і технологічних перетворень призводить до того, що в системі 

може спостерігатися збільшення кількісних показників економічної динаміки, … 

проте тенденції зростання, як правило, є нестійкими й істотно не впливають на 

підвищення ефективності функціонування системи в цілому» [146, с.46].  

Незначною залишається також частка експорту високотехнологічної 

продукції у загальному експорті промислової продукції в Україні (наприклад, у 

2015 році вона склала 7,3%) [405].  

Для порівняння: у 2014 році найвища питома вага експорту 

високотехнологічної продукції була зафіксована у таких країнах, як Палау (60%), 
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Філіппіни (55%), Сінгапур (49%), Малайзія (43%), Казахстан (30%), Ірландія 

(29%), Швейцарія (27%) [405]. 

Фахівці Інституту економіки та прогнозування НАН України також 

відмічають, що однією з умов забезпечення стійкого економічного розвитку в 

Україні є «ефективне просування в напрямку здійснення прогресивних 

структурних зрушень на новій інноваційно-технологічній та інституційній 

основах» [74, с.108]. Детально проблему активізації розвитку науково-технічної 

діяльності в Україні розкрито у [83]. 

На думку багатьох економістів, запровадження експортної моделі 

зростання на ранніх стадіях розвитку економіки має забезпечувати 

акумулювання валютних надходжень для підвищення технологічного імпорту та 

стимулювання розвитку високотехнологічних галузей виробництва. В 

подальшому ця політика має забезпечити перехід до інноваційної моделі 

економічного зростання.  

З огляду на ці фактори окреслимо основні зовнішні можливості для 

забезпечення прискорення економічного зростання в Україні. По-перше, це 

використання можливостей світової економіки для залучення новітніх 

технологій, модернізації обладнання та використання іноземних освітніх 

технологій з метою пришвидшення розвитку власного науково-дослідного 

сектору. По-друге, задоволення світового попиту на високотехнологічну 

промислову продукцію завдяки розвитку відповідних галузей виробництва та її 

просуванню на зовнішні ринки. По-третє, це забезпечення високих темпів 

інвестування в країні за рахунок зовнішніх запозичень. Причому залучені кошти 

мають бути спрямовані саме на інвестування в реальний сектор економіки 

(насамперед, у високотехнологічні галузі виробництва), а не на поточне 

споживання. В даному аспекті допускається незбалансованість рахунку 

поточних операцій на ранніх стадіях розвитку економіки у зв’язку з відсутністю 

деструктивного впливу на зовнішню стійкість [22]. 

За свідченням науковців, для забезпечення стабільного економічного 

зростання частка інвестицій у ВВП (приватних та державних) не повинна бути 
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меншою 25%. В Україні ж протягом останніх 23 років спостерігається стрімке 

скорочення як інвестицій так і заощаджень, що супроводжується коливаннями 

темпу зростання ВВП (рис. 1.12).  

 

 Рис. 1.12. Динаміка валових інвестицій та заощаджень в Україні протягом  

1992-2017 рр. 

Джерело: складено автором за даними [412] 

 

Так, питома вага валових інвестицій у ВВП протягом 1992-2017 рр. 

скоротилася у 2,44 рази (з 39,054% у 1992 році до 16% – у 2017 році). Частка 

заощаджень у ВВП за цей період впала з 35,256% до 14,40%, тобто у 2,45 рази. 

Забезпечення макроекономічної стабільності за рахунок використання 

коштів міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ, не повинно 

суперечити цілям стимулюванням динамічного розвитку економіки. 

Крім цього, відсоткові ставки, за якими залучаються фінансові ресурси на 

зовнішніх ринках, не мають перевищувати темпів економічного зростання 

країни, ігнорування чого призводить до катастрофічних наслідків внаслідок  

неконтрольованого акумулювання заборгованості. Законодавчо повинні бути 

встановлені обмеження на фінансування дефіциту держбюджету за рахунок 
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зовнішніх запозичень та обмеження розміру зовнішнього державного боргу, 

деномінованого в іноземній валюті, і видатків на його обслуговування. 

В Україні, починаючи з 2008 року, спостерігаються суттєві коливання 

внутрішнього попиту, що виражається у волатильності динаміки видатків 

домашнього господарства на кінцеве споживання (рис.1.13). Зокрема, 

скорочення зазначених видатків провокує падіння як внутрішнього виробництва 

та, як наслідок, інвестиційного попиту з боку підприємств, так і зниження 

імпорту товарів і послуг.  

 

 

Рис.1.13. Динаміка видатків домогосподарства на кінцеве споживання в 

Україні протягом 1990-2017 рр., у постійних дол. США 2010 р. 

Джерело: складено автором за даними [412] 

 

Отже, забезпечення стійкого економічного зростання в Україні має 

передбачати активізацію власного науково-дослідного сектору, забезпечення 

позитивного балансу експорту та імпорту технологій, превалювання інтенсивних 

факторів економічного зростання, зменшення залежності економіки від 

зовнішніх факторів (скорочення частки експорту та імпорту до ВВП за умови 

підвищення частки експорту високотехнологічної промислової продукції) та 

розширення внутрішнього попиту.  
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Проте, основним джерелом економічного зростання в Україні14 має 

виступати пожвавлення внутрішнього ринку за рахунок розширення споживчого 

попиту внаслідок покращення очікувань споживачів та підвищення оплати праці 

працівників, враховуючи прогнозоване зростання інвестиційного попиту у 

зв’язку з певним пожвавленням у реальному секторі економіки внаслідок 

падіння ціни на нафту [43, c.43]. Що стосується попиту на металургійну 

продукцію у світі, експортні можливості України безпосередньо залежать від 

економічної ситуації в Китаї з огляду на суттєвий вплив з боку цієї країни на 

формування цінової кон’юнктури на даному ринку [35]. Однак в цьому аспекті 

існують певні ризики, пов’язані з падінням фондового ринку в Китаї та 

девальвацією юаня. Водночас серйозною перешкодою пришвидшення 

економічного зростання в Україні є продовження ескалації конфлікту на Донбасі 

та руйнування основних експортних виробничих потужностей або їх 

знаходження на території проведення антитерористичної операції. Крім цього, 

прискорення темпів зростання ВВП можливе завдяки зростанню валютних 

надходжень в результаті підвищення цін на основну експортну продукцію 

аграрного сектору економіки України особливо у поєднанні з підвищенням 

кількісних обсягів експорту. 

Таким чином, приймаючи до уваги суттєву залежність національної 

економіки15 від впливу зовнішнього середовища, в контексті забезпечення 

довгострокового економічного зростання необхідним вбачається розробка 

економіко-математичної моделі з інкорпоруванням шоків світової економіки, що 

дозволить дослідити вплив зовнішніх чинників на функціонування економічної 

системи та створить передумови для підвищення ефективності прийняття 

управлінських рішень щодо реалізації економічної політики.  

                                                           

14 Джерела збалансованого економічного зростання України до 2030 року, ризики на шляху до 

його забезпечення, прогнози розвитку та механізми реалізації політики збалансованого 

зростання детально розкрито у [184] 

15 Малої відкритої економіки по відношенню до зовнішнього середовища 
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Висновки до розділу 1 

 

1. На основі узагальнення підходів до дослідження економічного 

зростання визначено, що воно має дуалістичну природу. З одного боку, 

економічне зростання необхідно трактувати як кількісне збільшення показників, 

що характеризують результати функціонування національної економіки, 

наприклад, обсягу виробленої продукції в національній економіці протягом 

визначеного періоду часу (наприклад, зростання валового внутрішнього 

продукту як в реальному вираженні так і в розрахунку на одну особу), що, в свою 

чергу, має призводити до зростання валового нагромадження основного капіталу 

в економіці, а з іншого – це підвищення рівня добробуту населення, що в 

подальшому провокує активізацію господарської діяльності суб’єктів економіки. 

При цьому в умовах так званого «наздоганяючого розвитку» необхідно відмітити 

антагоністичний характер залежності стратегії забезпечення стійких темпів 

економічного зростання економіки та підвищення рівня добробуту населення. 

2. Доведено, що економічне зростання в Україні має експортне 

підґрунтя (домінування експорторієнтованої моделі економічного зростання) з 

превалюючою часткою сировинних товарів, що призводить до підвищення його 

волатильності у відповідь на зовнішні збурення та, відповідно, залежності 

розвитку національної економіки від зовнішньої конкурентоспроможності. При 

цьому для України, як малої відкритої країни з переважно сировинним 

характером експорту, особливо актуальним є кореспондування пришвидшення 

темпів економічного зростання у світі із підвищенням цін на сировину, що 

пояснюється зростанням сукупного попиту на сировину у періоди підйому та 

падінням – у періоди спаду світової економіки. 

3. Виділено основні напрямки забезпечення стійкого економічного 

зростання, серед яких: розширення внутрішнього попиту, превалювання 

інтенсивних факторів економічного зростання, забезпечення позитивного 

балансу експорту та імпорту технологій, зменшення відкритості економіки, 

нарощування високотехнологічного експорту та активізація науково-технічної 



111 

 

діяльності. Проте, основним джерелом економічного зростання в Україні має 

виступати пожвавлення внутрішнього ринку за рахунок розширення споживчого 

попиту внаслідок покращення очікувань споживачів та підвищення їх оплати 

праці. 

4. Визначено основні зовнішні можливості для забезпечення 

прискорення економічного зростання в Україні. По-перше, це використання 

можливостей світової економіки для залучення новітніх технологій, модернізації 

обладнання з метою пришвидшення розвитку власного науково-дослідного 

сектору. Крім того, задоволення світового попиту можливе завдяки розвитку 

галузей виробництва високотехнологічної промислової продукції та її 

просуванню на зовнішні ринки. Забезпечення високих темпів інвестування в 

країні може відбуватися як за рахунок внутрішніх джерел, так і зовнішніх 

запозичень, які мають бути спрямовані саме на інвестування в реальний сектор 

економіки (насамперед, у високотехнологічні галузі виробництва), а не на 

поточне споживання. В цьому аспекті допускається незбалансованість рахунку 

поточних операцій на ранніх стадіях розвитку економіки, оскільки в даному 

випадку вона не матиме деструктивного впливу на зовнішню стійкість. Проте, 

зазначена політика не повинна йти в розріз із стимулюванням динамічного 

розвитку економіки, а темпи акумулювання залучених ззовні коштів не повинні 

перевищувати темпів економічного зростання країни. Законодавчо повинні бути 

встановлені обмеження на фінансування дефіциту держбюджету за рахунок 

зовнішніх запозичень та обмеження розміру зовнішнього державного боргу, 

деномінованого в іноземній валюті, і видатків на його обслуговування. 

5. Дослідження економічного зростання на сучасному етапі вимагає 

застосування інструментарію економіко-математичного моделювання, оскільки 

вивчення економічних явищ та процесів на основі побудови макроекономічних 

моделей дозволяє застосовувати ефективні поєднання різних макроекономічних 

інструментів в процесі реалізації державної економічної політики та здійснення 

прогнозування її наслідків. Моделювання економічного зростання має 

грунтуватися на мікроекономічній основі, що враховуватиме взаємоузгодження 
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інтересів секторів економіки (насамперед, споживачів, виробників товарів 

проміжного і кінцевого використання, державу) та вплив зовнішніх чинників на 

економічну систему. 

6. Наукові результати, відображені у першому розділі, опубліковано у 

працях автора [15], [22], [37], [43], [44]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ 

ЗОВНІШНЬОЇ СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІКИ 

 

 

2.1. Сутність та чинники зовнішньої стійкості економіки  

 

Поява ризиків наростання протиріч та виникнення нових кризових явищ в 

світовій економіці, серед яких здуття фінансових бульбашок та нестабільність 

потоків фінансового капіталу, призводять до розширення зовнішніх дисбалансів 

та розгортання руйнівних процесів, насамперед, в країнах, що розвиваються. 

Тому для них на перший план повинні виходити питання уникнення значної 

зовнішньої вразливості економік та мінімізації негативних ефектів від зовнішніх 

шоків, які справляють деструктивний вплив на економічну систему країни в 

цілому та волатильність і дестабілізацію окремих її складових. 

Питання зовнішньої стійкості стоїть на порядку денному провідних країн 

світу ще з 1980-х рр. В цьому контексті слід згадати стійкі дисбаланси поточного 

рахунку платіжного балансу протягом 1984-1988рр. в таких індустріально 

розвинених країнах, як Сполучені Штати Америки, Японія та Німеччина і 

дискусії навколо цього [406, c.7-9], [408, c.13-14]. Так, в якості прикладу згаданих 

дисбалансів, зазначимо, що за даними МВФ у 1984 році США мали дефіцит 

поточного рахунку на рівні 2,8% ВВП, у 1986 році - на рівні 3,3% ВВП; водночас 

його надлишок складав 2,8% в Японії у 1984 році та 4,4% - у 1986 році; в 

Німеччині ж у 1984 році профіцит поточного рахунку становив 1,1% та 4% - у 

1986 році [406, c.18]. При цьому у зв’язку зі зниженням надходжень від експорту 

особливо для країн-експортерів нафти цей період також відзначився значним 

погіршенням відношення боргових зобов’язань до експортних надходжень, що 

створило підстави для появи дестабілізуючих процесів та подальшого «підриву» 

національних економік. Наприклад, для країн, що мали проблеми з 

обслуговуванням боргових зобов’язань, наприкінці 1986 року це відношення 
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становило 302% від експортних надхождень, що втричі перевищувало 

аналогічний показник в країнах, що уникнули зазначених проблем [406, c. 11, 16, 

24]. Тому протягом цього періоду особлива увага також приділялася зниженню 

боргового навантаження та джерелам фінансування боргових зобов’язань. Серед 

запропонованих МВФ способів зменшення боргу – зниження обсягу інвестицій 

у виробничий капітал та встановлення ринково обгрунтованих відсоткових 

ставок та обмінних курсів. При цьому актуальним залишалося питання 

фінансування інвестиційного споживання, для чого розглядалася необхідність 

скорочення споживання та «генерування» іноземної валюти для фінансування 

імпортної компоненти інвестиційного попиту. Однак тут існувала дилема, яким 

чином використати валюту – на фінансування внутрішніх інвестицій чи 

погашення заборгованості [406, с.24-25]. 

Основними аспектами зовнішньої стійкості національних економік 

економісти вважають збалансованість рахунку поточних операцій платіжного 

балансу та стійкість зовнішнього боргу [161, с. 5], чому присвячена ціла низка 

наукових праць зарубіжних та вітчизняних вчених. Так, теоретичні підходи до 

аналізу поточного рахунку, зокрема, міжчасовий підхід до аналізу поточного 

рахунку був вперше запроваджений у 1981 році окремо Дж.Саксом [379] і 

В.Буітером [236] та пізніше, у 1995 році, розвинутий М.Обстфельдом та 

К.Рогоффом [356]. Окремі теоретичні питання аналізу поточного рахунку також 

були відображені в роботах Дж.Салоп і Е. Спіталлера [380] та Ж.М.Мілезі-

Ферретті і А.Разіна [343], [344]. Відмітимо також здобутки зарубіжних 

науковців, що висвітлюють окремі питання аналізу поточного рахунку, особливо 

його практичні імплементації, серед яких праці А.Арістовніка [210], А.Гехрінгер 

[284], Дж.Корсетті, П.Пезенті, Н.Рубіні [254], А.Крокетта, М.Гольдштейна [255], 

С.Марріса [340] та багатьох інших.  

До найбільш ґрунтовних досліджень з проблематики зовнішньої боргової 

стійкості відносяться праці фахівців Міжнародного валютного фонду [212], 

[383], Ч.Віплоша [418], Х.Флассбека, У.Паніцци [279], В.Буітера [236] та ін. 
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Окремі аспекти узагальненого підходу до дослідження зовнішньої 

стійкості також були розвинуті Дж.Хорном [298] та в дослідженнях 

Міжнародного валютного фонду, серед яких чільне місце посідає [212]. В 

Україні проблемам зовнішньої стійкості присвячені праці таких науковців як 

Жаліло Я., Тищук Т. [161], Ніколайчук С., Шаповаленко Н. [137]-[139], Шумська 

С., Скрипниченко М. [202] та ін.  

Однак, розглядаючи наукові здобутки в зазначеній сфері, відзначимо 

відсутність єдиного підходу до виокремлення сутності категорії «зовнішня 

стійкість» та чітко визначеної системи чинників, які справляють на неї вплив, що 

необхідно для моделювання економічних явищ та процесів в контексті 

зовнішньої вразливості економіки. 

Тому, на нашу думку, актуальним представляється узагальнення 

теоретичних підходів до трактування сутності категорії «зовнішня стійкість», 

запровадження її уніфікованого визначення, деталізоване окреслення системи 

факторів, що впливають на неї, та з’ясування характеру їх впливу. 

Насамперед, з’ясуємо, в чому полягає зовнішня стійкість з точки зору 

представників того чи іншого підходу. Як зазначалося вище, основними 

аспектами зовнішньої стійкості економіки є збалансованість рахунку поточних 

операцій платіжного балансу та стійкість зовнішнього боргу.  

Отже, по-перше, розглянемо підхід, що трактує роль поточного рахунку як 

провідну у визначенні зовнішньої стійкості.  

Хоча певні розробки з даної проблематики з’являлися і раніше, 

започаткування розвитку концепції зовнішньої стійкості пов'язане з появою у 

1988 році дослідження Дж.Хорна [298]. Як більшість дослідників природи 

дисбалансів поточного рахунку, він притримується тієї позиції, що вони є 

«результатом міжчасових рішень щодо заощадження та інвестування з боку 

держави та приватного сектору при умові очищення ринку та повної зайнятості» 

[298, с. 4]. На його думку, при умові наявності перманентного дефіциту чи 

профіциту поточного рахунку протягом певного часу поняття їх стійкості 

полягає в тривалості цих явищ. При цьому, економічна політика, що 
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проводиться, вважатиметься стійкою, якщо вона буде сумісною з 

довгостроковою рівноважною траєкторією [298, с.5-6].  

Поряд з цим, автор виокремлює поняття нестійкість економічної ситуації, 

що характеризується неможливістю економічних показників притримуватися 

своєї траєкторії та визначається економічною політикою та поведінкою 

приватного сектора. Це пояснюється відхиленням економіки від стану 

довгострокової рівноваги, що призводить до необхідності зміни економічних 

параметрів у майбутньому, насамперед, до зміни орієнтирів внутрішньої та 

зовнішньої політики [298, с.2]. У випадку ж спрогнозованої нестійкості 

траєкторії поточного рахунку в дію повинні вступати механізми для її 

запобігання та відновлення рівноваги.  

В свою чергу нестійкість зовнішніх дисбалансів передбачає необхідність 

коригування орієнтирів поточної економічної політики або поведінки 

приватного сектора для підтримки міжчасового бюджетного обмеження 

національної економіки. В той же час основним джерелом нестійкості Дж.Хорн 

вважає неочікувані зміни зовнішнього середовища, які, насамперед, мають місце 

в країнах, що розвиваються [298, с.7-8]. 

У роботі [380] зовнішню стійкість асоціюють зі стійкістю поточного 

рахунку платіжного балансу. На думку авторів, стан поточного рахунку 

визначається співвідношенням інвестицій та заощаджень країни, їх стійкістю та 

оптимальністю. Так, у разі наявності додатніх чистих національних заощаджень 

дефіцит поточного рахунку, що може бути наслідком високого рівня інвестицій, 

прямуватиме до стійкого стану. Зокрема, максимально стійкий дефіцит 

поточного рахунку може бути досягнуто тільки завдяки нульовій позиції по 

заощадженням. При цьому автори також наголошують на тому, що вичерпання 

джерел фінансування дефіциту сигналізує про нестійкість поточного рахунку та 

необхідність корекції макроекономічних орієнтирів. У випадку фінансової 

платоспроможності та економічної життєздатності країни дефіцит її поточного 

рахунку характеризуватиметься стійкістю, навіть якщо позичання здійснюються 

за кордоном для фінансування інвестицій. У разі позичання на міжнародних 
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ринках задля фінансування поточного споживання, дефіцит вважатиметься 

нестійким. При цьому, швидкість корегування сальдо поточного рахунку 

визначається в основному внутрішніми факторами та пов’язується зі ступенем 

відхилення від визначеного оптимального рівня [380]. 

В дослідженні Ж.М.Мілезі-Ферретті та А.Разіна [344] засвідчується, що 

стійкість незбалансованості поточного рахунку пов’язується зі зниженням норми 

заощадження, а не зростанням норми інвестування при низькій нормі 

національних заощаджень. Автори визначають стійкість економіки з огляду на 

дисбаланси поточного рахунку платіжного балансу та трактують її в контексті 

дисбалансів інвестицій і заощаджень держави і резидентів та рішень з 

кредитування нерезидентами. Інший підхід до ідентифікації стійкості поточного 

рахунку вони вбачають у можливості проведення поточної економічної політики 

без необхідності кардинальних змін її орієнтирів та/чи неможливості появи 

кризових явищ. Така зміна параметрів економічної політики чи кризова ситуація 

можуть бути спровоковані внутрішніми або зовнішніми впливами. В свою чергу, 

на їх думку, в деяких випадках це викликатиме відплив іноземного капіталу з 

країни. 

Н.Рубіні та П.Вочтел [377] визначають динаміку поточного рахунку 

платіжного балансу, що призводить до зростання відношення зовнішнього боргу 

до ВВП, як таку, що є нестійкою. На їх думку, «не зростання» відношення 

зовнішнього боргу до ВВП є практичним критерієм стійкості країни. Тому дане 

трактування можна також віднести і до визначення зовнішньої стійкості в 

контексті стійкості зовнішніх боргових зобов’язань. 

У роботі [139] відповідно до підходу зовнішньої стійкості дефіцит 

поточного рахунку визначається як приріст (збільшення) чистих зовнішніх 

зобов’язань або зменшення чистих зовнішніх активів. При цьому підхід 

зовнішньої стійкості до аналізу поточного рахунку платіжного балансу 

визначається міжчасовим бюджетним обмеженням, згідно якого теперішня 

приведена вартість надлишків поточного рахунку повинна перевищувати 

зовнішні боргові зобов’язання та кошти на їх обслуговування. Іншими словами, 
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країна вважатиметься платоспроможною, якщо теперішня приведена вартість 

первинного сальдо поточного рахунку перевищує накопичені зовнішні боргові 

зобов’язання. При цьому у роботі [139, с.86] автори доходять висновку, що 

надмірні дефіцити поточного рахунку підвищують ймовірність настання 

кризових явищ в національній економіці, що якраз продемонструвала фінансово-

економічна криза в Україні 2008 року.  

На основі дослідження літературних джерел щодо аналізу поточного 

рахунку з точки зору його ролі у трактуванні зовнішньої стійкості економіки 

визначимо чинники, що на неї впливають [7], [138], [233], [251], [284], [359]: 

- темп економічного зростання та обсяг реального ВВП на одну особу. 

Так, згідно [233, с.12] на початковій стадії розвитку країна з незначним обсягом 

доходів та заощаджень матиме дефіцит поточного рахунку, на більш пізніх 

етапах вона тяжітиме до зростання заощаджень та надлишку поточного рахунку; 

- дефіцит державного бюджету спричиняє збільшення споживання, 

що в свою чергу може призводити до зростання дефіциту поточного рахунку; 

- мінливість умов торгівлі здійснює позитивний вплив на 

заощадження з метою згладжування потоків споживання як відповіді на 

волатильність потоків доходів; 

- ступінь відкритості економіки та незбалансованість структури 

зовнішньої торгівлі в контексті зовнішньої стійкості справляють негативний 

вплив на стан поточного рахунку, насамперед, в разі настання несприятливих 

зовнішніх збурень; 

- величина та структура запозичень на зовнішніх ринках 

(загальновідомо, що найбільш ризикованими в контексті зовнішньої стійкості є 

короткострокові запозичення в іноземній валюті, найменш ризикованими – 

прямі іноземні інвестиції); 

- ступінь контролю за рухом капіталу сприяє зменшенню дефіциту 

поточного рахунку особливо в кризових умовах; 

- обсяг міжнародних резервів як джерело ліквідних валютних коштів 

у випадку неможливості їх генерування іншими способами; 
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- реальний обмінний курс національної валюти (наприклад, 

ревальвація реального ефективного обмінного курсу призводить до збільшення 

вартості активів резидентів, що підвищує споживання та знижує схильність до 

заощаджень, в результаті викликаючи зниження приватних заощаджень та 

зростання дефіциту поточного рахунку [233, с.12]; 

- реальна відсоткова ставка, вплив якої на приватні заощадження та 

поточний рахунок є позитивним (зокрема, її підвищення сприяє зростанню 

доходності заощаджень та навпаки); 

- вплив інфляції та інфляційних очікувань на поточний рахунок є 

неоднозначним та залежить від індивідуальних особливостей тієї чи іншої 

країни; 

- демографічна ситуація в країні може здійснювати як позитивний та і 

негативний вплив на поточний рахунок (наприклад, підвищення індексу 

фертильності викликає зниження заощаджень, однак, в той же час 

невизначеність, бажання залишити спадок населенням пенсійного віку та інші 

фактори можуть призвести до зростання обсягу заощаджень). 

- питома вага кредитування приватного сектора до ВВП здійснює 

негативний вплив на приватні заощадження та поточний рахунок; 

- політична нестабільність в країні має різний спектр впливу на стан 

поточного рахунку; це, зокрема, і відплив капіталу за межі країни, і зниження 

темпів зростання ВВП, і падіння темпів зростання капітальних вкладень та 

багато інших наслідків; 

- очікування іноземних інвесторів.  

На наступному етапі розглянемо трактування зовнішньої стійкості в 

контексті зовнішньої боргової стійкості. 

Згідно дослідження експертів Міжнародного валютного фонду доцільно 

розрізняти поняття стійкий борг та боргова стійкість [212]. Так, за визначенням 

МВФ борг вважається стійким, якщо «він задовольняє умові платоспроможності 

без необхідності проведення певних коректувань при відомих видатках 

фінансування». В той же час «позиція господарюючого об’єкта щодо зобов’язань 
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є стійкою, якщо задовольняє приведеній вартості бюджетного обмеження без 

проведення значних коректувань балансу доходів та видатків за умови відомої 

вартості фінансування на ринку» [212, с.5]. 

Водночас боргова стійкість – ситуація, коли очікується, що позичальник 

продовжуватиме обслуговувати свої боргові зобов’язання, не вдаючись до 

значних коригувань доходів та видатків у майбутньому. Згідно цього підходу 

стійкість охоплює такі поняття як платоспроможність та ліквідність [212, с.4]. В 

цьому контексті платоспроможність визначається бюджетним обмеженням, 

відповідно до якого теперішня дисконтована вартість поточних та майбутніх 

первинних видатків не перевищує теперішню дисконтовану вартість поточних та 

майбутніх доходів за вирахуванням боргових зобов’язань. В свою чергу, 

платоспроможність країни також трактується як ситуація, яка не призводить до 

акумулювання зовнішніх запозичень та відповідає прийнятному рівню дефіциту 

поточного рахунку [139, с.78]. А ліквідність характеризується достатністю 

ліквідних активів та доступних коштів для обслуговування та погашення 

заборгованості [212, с.5]. 

Аналогічно до цього трактування деякі науковці виокремлюють поняття 

боргової платоспроможності, яка також вимагає неперевищення поточних 

боргових зобов’язань разом з теперішньою дисконтованою вартістю видатків 

теперішньої дисконтованої вартості доходів [418, с.3].  

В своїй праці [255] А.Крокетт та М.Гольдштейн пов’язують зовнішню 

стійкість зі здатністю країни фінансувати свої боргові зобов’язання без 

залучення доходів, деномінованих в іноземній валюті, при цьому приймаючи до 

уваги необхідність забезпечення повної зайнятості та підтримання 

співвідношення заощадження-інвестиції інших країн. В той же час автори 

наголошують на тому, що критерій зовнішньої стійкості повинен варіювати в 

залежності від тієї чи іншої країни та періоду часу. 

Найбільш ґрунтовно підходи до трактування стійкості в контексті впливу 

боргових зобов’язань систематизовано у праці Ч.Віплоша [418]. Так, згідно [418, 
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с.6] тлумачення боргової стійкості у порядку зростання їх значимості можна 

представити наступним чином: 

1. Платоспроможність та ліквідність країни.  

2. Стан економіки, що характеризується виконанням умови ,bbt   де 
tb – 

відношення боргових зобов’язань країни до ВВП в момент часу t , b – порогове 

значення. 

3. Платоспроможність країни без необхідності проведення певних 

коригувань (визначення МВФ). 

4. Стан економіки, що характеризується падінням теперішньої вартості 
tb  

з плином часу ( 0
)1(

lim 
 t

t

t r

b
). 

5. Ситуація, що визначається неспаданням теперішньої вартості первинних 

балансів за виключенням 
tb  з перебігом часу (визначення Ерроу). 

6. Стаціонарність боргових зобов’язань, тобто не зростання (постійність) 

tb  або навіть їх падіння. 

В контексті зовнішньої боргової стійкості одним з найважливіших є 

питання можливості «генерації» національною економікою іноземної валюти 

для обслуговування накопичених боргових зобов’язань. З цього приводу 

науковці визнають, що акумулювання необхідних для цього коштів при умові 

неемітування нових зобов’язань можливе тільки завдяки наявності профіциту 

поточного рахунку платіжного балансу. Не слід також забувати, що накопичення 

значних зовнішніх зобов’язань – це в значній мірі результат стійкого дефіциту 

поточного рахунку. Тому для визначення чи є боргові зобов’язання стійкими чи 

ні, необхідно з’ясувати механізми, що визначають поведінку поточного рахунку 

[279, с.4], для чого економічною наукою пропонується застосовувати два 

підходи: торговий та капітальний. 

Відповідно до торгового підходу баланс поточного рахунку визначається 

різницею між надходженнями та видатками за переміщувані товари і послуги, 
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що відображається в первинному поточному рахунку, та чистими зовнішніми 

інвестиційними доходами [56, с.90], [279, с.4]: 

rNFAPCACA  ,        (2.1) 

де CA  - поточний рахунок, NFA  - сальдо чистих активів країни щодо решти світу, 

r  - реальна відсоткова ставка, PCA  - первинний поточний рахунок.  

Капітальний підхід трактує баланс поточного рахунку як розрив між 

національними заощадженнями та інвестиціями [56, с.51], [279, с.4]: 

ISCA  ,          (2.2) 

де S  - національні заощадження, I  - інвестиції. 

Відповідно до Х.Флассбека та У.Паніцци [279] в контексті аналізу та 

розробки практичних рекомендацій відносно зовнішньої боргової стійкості слід 

надавати перевагу саме капітальному підходу, згідно якого дефіцит поточного 

рахунку являє собою результат перевищення національних інвестицій над 

заощадженнями, що проявляється у припливі іноземного капіталу в економіку, 

віддзеркалюючи інвестиційні переваги країни. З цієї точки зору, зрозуміло, що 

дефіцит поточного рахунку та приплив капіталу має своїм наслідком зростання 

зовнішнього боргу. Однак, торговий підхід є більш доцільним в контексті 

дослідження шоків, які здійснюють вплив на торгові потоки та викликані 

«неочікуваними змінами відносних цін на переміщувані та непереміщувані 

товари і послуги та відносних цін на переміщувані товари між країнами» [279, 

с.5]. В рамках торгового аспекту неочікувані зміни поточного рахунку можуть 

пояснюватися коливаннями реального обмінного курсу національної валюти, 

умов торгівлі та цін на активи. Причому за свідченням Х.Флассбека та 

У.Паніцци, говорячи про коливання реального обмінного курсу, тільки 

девальвація дозволяє виплачувати зовнішній борг країні-дебітору, не вдаючись 

до рецесії. Тому, на думку авторів, індикатором нестійкості боргових зобов’язань 

може вважатися поєднання значного дефіциту поточного рахунку, реального 

здорожчання національної грошової одиниці та втрата конкурентоспроможності. 

В той же час зовнішні зобов’язання економіки, що є результатом зовнішніх 
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негативних шокових впливів, також вважаються нестійкими, якщо «в 

майбутньому не очікується позитивний шок еквівалентної величини» [279, с.7]. 

Як показали результати останніх світових економічних криз, країни, що 

розвиваються, знаходяться під постійним впливом зовнішніх шоків. В цьому 

розрізі концепція зовнішньої стійкості має багато спільного з попередженням 

кризових явищ, що полягає у своєчасній ідентифікації шокових впливів та 

розробці і запровадженні політики, спрямованої на мінімізацію негативних 

ефектів від цих шоків. Зокрема, в Україні розроблена система раннього 

попередження кризових явищ в економіці, яка враховує її специфіку та надмірну 

уразливість [202]. 

Поняттям близьким до стійкості боргу є фіскальна стійкість. Проблема 

вибору між зовнішньою та фіскальною стійкістю являє собою суперечливе 

питання в контексті впливу реального обмінного курсу. Зокрема, у випадку 

деномінації боргових зобов’язань в іноземній валюті значна девальвація 

національної валюти викликає зростання відношення боргу до ВВП. В свою 

чергу, здорожчання національної валюти має позитивний вплив на фіскальну 

стійкість та негативний – на зовнішню стійкість. В цьому аспекті девальвація 

національної валюти при наявності боргу, деномінованого в іноземній валюті, 

може призводити до боргової кризи та можливого дефолту [262] (зазначимо, що 

нездатність боржників обслуговувати зовнішні зобов’язання призводить до 

валютної та банківської кризи). Однак, за свідченням Г.Кальво, наслідком 

переходу від зовнішніх до внутрішніх запозичень може стати збільшення 

внутрішньої відсоткової ставки, що викликатиме скорочення інвестиційного 

попиту [238]. 

Як підсумок, узагальнюючи існуючі теоретичні здобутки, визначимо 

чинники зовнішньої стійкості в контексті здатності економіки обслуговувати 

зовнішні запозичення [56, с.611-619], [212, с.6], [237], [279]: 

 темп економічного зростання країни-позичальника, розмір реальної 

відсоткової ставки та, насамперед, різниця між ними. Так, у разі перевищення 

темпом економічного зростання реальної відсоткової ставки відбувається 
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скорочення відношення боргу до ВВП (може бути стабілізовано при наявності 

бюджетного дефіциту); тобто, темп зростання ВВП перевищує темп зростання 

заборгованості; в протилежному випадку – збільшення боргу матиме вибуховий 

характер; 

 інфляція та інфляційні очікування (за наявності інфляції для стабілізації 

відношення боргу до ВВП необхідний менший надлишок первинного бюджету 

ніж у випадку її відсутності; у разі достатності грошової бази ця стабілізація 

можлива за наявності дефіциту бюджету); 

 різкі та довготривалі зміни умов торгівлі. Наприклад, їх погіршення 

негативно впливає на платоспроможність країни-позичальника; 

 несприятливі зовнішні збурення, зокрема тривалий економічний спад в 

країнах-партнерах та спад і невизначеність на зовнішніх ринках традиційного 

експорту країни-боржника обмежують можливості щодо генерування 

необхідного обсягу іноземної валюти для погашення та обслуговування 

зовнішньої заборгованості; 

 демографічні зміни, які провокують збільшення навантаження на 

систему соціального захисту (наприклад, зростання питомої ваги населення 

пенсійного віку); 

 відсутність ліквідних ресурсів для погашення заборгованостей. Так, 

зростання вартості фінансування боргових зобов’язань може відображати 

загальні тенденції на фінансових ринках та призводити до кризи ліквідності; 

 різке та неочікуване збільшення цін на активи призводить до зростання 

позиції по чистим зобов’язанням позичальника; 

 реальний обмінний курс національної валюти. Зокрема, девальвація 

реального обмінного курсу може викликати збільшення боргового тягаря для 

позичальника, ревальвація – його зменшення. При цьому, за свідченням фахівців, 

початкове завищення обмінного курсу призводить до його більшої зміни в 

кризові періоди. Тому у разі наявності боргу, деномінованого в іноземній валюті, 

питання переоцінки реального валютного курсу є одним з найважливіших з 

точки зору зовнішньої стійкості; 
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 відплив капіталу в результаті так званих «раптових зупинок» («sudden 

stops») або ухиляння від сплати податків; 

 умовні вимоги, пов’язані з гарантуванням боргу чи банківських 

депозитів. 

Відповідно до дослідження проведеного фахівцями Національного 

інституту стратегічних досліджень вирішальними чинниками зовнішньої 

стійкості економіки України є надмірний рівень боргових зобов’язань та дефіцит 

зовнішньої торгівлі [161]. В результаті розроблених ними прогнозів індикаторів 

зовнішньої стійкості економіки з’ясовано, що основними факторами її зміцнення 

є розвиток ділового середовища, стимулювання прямих іноземних інвестицій в 

економіку та запобігання втечі капіталу з країни. 

Узагальнюючи викладене вище, необхідно зазначити, що зовнішня 

стійкість економіки – це здатність економічної системи повертатися у стан 

довгострокової рівноваги внаслідок відхилення від неї під впливом 

несприятливих зовнішніх збурень. В економіці країни має підтримуватися 

міжчасове бюджетне обмеження та повинні фінансуватися боргові зобов’язання 

за умови стійкості рахунку поточних операцій платіжного балансу та 

стаціонарності відношень валового зовнішнього боргу та зовнішнього 

державного і гарантованого державою боргу до таких макроекономічних 

показників, як валовий внутрішній продукт, обсяг експорту товарів і послуг та 

доходи Державного бюджету, що має значення в контексті формування джерел 

для погашення акумульованої зовнішньої заборгованості. 

 

 

2.2. Теоретичні аспекти дослідження зовнішніх шоків та особливості 

їх прояву в Україні 

 

Основними ознаками економічного шоку є «надзвичайний подразник, 

проявом якого в економічній сфері є раптова зміна умов господарювання, що 

зумовлює стрибки в динаміці одного чи декількох економічних показників, по-
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друге, викликати дестабілізацію розвитку певного економічного об’єкта, а саме 

підприємства, ринку, окремого регіону або сектора економіки чи економічної 

системи в цілому» [76, с.60]. Автори проводять паралель з поняттям «імпульс», 

що, на їх думку, означає «кількісну міру раптової зміни економічного параметра, 

що не обов’язково призводить до дестабілізації» [76, с.60].  

Також під імпульсом розуміють «початковий поштовх, який викликає 

відхилення економічних змінних від їх стійких рівноважних значень» [196, 

с.293]. 

Отже, основна відмінність понять «шок» та «імпульс» полягає у характері 

наслідків їх дій на економічні об’єкти. Наприклад, економічний шок представляє 

собою стрибкоподібну зміну поведінки економічних змінних, що призводить до 

значної «дестабілізації розвитку економічних об’єктів» [76, с.61].  

Привертає увагу трактування економічного шоку з позицій теорії ризику, 

коли економічний шок розглядається як «реальне розгортання сценарію 

«економічного ризику», який призводить до дестабілізації розвитку економіки» 

[76, с.61]. 

Водночас під макроекономічним шоком розуміють різку зміну «в умовах 

господарювання, що виводить економічну систему зі стану рівноваги», яку 

розглядають як тенденцію, «що поглинає найбільш вагомі відхилення» та 

характеризується урівноваженістю певних економічних параметрів, наприклад, 

«попиту і пропозиції, виробництва та споживання, використання виробничих 

факторів, товарної та грошової маси, заощаджень та інвестицій» [76, с.62]. Серед 

явищ, які сигналізують про появу дисбалансів виділяють «інфляцію та 

безробіття, невідповідність обсягів фінансових ресурсів та витрат, оплати та 

продуктивності праці; доходів та витрат державного бюджету; розміру 

бюджетного дефіциту та джерел його покриття; активів та пасивів платіжного 

балансу» [76, с.62].  

Фахівцями ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

розроблено детальну класифікацію макроекономічних шоків, відповідно до якої 

за місцем виникнення імпульсів шоки поділяють на внутрішні та зовнішні [197, 
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с.46-52]. Моделювання впливу окремих видів макроекономічних шоків (шоків 

попиту, пропозиції, технологічного шоку та шоку пропозиції праці) на 

соціально-економічну систему України здійснено у роботах І.Лук’яненко та 

М.Оліскевич [331], [333]. 

В контексті даного дослідження надалі акцентуємо увагу, насамперед, на 

зовнішніх шоках, які викликані дією імпульсів, що мають місце поза межами 

території тієї чи іншої країни. До них відносять такі шоки: шок зовнішнього 

попиту, ціновий шок на ресурси на світовому ринку, шок умов торгівлі, шок 

світових процентних ставок, шок потоків світового капіталу тощо [66, с.66], [197, 

с.47].  

Ці шоки впливають на рахунок поточних операцій та капітальний рахунок 

платіжного балансу. Зокрема, негативні зовнішні шоки призводять до зменшення 

сальдо поточного рахунку, що пов’язано із падінням експортних валютних 

надходжень, зростанням імпортних платежів та факторних платежів 

нерезидентам. В свою чергу капітальний рахунок скорочуватиметься у зв’язку з 

відпливом капіталу за межі країни. В кінцевому підсумку зазначені процеси 

призведуть до погіршення сальдо платіжного балансу та можуть сприяти 

виникненню дестабілізаційних процесів в економіці в цілому [76, с.66], [197, 

с.47]. 

Дж.Сакс розглядає шоки, що здійснюють вплив на економіку, з точки зору 

попиту та пропозиції. Наприклад, на його думку, шоки попиту викликають 

переміщення кривої попиту, шоки пропозиції – кривої сукупної пропозиції [164, 

с.95] 

Розглядаючи шокові збурення з боку попиту та пропозиції, виокремимо 

основні зовнішні джерела їх виникнення відповідно до суб’єктів попиту та 

пропозиції. Так, зовнішній світ виступає одним з чотирьох суб’єктів попиту 

(поряд з домашніми господарствами, фірмами та державою) та одним з трьох 

суб’єктів пропозиції (поряд з домашніми господарствами та фірмами) [76, с.71-

74]. 
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Зовнішні шокові збурення з боку попиту пов’язані, насамперед, зі зміною 

зовнішнього попиту на продукцію національного експорту, тому джерелами 

зовнішніх шоків з боку попиту виступає динаміка економічного зростання 

світової економіки, конкурентоспроможність вітчизняних товарів та послуг на 

світовому ринку та переорієнтація країн-експортерів відповідної продукції на 

країни - її виробники. З боку пропозиції основним джерелом шокових збурень 

виступають світові ціни на енергоресурси та «інші стратегічні товари» [76, с.71-

74]. В цьому аспекті варто згадати нафтові шоки 70-80х рр. ХХ століття.  

До зовнішніх також відносять і технологічні шоки, вплив яких є 

надзвичайно актуальним на сучасному етапі розвитку економіки України, проте 

зазначимо, що з початку ХХІ століття ці шоки мали негативний характер16.  

В контексті дослідження впливу зовнішніх шоків на національну 

економіку також вбачається за необхідне виокремити шоки за характером і 

періодичністю виникнення. В цьому аспекті цікавою є класифікація економічних 

шоків, запропонована Т.Шинкоренко. У роботі [197, c.47] за характером 

виникнення вона виділяє очікувані і неочікувані, а за періодичністю виникнення 

- випадкові і перманентні шоки. Очікуваними вважають шоки, виникнення яких 

є сподіваним, в свою чергу виникнення неочікуваних шоків - раптовим. Поява 

перманентних шоків є періодичною, а випадкові шоки з’являються в результаті 

дії неочікуваних чинників. 

Привертає увагу також класифікація економічних шоків за періодичністю 

та характером виникнення, запропонована Дж.Саксом. У роботі [378] він описує 

тимчасові, перманентні та очікувані в майбутньому шоки. Так, наприклад, 

тимчасовий шок на змінну )(t  зумовлюватиме таку її зміну: 
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.         (2.3) 

                                                           

16 Разом з тим експерти пропонують розглядати їх і в якості внутрішніх [76, c.79] 
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У випадку дії перманентного шоку поведінка змінної )(t  

характеризуватиметься наступним чином: 

.0,)(  tt         (2.4) 

В свою чергу очікуваний в майбутньому шок справлятиме такі зміни: 
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.          (2.5) 

Експерти виділяють також поняття «механізм розповсюдження 

імпульсів», тобто «сили, що забезпечують збереження ефекту з плином часу та 

іноді викликають постійне відхилення економіки від початкового стійкого 

стану» [196, с.293]. Цими імпульсами можуть бути і технологічні шоки і шоки 

фіскальної чи монетарної політики. Неокейнсіанці, наприклад, причинами 

коливань вважають шоки попиту,  неокласики – шоки пропозиції [196, с.294].  

За характером розповсюдження шоки можна поділити на такі, що 

передаються через торговий та фінансовий канали. За свідченням фахівців МВФ 

[407, c.145], ці два канали діють в протилежних напрямках. Так, наприклад, з 

одного боку, рецесія в розвинених країнах зумовлює погіршення умов торгівлі 

та зниження зовнішнього попиту для країн з ринком, що формується, негативно 

впливаючи на їх економічне зростання. З іншого боку, нижчі відсоткові ставки в 

розвинених країнах провокують зростання внутрішнього попиту в країнах, що 

розвиваються. В свою чергу зміни зовнішнього попиту на продукцію 

вітчизняного експорту або умов торгівлі являють собою, так би мовити, реальні 

зовнішні шоки, що «безпосередньо впливають на продуктивність капіталу та 

його накопичення» [407, c.145] та відповідно і на довгострокове зростання. 

Дж.Френкель та М.Мусса виділяють такі канали передачі зовнішніх 

збурень, як зовнішня торгівля («торгівля товарами»), міжнародна мобільність 

капіталу та монетарний канал або «обмін національними грошима» [280, c.1]. 

Так, говорячи про такий канал передачі макроекономічних збурень, як товарні 

потоки, вони стверджують, що за умов фіксованого обмінного курсу рівень цін 

в країні та її монетарна політика залежать від монетарної політики країн – 

торговельних партнерів. В свою чергу, завдяки міжнародній мобільності 
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капіталу, яка виникає внаслідок різниці відсоткових ставок, стає можливим 

вирівнювання дисбалансів поточного рахунку та згладжування споживання в 

країні. На їх думку, «будь-яка зміна в пропозиції грошей або будь-яке екзогенне 

збурення в попиті на гроші повинні призводити до змін рівноважних значень 

однієї чи декількох змінних, що впливають на попит на гроші» [280, с.6]. При 

цьому в умовах рівноваги збурення можуть опосередковано впливати на попит 

чи пропозицію грошей через чинники, що здійснюють на них вплив. 

На думку Дж.Айзенмана [208], каналами передачі шоків між економіками 

світу, що також сприяють активізації механізму корегування у відповідь на їх 

дію, є обмінні курси та рахунок поточних операцій. 

Основний сплеск досліджень щодо моделювання впливу зовнішніх 

збурень на економіку країн викликаний підвищенням цін на нафту протягом 70-

х рр. - 80х рр. ХХ століття. Ці розробки, насамперед, стосувалися дослідження 

та моделювання макроекономічних наслідків змін в умовах торгівлі для економік 

світу (в основному малих відкритих економік). Основним каналом передачі 

зовнішніх збурень розглядався рахунок поточних операцій платіжного балансу 

(додаток Б).  

Детальний аналіз впливу зовнішніх шоків на економіку України здійснено 

фахівцями ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» у роботі 

[76]. 

На думку авторів [76, с.80], економічне зростання в Україні знаходилося 

«під впливом перманентної дії як позитивних так і негативних шоків 

зовнішнього і внутрішнього походження, які не абсорбувалися застосуванням 

ефективної акомодаційної політики з боку Уряду», що засвідчує «надвисока 

волатильність траєкторії загальноекономічної динаміки, що не демонструє чітко 

окресленої домінанти розвитку». Отже, можна констатувати відсутність стійких 

довгострокових чинників, що визначали динаміку економічного зростання в 

Україні. Причому, на нашу думку, основним його чинником є зовнішній, який 

приводив до пришвидшення або уповільнення економічного розвитку в Україні. 

Протягом 2000-2009 рр. відповідно до матриці шокових впливів з боку попиту та 
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пропозиції на загальноекономічну динаміку, розробленої фахівцями Інституту 

економіки та прогнозування НАН України, він мав позитивний вплив на 

економіку України у 2000, 2003, 2004 та 2007 рр., негативний – у 2001, 2005, 

2006, 2008, 2009 рр. [76, с.94]. 

Позитивні зовнішні шоки на національну економіку17 в основному 

пов’язані з прискоренням світового економічного зростання та сприятливою 

кон’юнктурою на світових товарних ринках, зокрема ринках металургійної та 

хімічної продукції та продукції АПК.  

Так, наприклад, у 2000 році спостерігалися ефекти позитивного 

зовнішнього шоку, спричиненого розширенням світової економіки та, 

відповідно, сприятливою кон’юнктурою на ринках традиційного українського 

експорту [76, с.81], що викликало підвищення прибутковості підприємств 

експортної направленості та в результаті зростання інвестиційного попиту. 

Протягом наступних двох років спостерігалася дія негативних шоків 

зовнішнього характеру, що були викликані зменшенням попиту на вітчизняний 

експорт у зв’язку з уповільненням розвитку світової економіки [76, с.82-85]. 

Свою роль у підвищенні волатильності інвестиційного попиту протягом цього 

періоду також відіграло введення з боку Російської Федерації квот на ввезення 

української металопродукції та зміна принципу стягнення ПДВ. Ці чинники в 

кінцевому випадку призвели до зменшення темпів зростання валового 

нагромадження основного капіталу. Проте позитивний ефект мали достатньо 

помірні ціни на імпортовані енергоресурси.  

На думку авторів [76, с.85], за рахунок значної відкритості української 

економіки експорт справляв значний вплив на економічне зростання та його 

динаміка в основному визначалася не девальвацією гривні, а зовнішнім попитом.  

Економічний розвиток в України протягом 2003-2004 рр. тісно пов'язаний 

з розширенням світової економіки та зростанням експортних надходжень і, 

відповідно, підвищенням прибутковості вітчизняних підприємств. Хоча у 2004 

                                                           

17 Окремі аспекти впливу зовнішніх шоків на економічне зростання в Україні наведено у роботі [219] 
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році спостерігалося підвищення експорту товарної продукції до офшорів, що 

супроводжувалося неповерненням валютної виручки від зовнішньоторговельних 

операцій та зростанням тиску на державний бюджет щодо відшкодування ПДВ. 

У 2005 році відбувалося суттєве стиснення зовнішнього попиту на 

українську металургійну продукцію та відповідно скорочення експорту, що було 

спричинене появою таких потужних експортерів, як країни з економіками, що 

формуються, насамперед, Китай. 

В цьому ж році започаткована тенденція до зростання споживчого попиту 

населення за рахунок розширення його кредитування, що викликало розширення 

попиту на імпортовані товари та відповідно зменшення темпів економічного 

зростання [76, с.87]. 

Протягом 2006-2008 рр. також відбувалося скорочення зовнішнього 

попиту на український експорт металургійної продукції, що в деякій мірі 

компенсувалося зростанням світових цін на неї. Поряд з цим відбулося зростання 

ціни на імпортований природний газ, що можна класифікувати як негативний 

зовнішній шок пропозиції [76, с.89], який спровокував «позитивний внутрішній 

шок попиту на інвестиції» внаслідок необхідності зменшення енергомісткості 

виробництва та його технічного переоззброєння для забезпечення підвищення 

конкурентоспроможності продукції на світових ринках.  

У 2009 році українська економіка зазнала значного негативного 

зовнішнього шоку, що був викликаний світовою фінансовою кризою та 

спричинив стиснення попиту на вітчизняну експортну продукцію. Це 

супроводжувалося також і негативним зовнішнім шоком пропозиції – 

зростанням ціни на імпортований природний газ [76, с.92-93]. У зв’язку з 

високою енергомісткістю виробництва експортної продукції це також 

спровокувало скорочення її експорту. Причому темпи зменшення експорту 

навіть перевищили відповідні показники світової економіки. В результаті це 

призвело до падіння темпів промислового виробництва та зменшення 

інвестиційного попиту. 
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Протягом цього періоду також мав місце зовнішній шок, асоційований зі 

складнощами або взагалі неможливістю запозичення кредитних ресурсів на 

зовнішніх фінансових ринках (так званими «раптовими зупинками» припливу 

капіталу) та подальшим відтоком раніше запозичених ресурсів у зв’язку з 

банківською кризою у країнах-позикодавцях. 

Протягом 2000-2009 рр. значний вплив на розвиток національної 

економіки також мав негативний технологічний шок, що пов’язано з 

недостатністю або взагалі відсутністю технічного переоззброєння виробництва 

для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на 

внутрішньому та світовому ринках та, як результат, забезпечення стійкого 

довгострокового економічного зростання. 

Протягом 2008–2013 рр., за свідченням І.Крючкової [96, с.32], 

«споживацька модель економіки» призвела до зниження інвестиційної 

активності, зростання боргового навантаження (особливо використання 

офшорного кредитування) та «втрати зовнішніх ринків вітчизняними 

виробниками», що в кінцевому випадку викликало падіння валових заощаджень 

за рахунок їх відпливу за межі країни. 

У період з 2014 по 2015рр. спостерігалося скорочення споживчого та 

інвестиційного попиту внаслідок розвитку внутрішніх чинників, серед яких 

зазначимо «замороження соціальних стандартів на тлі високої інфляції та 

багатократне підвищення податкового тиску на доходи фізичних осіб» та 

скорочення «внутрішньо орієнтованого виробництва». Девальваційні процеси, 

що мали місце протягом цього періоду, також спричинили унеможливлення 

технологічного переоззброєння виробництва та зростання «нецінової 

конкурентоспроможності вітчизняних виробників» [96, с.34].  

Таким чином, з метою дослідження зовнішньої стійкості України 

необхідно специфікувати та симулювати такі зовнішні шокові збурення, як шок 

зовнішнього попиту, ціновий шок на ресурси на світовому ринку, шок умов 

торгівлі, шок світових процентних ставок, шок потоків світового капіталу. 
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Каналами розповсюдження зазначених шоків виступають торговий та 

фінансовий трансмісійні канали. 

 

 

2.3. Концептуальні основи оцінювання та моделювання зовнішньої 

стійкості економіки 

 

На спроможність країни накопичувати іноземну валюту для погашення 

зовнішніх боргових зобов’язань як основний критерій зовнішньої стійкості 

одним з перших звернув увагу відомий британський економіст Дж. М. Кейнс. В 

своїй праці “The German Transfer Problem”, розглядаючи питання виплати 

Німеччиною репарацій після Першої світової війни, він зауважив, що ця 

проблема, на його думку, має два аспекти: бюджетний та трансферний. Перший 

полягає у здатності Німеччини накопичувати необхідні кошти для виплат, 

другий – у можливості трансферу даної суми. На його думку, великий зовнішній 

борг являє собою в основному трансферну, а не бюджетну проблему [314]. При 

цьому Кейнс та його опоненти були згодні з тим, що Німеччина спроможна 

акумулювати кошти, передбачені «планом Дауеса»18 (бюджетна сторона 

питання). Трансферна ж проблема (проблема ринку іноземних валют та 

обмінних курсів), на думку Кейнса, полягала у неможливості трансферу 

накопичених коштів, тобто їх конвертації у іноземну валюту (для підтримання 

обмінного курсу німецької марки згідно «плану Дауеса» передбачалося, що 

ризики, пов’язані з конвертацією валюти, лягали на країни-отримувачі 

репарацій).  

Дослідженню теоретико-методичних питань ідентифікації критеріїв та 

індикаторів зовнішньої стійкості економіки та методам її оцінювання присвячена 

                                                           

18 План, запропонований у 1924 році Міжнародним комітетом експертів на чолі з Чарльзом 

Дауесом, згідно якого встановлювався порядок виплати репарацій Німеччиною та 

забезпечувалося відновлення її економіки після Першої світової війни 
 



135 

 

ціла низка праць провідних науковців, серед яких такі вчені як В.Буітер, 

Ч.Віплош, Х.Флассбек, У.Паніцца, Дж.Хорн, когорта фахівців Міжнародного 

валютного фонду та інші. Серед здобутків вітчизняних вчених необхідно 

виділити праці Я.Жаліла, Т.Тищук, С.Ніколайчука, Н.Шаповаленко, 

С.Шумської, М.Скрипниченко та інших. В той же час неможливо не згадати 

прізвища вчених, що зробили вагомий внесок у дослідження боргових аспектів 

розвитку економіки, зокрема, Р.Барро, О.Василика, Т.Богдан, Дж.М.Кейнса, 

А.Лернера, І.Лютого, Дж.Стігліца, В.Федосова та інших. 

Однак, незважаючи на посилену увагу до проблеми розробки системи 

критеріїв й індикаторів зовнішньої стійкості економіки та методик її оцінювання, 

невирішеними залишаються питання аналізу запропонованих підходів з точки 

зору можливості їх запровадження в Україні. 

Отже, необхідним є узагальнення існуючих в світовій практиці підходів до 

визначення критеріїв, індикаторів й методів оцінювання зовнішньої стійкості 

економіки та розробка теоретико-методичних основ дослідження зовнішньої 

стійкості економіки України, що включатиме систему індикаторів зовнішньої 

стійкості економіки та теоретико-методичне забезпечення її оцінювання. 

Як зазначалося раніше, вирішальним чинником зовнішньої стійкості 

економіки в контексті погашення зовнішньої заборгованості та її обслуговування 

є спроможність країни акумулювати необхідні кошти в іноземній валюті, що 

прямо не пов’язано ні з економічним зростанням, ні з розширенням бази 

оподаткування [279, с.4]. Якщо зовнішній борг країни не деномінований у 

національній грошовій одиниці, джерело акумулювання цих коштів – профіцит 

поточного рахунку платіжного балансу. 

Однак, не слід забувати, що в аспекті ідентифікації зовнішньої стійкості чи 

нестійкості економіки важливим є питання спрямованості зовнішніх запозичень 

– на інвестування чи споживання. Зокрема, витрачання зовнішніх боргових 

зобов’язань на споживання сигналізує про наявність нестійких тенденцій в 

економіці [380]. 



136 

 

Основним критерієм зовнішньої нестійкості вважають поєднання значного 

дефіциту поточного рахунку, реального здорожчання національної грошової 

одиниці та втрата конкурентоспроможності країни, що в кінцевому випадку 

призводить до падіння її доходів [279, с.5]. У разі поліпшення 

конкурентоспроможності - призводить до зміни пропорцій між переміщуваними 

та непереміщуваними товарами, профіцит (зменшення дефіциту) поточного 

рахунку, необхідний для погашення боргу, може бути досягнуто без спаду 

реальних доходів країни-дебітора. При цьому може спостерігатися втрата 

частини ринку країнами-кредиторами та зниження їх конкурентоспроможності. 

Трактуючи зовнішню стійкість економіки з позицій платоспроможності, 

зазначимо, що здатність економіки платити і обслуговувати свої боргові 

зобов'язання в строк можливо оцінювати за допомогою «міжчасового 

обмеження, яке передбачає достатність дисконтованої вартості первинного 

сальдо поточного рахунку для погашення і обслуговування боргових 

зобов'язань» [161, с.7].  

Наведемо декілька найбільш часто застосовуваних в світовій практиці 

критеріїв боргової стійкості, які також придатні для застосування і в контексті 

оцінювання зовнішньої стійкості економіки. 

Найпростішим та найбільш вживаним є критерій, що засвідчує можливість 

стабілізації чи дестабілізації відношення зовнішнього боргу до ВВП [279, с.8]: 

,)( psdgrd          (2.6) 

де d   відношення боргових зобов’язань до ВВП, r   реальна відсоткова ставка,

g   довгостроковий темп зростання реального ВВП країни, ps   первинний 

надлишок по відношенню до ВВП. При цьому додатнє значення d  свідчить 

про нестійкість економічної політики, в той час як при 0d  для стабілізації 

відношення боргових зобов’язань до ВВП первинний надлишок повинен 

дорівнювати dgrps )(  . 

Однак, незважаючи на свою простоту, цей критерій має за основу тільки 

відношення зовнішнього боргу до ВВП, не приймаючи до уваги оптимальність 
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цього відношення, умови довгострокової зовнішньої стійкості та інші її аспекти. 

При його формулюванні також не враховується ендогенність показників, що 

входять до його складу, та їх взаємна корельованість [279, c.8-9].  

Для країн, що розвиваються, зазначений критерій слід модифікувати, 

включивши до його складу фактори, властиві цим країнам: 
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де    частина боргу, деномінованого в національній валюті, за фіксованою 

(довгостроковою) процентною ставкою, 
dlr   відповідна фіксована процентна 

ставка;    частина боргу, деномінованого в національній валюті, взятого за 

плаваючою  (короткостроковою) процентною ставкою, 
dsr   відповідна 

плаваюча процентна ставка;    частина боргу, деномінованого в іноземній 

валюті,    номінальне знецінення,    інфляція,    ризик країни,

)1(     офіційний зовнішній борг, взятий за відсотковою ставкою fr  

(багатосторонні та двосторонні інституції). Особливістю практичного 

використання зазначених двох критеріїв є необхідність прогнозування всіх 

факторів, що входять до їх складу [279, с.9].  

За У.Буітером [235] критерієм стійкості виступає наступний показник: 

GDP

W
rgpsSUS )(  ,        (2.8) 

де W  чиста вартість державного сектору економіки. Проте, на нашу думку, 

основною перепоною застосування даного критерію є складність підрахунку W .  

Для аналізу боргової стійкості Міжнародним валютним фондом 

застосовується методика [212], [259], [392], що включає наступні етапи 

(детерміністський підхід): 

- розробка п’ятирічного прогнозу показників, що впливають на 

динаміку зовнішнього боргу (первинні баланси, ВВП, реальна відсоткова ставка, 

реальний обмінний курс, інфляція) відповідно до базового сценарію; 
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- розрахунок відношення зовнішнього боргу до ВВП на п’ятирічну 

перспективу на основі застосування тотожності: 

tttt pbbgrbb   11 )(           (2.9) 

- аналіз чутливості, який полягає у проведенні «стрес» тестів, що 

дозволяють дослідити вплив на зовнішній борг зовнішніх негативних шоків, що 

впливають на первинні баланси, ВВП, реальну відсоткову ставку, реальний 

обмінний курс та інфляцію. В ході аналізу здійснюють такі симуляції: кожна з 

трьох змінних (відсоткова ставка, темп зростання реального ВВП, первинний 

поточний рахунок) незалежно зазнає незначного, але постійного несприятливого 

шоку, що дорівнює половині стандартного відхилення протягом п’ятирічного 

періоду; після цього всі змінні одночасно піддаються впливу чверті стандартного 

відхилення; і, наостанок, припускається, що національна валюта знецінюється на 

30% на початку періоду симуляції, та накопичені зовнішні зобов’язання зазнають 

впливу шоку у розмірі 10% від ВВП (імітування непередбачуваних зобов’язань); 

- аналіз результатів застосування тестів, що включає розрахунок 

відповідних значень зовнішнього боргу після проведення симуляцій та висновок 

щодо його стійкості. 

Таким чином, прогнозування траєкторії зовнішнього боргу дозволяє 

ідентифікувати чи є він стійким чи ні. Наприклад, якщо відношення має 

низхідний тренд – борг вважатиметься стійким, в протилежному випадку – 

характеризуватиметься нестійкістю. 

Однак, запропонований аналіз стійкості зовнішнього боргу, за свідченням 

окремих науковців [418, с.12-18], є нереалістичним, далеким від практики та має 

ряд недоліків, основними серед яких є наступні: 

- по-перше, припущення про відсутність кореляції між шоковими 

впливами (не враховано можливу наявність автокореляції між шоковими 

впливами); 

- по-друге, ігнорування так званого ефекту пришвидшення 

економічного зростання в результаті акумулювання зовнішніх зобов’язань та 

успішного їх інвестування для країн з низьким рівнем людського та фізичного 
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капіталу. В цьому випадку скорочується розрив між відсотковою ставкою та 

темпом економічного зростання, що має своїм наслідком стабілізацію 

(зменшення дестабілізації) відношення зовнішніх запозичень до ВВП. Або 

взагалі між відсотковою ставкою та темпом економічного зростання 

спостерігається негативний розрив, що призводить до руху зовнішнього боргу 

вздовж низхідного тренду. Причинами ж не прискорення економічного 

зростання, на думку Ч.Віплоша, можуть бути або занадто короткий інтервал 

прогнозування або незадовільна якість економічної політики та/або роботи 

інституцій, що її здійснюють; 

- по-третє, відсутність припущення щодо реакції з боку державних 

органів на шокові впливи, що є нереалістичним; 

- по-четверте, обмеженість використання через неврахування 

можливої появу ризику надмірних запозичень. Він буде незначним, якщо 

зовнішні запозичення викликатимуть прискорення економічного зростання. В 

протилежному випадку - в умовах існування високого ризику надмірних 

зовнішніх зобов’язань - країнам слід вдаватися до запозичень лише в скрутних 

економічних умовах, одразу погашаючи заборгованість. Тому в цьому випадку 

застосування аналізу стійкості зовнішніх запозичень є проблематичним; 

- по-п’яте, з точки зору [256, с.674], ймовірність настання кожного 

окремого «стрес» тесту майже дорівнює нулю, роблячи при цьому підрахунок 

ризику неможливим. Це, в свою чергу, вимагає застосування інструментарію 

теорії ймовірностей для проведення великої кількості «стрес» тестів 

(стохастичний підхід), що дозволить отримати щільності розподілу відношення 

боргу до ВВП в кожному періоді [256, c. 678-683], [392, c.19-24]. 

Поряд з описаною методикою застосовують і інші альтернативні критерії. 

Так, наприклад, визначають величину поточного рахунку, необхідну для 

стабілізації зовнішнього боргу на певному (бажаному) рівні, для чого 

підраховують значення первинного балансу при сталому значенні відношення 

зовнішнього боргу до ВВП. При цьому припускається, що минулі тенденції 

реальної відсоткової ставки та темпу зростання зберігаються на невизначену 
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перспективу. Отже, рівень зовнішньої заборгованості буде вважатися 

прийнятним, якщо він відповідатиме такому значенню поточного рахунку, при 

якому зовнішній борг буде стабілізовано. 

Іншою альтернативою є побудова функцій реакцій державних органів, що 

відповідають за проведення макроекономічної політики [256, c. 681-698]. При 

цьому вважається, що боргова стійкість досягається в разі адекватної реакції з 

боку державних органів на шокові впливи та оцінюється шляхом спостереження 

за поведінкою державних інституцій. Дана методика зараз використовується 

лише тільки для оцінки стійкості державного боргу. 

В свій час узагальнені критерії зовнішньої стійкості економіки найбільш 

ґрунтовно були описані Дж.Хорном [298]. Зокрема, він розглядав такі операційні 

критерії зовнішньої стійкості, як: критерій паритету купівельної спроможності, 

базові прогнози, критерій очікувань Кругмана, глобальні середньострокові 

сценарії. 

Критерій паритету купівельної спроможності в своїй основі має 

довгострокове рівноважне значення обмінного курсу, визначеного паритетом 

купівельної спроможності, та використовується для оцінки стійкості обмінних 

курсів та дисбалансів поточного рахунку. Він спирається на стаціонарне 

значення реального обмінного курсу і непрямо на стабілізоване відношення 

чистих зовнішніх активів до ВВП, що відповідає збалансованому поточному 

рахунку. 

З точки зору практичної імплементації відповідно до критерію паритету 

купівельної спроможності в моделях довгострокова стійка рівновага 

розглядається як рівновага, за якої реальний обмінний курс постійний, поточний 

рахунок збалансований та відношення зовнішнього боргу до ВВП стабілізоване 

на певному прийнятному рівні.  

В основі критерію, що відображає «здатність сплачувати» - прогнозування 

можливості стабілізації відношення зовнішнього боргу до ВВП в 

середньостроковій перспективі при умові незмінності політики, обмінних курсів 

та відсоткових ставок.  
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Відповідно до критерію П.Кругмана стійкість трактується в розрізі 

обмінних курсів. На його думку, валюта вважатиметься нестійкою, якщо 

«очікування, що підтримують її поточний рівень, не можуть бути виконані та 

вимагають перегляду». При цьому, коливання поточного рахунку визначаються 

поведінкою реального обмінного курсу, а очікувана траєкторія обмінного курсу 

– різницею відсоткових ставок в країні та закордоном при умові незмінності 

економічної політики. В свою чергу, траєкторія поточного рахунку 

вважатиметься стійкою, якщо рухаючись вздовж неї очікування приватного 

сектору відносно обмінного курсу справджуватимуться. Тобто, стійкість 

траєкторії передбачає випадковість відхилення поточних та очікуваних рухів 

обмінного курсу. В той же час обмеженість застосування даного критерію 

обумовлена припущенням щодо незмінності політики, ігноруванням інших 

чинників, що впливають на поточний рахунок та реальний обмінний курс, та, за 

свідченням [297], відсутністю премії за ризик. 

У роботі [298] також наводиться узагальнений критерій зовнішньої 

стійкості, що передбачає застосування критерію «здатності сплачувати» в 

рамках моделей загальної рівноваги взаємозалежних економік. Згідно цього 

критерію в певному періоді накладається обмеження у вигляді довільного 

стійкого відношення чистих зовнішніх зобов’язань до номінального ВНП та 

отриманий результат порівнюється з базовим прогнозом при умові незмінності 

політики, раціональних очікуваннях приватного сектора та заданому обмінному 

курсі. Це дає можливість виявляти та досліджувати невідповідності між двома 

прогнозами та внутрішні і зовнішні наслідки нестійкості економіки країни. При 

цьому даний метод дозволяє моделювати взаємозв’язки між дисбалансами 

поточного рахунку, рішеннями інвестувати та заощаджувати та їх впливами на 

зовнішнє середовище. В той же час недоліком методу виступає складність 

досягнення стійких та водночас оптимальних траєкторій змінних моделі як на 

національному, так і на міжнародному рівні. 

Говорячи про індикатори зовнішньої стійкості, на даний час 

запропоновано велику кількість показників, деякі з яких були наведені вище. 
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Основним індикатором зовнішньої стійкості економіки країни, як зазначалося 

раніше, є відношення її зовнішнього боргу до ВВП, що вимірює рівень 

зовнішньої заборгованості по відношенню до ділової активності в країні, 

роблячи акцент на її платоспроможності. 

Взагалі вважається, що зовнішній борг повинен бути порівняним з 

розмірами країни-дебітора. Однак, вирішального значення для зовнішньої 

стійкості економіки набуває джерело доходів країни, а точніше джерело доходів 

країни в іноземній валюті [418, с.4].  

Тому стандартні індикатори, серед яких основний - відношення 

зовнішнього боргу до ВВП, не достатньо точно описують ситуацію в цьому 

аспекті. При цьому, навіть відношення зовнішнього боргу до експорту не є тим 

показником, який можна однозначно застосовувати в якості індикатору 

зовнішньої стійкості. Оскільки при наявності значного експортного сектору 

обсяг накопичених коштів в іноземній валюті може бути недостатній, якщо темп 

зростання імпорту перевищує аналогічний показник для експорту.  

У [258] пропонується цілий ряд індикаторів, що вимірюють відсоткові 

платежі або рівень заборгованості по відношенню до різних джерел доходів 

країни або відносяться до структури заборгованості (коротко-, середньо- та 

довгострокові зобов’язання або зобов’язання, що взяті за фіксованими чи 

плаваючими процентними ставками). Основними з них є такі показники: 

- відношення зовнішнього боргу до експорту (відображає рівень 

боргового навантаження на експорт або здатність акумулювання іноземної 

валюти). Цей індикатор доцільно використовувати разом з показником, що 

відображає величину обслуговування боргу по відношенню до експорту, та 

відношенням, яке порівнює непродуктивні видатки з обсягом міжнародних 

резервів; 

- відношення чистих міжнародних резервів до зовнішнього боргу 

(показує у скільки разів зовнішні зобов’язання перевищують міжнародні 

резерви). Цей індикатор застосовують разом з відношенням зовнішнього боргу 
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до ритму накопичення резервів (вказує на кількість років, необхідних для 

виплати зовнішнього боргу при умові постійності ритму акумулювання); 

- відношення амортизації до платежів по зовнішньому боргу (рівень 

амортизації боргу - пропорція платежів по зовнішньому боргу – вказує на 

рефінансування заборгованості новими випусками). При значенні показника 

більше 100 країна не рефінансуватиме існуючу заборгованість. 

На окрему увагу заслуговує індикатор доступності валюти, в основі якого 

лежить припущення про більшу волатильність потоків капіталів порівняно з 

іншими макроекономічними показниками [240]. Показник побудовано на основі 

порівняння структур боргу (внутрішній та зовнішній) та виробництва 

(переміщувані та непереміщувані товари): 
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 ,          (2.10) 

де b  - відношення зовнішнього боргу до ВВП, B  - борг в термінах 

непереміщуваних товарів, *B  - борг в термінах переміщуваних товарів, y  - ВВП 

непереміщуваних товарів, 
*y  - ВВП переміщуваних товарів, e  - реальний 

обмінний курс. При 1
/
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 коливання реального обмінного курсу не 

здійснюють вплив на фіскальну стійкість. У разі прямування значення 

індикатора до нуля, спостерігатиметься висока чутливість фіскальної стійкості 

до коливань реального обмінного курсу. Проте, на нашу думку, як і в деяких 

розглядуваних критеріях, основним недоліком цього індикатора є складність 

підрахунку складових, зокрема B  та *B . 

Міжнародний валютний фонд всі індикатори зовнішньої стійкості поділяє 

на дві групи: показники, в основі яких лежить розмір зовнішньої заборгованості, 

та показники, в основі яких - резервні активи [257]. До першої групи відносяться 

такі показники, як: відношення резервних активів до короткострокового 

зовнішнього боргу, відношення резервних активів до імпорту, відношення 

резервних активів до «широких грошей». В другу групу входять відношення 

зовнішнього боргу до експорту, відношення зовнішнього боргу до ВВП, середня 
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відсоткова ставка по зовнішнім зобов’язанням, середній термін погашення 

зовнішніх зобов’язань, питома вага зовнішнього боргу, деномінованого в 

іноземній валюті, до загальної величини зовнішніх зобов’язань (табл. 2.1). 

Аналізуючи систему індикаторів МВФ, на думку фахівців НІСД [161, с.8], 

вона має спільні риси з системами індикаторів економічної безпеки, що 

розроблені в Україні, зокрема з індикаторами фінансової та 

зовнішньоекономічної безпеки.  

Проте, «хоча індикатори економічної безпеки відображають деякі складові 

зовнішньої стійкості, на їх основі не можна зробити однозначні висновки про 

стійкість економіки до зміни зовнішніх умов» [161, с.8].  

При аналізі зовнішньої стійкості економіки слід приймати до уваги також 

і порогові значення індикаторів, які достатньо детально систематизовано у [87].  

Порогові рівні тих чи інших індикаторів залежать від багатьох чинників, 

серед яких рівень розвитку країни, доступність ринків капіталу, вартість 

обслуговування зовнішнього боргу та інші.  

Тому замість застосування непрозорих (оцінка політики країни та її 

інституцій, розроблена Світовим банком (CPIA)) [418, c.11-12] та узагальнених 

порогових рівнів правильнішим є розрахунок індивідуальних порогових рівнів 

для кожної країни на основі методики, описаної в [212, с.42-44]. 

Для вимірювання зовнішньоекономічних дисбалансів також 

використовують карту стійкості зовнішнього сектора. 

У роботі [191, с.97-100] побудовано карту зовнішньої стійкості, яка 

складається з наступних індексів: індекс зовнішньоекономічної кон’юнктури, 

індекс глобальної схильності до ризиків, індекс зовнішньоекономічних балансів, 

індекс внутрішніх умов та індекс боргового навантаження.  

Проте, відповідно до даної методики відбувається дублювання показників 

в індексі зовнішньоекономічних балансів та зовнішньоекономічної кон’юнктури 

та потребують розширення групи показників, що входять до індексу внутрішніх 

умов та індексу зовнішньоекономічних балансів. 
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Таблиця 2.1 

Індикатори зовнішньої стійкості Міжнародного валютного фонду 

Індикатор Характеристика 

Відношення резервних активів 

до короткострокового 

зовнішнього боргу 

Найбільш важливий індикатор достатності 

резервних активів в країнах зі значним, але 

невизначеним доступом до ринків капіталу 

Відношення резервних активів 

до імпорту 

Індикатор потреби у резервних активах в 

країнах з обмеженим доступом до ринків 

капіталу та для порівняння великої кількості 

країн за цим індикатором 

Відношення резервних активів 

до «широких грошей» 

Індикатор потенційного впливу втрати довіри 

до національної валюти (у випадку слабкої 

банківської системи та наявності ризику 

відтоку капіталу) 

Відношення зовнішнього 

боргу до експорту 

Індикатор, що характеризує тенденції 

зовнішнього боргу та відображає здатність 

країни виплачувати боргові зобов’язання 

Відношення зовнішнього 

боргу до ВВП 

Індикатор, що описує відношення боргу до 

ресурсної бази (для можливості збільшення 

експортної продукції та підвищення здатності 

погашення заборгованості) 

Середня відсоткова ставка по 

зовнішнім зобов’язанням 

Ключовий індикатор для оцінки боргового 

навантаження 

Середній термін погашення 

зовнішніх зобов’язань 

Застосовується для гомогенних категорій, 

наприклад таких як, неконцесійний борг 

приватного сектора, для відслідковування 

скорочення термінів до погашення та спроб 

обмеження майбутньої уразливості  

Питома вага зовнішнього 

боргу, деномінованого в 

іноземній валюті, до 

загального обсягу зовнішніх 

зобов’язань  

Індикатор впливу змін обмінного курсу 

національної валюти на зовнішній борг 

Джерело: [257]  
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В Україні значна увага науковців приділяється також оцінці стійкості 

економічного зростання регіонів. Так, у роботі [51] автор оцінює стійкість 

економічного зростання регіонів України на основі валової доданої вартості та 

здійснює групування регіонів України за її рівнем.  

Таким чином, на першому етапі дослідження сформовано теоретико-

методичні засади дослідження зовнішньої стійкості економіки, які полягають у 

розкритті сутності поняття «зовнішня стійкість економіки», виокремленні 

чинників, що здійснюють вплив на неї, аналізі підходів до її оцінювання та 

визначенні зовнішніх збурень, які впливають на економічну систему. 

Підсумовуючи проведений аналіз підходів до оцінювання зовнішньої 

стійкості економіки та адаптуючи описані методи для України, необхідно 

зазначити, що основу індикативної системи зовнішньої стійкості економіки 

України повинна становити система індикаторів, запропонованих Міжнародним 

валютним фондом. Разом з тим вона має бути доповнена додатковими 

індикаторами, серед яких, наприклад: відношення поточного рахунку 

платіжного балансу до ВВП, відношення платежів по обслуговуванню 

зовнішнього боргу до ВВП та експорту, відношення резервних активів до 

загального обсягу зовнішнього боргу тощо.  

В цілому система індикаторів зовнішньої стійкості економіки має 

включати п’ять груп: макроекономічні індикатори, індикатори, що 

характеризують позицію по рахунку поточних операцій, індикатори, що 

характеризують позицію по капітальному рахунку, боргові індикатори та 

індикатори, що характеризують вплив зовнішнього сектору. 

Концептуальну схему етапів моделювання зовнішньої стійкості економіки 

наведено на рисунку 2.1. 

Для оцінювання зовнішньої стійкості економіки запропоновано теоретико-

методичне забезпечення, що полягає в економіко-статистичному аналізі системи 

індикаторів зовнішньої стійкості економіки, розрахунку їх порогових 

персентилей, властивих вітчизняній економіці, імовірнісному оцінюванні 

динаміки індикаторів в результаті впливу збурень, розрахунку ймовірностей  
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Теоретико-методологічні засади зовнішньої стійкості економіки 

Індикативна система зовнішньої стійкості економіки  

 
Формування 

системи 

індикаторів  

Аналіз 

індикаторів  

Розрахунок 

порогових 

персентилей 

індикаторів  

Ймовірнісне 

оцінювання 

динаміки 

індикаторів  

Ймовірнісне 

оцінювання 

динаміки 

індикаторів 

ЗСЕ 

 

Ймовірнісне 

оцінювання 

нестійкості  

 

Ймовірнісне 

оцінювання 

динаміки 

індикаторів ЗСЕ 

Ймовірнісне 

оцінювання 

нестійкості 

 

Моделювання впливу зовнішніх збурень через трансмісійні канали 

Модель визначення основних факторів економічного зростання у країнах із 

сировинними економіками 

Комплекс динамічних економіко-математичних моделей для 

визначення чутливості валового внутрішнього продукту до зміни 

світових цін на сировину 

Комплексне моделювання зовнішньої стійкості економіки 
  

Моделі для дослідження впливу показників, що характеризують 

результати функціонування системно значимих економік світу, на 

основні макроекономічні індикатори економіки України 

Моделі для дослідження взаємозалежності 

темпів зростання валового внутрішнього 

продукту, сальдо рахунку поточних 

операцій, кількісного і цінового індексів 

умов торгівлі та їх компонент 

(перманентної та тимчасової) 

Модель визначення значимості впливу 

чинників на сальдо поточного рахунку 

Комплекс моделей для дослідження чутливості реального 

валового внутрішнього продукту до припливу різних форм 

фінансового капіталу 

Теоретико-методичний підхід до дослідження поведінки рахунку поточних операцій 

Теоретико-методичний підхід до аналізу глобальних дисбалансів у світовій економіці  

Розрахунок 

порогових 

персентилей 

індикаторів ЗСЕ 

Моделі визначення чутливості темпів 

зростання валового внутрішнього продукту та 

сальдо рахунку поточних операцій до зміни 

світових цін на сировину 

Моделі для дослідження чутливості 

реального валового внутрішнього продукту 

до припливу потоків фінансового капіталу 

 

Рис.1. Концептуальна схема моделювання зовнішньої стійкості економіки України 

Джерело: розроблено автором 

Розробка пропозицій та запроваження заходів економічної політики щодо 

забезпечення зовнішньої стійкості економіки України 

Комплексна неокейнсіанська динамічна стохастична модель загальної рівноваги (DSGE) 

малої відкритої економіки для дослідження реакції основних показників функціонування 

економіки України на дію зовнішньоекономічних шоків 
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появи нестійкості щодо зовнішніх збурень для кожного індикатора зовнішньої 

стійкості економіки України та в цілому по всій системі індикаторів.  

Економіко-статистичний аналіз індикаторів зовнішньої стійкості повинен 

включати перевірку їх волатильності (чутливості до економічних коливань), 

стійкості (тривалості коливань) та мінливості відносно ВВП. При цьому 

волатильність індикаторів має вимірюватися за допомогою розрахунку 

стандартного відхилення та відношення квадрату середнього до суми квадрату 

середнього значення та стандартного відхилення, стійкість – коефіцієнту 

автокореляції та мінливість відносно ВВП – коефіцієнту кореляції між 

значенням індикатора та темпом зростання ВВП. 

В свою чергу, система індикаторів зовнішньої стійкості економіки та 

теоретико-методичний підхід до її оцінювання складають індикативну систему 

зовнішньої стійкості економіки. 

На наступному етапі доцільно здійснити розробку комплексів економіко-

математичних моделей зовнішньої стійкості економіки, які охоплюють різні 

аспекти передачі зовнішніх збурень через торговий та фінансовий трансмісійні 

канали. З цією метою, по-перше, необхідно розробити інструментарій 

визначення рушійних сил економічного зростання в країнах із сировинними 

економіками, до яких відноситься Україна, для з’ясування характеру впливу 

таких внутрішніх та зовнішніх макроекономічних шоків, як шок попиту, шок 

пропозиції, номінальний шок та шок умов торгівлі на валовий національний 

доход на одну особу в країні.  

В якості емпіричного інструментарію для реалізації цього доцільно обрати 

панельні структурні векторні авторегресійні моделі взаємовпливу валового 

національного доходу на одну особу, темпу приросту основного капіталу, 

робочої сили та індексу умов торгівлі, що дозволить визначити імпульсну 

реакцію змінних моделі на інкорпоровані внутрішні та зовнішні збурення та їх 

частки у декомпозиції дисперсії похибки прогнозу валового національного 

доходу на одну особу. 
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В цьому контексті актуалізується необхідність побудови комплексу 

динамічних моделей взаємозалежності темпів зростання валового внутрішнього 

продукту, рахунку поточних операцій, кількісного і цінового індексів умов 

торгівлі та їх компонент (перманентної та тимчасової), що дозволить оцінити 

вплив шоків умов торгівлі на стан рахунку поточних операцій та темп 

економічного зростання в Україні з метою перевірки справедливості ефекту 

Харбергера-Лаурсена-Метцлера для національної економіки.  

Крім цього, доцільним вбачається побудова комплексу динамічних 

економіко-математичних моделей для визначення чутливості темпу зростання 

валового внутрішнього продукту України до зміни світових цін на основні 

товари вітчизняного сировинного експорту, для чого пропонується використання 

інструментарію векторних авторегресійних моделей. 

На окрему увагу заслуговує теоретико-методичний підхід до дослідження 

поведінки рахунку поточних операцій, який має включати наступні елементи: 

аналіз чинників, що впливають на поточний рахунок, аналіз джерел 

фінансування дефіциту/профіциту рахунку поточних операцій та емпіричне 

оцінювання причин стійкості дефіциту/профіциту поточного рахунку. 

В якості інструменту для емпіричного оцінювання причин стійкості 

дефіциту/профіциту рахунку поточних операцій найкраще підходять динамічні 

економетричні моделі з марківським перемиканням режимів (оскільки 

виокремлено два стану сальдо поточного рахунку – дефіцитний та профіцитний), 

що дасть змогу визначити значимість впливу чинників на формування сальдо 

поточного рахунку, ймовірності переходу від одного стану до іншого та 

очікувані тривалості перебування у кожному зі станів. 

Крім цього, в контексті дослідження джерел фінансування дефіциту 

рахунку поточних операцій, актуалізується необхідність побудови комплексу 

моделей для дослідження чутливості реального валового внутрішнього продукту 

до припливу різних форм фінансового капіталу. 

Враховуючи надмірну відкритість економіки України, актуальним 

представляється дослідження впливу глобальних дисбалансів на національну 
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економіку, для чого має бути застосовано методологію аналізу глобальних 

дисбалансів у світовій економіці, що включає аналіз позицій по поточному 

рахунку і чистим зовнішнім активам країн світу та аналіз дисбалансів інвестицій-

заощаджень з метою виокремлення країн або групи країн, що здійснюють вплив 

на світову економіку в цілому та, зокрема, на економіку України, як малу 

відкриту економіку. На основі проведеного аналізу актуалізується необхідність 

моделювання впливу показників, що характеризують результати 

функціонування системно значимих економік світу, на основні макроекономічні 

індикатори національної економіки.  

На останньому етапі дослідження вбачається доцільним розробка 

комплексної моделі зовнішньої стійкості економіки України на основі 

застосування інструментарію динамічних стохастичних моделей загальної 

рівноваги, які дозволяють досліджувати вплив зовнішніх збурень на економічну 

систему. Цими збуреннями мають виступати збурення умов торгівлі, первинного 

рахунку поточних операцій, чистих фінансових активів, індексу цін країн світу, 

реального сукупного споживання товарів за кордоном, відсоткової ставки по 

облігаціям зовнішньої позики і зовнішнім кредитам, номінального обмінного 

курсу національної грошової одиниці тощо.  

В результаті описаних етапів моделювання зовнішньої стійкості економіки 

України мають бути сформовані пропозиції щодо її забезпечення та 

запроваджені відповідні заходи економічної політики. 

 

2.4. Розробка індикативної системи зовнішньої стійкості економіки 

України 

 

Для аналізу зовнішньої стійкості економіки України відібрано індикатори, 

які було поділено на п’ять груп (макроекономічні індикатори, індикатори, що 

характеризують позицію по рахунку поточних операцій, індикатори, що 

характеризують рух капіталу, боргові індикатори та індикатори, що 

характеризують вплив зовнішнього сектору): 
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I. Макроекономічні індикатори 

1. Темп зростання ВВП, у % 

2. ВВП в розрахунку на одну особу, у постійних дол. 2010р. 

3. Валові національні видатки, у % до ВВП  

4. Видатки на кінцеве споживання, у % до ВВП 

5. Державні видатки на кінцеве споживання, у % до ВВП 

6. Державний дефіцит, у % до ВВП 

7. Дефлятор ВВП, у % 

II. Індикатори, що характеризують позицію по рахунку поточних операцій 

1. Сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу, у % до ВВП 

2. Валові інвестиції, у % до ВВП 

3. Валові заощадження, у % до ВВП 

4. Реальний ефективний обмінний курс (2010=100) 

5. Експорт товарів та послуг, у % до ВВП 

6. Імпорт товарів та послуг, у % до ВВП 

7. Торговий баланс, у % до ВВП 

8. Зміни умов торгівлі, нац.гр.од. 

9. Питома вага високотехнологічної продукції у загальному обсязі 

експорту, у % 

10. Відношення чистих зовнішніх активів до ВВП, у % 

III. Індикатори, що характеризують рух капіталу  

1. Відношення чистих прямих інвестицій до ВВП, у % 

2. Відношення портфельних інвестицій до ВВП, у % 

3. Диференціал процентних ставок, у % 

4. Відношення резервних активів до імпорту, місяці імпорту 

5. Відношення резервних активів до загального обсягу зовнішнього боргу, 

у % 

6. Відношення резервних активів до короткострокового зовнішнього 

боргу, у % 

7. Відношення резервних активів до «широких грошей», у % 
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IV. Боргові індикатори 

1. Відношення валового зовнішнього боргу до ВВП, у % 

2. Відношення валового зовнішнього боргу до експорту, у % 

3. Відношення державного та гарантованого державою зовнішнього боргу 

до доходів державного бюджету, у % 

4. Питома вага зовнішнього державного боргу, деномінованого в іноземній 

валюті, у загальному обсязі зовнішніх державних зобов’язань (крім СПЗ) 

5. Середній термін погашення зовнішніх зобов’язань 

6. Середня відсоткова ставка по зовнішнім державним зобов’язанням 

7. Відношення платежів по обслуговуванню зовнішнього боргу до ВВП, % 

8. Відношення платежів по обслуговуванню зовнішнього боргу до 

експорту, % 

V. Індикатори, що характеризують вплив зовнішнього сектору 

1. Темп зростання світового ВВП, у % 

2. Валові інвестиції, у % до ВВП 

3. Валові заощадження, у % до ВВП 

4. Дефлятор ВВП, у % 

5. Індекс світових цін на сировину (2005=100) 

6. Індекс світових цін на метал (2005=100) 

7. Індекс світових цін на аграрну продукцію (2005=100) 

8. Індекс світових цін на продукцію енергетики (2005=100) 

 

Динаміку індикаторів зовнішньої стійкості економіки України наведено у 

додатку В. 

Перша група індикаторів зовнішньої стійкості економіки України охоплює 

основні макроекономічні показники, які безпосередньо впливають на зовнішню 

стійкість економіки України. Це, зокрема, такі індикатори як: темп зростання 

ВВП, видатки на кінцеве споживання домогосподарств та уряду, дефіцит 

державного бюджету та дефлятор ВВП, які суттєво впливають на чисті 

національні заощадження. Зазначені індикатори, в свою чергу, визначають 
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збалансованість рахунку поточних операцій платіжного балансу та стійкість 

зовнішнього боргу, які є основними аспектами зовнішньої стійкості національної 

економіки. 

Індикатори, що характеризують позицію по рахунку поточних операцій, 

окрім сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу, включають валові 

інвестиції та заощадження, дисбаланс між якими безпосередньо визначає 

стійкість рахунку поточних операцій платіжного балансу. Експорт та імпорт 

товарів і послуг по відношенню до ВВП країни визначають її відкритість та, як 

наслідок, уразливість в результаті дії збурень світової економіки. Реальний 

ефективний обмінний курс національної грошової одиниці, в свою чергу, 

здійснює вплив як на позицію по поточному рахунку так і 

конкурентоспроможність вітчизняних товарів на світових ринках. Крім того, на 

нашу думку, одним з визначальних індикаторів зовнішньої економіки на 

сучасної етапі розвитку економіки у світі є питома вага високотехнологічної 

продукції у загальному обсязі експорту, яку також було включено до другої 

групи показників. 

Третя група індикаторів охоплює індикатори, що характеризують рух 

капіталу. Це, зокрема, відношення чистих прямих і портфельних інвестицій до 

ВВП. Крім того, до цієї групи включено показники, що характеризують резервні 

активи. Зокрема, відношення резервних активів до імпорту (у місяцях імпорту), 

відношення резервних активів до загального обсягу зовнішнього боргу (у %), 

відношення резервних активів до короткострокового зовнішнього боргу (у %) та 

відношення резервних активів до «широких грошей» (у %). 

Четверта група індикаторів - «Боргові індикатори» - включає індикатори, 

запропоновані МВФ. Проте, вони були доповнені такими показниками, як 

відношення державного та гарантованого державою зовнішнього боргу до 

доходів державного бюджету, питома вага зовнішнього державного боргу, 

деномінованого в іноземній валюті, у загальному обсязі зовнішніх державних 

зобов’язань  (крім СПЗ)  тощо.   Включення  відношення  державного  та  
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гарантованого державою зовнішнього боргу до доходів державного бюджету 

об’єктивізовано необхідністю врахування джерела покриття державного та 

гарантованого зовнішнього боргу – державного бюджету. Крім того, для 

врахування впливу коливань обмінного курсу національної грошової одиниці на 

боргову стійкість до четвертої групи індикаторів додано питому вагу 

зовнішнього державного боргу, деномінованого в іноземній валюті, у загальному 

обсязі зовнішніх державних зобов’язань (крім СПЗ). 

Насамкінець, до п’ятої групи індикаторів зовнішньої стійкості економіки 

включено показники, що характеризують вплив світової економіки та 

кон’юнктури на традиційних ринках вітчизняного експорту на зовнішню 

стійкість економіки України. 

Аналіз зазначених індикаторів включає розрахунок таких статистичних 

характеристик, як: середнє, стандартне відхилення, 25%-й та 75%-й персентилі, 

відношення 
222 /   19, ймовірності знаходження у проміжках );(    та 

)2;2(   , коефіцієнт автокореляції та кореляції з темпом зростання ВВП 

(додаток Г). 

Відповідно до розрахунків майже всі індикатори зовнішньої стійкості 

економіки України є волатильними відносно своїх середніх значень, окрім 

сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу України (у % до ВВП), 

відношення портфельних інвестицій до ВВП (у % до ВВП) та відношення чистих 

зовнішніх активів до ВВП (у % до ВВП).  

                                                           

19 Відношення 22

2






 характеризує волатильність індикатора по відношенню до 

його середнього значення, де   - середнє значення часового ряду, 
2  - його дисперсія, та 

змінюється від 0 до 1. Значення, які перевищують 0,5, свідчать про суттєву волатильність 

індикатора відносно його середнього [212] 
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Зокрема, відношення портфельних інвестицій до ВВП, у %, є менш 

волатильним у порівнянні з іншими індикаторами у зв’язку з тим, що основний 

притік/відтік інвестицій відбувається через канал прямих інвестицій, цей 

показник залишається менш волатильним. Причому, за свідченням експертів, ці 

потоки (притік/відтік інвестицій) являють собою  виведення/повернення коштів 

з оффшорів та слабко корелюють з коливаннями ВВП України. 

Невисока волатильність відношення чистих зовнішніх активів до ВВП 

може бути пов’язана з коливаннями ділової активності, про що також свідчить і 

високе значення коефіцієнту кореляції з темпом зростання ВВП (0,62). В 

результаті дії шоку розміром ±σ тільки 67% значень відношення чистих 

зовнішніх активів до ВВП знаходитимуться у проміжку );(   , а в 

результаті дії шоку розміром ±2σ 100% - у проміжку )2;2(   . Відмітимо 

також, що коливання відношення чистих зовнішніх активів до ВВП співпадають 

з коливаннями темпу зростання ВВП після 2005 року.  

Найбільшою волатильністю вирізняється питома вага зовнішнього 

державного боргу, деномінованого в іноземній валюті, до загального обсягу 

зовнішніх державних зобов’язань (крім СПЗ), у %, найменшою - темп зростання 

ВВП (у %) та сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу України (у 

% до ВВП).  

Так, значення відношення 22

2






 для питомої ваги зовнішнього 

державного боргу, деномінованого в іноземній валюті, до загального обсягу 

зовнішніх державних зобов’язань (крім СПЗ), становить 0,98, що свідчить про 

високу волатильність зазначеного показника. При чому в результаті дії шоку 

розміром ±σ тільки 56% значень індикатора знаходитимуться у проміжку 

);(   , а в результаті дії шоку розміром ±2σ 100% - у проміжку )2;2(  

. Аналізуючи коливання показника у порівнянні з коливаннями темпу зростання 

ВВП, відмітимо протилежні тенденції у їх розвитку, при чому поворотні точки 

2010 та 2012рр. співпадають. Хоча ця тенденція змінилася вже після 2014 року.  
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Імовірності того, що значення індикаторів зовнішньої стійкості України 

знаходяться в проміжку );(    достатньо високі та перебільшують 0,5. 

Найменші значення ймовірності спостерігається для видатків на кінцеве 

споживання, у % до ВВП та сальдо рахунку поточних операцій (у % до ВВП) та 

складають 0,58 та 0,59 відповідно, найбільше – для відношення резервних 

активів до загального обсягу зовнішнього боргу (0,84). 

Що стосується сальдо поточного рахунку20, ймовірність того, що значення 

індикатора знаходиться в проміжку  );(    становить 0,59, а в проміжку 

)2;2(    - 0,95. Хоча значення відношення 22

2






 для цього індикатора 

становить лише 0,02. Тобто, наприклад, в результаті дії шоку розміром ±σ тільки 

59% значень сальдо поточного рахунку знаходитимуться у проміжку );(  

, а в результаті дії шоку розміром ±2σ 95% - у проміжку )2;2(   . Отже, 5% 

значень навіть виходитимуть за межі інтервалу )2;2(   . Наприклад, пікове 

значення у 10,65%, що мало місце у 2004 році. При чому коливання даного 

індикатора випереджають коливання ВВП, а коефіцієнт кореляції з останнім 

складає всього лише 0,37. 

Ймовірності того, що значення індикаторів знаходяться в проміжку  

)2;2(   , дуже високі. Для деяких показників вони складають 1. Це ВВП в 

розрахунку на одну особу, у постійних дол. 2010р, дефіцит державного бюджету 

по відношенню до ВВП (у %), відношення резервних активів до «широких 

грошей» (у %), питома вага зовнішнього державного боргу, деномінованого в 

іноземній валюті, до загального обсягу зовнішніх державних зобов’язань (крім 

СПЗ), у %, відношення портфельних інвестицій до ВВП (у %), відношення 

чистих зовнішніх активів до ВВП (у %), середня відсоткова ставка по зовнішнім 

                                                           

20 Найбільший спад сальдо рахунку поточних операцій мав місце у 2013 році – на рівні 9,01%, 

пік (10,65%) – у 2004 році 
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державним зобов’язанням, дефлятор світового ВВП (у %), індекси цін на 

сировину, аграрну продукцію та продукцію енергетики (2005=100). 

Найменші значення ймовірностей знаходження у проміжку )2;2(    - 

0,89 - мають відношення державного та гарантованого державою зовнішнього 

боргу до доходів державного бюджету та середній термін погашення зовнішніх 

зобов’язань, що кореспондується з високими значеннями відношення 22

2






, 

0,80 та 0,82 відповідно. 

Для аналізу персистентності або стійкості індикаторів використано 

коефіцієнт автокореляції індикаторів. Так, відповідно до значень коефіцієнта 

автокореляції нестійкими є наступні індикатори: відношення резервних активів 

до імпорту у місяцях імпорту, відношення портфельних інвестицій до ВВП, 

відношення чистих зовнішніх активів до ВВП, середня відсоткова ставка по 

зовнішнім державним зобов’язанням, середній термін погашення зовнішніх 

зобов’язань, дефіцит державного бюджету, у % до ВВП, реальний ефективний 

обмінний курс (2010=100), питома вага високотехнологічної продукції у 

загальному обсязі експорту, у %, темп зростання світового ВВП, у %  (значення 

коефіцієнту автокореляції першого порядку для цих індикаторів складає менше 

0,5). 

Суттєво корелюють з темпом зростання ВВП такі індикатори, як: 

відношення резервних активів до короткострокового зовнішнього боргу 

(контрциклічний), відношення резервних активів до «широких грошей» 

(проциклічний), питома вага зовнішнього державного боргу, деномінованого в 

іноземній валюті, до загального обсягу зовнішніх державних зобов’язань (крім 

СПЗ), у % (контрциклічний), відношення чистих зовнішніх активів до ВВП (у %) 

(проциклічний), середня відсоткова ставка по зовнішнім державним 

зобов’язанням (проциклічний), експорт товарів і послуг, у % до ВВП 

(проциклічний), імпорт товарів і послуг, у % до ВВП (проциклічний), 

диференціал процентних ставок (контрциклічний). Тобто, зазначені індикатори 
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зазнають суттєвих змін в результаті коливань ділової активності. Інші 

індикатори зовнішньої стійкості економіки України є ациклічними. 

Зокрема, у періоди підйому економіки відбувалося зростання 

короткострокового зовнішнього боргу по відношенню до резервних активів, що 

може бути пояснене зростанням споживчого так і інвестиційного попиту, що 

зумовлювало необхідність залучення короткострокових фінансових ресурсів як 

домашніми господарствами так і бізнес середовищем. Протилежна тенденція 

мала місце у випадку відношення резервних активів до валового зовнішнього 

боргу. 

Іншу динаміку демонструє показник відношення резервних активів до 

валового зовнішнього боргу, що, на нашу думку, пов’язано зі зростанням 

резервних активів у періоди підйому економіки, хоча коефіцієнт кореляції з 

темпом зростання ВВП становить лише 0,44. Даний показник демонструє також 

суттєву волатильність, що засвідчує значення відношення 22

2





 цього 

індикатора, яке складає 0,63.  

Питома вага зовнішнього державного боргу, деномінованого в іноземній 

валюті, до загального обсягу зовнішніх державних зобов’язань (крім СПЗ) є 

контрциклічним показником. Поведінка цього показника демонструє обернену 

динаміку по відношенню до темпу зростання ВВП України. Так, наприклад, 

протягом 2008-2014 рр. динаміка даних індикаторів прямо протилежна, проте з 

2014 року прослідковується зростання питомої ваги зовнішнього державного 

боргу, деномінованого в іноземній валюті, до загального обсягу зовнішніх 

державних зобов’язань (крім СПЗ), незважаючи на зменшення темпу зростання 

ВВП.  

Відношення чистих зовнішніх активів до ВВП являє собою проциклічний 

показник. Його динаміка з 2001 року певною мірою повторює траєкторію темпу 

зростання ВВП України, проте необхідно зазначити суттєве зростання 

відношення чистих зовнішніх активів до ВВП після 2009 року, незважаючи на 
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дефіцит рахунку поточних операцій протягом цього періоду. При цьому, 

поворотні точки цих двох показників співпадають, починаючи з 2008 року.  

Аналізуючи результати дії шоку розміром ±σ, необхідно відмітити, що 

тільки 67% значень відношення чистих зовнішніх активів до ВВП 

знаходитимуться у проміжку );(   , а в результаті дії шоку розміром ±2σ 

100%  у проміжку )2;2(   .  

Відношення платежів по обслуговуванню зовнішнього боргу по 

відношенню до ВВП та експорту характеризуються суттєвою волатильністю та 

персистентністю та не корелюють з темпом зростання ВВП, проте їх динаміка 

характеризується майже дзеркальним відображенням. Ймовірність того, що 

значення індикаторів знаходяться в проміжку );(    становить 0,65, у 

проміжку )2;2(     0,96. 

Більшості аналізованих показників властиві тривалі коливання, що 

засвідчують високі значення коефіцієнту автокореляції. Нетривалі коливання 

спостерігаються тільки у наступних показників: відношення резервних активів 

до імпорту, місяці імпорту, відношення портфельних інвестицій до ВВП, 

відношення чистих зовнішніх активів до ВВП, середня відсоткова ставка по 

зовнішнім державним зобов’язанням, середній термін погашення зовнішніх 

зобов’язань. 

Розрахунок порогових персентилей для індикаторів зовнішньої стійкості 

економіки України було здійснено на основі методики [313] з використанням 

сигнального підходу, описаного у роботах [285], [309]-[312].  

Так, порогові персентилі для кожного індикатора зовнішньої стійкості 

розраховуються наступним чином: 

n

BA
1 ,          (2.11) 

де    пороговий персентиль, 

BA    кількість правильних сигналів індикатора, 

n   кількість спостережень. 
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Результати розрахунків порогових персентилей наведено у додатку Ґ.  

У даному дослідженні сигнальний підхід також було використано для 

розрахунку ймовірностей появи нестійкості щодо зовнішніх збурень. В основі 

цього - твердження про те, що кожен індикатор сигналізує про появу нестійкості 

щодо зовнішніх збурень, що проявляється у зростанні дефіциту рахунку 

поточних операцій, зростанні відношення зовнішнього боргу до ВВП та 

експорту, зменшенні відношення резервних активів до імпорту, зростанні 

відношень експорту та імпорту товарів і послуг до ВВП тощо. 

Під нестійкістю надалі розглядатимуться відхилення (негативні) валового 

внутрішнього продукту відносно свого потенційного рівня, які 

розраховуватимуться за допомогою фільтра Ходріка-Прескотта, що дозволить 

ідентифікувати періоди відхилення валового внутрішнього продукту від 

рівноважної траєкторії (довгострокового тренду).  

На основі сигнального підходу для ідентифікації правильності надання 

сигналу для кожного індикатора були обраховані відношення шум/сигнал: 

CA

A

DB

B


/ ,         (2.12) 

де A   кількість правильних сигналів у випадку відхилення від довгострокового 

тренду, 

B   кількість хибних сигналів у разі відсутності відхилення від довгострокового 

тренду, 

C   кількість хибних сигналів у випадку відхилення від довгострокового тренду, 

D   кількість правильних сигналів у разі відсутності відхилення від 

довгострокового тренду. 

Результати розрахунків відношення шум-сигнал показали, що у 21 

індикатора значення шум-сигнал є меншим за одиницю, проте ці значення 

достатньо високі (додаток Ґ). Зокрема, серед них найменше значення відношення 

спостерігається для валових національних видатків на рівні 0,20, найбільше - для 

індексу світових цін на метал зі значенням 0,94. Аналізуючи дані щодо сигналів 

індикаторів, чітко простежується тенденція більш точної ідентифікації 



161 

 

нестійкості, починаючи з 2008 року. Тому для подальшого аналізу 

використовуватимуться всі запропоновані індикатори. 

В свою чергу ймовірності настання нестійкої ситуації за умови сигналу від 

індикатора та без його урахування розраховувалися як 
BA

A


 та 

DCBA
CA


  відповідно, результати чого наведено у додатку Ґ.  

Для переважної більшості індикаторів ймовірність настання нестійкої 

ситуації за умови сигналу від індикатора достатньо висока та перевищує 50%. 

Ймовірність настання нестійкої ситуації без урахування сигналів від індикаторів 

у всіх показників крім одного (відношення резервних активів до імпорту зі 

значенням ймовірності 0,45) перевищує 50%. Зокрема, найменше значення 

ймовірності настання нестійкої ситуації за умови сигналу від індикатора для 

відношення чистих зовнішніх активів до ВВП становить 0,14, найбільше - для 

валових національних видатків у відсотках до ВВП – 0,90.  

Крім того, визначено ймовірності настання нестійкої ситуації за умови 

сигналу від індикатора та без його урахування для всієї системи індикаторів, які  

дорівнюють 0,673 та 0,634 відповідно.  

 

 

 

2.5. Теоретико-методичні підходи до аналізу та моделювання динаміки 

рахунку поточних операцій платіжного балансу 

 

Поточний рахунок є відзеркаленням ефективності макроекономічної 

політики та джерелом інформації про поведінку економічних агентів в країні 

[316]. З одного боку, він відображає сукупність операцій резидентів з 

нерезидентами на ринку товарів та послуг, а з іншого – міжчасові рішення 

резидентів та нерезидентів в контексті інвестування та заощадження. Отже, у 

відкритій економіці зміни сальдо поточного рахунку тісно пов’язані з діями та 

очікуваннями всіх учасників ринку. Саме тому поточний рахунок вважають 



162 

 

одним з найважливіших макроекономічних показників, намагаючись пояснити 

його волатильність, оцінити стійкість, визначити рівноважний рівень та 

коригувати його сальдо за допомогою запровадження тих чи інших інструментів 

[221]. 

Відповідно до Методичного коментаря до статистики зовнішнього сектору 

України рахунок поточних операцій платіжного балансу країни (або поточний 

рахунок) відображає потоки товарів і послуг та первинних (доходи від надання 

резидентами того чи іншого фактору виробництва) і вторинних доходів (поточні 

трансферти, тобто операції, під час яких відбувається передавання матеріальних 

та фінансових цінностей, яке не передбачає компенсації у вигляді певного 

вартісного еквівалента) між резидентами та нерезидентами [120]. 

За Дж.Саксом сальдо рахунку поточних операцій (CA ) характеризує зміну 

сальдо чистих активів країни ( NFA) по відношенню до решти країн світу [164, 

c.182]: 

1 ttt NFANFACA .             (2.13) 

Також у роботі [164, c.191] він наводить ще три підходи до трактування 

рахунку поточних операцій: 

- різниця між національними заощадженнями ( tS ) та інвестиціями )( tI  

ttt ISCA  ; 

- різниця між доходом країни ( tY ) та її абсорбцією ( tA ): ttt AYCA  ; 

- сума торгового балансу країни ( tTB ) та чистих платежів за фактори 

виробництва, що надходять з-за кордону ( trNFA ): ttt rNFATBCA  . 

Визначальними чинниками, що впливають на поточний рахунок країни, 

вважають майбутні економічні тренди та поточну економічну ситуацію [378]. 

При дослідженні відкритої економіки особливого значення надають аналізу 

динаміки зовнішньої заборгованості країни, рішення про зміну якої спонукає 

економічних агентів до можливих змін у споживанні, як сьогоднішнього так і 

майбутнього, за умови існуючого міжчасового бюджетного обмеження та 

очікуваних значень основних макроекономічних показників. Тому 
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стабілізаційна політика, яку проводить уряд, повинна враховувати ці міжчасові 

рішення економічних агентів.  

Зміна фінансових вимог до решти світу ( B 21) визначається наступним 

чином: 

,*
.

GCBrYCAB         (2.14) 

де CA  - поточний рахунок платіжного балансу, tY  - валовий внутрішній продукт, 

BrY *  - валовий національний продукт, C - споживання домашніх господарств, 

G  - державні видатки. Фінансові активи є короткостроковими та мають 

фіксовану доходність *r .  

Теперішня приведена вартість внутрішнього поглинання (абсорбції) 

повинна дорівнювати чистим первинним вимогам до решти світу та теперішній 

приведеній вартості валового внутрішнього продукту. Міжчасове бюджетне 

обмеження, враховуючи вираз, що визначає зміну фінансових вимог до решти 

світу, дорівнюватиме [378, c.3]: 

dtYeBdtGCe trtr






 

00

**

)0()( .      (2.15) 

У довгостроковому періоді має виконуватися умова [378, c.3]: 

0lim
*




Be tr

t

.         (2.16) 

Міжчасове бюджетне обмеження, записане у вигляді

)0()(

0

*

BdtGCYe tr 



, означає, що приведена вартість торгового надлишку 

повинна дорівнювати чистій первинній заборгованості [378, c.4]. Іншими 

словами, минулі торгові дефіцити повинні бути збалансовані майбутніми 

торговими надлишками.  

                                                           

21 У разі 0B  країна вважається кредитором, при 0B  - дебітором [378, c.3] (в цьому аспекті 

справедлива також і методика, запропонована у [49, c.756]) 
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Для домогосподарств бюджетне обмеження може бути перетворене таким 

чином: 

)0()()0(
00

**

WdtGYeBCdte trtr  






,     (2.17) 

де )0(W  - первинне багатство домогосподарств [378, c.3]. 

Поточний рахунок також може бути виражений наступним рівнянням [378, 

c.5]: 

),()()( * PP GGWrYYCA         (2.18) 

де 
PYY   визначається ендогенно та є функцією шоків внутрішньої 

продуктивності та зовнішнього попиту,   - норма міжчасової переваги, 
PG  - 

постійна складова державних видатків. 

Серед основних причин дефіциту поточного рахунку у [378, c.5-6] 

виділяють: 

- перевищення постійним доходом поточного; 

- відхилення норми доходності по заощадженням від норми міжчасової 

переваги; 

- перевищення поточними державними видатками постійного рівня. 

Так, у випадку 0 PYY  домашні господарства зменшують свої 

заощадження для підтримання постійного рівня споживання, що в результаті 

перевищення внутрішнім поглинанням доходу викликає появу дефіциту 

поточного рахунку [378, c.5]. Таким чином, тимчасовий спад світового попиту 

на вітчизняні товари, що погіршує умови торгівлі, або тимчасовий спад 

продуктивності, що знижує реальний доход, призводять до дефіциту поточного 

рахунку. Водночас постійні шоки попиту або пропозиції не викликають появу 

дефіциту, якщо поточний та постійний доход знижуються в однаковій пропорції, 

а споживання домогосподарств зменшується на величину падіння реального 

доходу [378, c.5-6]. Зростанню зовнішніх дисбалансів (дефіциту поточного 

рахунку) сприяє також і відхилення норми доходності по заощадженням від 

норми міжчасової переваги ( *r ).  
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Розглядаючи фіскальну компоненту, дефіцит поточного рахунку може 

бути спричинений перевищенням поточними фіскальними видатками свого 

постійного рівня на величину PGG  . При PGG   внутрішнє поглинання тяжіє до 

перевищення свого середнього рівня, тому поточна тимчасова фіскальна 

експансія викликатиме торгові дефіцити на даному етапі розвитку країни та 

надлишки в майбутньому [378, c.6].  

В процесі еволюції підходів до трактування поточного рахунку платіжного 

балансу науковці в різні часи на перший план висували ті чи інші аспекти цієї 

категорії. 

В епоху меркантилістів «сприятливий торговий баланс» розглядався 

основним джерелом «збагачення країни» [169, с.466]. Позитивне сальдо 

торгового балансу було певним мірилом добробуту тієї чи іншої країни. В цьому 

аспекті варто зауважити, що для його підтримки країнами вживалися 

різноманітні заходи протекціоністського характеру. Так, наприклад, у роботі 

[169] описано протекціоністські заходи, що запроваджувалися в Англії.  

Пізніше Д.Юм запропонував автоматичний механізм збалансування 

платіжного балансу, який панував протягом ХІХ – на початку ХХ століття та 

відповідно до якого незбалансованість торгового балансу мала сприяти притоку 

або відтоку грошової маси та, як наслідок, зумовлювати зміну відносних цін, що 

призводитиме до нівелювання зазначеного дисбалансу. Таким чином, відповідно 

до цієї теорії провідна роль у коригуванні торгового балансу відводилася саме 

зміні відносних цін. 

У роботі [304] виділяють такі підходи до трактування платіжного балансу, 

щоіснували у ХХ столітті: 

- підхід еластичностей (еластиційний підхід), 

- підхід абсорбції, 

- підхід кейнсіанського мультиплікатора, 

- підхід економічної політики, 

- монетарний підхід. 
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М.Обстфельд та К.Рогофф [356] розглядають наступні підходи до аналізу 

поточного рахунку: 

- підхід еластичностей, 

- підхід абсорбції (або внутрішнього попиту), 

- міжчасовий підхід. 

Проте, найбільш детально ці підходи проаналізовано у роботі [316], де 

виокремлено такі підходи до аналізу та моделювання поточного рахунку: 

- модель Манделла-Флемінга, 

- підхід макроекономічного балансу, 

- згладжування споживання або міжчасовий підхід, 

- стохастична версія згладжування споживання, 

- монетарний підхід, 

- застосування моделі поколінь, що перекриваються, та ефектів 

життєвого циклу. 

У Додатку Д наведено основні підходи до аналізу та моделювання рахунку 

поточних операцій платіжного балансу. 

Кейнсіанські моделі, які розглядали макроекономічну тотожність з точки 

зору попиту, трактували рахунок поточних операцій платіжного балансу як 

різницю між експортом та імпортом товарів і послуг. 

Підхід еластичностей, запропонований у 1937 р. Дж.Робінсон, 

вважається першим кейнсіанським підходом до аналізу впливу девальвації на 

стан поточного рахунку. 

Починаючи з початку ХХ ст., протягом тривалого часу поточний рахунок 

трактувався в основному як чистий експорт, що пояснюється певними 

обмеженнями на володіння закордонними активами. Основним чинником, що 

визначав поведінку поточного рахунку, виступали відносні ціни. Тому 

вважалося, що статичні цінові еластичності попиту та пропозиції визначають 

міжнародні потоки капіталу за умови постійних доходів та видатків. 
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В рамках даного підходу передбачається, що зростання обсягу експорту по 

відношенню до імпорту в контексті часткової рівноваги сприяє зростанню 

надлишку поточного рахунку за умови відсутності руху капіталу і навпаки. 

В контексті підходу еластичностей цінова еластичність попиту на експорт 

EX 22 визначається наступним чином: 

,/
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EX           (2.19) 

де λ – номінальний обмінний курс, EX  - експорт.  

Цінова еластичність попиту на імпорт IM  в свою чергу дорівнюватиме: 
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де IM  - імпорт. 

В результаті ефект від зміни номінального обмінного курсу на поточний 

рахунок, визначається в такий спосіб: 
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З урахуванням збалансованості поточного рахунку IMEX  , розділивши 

d

dCA
 на IM  отримаємо: 
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звідки 
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1

 IMEX
IMd

dCA



.        (2.23) 

Таким чином, виходячи із позиції рівноваги поточного рахунку та 

відповідно до отриманої рівності (умови Маршала-Лернера), девальвація 

покращуватиме поточний рахунок за умови перевищення сумою двох 

еластичностей одиниці. В короткостроковому періоді вона може призводити і до 

                                                           

22Процентна зміна експорту у відповідь на процентну зміну номінального обмінного курсу 
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погіршення поточного рахунку, про що сигналізуватиме невиконання цієї умови 

через незначну зміну обсягів експорту та імпорту. Проте в довгостроковому 

періоді, на думку представників розглядуваного підходу, девальвація 

призводитиме до покращення поточного рахунку23.  

Даний підхід має ряд недоліків, основними серед яких є неврахування 

більшості чинників, що впливають на стан поточного рахунку, та доходів від 

володіння закордонними активами і поточних трансфертів. 

Аналіз поточного рахунку з позицій національних заощаджень та 

інвестицій зумовив виникнення підходу абсорбції (або внутрішнього попиту), 

запропонованого у 1952 році С.Александером, відповідно до якого чистий 

торговий баланс визначався як різниця між загальною вартістю товарів та 

послуг, вироблених в країні, та загальною вартістю товарів та послуг, 

поглинених внутрішнім ринком [209, с.264-265]. 

На думку С.Александера [209], сукупні еластичності, придатні для аналізу 

ефектів девальвації, залежать від поведінки економічної системи в цілому. В 

умовах інфляції аналіз девальвації повинен концентруватися на монетарних 

ефектах інфляції внутрішніх цін, що може виникати в результаті її дії.  

Одним з недоліків даного підходу вважають проблеми практичного 

застосування інструменту девальвації разом із антиінфляційними заходами 

[304]. 

Підхід кейнсіанського мультиплікатора до аналізу поточного рахунку, 

запропонований А.Харбергером, С.Лаурсеном та Л.Метцлером, має в своїй 

основі постулат про негативний вплив девальвації національної валюти на умови 

торгівлі та поточний рахунок платіжного балансу [294], [327]. Вчені, 

досліджуючи залежність умов торгівлі, національних заощаджень та поточного 

рахунку, визначили, що погіршення умов торгівлі призводить до падіння 

реального доходу та заощаджень. На їх думку, погіршення умов торгівлі, в 

                                                           

23 Залежність траєкторії поточного рахунку та девальвації національної валюти описується за 

допомогою кривої J форми (J-крива) 
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першу чергу, призводить до зменшення реального доходу, що в подальшому 

провокує скорочення рівня заощаджень (збільшення граничної схильності до 

споживання) та, відповідно, і поточного рахунку. В умовах постійності 

інвестицій та відсутності бюджетного дефіциту зміна заощаджень спричинятиме 

еквівалентну зміну поточного рахунку. 

Таким чином, ефект Харбергера-Лаурсена-Метцлера полягає у погіршенні 

стану поточного рахунку у відповідь на погіршення умов торгівлі при умові 

постійності доходу, що виражений в термінах товарів, які експортуються. Або, 

навпаки, поліпшення умов торгівлі сприятиме зростанню заощаджень та 

поліпшенню поточного рахунку [393]. 

В рамках ефекту Харбергера-Лаурсена-Метцлера виділяють ефекти 

доходу та заміщення. Так, ефект доходу передбачає, що погіршення умов 

торгівлі, наприклад, в результаті девальвації призводить до зменшення доходу 

та, відповідно, абсорбції. Згідно ж ефекту заміщення, девальвація призводить до 

зменшення імпорту, подальшого його заміщення товарами національного 

виробництва та в кінцевому випадку зростання валового внутрішнього продукту. 

Остаточний ефект погіршення умов торгівлі на поточний рахунок залежить від 

величини зазначених двох ефектів. У разі домінування ефекту доходу 

погіршення умов торгівлі викликає погіршення поточного рахунку. Якщо ж 

переважає ефект заміщення – спостерігається поліпшення поточного рахунку. 

Хоча деякі автори в подальшому приходили до протилежних результатів 

(наприклад, [355], [357]). 

На думку Дж.Сакса, ефект Харбергера-Лаурсена-Метцлера залежить від 

тривалості дії шоку, тобто від того, чи є він перманентним або тимчасовим. Та 

тільки у разі тимчасового характеру шоку розглядуваний ефект матиме місце 

[379]. 

В контексті емпіричної перевірки досліджуваного ефекту деякі вчені 

вказують на важливість характеру очікувань споживачів щодо майбутніх шоків 

(чи є вони очікуваними чи ні) та типу трансмісійного каналу. Зокрема, виділяють 

такі трансмісійні канали, як заощадження, заощадження-інвестиції та державні 
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видатки. Детальний аналіз емпіричних досліджень цих аспектів наведено у 

роботі [268]. 

Представники підходу кейнсіанського мультиплікатора також 

притримувалися думки щодо неспроможності гнучких обмінних курсів 

абсорбувати зовнішні шоки та ізолювати національну економіку від впливу 

несприятливої світової кон’юнктури. Проте, на сучасному етапі розвитку 

світової економіки більшість економістів притримуються протилежної думки. 

З метою дослідження ефективності економічної політики та коригування 

дисбалансів поточного рахунку у 60-х рр. ХХ ст. Р.А.Манделлом та 

Дж.М.Флемінгом було розроблено модель (модель Манделла-Флемінга), яка є 

розширенням моделі IS-LM для відкритої економіки за умови міжнародної 

мобільності капіталу, недосконалого заміщення між внутрішніми та 

закордонними товарами, незмінності рівня цін та мінливості реального випуску 

[316, c.5-7]. Вони вважали, що заходи макроекономічної політики можуть 

призвести до одночасного забезпечення внутрішньої та зовнішньої 

збалансованостей, що виражається у досягненні високого рівня зайнятості та 

врівноваженості платіжного балансу [316, c.5-7]. 

Розглядаючи економічну систему в короткостроковій перспективі, модель 

Манделла-Флемінга дозволяє досліджувати вплив фіскальної та монетарної 

політики на випуск, відсоткову ставку, стан платіжного балансу (насамперед, 

поточного рахунку) за різних режимів валютного курсу, зокрема фіксованого та 

плаваючого [316, c.6]. 

Відповідно до моделі Манделла-Флемінга ефективність тієї чи іншої 

економічної політики суттєво залежить від режиму валютного курсу. Наприклад, 

за умови фіксованого обмінного курсу макроекономічна політика не 

справлятиме впливу на торговий баланс, за плаваючого – за умови досконалої 

мобільності капіталу фіскальна експансія призводить до здорожчання валюти та 

погіршення поточного рахунку, а монетарна експансія – до знецінення валюти та 

поліпшення поточного рахунку [316, c.6-7]. 
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В той же час запропонована модель має певні недоліки, що пов’язані з її 

статичністю та короткостроковістю. Також необхідно відмітити невідображення 

в моделі впливу чистих інвестицій на запас продуктивного капіталу та 

дисбалансів поточного рахунку на чисту зовнішню заборгованість [316, c.7]. 

В 70-х рр. ХХ ст. в економічній науці панував монетарний підхід, 

відповідно до якого неврівноваженість платіжного балансу пояснювалася 

монетарними чинниками, зокрема, невідповідністю між попитом та пропозицією 

грошей. Своєю появою він завдячує розвитку ринків капіталу та зміні акцентів у 

міжнародних економічних операціях. 

Піонером в цьому напрямку можна вважати розроблену Дж.Полаком у 

1957р. модель, що віддзеркалювала залежності між контрольованими змінними, 

платіжним балансом та динамікою міжнародних резервів [365]. В подальшому 

монетарний підхід було розвинуто Р.Дорнбушем [264], Р.Манделом [346], [347] 

та іншими науковцями. 

Монетаристи наголошували на тому, що на платіжний баланс та поточний 

рахунок за умови паритету купівельної спроможності можуть впливати 

пропозиція й попит на гроші та абсолютні рівні цін в кожній конкретній країні. 

Девальвацію монетаристи вважали дієвим інструментом для скорочення 

внутрішнього кредиту задля зменшення пропозиції національної валюти. 

Доцільність її застосування, на їх думку, повинна залежати від необхідності 

уникнення скорочення пропозиції національної валюти та ступені жорсткості цін 

і заробітної плати. 

Дослідженню поведінки обмінних курсів в умовах абсолютної мобільності 

капіталу, стійких очікувань та повільного корегування ринку товарів порівняно 

з ринком активів присвячено роботу Р.Дорнбуша [264]. Модель Мандела-

Флемінга-Дорнбуша, описана у [263], являє собою розширення моделі 

Манделла-Флемінга в контексті досконалого (раціонального) передбачення та 

динаміки обмінного курсу та надає можливість дослідження динаміки 

національних заощаджень та інвестицій (поточного рахунку) в умовах 

раціональних очікувань. Одним з основних її результатів було твердження про 
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«перетікання» монетарних шоків в реальний сектор за умови наявності жорстких 

цін та плаваючого обмінного курсу. 

Р.Дорнбуш розглядає обмінний курс як один з найважливіших каналів 

трансмісії монетарної політики до реальної економіки та визначається в такий 

спосіб [263, c.1164]: 

),)(/1( ppee           (2.24) 

де e  - обмінний курс, 

p  - натуральний логарифм рівня цін в країні, 

e  - довгостроковий рівноважний обмінний курс за умови повної зайнятості, 

p  - довгостроковий рівноважний рівень цін, 

   - коефіцієнт коригування, 

  - параметр. 

Наприклад, зростання рівня цін спричиняє приплив капіталу та відповідно 

здорожчання національної валюти внаслідок зростання відсоткових ставок [263, 

c.1164]. 

В свою чергу довгостроковий рівноважний рівень цін Р.Дорнбуш визначає 

як: 

)( * yrmp           (2.25) 

де m  - натуральний логарифм грошової маси в країні, 

*r  - відсоткова ставка закордоном, 

y  -  натуральний логарифм внутрішнього випуску, 

  - параметр. 

В результаті сукупний попит в країні дорівнюватиме: 

ryppeuD   )(ln *       (2.26) 

де D  - попит на внутрішній продукт, 

*p  - логарифм рівня цін закордоном, 

r   - відсоткова ставка, 

 ,,,u  - параметри. 

Або, враховуючи рівноважний рівень змінної y  [263, c.1174] 
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)())(( ppeeyy   ,      (2.27) 

y  - рівноважний рівень внутрішнього випуску, 

  - параметр, що дорівнює 0
1

1






 . 

В результаті можна зробити висновок, що у разі перевищення попитом 

довгострокового рівноважного рівня валового внутрішнього випуску поточний 

рахунок платіжного балансу країни тяжітиме до дефіциту, в протилежному 

випадку – до надлишку. 

На думку Р.Дорнбуша [263], неочікувані монетарні шоки впливатимуть на 

реальну економіку у разі миттєвої реакції грошового ринку порівняно з 

повільнішою реакцією ринку товарів. Та у разі неочікуваної монетарної експансії 

матиме місце девальвація (знецінення) національної валюти та коливання умов 

торгівлі.  

В цьому контексті необхідно зазначити, що згідно позиції ортодоксальних 

монетаристів гроші нейтральні в довгостроковій перспективі, проте у 

короткостоковій мають вплив на виробництво. Хоча деякі монетаристи 

вказували і на супернейтральність грошей. 

На думку представників підходу макроекономічного балансу сальдо 

рахунку поточних операції платіжного балансу представляє собою різницю між 

приватними і державними заощадженнями та інвестиціями [316, c.7]: 

G
t

P
t

G
t

P
t SISSCA         (2.28) 

де 
P
tS - заощадження приватного сектора в момент часу t , 

G
tS  - заощадження державного сектора в момент часу t , 

P
tI  - інвестиції приватного сектора в момент часу t , 

G

tI  - інвестиції державного сектора в момент часу t . 

В якості прикладу наведемо модель, запропоновану М.Найтом та 

П.Мессоном [317], [318], в якій досліджується вплив екзогенних шоків у балансі 

приватних інвестицій і заощаджень на реальний обмінний курс національної 

валюти, баланс поточного рахунку та його стійкість [316, c.7-11]. 
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За М.Найтом та П. Мессоном [316, c.9] поточний рахунок країни 

визначається в такий спосіб: 

),()()( ttt
P

t
P eCAFSrIrS         (2.29) 

де   - частина державного дефіциту або надлишку, яку приватний сектор 

розглядає як зміну свого чистого багатства ( 10  ), 

tFS  - фіскальна позиція країни, 

te  - вартість іноземної валюти, виражена у національній валюті, 

tr  - світова реальна відсоткова ставка. 

Для решти світу ця тотожність дорівнює: 

),()()( *****

ttt
P

t
P eCAFSrIrS         (2.30) 

Проте поточний рахунок країни має дорівнювати поточному рахунку 

решти світу тільки з протилежним знаком: 

tt CACA *
.          (2.31) 

Основний висновок зазначеної моделі полягає в тому, що в результаті 

фіскальної експансії відбувається здорожчання національної валюти внаслідок 

зростання попиту на заощадження в країні, притоку іноземної валюти та 

дефіциту поточного рахунку. В глобальному аспекті збільшений попит на 

заощадження призводить до дисбалансу між інвестиціями та заощадженнями та 

зростання світової відсоткової ставки. При цьому в довгостроковій перспективі 

зростання зовнішньої заборгованості призводить до знецінення національної 

валюти [316, c.10]. 

Теоретичні підгрунтя міжчасового підходу (підходу згладжування 

споживання) до дослідження поточного рахунку платіжного балансу були 

закладені такими макроекономістами, як Дж.Сакс, Л.Свенсон й А.Разін на 

початку 80-х рр. ХХ ст. та систематизовані М.Обстфельдом та К.Рогоффом в 

середині 90-х рр. ХХ ст [33]. Поштовхом до розвитку міжчасового підходу стало 

зростання дисбалансів поточних рахунків в результаті коливання цін на нафту в 

70-х та 80-х рр. ХХ століття та поява критики Лукаса [356, c.1732]. Різні способи 
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корегування поточного рахунку в індустріальних країнах та країнах, що 

розвиваються, викликали міжчасову проблему визначення оптимального відгуку 

на зовнішні шоки, розв’язати яку не були в змозі кейнсіанські моделі та класичні 

монетарні моделі. 

Зростання потоку позикових коштів до країн, що розвиваються, після 

першого нафтового шоку, призвело до превалювання думки щодо нестійкості 

рівня зовнішньої заборгованості, необхідність оцінювання якого призвела до 

виникнення поняття міжчасового оптимального дефіциту поточного рахунку 

[356, c.1732]. 

Міжчасовий підхід являє собою узагальнення підходу еластичностей та 

абсорбції в контексті дослідження впливу поточних та майбутніх цін на 

інвестиції та заощадження [356, c.1734]. До того ж його основу складає 

мікроекономічне підгрунття, насамперед, оптимальна поведінка таких суб’єктів 

економіки, як домашні господарства та фірми.  

Таким чином, міжчасовий підхід базується на довгострокових рішеннях 

економічних агентів щодо заощаджень та інвестицій, в основі яких - очікування 

стосовно поведінки макроекономічних показників, серед яких, зокрема, 

продуктивність, реальна відсоткова ставка тощо. Поточний рахунок при цьому 

за М.Обсфельдом і К.Рогоффом [356, c.1744] визначається як різниця між 

заощадженнями та інвестиціями: 

.1 ttttttttttt ISGICYNFArNFANFACA      (2.32) 

При цьому репрезентативний індивід максимізує функцію міжчасової 

корисності [316, с.12]: 

 ,|)(
0

tt
t

t CUE 




         (2.33) 

де t  - інформація, необхідна для формування очікувань в момент часу t , 

 ttCUE |)(  - умовний оператор очікувань, 

  - норма міжчасової переваги. 
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В результаті розв’язання зазначеної задачі максимізації за умови 

бюджетного обмеження ttttttt GICYNFArCA   для квадратичної форми 

цільової функції )( tCU  та 1)1(  r   отримано значення поточного рахунку: 
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       (2.34) 

де tttt IGYQ   позначає чистий випуск. 

З рівності ttttttt GICYNFArCA   випливає [356, c.1743], що 

,lim)()1( 1,
1
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  kkt
tk k

kkkkkttt NFARYIGCRNFAr   (2.35) 

де ktR ,  - ринковий коефіцієнт дисконтування споживання на момент часу k , який 

визначається в такий спосіб: 
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Нерівність 0lim 1, 


kkt
k

NFAR  є так званою умовою трансверсальності, яка 

означає недопущення з боку міжнародних кредитних інституцій нескінченного 

накопичення заборгованостей для погашення вже існуючих. 

Міжчасове бюджетне обмеження країни передбачає неперевищення 

теперішньою дисконтованою вартістю видатків країни суми чистих закордонних 

активів та теперішньої дисконтованої вартості валового внутрішнього продукту 

та визначається в такий спосіб: 

  .)1( ,, 
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kkkkt YRNFArIGCR     (2.37) 

М.Обсфельд та К.Рогофф у роботі [356, с.1744] також наводять приклад  

задачі міжчасової оптимізації, коли репрезентативний індивід максимізує 

цільову функцію з постійною еластичністю заміщення такого вигляду: 
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s
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t CuU ),(         (2.38) 

де .0)(,0)(),1,0(  CuCu  
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При цьому цільова функція tU  визначається наступним чином [316, с.12]: 
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де 0  - еластичність міжчасового заміщення. 

Звідки баланс рахунку поточних операцій платіжного балансу в момент 

часу t  в результаті розв’язання задачі міжчасової оптимізації дорівнюватиме 

[356, с.1746]: 
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,   (2.40) 

де тільда позначає постійні рівні змінних моделі. Наприклад, постійний рівень 

державних видатків в момент часу t  визначається наступним чином: 
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При цьому 
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Країна надаватиме більшу перевагу сьогоднішньому споживанню 

порівняно з рештою світу у разі 1)
~

/
~

(  R , що в кінцевому випадку 

свідчитиме про наявність довгострокової тенденції до дефіциту поточного 

рахунку, зростання заборгованості та, як наслідок, зменшення споживання. У 

випадку 1)
~

/
~

(  R  прослідковується довгострокова тенденція до формування 

надлишку поточного рахунку та, відповідно, зростання споживання. 

Таким чином, відповідно до [316, с.13] та [356, с.1746], поточний рахунок 

платіжного балансу визначається 



178 

 

 по-перше, відхиленням основних макроекономічних змінних від їх 

постійного рівня, що може бути пояснено багатьма факторами, серед яких 

демографічні, технологічні тощо; 

 по-друге, невідповідністю між світовим ринковим коефіцієнтом 

дисконтування та нормою міжчасової переваги. 

З отриманого значення поточного рахунку також випливає, що у разі 

перевищення макроекономічними змінними своїх постійних рівнів 

спостерігатиметься надлишок поточного рахунку, в протилежному випадку – 

його дефіцит. При цьому стан поточного рахунку також залежатиме від того чи 

є країна кредитором чи дебітором. 

Для дослідження впливу демографічних чинників на стан поточного 

рахунку у роботі [356, с.1749] автори пропонують врахувати в описаній вище 

моделі зміни у робочій силі. Для цього у модель інкорпорується виробнича 

функція з урахуванням видатків на пристосування капіталу виду ).,( LKFYt   

Таким чином, в економіці максимізується наступна цільова функція: 
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 - видатки для прилаштування нового обладнання, w  - реальна заробітна 

плата. 

В результаті розв’язку міжчасової задачі оптимізації по прилаштуванню 

запасу капіталу в результаті зростання робочої сили до рівня L  сальдо поточного 

рахунку дорівнюватиме [316, с.14]: 
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де tq   - коефіцієнт q -Тобіна. 

Або в результаті спрощення 

   ,~~
,, tttNtNt IIYYCA         (2.44) 

де 
t

t
ttN
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2
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2

,   - чистий випуск, t
t

t K
a

q
I

1
 . 

Таким чином, зростання робочої сили до рівня L  призводить до 

необхідності збільшення запасу капіталу та, як наслідок, зростання чистих 

інвестицій і погіршення стану поточного рахунку. Зокрема, поточний рахунок 

визначатиметься відхиленнями чистого випуску та інвестицій від їх постійних 

рівнів [316, с.14]. 

В контексті моделювання зовнішньої стійкості економіки з метою 

забезпечення стійких темпів економічного зростання з урахуванням наявності 

мікроекономічного підґрунтя при взаємоузгодженні інтересів секторів 

економіки даний підхід є найбільш доцільним. 

Дослідження поточного рахунку в контексті теорії життєвих циклів 

та поколінь, що перекриваються 

Вплив демографічних факторів, що здійснюють вплив на поточний 

рахунок платіжного балансу країни, також можливий на основі моделі поколінь, 

що перекриваються, яка на відміну від попередніх моделей враховує розподіл 

індивідуумів на молоде та старе покоління і відмінність у характеристиках щодо 

отримання доходу та формування заощаджень. 

Так, приватні заощадження в моделі Даймонда визначаються наступним 

чином [316, с.16]: 

 ,
1

121 









 tt

P
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       (2.45) 

де P
tS  - приватні заощадження в момент часу t , ty1  - доход молодих індивідів в 

момент часу t , 12 ty  - доход цих же індивідів в момент часу 1t , тобто у період 

їх старості. 
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При цьому поточний рахунок являє собою суму приватних та державних 

заощаджень. Звідси, відношення приватних заощаджень до сукупного доходу 

індивідуумів протягом життя дорівнюватиме [316, с.17]: 

21

1

)1( yyn

ns

Y

S

t

P
t


 ,        (2.46) 

де n  позначає темп зростання населення, 1s  - норму заощадження. 

Таким чином, відповідно до результатів застосування даної моделі можна 

зробити висновок про залежність поточного рахунку від вікової структури 

населення та участі у робочій силі. Проте в даному підході не враховується ряд 

чинників, що впливають на стан поточного рахунку. 

Підхід до дослідження платіжного балансу за умов невизначеності та 

глобалізації руху капіталів 

М.Обсфельдом та К.Рогоффом [316, с.17-20], [356, с.1764-1776] також 

було запропоновано стохастичну версію міжчасового підходу до поточного 

рахунку на основі застосування парадигми Ерроу-Дебре, яка полягає у 

трактуванні споживчих потоків як відмінних за ціною товарів. Автори вводять 

поняття цінних паперів Ерроу-Дебре, тобто неочікуваних вимог, що у випадку 

настання певної події або подій в майбутньому приносять дохід у вигляді однієї 

одиниці споживання та жодної одиниці в протилежному випадку [316, с.18]. 

Однією з основних особливостей даної моделі є можливість згладжування 

споживання не тільки між різними періодами часу, але і між різними станами. 

Так, у [316, с.18] припускається наявність двох станів для другого періоду (для 

двохперіодної моделі): перший стан – сприятливий для вітчизняної економіки і 

несприятливий для решти світу та другий – несприятливий для вітчизняної 

економіки і сприятливий для решти світу.  

Двохперіодна задача максимізації корисності індивіда в економіці Ерроу-

Дебре записується в такий спосіб [316, с.18]:  

   )2(log)2()1(log)1()log( 221 CCCU        (2.47) 

за умови бюджетного обмеження 
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де 1C   споживання в першому періоді, 

)1(2C   споживання в другому періоді в стані 1, 

)2(2C   споживання в другому періоді в стані 2, 

1Y   дохід в першому періоді, 

r

p

1

)1(
  ціна цінного паперу Ерроу-Дебре, що приносить дохід у розмірі однієї 

одиниці випуску в стані 1 в другому періоді, 

r

p

1

)2(
  ціна цінного паперу Ерроу-Дебре, що приносить дохід у розмірі однієї 

одиниці випуску в стані 2 в другому періоді, 

)1(2Y   дохід в стані 1 в другому періоді, 

)2(2Y   дохід в стані 2 в другому періоді, 

   норма міжчасової переваги, 

r   коефіцієнт дисконтування, 

)1(   ймовірність стану 1 в другому періоді, 

)2(   ймовірність стану 2 в другому періоді. 

В результаті розв’язання описаної оптимізаційної задачі значення 

поточного рахунку в першому періоді визначатиметься як [316, с.19]:  
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   (2.49) 

З умов першого порядку даної моделі виводиться умова рівноваги: 
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        (2.50) 

Зауважимо, що в економіці можливі стани в другому періоді та їх 

ймовірності (кількість може перебільшувати два) мають оцінюватися по мірі 

появи нової інформації на ринку. При чому, за свідченням науковців 

Міжнародного Валютного Фонду [316, с.19], значні коливання потоків капіталу 
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властиві для країн, в яких оцінювання ризику ускладнено недостатністю (або 

навіть відсутністю) інформації щодо поведінки основних макроекономічних 

показників, нерозвиненістю фінансової інфраструктури, економічною 

нестабільністю тощо. 

За умов автаркії поточний рахунок залежатиме від різниці цін на цінні 

папери Ерроу-Дебре [353, c.339]: 
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   (2.51) 

де Ap )1(   ціна цінного паперу Ерроу-Дебре в умовах автаркії в першому стані, 

Ap )2(   ціна цінного паперу Ерроу-Дебре в умовах автаркії в другому стані, 

Ar   коефіцієнт дисконтування в умовах автаркії. 

Таким чином, послабшання обмежень на рух капіталу призводить до 

зростання коливань поточного рахунку, що може бути пояснене 

диверсифікацією портфелю цінних паперів не схильним до ризику інвестором 

[316, с.20]. 

Підсумовуючи, зауважимо, що з метою уникнення значних небажаних 

коливань поточного рахунку та отримання переваг від зовнішнього 

фінансування економіки та для забезпечення об’єктивного оцінювання 

учасниками ринку ймовірностей станів у другому періоді доцільним є 

покращання ринкової інфраструктури та проведення виваженої економічної 

політики. 

Наступним етапом розвитку підходів до аналізу поточного рахунку є 

розробка динамічних моделей загальної рівноваги та їх стохастичного варіанту24, 

що дозволяють досліджувати короткострокові та довгострокові наслідки 

фіскальної та монетарної політик для випуску, обмінного курсу національної 

валюти та поточного рахунку.  

                                                           

24 Даний клас моделей буде детально описано у розділі 5 
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Наприклад, модель динаміки обмінного курсу Обсфельда-Рогоффа [351], 

яка є поєднанням міжчасового підходу та моделі Манделла-Флемінга-Дорнбуша 

для дослідження поведінки обмінного курсу, випуску та поточного рахунку в 

динамічній моделі загальної економічної рівноваги. Вона має мікроекономічне 

підґрунтя в своїй основі та припускає наявність раціональних очікувань 

репрезентативного економічного агента, недосконалу конкуренцію та 

короткострокову жорсткість номінальних цін; поточний рахунок при цьому 

виступає в якості трансмісійного каналу передачі економічних шоків. 

Таким чином, в контексті моделювання зовнішньої стійкості економіки 

найбільш доцільним вбачається застосування інструментарію динамічних 

стохастичних моделей загальної рівноваги, які передбачають наявність 

мікроекономічного підґрунтя, раціональних очікувань репрезентативного 

індивіда та жорсткості цін, а поточний рахунок відіграє роль основного каналу 

передачі зовнішніх шоків. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Узагальнюючи викладене вище, необхідно зауважити, що на 

сучасному етапі розвитку світової економіки в умовах розширення глобальних 

дисбалансів в країна, що розвиваються, постає проблема забезпечення 

зовнішньої стійкості економіки як здатності економічної системи повертатися у 

стан довгострокової рівноваги внаслідок відхилення від неї під впливом 

несприятливих зовнішніх збурень. В контексті реалізації макроекономічної 

політики необхідними аспектами забезпечення зовнішньої стійкості є 

підтримання збалансованості рахунку поточних операцій платіжного балансу та 

стаціонарності відношень валового зовнішнього боргу та зовнішнього 

державного і гарантованого державою боргу до валового внутрішнього 

продукту, обсягу експорту товарів і послуг, доходів Державного бюджету. 

Важливим елементом у системі забезпечення зовнішньої стійкості також має 
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бути підтримання міжчасового бюджетного обмеження нації, не вдаючись до 

зміни орієнтирів (якорів) макроекономічної політики. 

2. Визначальними чинниками, що здійснюють вплив на зовнішню 

стійкість економіки, є наступні: темп економічного зростання країни, дефіцит 

державного бюджету, умови торгівлі, ступінь відкритості економіки та 

збалансованість структури зовнішньої торгівлі, обсяг та структура запозичень на 

зовнішніх ринках, ступінь контролю за рухом капіталу, обсяг міжнародних 

резервів, реальний обмінний курс національної валюти, реальна відсоткова 

ставка, інфляція та інфляційні очікування, демографічна ситуація в країні, 

очікування іноземних інвесторів; тривалий економічний спад в країнах-

партнерах та спад і невизначеність на зовнішніх ринках традиційного експорту, 

відсутність ліквідних ресурсів для погашення заборгованостей, відплив капіталу 

з країни; умовні вимоги, пов’язані з гарантуванням боргу чи банківських 

депозитів; неочікувана зміна ціни на активи тощо. 

3. Показано, що суттєвий вплив на економічне зростання в Україні 

здійснює зовнійшній фактор, що пов’язано з дієї позитивних та негативних шоків 

зовнішнього характеру, що проявляються у зміні динаміки розвитку світової 

економіки та кон’юнктури на світових ринках традиційного вітчизняного 

експорту. Зокрема, позитивні зовнішні збурення мають наслідком підвищення 

прибутковості підприємств експортної направленості та відповідно й 

інвестиційного попиту, негативні - призводять до уповільнення темпів зростання 

валового нагромадження основного капіталу. При чому, одним з найсуттєвіших 

негативних зовнішніх збурень – збуренням пропозиції – є підвищення ціни на 

імпортовані мінеральні ресурси. Проведений аналіз проявів зовнішніх збурень в 

Україні дозволив специфікувати такі зовнішні шокові збурення, як шок 

зовнішнього попиту, ціновий шок на ресурси на світовому ринку, шок умов 

торгівлі, шок світових процентних ставок, шок потоків світового капіталу та 

технологічний шок. В якості каналів їх розповсюдження виокремлено торговий 

та фінансовий канали. 
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4. На основі аналізу індикаторів зовнішньої стійкості економіки 

України за допомогою запропонованого теоретико-методичного підходу до 

оцінювання доведено, що більшість з них є волатильними відносно своїх 

середніх значень (виключення становлять сальдо рахунку поточних операцій 

платіжного балансу України (у % до ВВП), відношення портфельних інвестицій 

до ВВП (у % до ВВП) й відношення чистих зовнішніх активів до ВВП (у % до 

ВВП)). Аналіз тривалості коливань індикаторів, для чого було обраховано їх 

коефіцієнти автокореляції, засвідчив, що переважна більшість індикаторів є 

стійкими, окрім наступних: відношення резервних активів до імпорту у місяцях 

імпорту, відношення портфельних інвестицій до ВВП, відношення чистих 

зовнішніх активів до ВВП, середня відсоткова ставка по зовнішнім державним 

зобов’язанням, середній термін погашення зовнішніх зобов’язань (значення 

коефіцієнтів автокореляції першого порядку для цих індикаторів є меншим за 

0,5). Ймовірності знаходження значень індикаторів зовнішньої стійкості України 

у проміжку );(    достатньо високі та є більшими за 0,5. Найменше 

значення ймовірності спостерігається для сальдо рахунку поточних операцій (у 

% до ВВП) та складає 0,59, найбільше – для відношення резервних активів до 

загального обсягу зовнішнього боргу (0,84). Ймовірність знаходження значень 

індикаторів в проміжку )2;2(    для деяких показників складає навіть 1. Це 

відношення резервних активів до «широких грошей» (у %), питома вага 

зовнішнього державного боргу, деномінованого в іноземній валюті, до 

загального обсягу зовнішніх державних зобов’язань (крім СПЗ), у %, відношення 

портфельних інвестицій до ВВП (у %), відношення чистих зовнішніх активів до 

ВВП (у %), середня відсоткова ставка по зовнішнім державним зобов’язанням. 

Водночас переважна більшість індикаторів зовнішньої стійкості економіки 

України слабко корелює з темпом зростання валового внутрішнього продукту, 

хоча їх поворотні точки в багатьох випадках співпадають з аналогічними 

точками темпу зростання ВВП України. Суттєво корелюють з темпом зростання 

ВВП такі індикатори, як: відношення резервних активів до короткострокового 

зовнішнього боргу (контрциклічний показник), відношення резервних активів до 
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«широких грошей» (проциклічний показник), питома вага зовнішнього 

державного боргу, деномінованого в іноземній валюті, до загального обсягу 

зовнішніх державних зобов’язань (крім СПЗ), у % (контрциклічний показник), 

відношення чистих зовнішніх активів до ВВП (у %) (проциклічний показник), 

середня відсоткова ставка по зовнішнім державним зобов’язанням 

(проциклічний показник). Тобто, зазначені індикатори зазнають суттєвих змін в 

результаті коливань ділової активності. Інші індикатори зовнішньої стійкості 

економіки України є ациклічними. 

5. На основі застосування сигнального підходу розраховано порогові 

персентилі, відношення шум-сигнал та ймовірності появи нестійкості для 

кожного індикатора зовнішньої стійкості економіки України. Результати 

розрахунків відношення шум-сигнал показали, що у 21 індикатора його значення 

є меншим за одиницю, проте ці значення достатньо високі. Аналізуючи дані 

щодо сигналів індикаторів, чітко простежується тенденція більш точної 

ідентифікації нестійкості, починаючи з 2008 року. Для переважної більшості 

індикаторів ймовірності настання нестійкої ситуації за умови сигналу від 

індикатора високі та перевищують 50%. Ймовірність настання нестійкої ситуації 

без урахування сигналів від індикаторів для всіх показників крім одного 

(відношення резервних активів до імпорту зі значенням ймовірності 0,45) також 

перевищує 50%. Загальні ймовірності настання нестійкої ситуації за умови 

сигналу від індикатора та без його урахування дорівнюють 0,633 та 0,634 

відповідно. 

6. Наукові результати, відображені у другому розділі, опубліковано у 

працях автора [13], [27], [28], [31], [33], [37]. 
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РОЗДІЛ 3 

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ЗБУРЕНЬ НА ЕКОНОМІЧНЕ 

ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ: ТОРГОВИЙ ТРАНСМІСІЙНИЙ КАНАЛ  

 

 

3.1. Визначення факторів динаміки економічного зростання країн з 

сировинними економіками 

 

Протягом останнього десятиріччя економіка України була і залишається 

зараз вкрай уразливою до зовнішньоекономічних збурень. Причиною цього є 

надзвичайна відкритість економіки та сировинний характер її експорту й 

імпорту, що в результаті (особливо під час економічних криз) проявляється у 

зростанні дисбалансів платіжного балансу. Адже, за свідченням фахівців, «в 

платіжному балансі знаходить відображення уся сукупність міжнародних 

економічних відносин будь-якої країни зі світовою спільнотою» [180, с.4]. 

Водночас дисбаланси поточного рахунку можуть мати і причини внутрішнього 

характеру - внутрішні деформації [180, с.59]. Тому ці аспекти не можуть не 

віддзеркалюватися у коливаннях темпів економічного зростання. Отже, з 

практичної точки зору в контексті проведення тих чи інших заходів економічної 

політики необхідним є дослідження ефекту дії як внутрішніх так і зовнішніх 

шоків на волатильність економічного зростання.  

Розглядаючи зовнішні збурення, на нашу думку, на перший план виходить 

проблема визначення характеру і ступеню впливу шоку умов торгівлі на 

мінливість економічного зростання, говорячи про внутрішні збурення - 

необхідність дослідження ефектів від дії шоків попиту, пропозиції та 

номінального шоку. 

Водночас, досліджуючи вплив шоку умов торгівлі, неможливо обійти 

стороною питання взаємовпливу умов торгівлі, національного доходу та 

платіжного балансу (так званий ефект Харбергера-Лаурсена-Метцлера). 

Відповідно до гіпотези, висунутої А.Харбергером, С.Лаурсеном та Л.Метцлером 
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у 1950 році, погіршення умов торгівлі, в першу чергу, призводить до зменшення 

реального доходу, що в подальшому провокує скорочення рівня заощаджень 

(збільшення граничної схильності до споживання) та, відповідно, поточного 

рахунку. В умовах постійності інвестицій та відсутності бюджетного дефіциту 

зміна заощаджень спричинятиме еквівалентну зміну поточного рахунку [393, 

с.98].  

Хоча деякі автори в подальшому приходили до протилежних результатів. 

Так, Дж.Сакс в свій час вказав на те, що ефект Харбергера-Лаурсена-Метцлера 

залежить від тривалості шоку умов торгівлі. На його думку, лише шоки 

тимчасового характеру спричиняють значний вплив на поточний рахунок, а 

саме: тимчасове погіршення умов торгівлі призводить до зменшення 

заощаджень та погіршення поточного рахунку, шоки ж перманентного характеру 

можуть не призводити до будь-якої зміни [379, с.230-231]. А М.Обсфельдом у 

роботі [350, с.15-18] доведено, що у разі перманентного погіршення умов 

торгівлі спостерігається падіння сукупного споживання та профіцит рахунку 

поточних операцій платіжного балансу. 

В теоретичних та емпіричних дослідженнях також відмічається важливість 

характеру очікувань споживачів щодо майбутніх шоків (очікувані або 

неочікувані) та типу трансмісійного каналу (наприклад, заощадження, 

заощадження-інвестиції та державні видатки) [268, с.16-17].  

В Україні в рамках визначення факторів, що впливають на платіжний 

баланс, у дослідженні С.Ніколайчука та Н.Шаповаленко [135, с.35] показано, що 

короткостроковий та довгостроковий ефекти шоку умов торгівлі на торговий 

баланс України є додатними, тим самим підтверджуючи справедливість гіпотези 

Харбергера-Лаурсена-Метцлера для України. 

Питанню вивчення впливу зовнішніх та внутрішніх шоків на економічну 

систему в цілому та окремі її елементи зокрема присвячено багато праць 

закордонних та вітчизняних вчених. У розвиток даної проблематики зробили 

вагомий внесок такі вчені, як В.Абдул, Р.Барро, О.Бланшар, М.Бліні, Х.Боукез, 

Дж.Вільямсон, Х.Вонг, Д.Гріневей, Т.Кано, П.Кешін, С.Лаурсен, 
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Дж.МакДермотт, Л.Метцлер, С.Ніколайчук, М.Обстфельд, Г.Отто, Е.Прасад, 

А.Разін, Дж.Сакс, Л.Свенсон, Т.Дж.Сід, В.Тзен, С.Дж.Турновскі, Е.Хаддасс, 

С.Хаморі, А.Харбергер, М.Д.Чінн, Н.Шаповаленко та багато інших. 

Фокусуючись на емпіричних розробках, в основному виділяють два напрямки 

таких досліджень: такі, що побудовані на основі застосуванні моделей з 

панельними даними та ті, що використовують структурні моделі векторної 

авторегресії. Вони охоплюють як країни, що розвиваються, так і розвинені 

країни, зокрема, країни ОЕСР. 

В той же час, на нашу думку, заслуговує на окрему увагу проблема 

дослідження впливу економічних шоків (внутрішніх так зовнішніх) на 

економічне зростання країн, структура економіки яких подібна до української в 

контексті значної відкритості економіки (питома вага експорту та імпорту у ВВП 

більша за 50%) та переважання експорту продукції з низьким ступенем 

переробки.  

Таким чином, метою даного дослідження виступає кількісне оцінювання 

ефектів дії макроекономічних шоків (як внутрішніх так і зовнішніх) на 

економічне зростання відкритих країн, значна частка експорту яких складає 

продукцію проміжного споживання, на основі застосування структурної моделі 

векторної авторегресії з накладенням ідентифікуючих обмежень щодо впливу 

збурень [21]. В якості індикатора, що віддзеркалює стан економічного зростання 

тієї чи іншої країни, нами було обрано валовий національний доход на одну 

особу (у доларах США), обрахований за методикою Світового банку Atlas. 

Векторні моделі авторегресії (VAR моделі) являють собою економетричні 

моделі, що описують динамічні взаємозалежності між декількома часовими 

рядами. При цьому минулі значення ендогенних змінних моделі сприяють 

поясненню їх теперішніх значень. Використання моделей векторної авторегресії 

було запропоновано у 1980 році К.Сімсом замість застосування систем 

симультативних рівнянь, які вимагали накладення теоретичних обмежень для 

ідентифікації рівнянь та обов’язкового апріорного поділу змінних на екзогенні 

та ендогенні [386]. Основною перевагою використання VAR моделей є 
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можливість знаходження короткострокових прогнозів ендогенних змінних 

моделі (це пов’язано з тим, що наявна для цього інформація разом з теперішніми 

включає також і минулі значення інших змінних моделі), основним недоліком – 

неврахування структури економіки та мікроекономічного підґрунтя при 

моделюванні. На даний час векторні моделі авторегресії є «одним із основних 

засобів прикладного макроекономічного моделювання, витіснивши системи 

одночасних рівнянь» [73, с.208]. 

В загальному вигляді векторна модель авторегресії р-го порядку або 

VAR(р) може бути представлена таким чином [72, с.296]: 

tptpttt YCYCYCCY   22110 ,     (3.1) 

де tY  - k -вимірний вектор стаціонарних змінних моделі, 0C  - k -вимірний 

вектор констант, jC  - матриці коефіцієнтів розмірністю ),1( pjkk  , t  - k

-вимірний вектор збурень моделі з коваріаційною матрицею  . При цьому 

0),cov( klmt  для lt   при будь-яких 2,1, km  та 0),cov(  jktmt y для 

1j  при будь-яких 2,1, km  Однак, для моментів часу, що співпадають, 

збурення можуть бути корельовані між собою ( 0),cov( klmt  для lt   

))2,1,( km . 

В свою чергу, векторна модель корекції похибки (VEC модель) – це 

обмежена векторна модель авторегресії у випадку коінтегрованих 

нестаціонарних часових рядів. В цьому класі економетричних моделей поведінка 

ендогенних змінних моделі в довгостроковому періоді характеризується 

збіжністю до коінтеграційного співвідношення із урахуванням динаміки 

короткострокового регулювання. Наявність зазначеного вище коінтеграційного 

співвідношення є підґрунтям для специфікації векторних моделей корекції 

похибки. Векторну модель авторегресії порядку р вигляду 

ttptptt BXYAYAY    ...11 , де tY   вектор розмірності к змінних 

інтегрованих першого порядку, tX  - вектор екзогенних змінних розмірності d та 
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t   вектор збурень, можна переписати у вигляді ttit

p

i
itt BXYYY  
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 [72, с.310-311].  

Відповідно до теореми Грейнджера про зображення, якщо матриця 

коефіцієнтів   з неповним рангом r<k, тоді існують матриці  та  кожні 

розмірності rk з рангом r, такі, що   , tY  - часовий ряд інтегрований 

порядку нуль, r – коінтеграційний ранг або кількість коінтеграційних 

співвідношень, а стовпчики матриці  представляють собою коінтеграційні 

вектори. Лінійна комбінація 1 tY  являє собою r коінтеграційних рівнянь, а 

коефіцієнти в  вказують на швидкість коректування і-ої змінної в залежності 

від r рівноважних похибок 11   tt YZ  . 

В результаті підстановки отриманих виразів до попередньої моделі 

отримаємо вираз ttit

p

i
itt BXYYY   




 

1

1
1 , що являє собою векторну 

модель корекції похибки. 

При побудові функцій реакції на імпульси структурна векторна модель 

авторегресії (СВАР модель або SVAR) дозволяє враховувати взаємозалежності 

не тільки змінних моделі, але і їх шоків у довгостроковій перспективі, 

використовуючи при цьому постулати макроекономічної теорії. 

Якщо структурна векторна авторегресійна модель представлена у 

наступному вигляді 




 
p

j
tjtjt uyAyA

1
0 ,        (3.2) 

приведена форма векторної моделі авторегресії виглядатиме таким чином: 
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j
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0 pjAAB jj    
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При чому  

tt uA 1
0
 ,           (3.4) 

з чого виливає, що 

tt Au 0 .          (3.5) 

Для знаходження матриці 0A  накладаються додаткові ідентифікаючі 

обмеження, які поділяються на два типи: короткострокові та довгострокові. 

Короткострокове обмеження передбачає одночасний вплив структурного шоку 

на ендогенну змінну, довгострокове - кумулятивний вплив. Ідентифікуючі 

обмеження задаються у вигляді рівностей нулю. Зокрема, довгострокове 

обмеження означає, що акумульований відгук i -ої ендогенної змінної на j -ий 

структурний шок в довгостроковій перспективі дорівнює нулю. 

Отже, для дослідження впливу внутрішніх (шоки попиту, пропозиції та 

номінальний шок) та зовнішніх шоків (шок умов торгівлі) на валовий 

національний доход на одну особу у відкритих країнах з переважанням експорту 

продукції з низьким ступенем переробки було обрано 13 країн (серед усіх країн 

світу), а саме: Білорусь, Демократична Республіка Конго, Гондурас, 

Екваторіальна Гвінея, Ісландія, Мальдіви, Мавританія, Маврикій, Монголія, 

Об’єднані Арабські Емірати, Палау, Панама та Україна.  

Для моделювання взаємовпливу темпів зростання валового національного 

доходу на одну особу, основного капіталу, робочої сили та індексу умов торгівлі 

були використані щорічні дані для 13 країн за період з 2000 по 2015 рік, що 

надаються Світовим банком.  

Всі змінні попередньо були прологарифмовані та перевірені на наявність 

одиничного кореня за допомогою тестів для панельних моделей, що 

припускають наявність спільного процесу одиничного кореня (критерії Левіна, 

Ліна і Чу та Брейтунга) та тестів, що передбачають індивідуальні процеси 

одиничного кореня (критерій Іма, Песарана і Шина та критерії на основі 

використання статистик ADF та PP) з автоматичним визначенням лагів на основі 

інформаційного критерію Шварца. 
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Отже, панель складається із 13 спостережуваних об’єктів–країн ( 13,,1i );

 Тititititit TOTLFGCFGNIY ,,, – вектор ендогенних змінних, де itGNI  – темп 

зростання валового національного доходу на одну особу в момент часу t  для і -

ої країни, itGCF  – темп зростання основного капіталу в момент часу t  для і -ої 

країни, itLF  – темп зростання робочої сили в момент часу t  для і -ої країни, itTOT  – 

темп зростання індексу умов торгівлі в момент часу t  для і -ої країни; 

 ТTOTLFGCFGNI
it itititit

 ,,,  – вектор збурень моделі, де GNI

it
  – збурення темпу 

зростання валового національного доходу в розрахунку на одну особу, GCF

it
  – 

збурення темпу зростання основного капіталу, LF

it
  – збурення темпу зростання 

робочої сили, TOT

it
  – збурення темпу зростання умов торгівлі; 

 Тtot
it

nom
it

ply
it

demand
itit uuuuu ,,, sup  – вектор структурних шоків, де demand

itu  – шок 

попиту, ply
itusup  – шок пропозиції, nom

itu  – номінальний шок, tot
itu  – шок умов 

торгівлі. 

За результатами перевірки виявлено, що рівень змінної валовий 

національний доход на одну особу стаціонарний за двома критеріями, її перші 

різниці – стаціонарні за всіма критеріями. Рівень змінної валовий приріст 

основного капіталу стаціонарний за одним критерієм, її перші різниці – 

стаціонарні за трьома критеріями. Рівні рядів робоча сила та індекс умов торгівлі 

стаціонарні за чотирма критеріями. В свою чергу, темпи зростання змінних 

моделі стаціонарні за всіма критеріями. Тому для моделювання взаємозв’язків 

між змінними використано темпи зростання цих змінних. 

Для аналізу причинно-наслідкового зв’язку між змінними застосовувався 

критерій причинності за Грейнджером, який дозволив з’ясувати наскільки 

минулі значення одних змінних допомагають у поясненні поточних значень 

інших змінних та визначити інформаційну здатність одних змінних в 

прогнозуванні інших.  

Проаналізувавши причинно-наслідковий зв’язок між темпами зростання 

змінних, визначено, що темп зростання індексу умов торгівлі з лагами 1-6 сприяє 
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поясненню коливань валового національного доходу на одну особу (Додаток Е, 

табл.Е.1  табл.Е.8). Водночас ідентифіковано також і обернений зв'язок між 

цими показниками (лаги 6-7). З лагом 1 темп зростання робочої сили сприяє 

поясненню валового національного доходу на одну особу та з лагами 1 та 4-5 - 

індексу умов торгівлі, а валовий приріст основного капіталу (з лагами 4-7) - 

індексу умов торгівлі. В той же час перевірка вказала й на наявність оберненого 

зв’язку між індексом умов торгівлі та валовим приростом основного капіталу 

(лаг 8).  

Отримані залежності підтверджують теоретичні постулати про 

взаємовплив темпів економічного зростання, факторів виробництва та умов 

торгівлі. Зокрема, у роботі [395, с.5] автори стверджують, що умови торгівлі є 

рушійною силою підвищення ефективності використання ресурсів у відкритій 

економіці. На їх думку, підвищення умов торгівлі сприяє переміщенню ресурсів 

в ефективніше функціонуючий сектор економіки, зростанню їх продуктивності 

та прискоренню економічного зростання. Це, в свою чергу, викликає залучення 

ресурсів до сектору наукових розробок, поліпшення якості продукції та, як 

результат, підвищення експортних цін на неї, що призводить до подальшого 

покращення умов торгівлі. 

Перевірка змінних на наявність коінтеграції не дозволила виявити жодного 

коінтеграційного зв’язку. 

Далі для моделювання взаємовпливу досліджуваних змінних та 

кількісного оцінювання ефекту від впливу макроекономічних шоків було 

побудовано структурну модель векторної авторегресії.  

У приведеній формі розроблена панельна структурна векторна модель 

авторегресії має вигляд: 




 
5

1
0

j
itjitjit YY  ,        (3.6) 

де 0  – вектор констант, j  – матриці коефіцієнтів )5,1( j ; itit uA 1
0
 , 0A  – 

матриця структурних взаємозв’язків. 
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Відповідно до методики, описаної у праці [228, с.656-660], емпіричну 

модель було ідентифіковано завдяки накладенню довгострокових обмежень, що 

віддзеркалюють особливості впливу макроекономічних коливань на динаміку 

економічного зростання. При цьому розроблена економетрична модель 

відображає одночасний вплив макроекономічних шоків на досліджувані змінні. 

У даному дослідженні моделюється вплив чотирьох типів шоків: шоку 

попиту, пропозиції, номінального шоку та шоку умов торгівлі. На основі 

економічної теорії та аналізу літератури щодо впливу економічних шоків на 

динаміку економіки та окремих її показників було сформульовано ідентифікуючі 

обмеження стосовно впливу кожного окремого шоку на досліджувані показники. 

Так, розглядаючи шок попиту, зауважимо, що він може виникати внаслідок 

екзогенних змін фіскальної політики (фіскальної експансії чи фіскального 

стиснення) або внаслідок «екзогенних коливань автономних компонент 

споживчих та інвестиційних видатків» [135, с.27]. Відповідно до існуючих 

теоретичних розробок та емпіричних досліджень вплив позитивного шоку 

попиту викликає зростання випуску та зайнятості, що в подальшому призводить 

до збільшення імпорту та відповідно зменшення чистого експорту. Тому, на 

нашу думку, оскільки вплив шоку має суперечливий характер для його 

дослідження не варто накладати обмеження на відгуки валового національного 

доходу. 

Вплив шоку пропозиції, за свідченням Е.Прасада [366, с.589], має менший 

вплив на торговий баланс, а так і на національний доход, ніж інші 

макроекономічні шоки, незважаючи на перманентний вплив на «рівні відносного 

випуску та реального обмінного курсу». У роботі [138, с.27] шок пропозиції 

трактується, як такий, що призводить до «персистентного впливу на випуск» та 

викликає зміну цін на товари, якими не торгують. 

Відповідно до [395, с.591] номінальний (монетарний) шок в 

довгостроковій перспективі не має впливу на такі показники як випуск, реальний 

обмінний курс та торговий баланс. Однак, на нашу думку, цікавим залишається 

з’ясування ролі номінального шоку у поясненні варіації економічного зростання 
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як зміни валового національного доходу на одну особу, приймаючи до уваги 

вплив реальної девальвації, та при цьому обмежуючи вплив шоку на фактори 

виробництва. 

Відповідно до ефекту Харбергера-Лаурсена-Метцлера позитивний шок 

умов торгівлі сприяє зростанню реального доходу та відповідно і поточного 

рахунку через канал заощаджень, однак даний зв'язок має суперечливий характер 

та залежить від тривалості дії шоку. При цьому, як зазначено у [135, с.28] 

«позитивний шок умов торгівлі означає зростання змінної умов торгівлі». 

В дослідженні робиться припущення, що в довгостроковому періоді 

макроекономічні коливання не здійснюють вплив на обсяг робочої сили, окрім 

шоку пропозиції. Вплив цього шоку на фактори виробництва ми не обмежуємо, 

припускаючи їх значні коливання (наприклад, деструктивний та «довгограючий» 

вплив нафтових шоків в 70-80-х рр. ХХ ст. на економіки світу) та враховуючи 

той факт, що досліджувані відкриті економіки в структурі експорту мають 

значний відсоток продукції проміжного виробництва. 

Панельна векторна модель авторегресії у приведеній формі була оцінена з 

константою та чотирма лагами, кількість яких визначено на основі застосування 

інформаційних критеріїв (Додаток Е, табл.Е.9, табл.Е.10). Отримана модель 

векторної авторегресії задовольняє умові стабільності, про що свідчить 

неперебільшення одиниці (по модулю) оберненими коренями 

характеристичного авторегресійного полінома (Додаток Е, табл.Е.11). Після 

цього на довгострокові мультиплікатори моделі були накладені ідентифікуючі 

обмеження, залишаючи короткострокову поведінку необмеженою (Додаток Е, 

табл.Е.12), завдяки чому було визначено ефект від дії кожного окремого шоку на 

змінні моделі: 
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де hgfedcba ,,,,,,,  - важелі, властиві структурним шокам.  

Відгуки змінних моделі на змодельовані макроекономічні шоки 

відображено на рис.3.1. 
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Рис.3.1. Графіки функцій реакції на імпульси змінних панельної 

структурної векторної моделі авторегресії 

Джерело: розроблено автором 

 

Так, за результатами розрахунків шок попиту провокує слабкий 

позитивний миттєвий відгук з боку національного доходу та робочої сили, 

значний стрибок темпу зростання основного капіталу та негативний відгук – з 

боку індексу умов торгівлі. В подальшому це призводить до поступового 

зменшення темпу зростання національного доходу, що можливо завдяки 



198 

 

зростанню імпорту, в результаті чого відбувається суттєве погіршення торгового 

балансу. Звертає на увагу той факт, що темп зростання основного капіталу реагує 

сильніше за робочу силу на дію шоку попиту. В довгостроковій перспективі 

ефект від дії шоку прямує до нуля. 

В результаті дії шоку пропозиції відбувається миттєве зменшення 

національного доходу та індексу умов торгівлі, суттєве зростання зайнятості та 

незначне - основного капіталу. В сировинних країнах позитивний шок 

пропозиції (насамперед, відкриття нових родовищ природних ресурсів) може 

призводити до зниження реального валютного курсу (здорожчання валюти), а 

відтак і до зниження конкурентоспроможності (так звана «голландська 

хвороба») та уповільнення приросту доходу. Водночас у випадку позитивного 

шоку пропозиції експортери для підвищення конкурентоспроможності своєї 

продукції на зовнішніх ринках можуть знижувати ціни, що в результаті викличе 

зниження індексу умов торгівлі. Номінальний шок, який розглядається як 

монетарна експансія, мав за результат зростання приросту національного доходу 

та факторів виробництва. Водночас його миттєвий вплив на індекс умов торгівлі 

мав негативний характер, що кореспондується з результатом, отриманим у праці 

[135, с.32], автори якої пов’язують його з тим фактом, що товаровиробники 

менше вдаються до корегування цін з метою підвищення 

конкурентоспроможності своєї продукції.  

В короткостроковому періоді дія шоку умов торгівлі справляє позитивний 

вплив як на зміну національного доходу на одну особу, так і на зміну індексу 

умов торгівлі, який нівелюється в майбутньому. Цей результат свідчить про 

тимчасовий характер ефекту Харбергера-Лаурсена-Метцлера, тобто тимчасовий 

вплив умов торгівлі на національний доход, що має наслідком скорочення рівня 

заощаджень та, відповідно, і рахунку поточних операцій платіжного балансу. 

Для визначення відносної важливості економічних шоків у варіації темпу 

зростання валового національного доходу на одну особу було здійснено 

декомпозицію дисперсії похибки прогнозу цієї змінної (табл.3.1; Додаток Е, 

табл.Е.13). 
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Таблиця 3.1 

Декомпозиція дисперсії похибки прогнозу темпу зростання валового 

національного доходу на одну особу 

Період 
Шок 

попиту 

Номіналь-

ний шок 

Шок 

пропозиції  

Шок умов 

торгівлі 

 1 33.39765  5.046950  57.06123  4.494172 

 2 26.57162  10.85473  44.58872  17.98493 

 3 23.99749  10.76048  44.82344  20.41860 

 4 23.65908  11.59300  44.86587  19.88205 

 5 21.90754  17.99713  36.87386  23.22147 

 6 25.85539  16.40161  36.60019  21.14280 

 7 24.98077  17.56665  35.48640  21.96618 

 8 23.72955  17.58386  34.44710  24.23949 

 9 23.12913  17.65508  34.54429  24.67149 

 10 22.75725  18.68768  34.37747  24.17760 

…     

 15 23.25245  18.15936  35.33746  23.25072 

…     

 20 22.31214  18.48559  35.17645  24.02582 

 Джерело: розроблено автором 

 

Як видно з таблиці 3.1, майже 60% варіативності темпу зростання валового 

національного доходу на одну особу пояснюється дією шоку умов торгівлі та 

шоку пропозиції. Вклад шоку умов торгівлі з 4% у першому періоді збільшується 

до 24% у восьмому періоді, а значимість шоку пропозиції спадає з 57% у 

першому періоді до близько 35% у сьомому. В той же час значимість шоку 

попиту варіює від близько 33% до 22%. Найменший вплив справляє номінальний 

шок, який зростає з часом від 5% до приблизно 18%. 

Таким чином, відповідно до отриманих результатів за моделлю 

пришвидшення темпу зростання валового національного доходу на одну особу у 

країнах з відкритою економікою, основна частка експорту та імпорту яких 

складає продукцію з низьким ступенем переробки, спричинене шоком попиту та 

номінальним шоком, уповільнення – позитивним шоком пропозиції. 
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Волатильність темпу зростання валового національного доходу пояснюється в 

основному шоками умов торгівлі та пропозиції. 

 

 

3.2. Моделювання впливу шоків умов торгівлі на економічне зростання в 

Україні 

 

В контексті дослідження торгового каналу передачі зовнішніх збурень 

представляється актуальним емпіричне дослідження впливу умов торгівлі на 

економічне зростання в Україні, беручи до уваги надмірну відкритість нашої 

економіки та залежність від кон’юнктури на сировинних ринках, оскільки одним 

з найсуттєвіших факторів спаду економіки України вважають погіршення умов 

торгівлі внаслідок поганої цінової кон’юнктури на товари вітчизняного 

експорту, насамперед на металопрокат та аграрну продукцію.  

Питання дослідження впливу умов торгівлі на економічне зростання країн, 

їх доход та стан рахунку поточних операцій й, зокрема, торгового балансу 

знайшли відображення в низці праць закордонних та вітчизняних вчених. Так, 

необхідно відзначити роботи таких науковців, як В.Абдул, Р.Барро, О.Бланшар, 

М.Бліні, Х.Боукез, Дж.Вільямсон, Д.Гріневей, Р.Дункан, С.Едвардс, Я.Жаліло, 

Т.Кано, П.Кешін, С.Лаурсен, Дж.МакДермотт, Л.Метцлер, П.Мішталь, 

С.Ніколайчук, М.Обстфельд, Г.Отто, Д.Покришка, А.Разін, Дж.Сакс, Л.Свенсон, 

Т.Дж.Сід, В.Тзен, Т.Тищук, С.Дж.Турновскі, Е.Хаддасс, С.Хаморі, А.Харбергер, 

Н.Шаповаленко та багатьох інших. 

В рамках дослідження впливу умов торгівлі на економічне зростання 

країни неможливо не згадати так званий ефект Харбергера-Лаурсена-Метцлера, 

відповідно до якого погіршення умов торгівлі призводить до падіння реального 

доходу, заощаджень та, відповідно, і поточного рахунку. При цьому вплив умов 

торгівлі на поточний рахунок може бути неоднозначним внаслідок ефектів 

доходу та заміщення. Так, у разі домінування ефекту доходу погіршення умов 

торгівлі викликає зменшення рахунку поточних операцій платіжного балансу. За 

умови переважання ж ефекту заміщення матиме місце поліпшення поточного 
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рахунку. Хоча М.Обстфельд в подальшому отримав протилежний результат 

[350, c.15-18]. Свого часу у роботі [379] Дж.Сакс пов’язував ефект Харбергера-

Лаурсена-Метцлера також із тривалістю дії шоку. На його думку, тільки 

тимчасовий позитивний шок умов торгівлі справлятиме додатній вплив на 

поточний рахунок платіжного балансу та реальний доход країни [379, с.230-231]. 

В науковій літературі відзначають також важливість характеру очікувань 

споживачів щодо майбутніх шоків та виду трансмісійного каналу [268, с.16-17]. 

Що стосується підтвердження цієї гіпотези для України, в рамках дослідження 

факторів динаміки поточного рахунку платіжного балансу України емпіричним 

шляхом встановлено, що «довгостроковий ефект шоку на торговий баланс 

залишається додатним, що підтверджує гіпотезу Харбергера-Лаурсена-

Метцлера, а також той факт, що вплив умов торгівлі на торговий баланс в Україні 

в основному відбувається через канал доходу, а не канал заміщення» [135, с.35]. 

Враховуючи той факт, що шоки умов торгівлі впливають на темп 

зростання країни та її доход через рахунок поточних операцій платіжного 

балансу в контексті зовнішньої стійкості економіки України доцільно розглянути 

також вплив зазначених шоків і на стан поточного рахунку. Особливо це 

актуально в тому плані, що одним з основних критеріїв зовнішньої нестійкості 

вважається поєднання значного дефіциту поточного рахунку, зростання 

реального валютного курсу та втрати конкурентоспроможності країни, що в 

кінцевому випадку призводить до падіння її доходів, а відтак і до зменшення 

темпів економічного зростання [279, с.5]. 

Таким чином, метою даного дослідження виступає емпіричне дослідження 

впливу позитивних шоків умов торгівлі (перманентних та тимчасових) та 

волатильності індексів умов торгівлі на темпи зростання рахунку поточних 

операцій платіжного балансу та валового внутрішнього продукту в Україні [36]. 

В даному дослідженні в якості показників, що найкраще підходять для 

аналізу зовнішньоторговельних тенденцій та характеризують виграш або втрату 

країни в результаті зміни ціни або кількості товарів, що експортуються та 
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імпортуються, у поточному періоді у порівнянні з базисним, використовуються 

кількісний та ціновий індекси умов торгівлі.  

Відповідно до [160] цінові умови торгівлі визначаються як відношення 

зведеного індексу середньої ціни експорту за поточний період у порівнянні з 

базисним періодом до зведеного індексу середньої ціни імпорту за поточний 

період у порівнянні з базисним. В свою чергу кількісні умови торгівлі 

дорівнюють відношенню індексу фізичного обсягу експорту за поточний період 

у порівнянні з базисним періодом до індексу фізичного обсягу імпорту за 

поточний період у порівнянні з базисним. 

Відокремлення перманентної та тимчасової складових цих індексів 

здійснювалося за допомогою фільтру Ходріка-Прескотта. При цьому всі змінні, 

використані в дослідженні, попередньо були сезонно скориговані. 

Для визначення впливу волатильності індексів умов торгівлі на темпи 

зростання поточного рахунку та валового внутрішнього продукту в якості міри 

волатильності цих індексів застосовувалася умовна міра мінливості, отримана на 

основі застосування моделі GARCH (1,1). Результати оцінювання засвідчили 

стаціонарність побудованої моделі, на що вказує неперебільшення сумою ARCH 

та GARCH коефіцієнтів одиниці в обох моделях (0.387 та 0.576 для першої 

моделі, -0.205 та 1.117 – для другої). При чому близькість до одиниці зазначеної 

суми коефіцієнтів свідчить також і про достатню стійкість шоків волатильності. 

Результати перевірки наявності одиничного кореня за допомогою 

розширеного критерію Дікі-Фуллера засвідчили стаціонарність (інтегрованість 

нульового порядку) майже всіх змінних, крім темпу зростання валового 

внутрішнього продукту у % та волатильностей цінового і кількісного індексів 

умов торгівлі, які є інтегрованими першого порядку (табл.3.2).  

Подальший аналіз причинно-наслідкового зв’язку за Гренджером вказав на 

те, що ціновий та кількісний індекси умов торгівлі, перманентна складова 

цінового й кількісного індексів та тимчасова складова кількісного індексу умов 

торгівлі сприяють поясненню темпу зростання валового внутрішнього продукту. 

Водночас перманентна складова кількісного індексу умов торгівлі, тимчасовий 
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компонент цінового індексу умов торгівлі та прирости волатильностей цінового 

та кількісного індексів умов торгівлі не сприяють прогнозуванню темпу 

зростання валового внутрішнього продукту, тому в подальшому ці змінні було 

виключено з розгляду. 

Таблиця 3.2 

Результати перевірки змінних моделей на стаціонарність  

Змінна Позначення 

Поря-

док 

інтег-

рації 

Темп зростання рахунку поточних операцій 

платіжного балансу у %, сезонно 

скоригований 

ca_sa I(0) 

Темп зростання (зміна обсягу) валового 

внутрішнього продукту у %, сезонно 

скоригований 

gdp_sa I(1) 

Ціновий індекс умов торгівлі у %, сезонно 

скоригований 
tot_price_sa I(0) 

Кількісний індекс умов торгівлі у %, сезонно 

скоригований 
tot_quantity_sa I(0) 

Перманентна складова цінового індексу умов 

торгівлі, сезонно скоригована 
tot_price_perm_sa I(0) 

Тимчасова складова цінового індексу умов 

торгівлі, сезонно скоригована 
tot_price_temp_sa I(0) 

Перманентна складова кількісного індексу 

умов торгівлі, сезонно скоригована 
tot_quantity_perm_sa I(0) 

Тимчасова складова кількісного індексу умов 

торгівлі, сезонно скоригована 
tot_quantity_temp_sa  I(0) 

Волатильність цінового індексу умов торгівлі tot_price_garch_stdev I(1) 

Волатильність кількісного індексу умов 

торгівлі 

tot_quant_garch_ 

stdev 
I(1) 

Джерело: розроблено автором 

 

Таким чином, в процесі дослідження в залежності від використовуваного 

індексу умов торгівлі було побудовано п’ять векторних моделей авторегресії, 

ендогенними змінними в яких виступили темп зростання рахунку поточних 

операцій платіжного балансу у %, приріст темпу зростання (зміна обсягу) 

валового внутрішнього продукту у %, кількісний та ціновий індекси умов 
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торгівлі, перманентна та тимчасова складові відповідних індексів. Кількість 

лагових змінних визначалася відповідно до значень інформаційних критеріїв 

Акайке, Шварца та Ханнана-Квіна.  

Модель з урахуванням кількісного індексу умов торгівлі має вигляд: 
 

tttttt YAYAYAYAAY 14,1143,1132,1121,111101   ,   (3.8) 

де  tttt saGDPsaCAsaquantityTOTY _,_,__1   – вектор ендогенних змінних, 

tsaquantityTOT __  – кількісний індекс умов торгівлі в момент часу t , tsaCA _  – 

темп зростання поточного рахунку в момент часу t , tsaGDP _  –темп зростання 

валового внутрішнього продукту в момент часу t , 10A  – вектор констант, jA1  – 

матриці коефіцієнтів розмірністю 3х3 )4,1( j , t1  – вектор збурень. 

Коментуючи отримані результати (Додаток Ж, табл.Ж.1табл.Ж.3), 

необхідно зазначити, що в результаті шоку кількісного індексу умов торгівлі 

відбувається миттєве підвищення як темпу зростання поточного рахунку, так і 

темпу зростання ВВП, що нівелюється після 7-го кварталу (рис. 3.2).  
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Рис. 3.2. Графіки функцій реакції темпів зростання рахунку поточних 

операцій платіжного балансу (змінна ca_ sa) та валового внутрішнього продукту 

(змінна gdp_sa) на імпульс у кількісному індексі умов торгівлі (змінна 

tot_quantity_sa) 

Джерело: розроблено автором 
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Варіація темпу зростання валового внутрішнього продукту в основному 

обумовлюється коливаннями поточного рахунку (близько 95% у першому 

періоді та біля 75%, починаючи вже з шостого періоду), а коливання кількісного 

індексу умов торгівлі – від майже 0% в першому кварталі до близько 20% у 

десятому періоді. При цьому власними коливаннями пояснюється близько 4% 

волатильності темпу зростання валового внутрішнього продукту, починаючи з 

четвертого кварталу (табл.3.3). 

Таблиця 3.3 

Декомпозиція дисперсії похибки прогнозу для темпу зростання валового 

внутрішнього продукту в моделі з урахуванням кількісного індексу умов 

торгівлі 

 Період tot_quantity_sa ca_sa gdp_sa 

 1  0.342179  94.67746  4.980360 

 2  14.58071  81.10948  4.309806 

 3  15.01102  80.60809  4.380891 

 4  15.88055  79.50314  4.616310 

 5  14.70856  80.58342  4.708020 

 6  19.73539  75.85197  4.412642 

 7  19.70150  75.89997  4.398535 

 8  19.50225  75.91125  4.586501 

 9  19.97349  75.61196  4.414549 

 10  20.13451  75.49428  4.371211 

...    

 15  19.51649  76.07831  4.405195 

…    

 20  19.37847  76.24763  4.373896 

Джерело: розроблено автором 

 

Для моделювання впливу цінового індексу умов торгівлі розроблено 

векторну модель авторегресії: 

tttttt YAYAYAYAAY 24,2243,2232,2221,221202   ,    (3.9) 

де  tttt saGDPsaCAsapriceTOTY _,_,__2   – вектор ендогенних змінних, 

tsapriceTOT __  – ціновий індекс умов торгівлі у момент часу t , 20A  – вектор 
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констант, jA2  – матриці коефіцієнтів розмірністю 3х3 )4,1( j , t2  – вектор 

збурень. 

Результати оцінювання моделі наведено у Додатку Ж (табл.Ж.4 –

табл.Ж.6). В результаті аналізу функцій реакції на імпульси побудованої моделі 

отримано, що шок цінового індексу умов торгівлі призводить до падіння темпів 

зростання поточного рахунку та ВВП та їх стабілізації після 7-го кварталу 

(рис.3.3).  
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Рис.3.3. Графіки функцій реакції темпів зростання рахунку поточних 

операцій платіжного балансу (змінна ca_ sa) та валового внутрішнього продукту 

(змінна gdp_sa) на імпульс у ціновому індексі умов торгівлі (змінна tot_price_sa) 

Джерело: розроблено автором 

 

Проте, слід зауважити, що ціновий індекс умов торгівлі пояснює лише 

близько 52% коливань приросту темпу зростання ВВП, починаючи з 7-ого 

кварталу (табл.3.4). 

Для аналізу впливу перманентної компоненти цінового індексу умов 

торгівлі розроблено таку векторну модель авторегресії: 

tttttt YAYAYAYAAY 34,3343,3332,3321,331303   ,   (3.10) 

де  tttt saGDPsaCAsapermpriceTOTY _,_,___3   – вектор ендогенних змінних, 

sapermpriceTOT ___  – перманентна компонента цінового індексу умов торгівлі, 
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30A  – вектор констант, jA3  – матриці коефіцієнтів розмірністю 3х3 )4,1( j , t3  – 

вектор збурень. 

Таблиця 3.4 

Декомпозиція дисперсії похибки прогнозу для темпу зростання валового 

внутрішнього продукту в моделі з урахуванням цінового індексу умов торгівлі 

 Період ca_sa gdp_sa tot_price_sa 

 1  28.65868  57.89285  13.44847 

 2  42.21435  43.07404  14.71161 

 3  38.19065  31.34495  30.46440 

 4  31.17601  24.68861  44.13538 

 5  29.26780  22.38784  48.34436 

 6  27.63918  21.40218  50.95864 

 7  26.66057  20.69154  52.64789 

 8  27.70499  21.30098  50.99403 

 9  27.79895  21.44093  50.76011 

 10  28.24236  21.57282  50.18482 

…    

 15  27.13058  20.64853  52.22090 

…    

 20  27.01193  20.45027  52.53781 

Джерело: розроблено автором 

 

Результати оцінювання моделі наведено у додатку Ж (табл.Ж.7 – 

табл.Ж.9). Шок у перманентній компоненті цінового індексу викликає падіння 

темпів зростання рахунку поточних операцій та валового внутрішнього продукту 

та їх стабілізацію відповідно після 6-ого та 24-ого кварталу (рис.3.4).  

Водночас варіація приросту темпу зростання валового внутрішнього 

продукту в моделі, що враховує вплив перманентної складової цінового індексу 

умов торгівлі, пояснюється в основному коливаннями перманентної складової 

(табл.3.5).  

 



208 

 

-.08

-.06

-.04

-.02

.00

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Відгук GDP_SA на імпульс TOT_PRICE_PERM_SA

-8

-4

0

4

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Відгук CA_SA на імпульс TOT_PRICE_PERM_SA

 

Рис. 3.4. Графіки функцій реакції темпів зростання рахунку поточних 

операцій платіжного балансу (змінна ca_sa) та валового внутрішнього продукту 

(змінна gdp_sa) на імпульс у перманентній складовій цінового індексу умов 

торгівлі (змінна tot_price_perm_sa) 

Джерело: розроблено автором 

Таблиця 3.5 

Декомпозиція дисперсії похибки прогнозу для темпу зростання валового 

внутрішнього продукту в моделі з перманентною складовою цінового індексу 

умов торгівлі 

Період ca_ sa gdp_ sa tot_price_perm_sa 

 1  1.990537  1.863153  96.14631 

 2  16.01538  2.503060  81.48156 

 3  15.83606  2.505195  81.65875 

 4  17.99584  2.557778  79.44639 

 5  19.94026  2.819191  77.24055 

 6  20.76016  2.942367  76.29747 

 7  20.76796  2.941405  76.29063 

 8  22.42726  2.971574  74.60117 

 9  22.71271  3.039617  74.24767 

 10  22.47507  3.048159  74.47677 

    

 15  23.24736  3.097316  73.65532 

    

 20  23.49838  3.123566  73.37806 

Джерело: розроблено автором 
 

Вплив цінового індексу умов торгівлі в даному випадку взагалі несуттєвий. 
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Тимчасова компоненти цінового індексу умов торгівлі не здійснює вплив 

на темпи зростання валового внутрішнього продукту та поточного рахунку.  

Специфікація моделі, що включає тимчасову складову кількісного індексу 

умов торгівлі, дорівнює: 

tttttt YAYAYAYAAY 44,4443,4432,4421,441404   ,   (3.11) 

де  tttt saGDPsaCAsatempquantityTOTY _,_,___4   – вектор ендогенних змінних, 

satempquantityTOT ___  – тимчасова складова кількісного індексу умов торгівлі 

40A  – вектор констант, jA4  – матриці коефіцієнтів розмірністю 3х3 )4,1( j , t4 – 

вектор збурень. 

Результати оцінювання моделі наведено у додатку Ж (табл.Ж.10–

табл.Ж.12). Вплив шоку тимчасової складової кількісного індексу умов торгівлі 

призводить до незначних змін досліджуваних показників. Так, в результаті дії 

шоку спостерігається поступове підвищення темпів зростання поточного 

рахунку і ВВП, починаючи з 1-ого кварталу, та падіння – з 2-ого. Стабілізація 

показників відбувається після 7-ого кварталу (рис.3.5). 
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Рис. 3.5. Графіки функцій реакції темпів зростання рахунку поточних 

операцій платіжного балансу (змінна ca_sa) та валового внутрішнього продукту 

(змінна gdp_sa) на імпульс у тимчасовій складовій кількісного індексу умов 

торгівлі (змінна tot_quantity_temp_sa) 

Джерело: розроблено автором 

 

В моделі з урахуванням тимчасової складової кількісного індексу умов 

торгівлі варіативність приросту темпу зростання валового внутрішнього 
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продукту зумовлена в основному коливаннями темпу зростання поточного 

рахунку. Значимість тимчасової складової кількісного індексу умов торгівлі не 

перевищує 18% (табл.3.6). 

Таблиця 3.6. 

Декомпозиція дисперсії похибки прогнозу для темпу зростання валового 

внутрішнього продукту в моделі з тимчасовою складовою кількісного індексу 

умов торгівлі 

Період ca_ sa gdp_sa tot_quantity_temp_sa 

 1  92.36762  7.493089  0.139288 

 2  81.10627  6.614028  12.27970 

 3  80.27960  6.344962  13.37544 

 4  78.20147  6.672289  15.12624 

 5  79.80546  7.050676  13.14387 

 6  76.98566  6.560616  16.45372 

 7  76.51260  6.489239  16.99816 

 8  75.55933  6.630477  17.81019 

 9  76.52031  6.513497  16.96619 

 10  77.23421  6.330584  16.43520 

    

 15  78.47460  6.426928  15.09847 

    

 20  78.78789  6.290997  14.92111 

Джерело: розроблено автором 

 

Векторна модель авторегресії з урахуванням перманентної складової 

кількісного індексу умов торгівлі має вигляд: 

ttttt YAYAYAAY 53,5532,5521,551505   ,     (3.12) 

де  tttt saGDPsaCAsapermquantityTOTY _,_,___5   – вектор ендогенних змінних, 

sapermquantityTOT ___  – перманентна складова кількісного індексу умов 

торгівлі, 50A  – вектор констант, jA5  – матриці коефіцієнтів розмірністю 3х3

)3,1( j , t5  – вектор збурень. 

Результати оцінювання моделі наведено у додатку Ж (табл.Ж.13–

табл.Ж.15). За результатами моделювання визначено, що дія перманентного 

шоку кількісного індексу умов торгівлі характеризується збільшенням темпу 



211 

 

зростання рахунку поточних операцій та зменшенням темпу зростання ВВП, їх 

подальшим коливанням та стабілізацією після 24-ого кварталу (рис.3.6).  
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Рис. 3.6. Графіки функцій реакції темпу зростання рахунку поточних 

операцій платіжного балансу (змінна ca_sa) та темпу зростання валового 

внутрішнього продукту (змінна gdp_sa) на імпульс у перманентній складовій 

кількісного індексу умов торгівлі (змінна tot_quantity_perm_sa) 

Джерело: розроблено автором 

 

Варіативність темпу зростання валового внутрішнього продукту у цьому 

випадку зумовлена власними змінами та коливаннями перманентної складової 

кількісного індексу умов торгівлі (табл.3.7). При цьому значимість цих факторів 

складає близько 38-44% та 38-43%.  

В контексті даного дослідження представляється актуальним також в 

якості показника, що характеризує виграш або втрату країни в результаті зміни 

ціни на товари, що експортуються та імпортуються, використати індекс умов 

торгівлі, що розраховується як співвідношення дефляторів експортних та 

імпортних цін. 

Волатильність цього індексу, як і для попередньо використовуваних 

індексів, було визначено на основі стаціонарної моделі GARCH(1,1). 

Модель з урахуванням волатильності індексу умов торгівлі має вигляд: 

tttt YAYAAY 62,6621,661606   ,       (3.13) 
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де  tttt saGDPsaCAsagarchTOTY _,_,__6   – вектор ендогенних змінних, 

tsagarchTOT __  – волатильність індексу умов торгівлі, 60A  – вектор констант, jA6  

– матриці коефіцієнтів розмірністю 3х3 )2,1( j , t6  – вектор збурень. 

Таблиця 3.7 

Декомпозиція дисперсії похибки прогнозу для темпу зростання валового 

внутрішнього продукту в моделі з перманентною складовою кількісного 

індексу умов торгівлі 

Період ca_sa gdp_sa tot_quantity_perm_sa 

 1  17.61828  38.64561  43.73611 

 2  17.08499  44.95882  37.95618 

 3  17.24252  44.93842  37.81906 

 4  19.90188  41.29116  38.80695 

 5  19.82779  41.36279  38.80943 

 6  20.17293  40.63747  39.18960 

 7  20.28468  40.45404  39.26128 

 8  20.21012  40.54618  39.24370 

 9  20.20216  40.46057  39.33727 

 10  20.26865  40.24358  39.48777 

…    

 15  20.32562  40.14265  39.53172 

…    

 20  20.32088  40.11246  39.56666 

Джерело: розроблено автором 

 

Результати оцінювання моделі наведено у додатку Ж 

(табл.Ж.16табл.Ж.18). Коментуючи результати моделювання впливу шоків 

волатильності індексу умов торгівлі на темпи зростання поточного рахунку та 

валового внутрішнього продукту, відзначимо, що у разі позитивного шоку 

волатильності індексу умов торгівлі відбувається миттєве погіршення як темпу 

зростання ВВП так і стану поточного рахунку з їх подальшим покращенням після 

2-го кварталу, що нівелюється протягом 2 років (рис.3.7).  

При цьому волатильність індексу умов торгівлі пояснює від 1 до 4% 

варіативності ВВП України (табл.3.8). 
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Рис.3.7. Графіки функцій реакції темпів зростання рахунку поточних 

операцій платіжного балансу (змінна ca_sa) та валового внутрішнього продукту 

(змінна gdp_sa) на імпульс у волатильності індексу умов торгівлі (змінна 

tot_garch) 

Джерело: розроблено автором 

Таблиця 3.8 

Декомпозиція дисперсії похибки прогнозу для зміни темпу зростання 

валового внутрішнього продукту в моделі, що включає волатильність індексу 

умов торгівлі 

Період tot_garch gdp_sa ca_sa 

 1  1.228855  98.60759  0.163556 

 2  0.620195  98.10902  1.270787 

 3  0.795735  96.81650  2.387764 

 4  1.752171  94.89575  3.352076 

 5  2.752961  93.00072  4.246319 

 6  3.323485  91.88257  4.793945 

 7  3.514988  91.49811  4.986905 

 8  3.529815  91.47571  4.994478 

 9  3.512725  91.51696  4.970315 

 10  3.510977  91.52300  4.966020 

    

 15  3.539539  91.46571  4.994748 

    

 20  3.539741  91.46541  4.994854 

Джерело: розроблено автором 
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Таким чином, отримані результати засвідчили справедливість ефекту 

Харбергера-Лаурсена-Метцлера в Україні лише за результатами моделі із 

урахуванням кількісного індексу умов торгівлі та його тимчасової компоненти. 

Це в певній мірі підтверджує висновок Дж. Сакса про справедливість гіпотези 

Харбергера-Лаурсена-Метцлера у разі дії шоку тимчасового характеру. При 

цьому на варіативність темпу зростання валового внутрішнього продукту в 

Україні помітний вплив здійснює ціновий індекс умов торгівлі, насамперед його 

перманентна складова. Трактуючи отримані результати з позицій економічної 

політики, варто наголосити, що основними витоками зростання валового 

внутрішнього продукту в контексті зовнішньої стійкості мають бути посилення 

конкурентних позицій українських експортерів25, прискорення 

імпортозаміщення (особливо це стосується товарів інвестиційного імпорту) та 

налагодження нових ринків збуту вітчизняних товарів. 

 

3.3. Моделювання чутливості економічного зростання в Україні до 

цінової кон’юнктури на світових аграрних ринках 

 

Протягом 2002-2015 рр. відбувалося значне поглиблення сировинного 

характеру експорту продукції аграрного сектору з України, що є однією з загроз 

продовольчої безпеки національної економіки [177]. Це призвело до того, що 

ситуація на внутрішньому аграрному ринку України почала суттєво залежати 

«від кон’юнктури світового ринку» [142, c.68]. Це при тому, що експерти 

прогнозують «скорочення попиту на вітчизняну експортну продукцію внаслідок 

уповільнення економічної активності у країнах з ринком, що формується, та 

країнах, що розвиваються, насамперед Китаю» [162]. Проте ринки цих країн є 

перспективними для розвитку саме агропромислового комплексу України з 

точки зору швидких темпів зростання населення та відповідно збільшення 

споживання сільськогосподарської продукції. 

                                                           

25 Одним з варіантів підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на 

зовнішніх ринках може виступати і ІРО [8], [187], [188], [193] 
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Розглядаючи питання експорту сільськогосподарської продукції, слід 

зауважити, що, наприклад, за результатами січня-вересня 2015 року експорт 

продукції рослинного походження становив 19,8% від загального експорту 

товарів, жирів та олій тваринного або рослинного походження - 8% [69]. У 2002 

році ці показники, наприклад, складали відповідно 6,24% та 1,91% [69]. Таким 

чином, протягом 2002-2015 рр. відбулося зростання частки цих двох груп у 

загальному експорті у 3,4 рази. Тобто, частка жирів та олій тваринного або 

рослинного походження збільшилася майже у 2 рази, частка продукції 

рослинного походження – більше ніж у 3 рази.  

Частка зернових культур у загальному експорті за 2002-2015 рр. зросла у 

2,7 разів. По виробництву зернових Україна зайняла сьоме місце у світі та була 

другим у світі експортером зернових культур у 2014 році [1, с.4, 16]. Основними 

експортними зерновими культурами в Україні є кукурудза, пшениця та ячмінь. 

Зокрема, за виробництвом кукурудзи у 2014 році Україна посіла п’яте місце у 

світі з часткою 2,89%, за виробництвом пшениці – 9 місце з 3,4% та за 

виробництвом ячменю - 6 місце з 6,71% [1, с.17-19]. Ці культури забезпечили і 

найбільшу валютну виручку за результатами 2014/2015 маркетингового року: 

кукурудза (3,356 млрд.дол.США), пшениця (2,293 млрд.дол.США) та ячмінь (845 

млн.дол.США) [1, с.4, 7]. В цьому аспекті необхідно зазначити, що, незважаючи 

на те, що за останній рік відбулося збільшення експорту зернових культур у 

кількісному вимірі в основному за рахунок знецінення гривні щодо долара США 

та здешевлення фрахту, що в кінцевому випадку сприяло зростанню 

конкурентоспроможності на зовнішніх ринках [66], валютні надходження за 9 

місяців 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого впали.  

За виробництвом олійних культур Україна посідала восьме місце у світі з 

16,3 млн.тонн, зокрема, за виробництвом соняшника – перше місце з часткою 

25,07% [1, с.22, 23]. В той же час за виробництвом соняшникової олії Україна 

була першою у світі з надходженнями від її експорту у розмірі 4,8 млрд.дол.США 

(для порівняння валютні надходження від експорту соняшника склали всього 44 

млн.дол.США) [1, с.4,7]. 
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Тому в контексті дослідження зовнішньої стійкості економіки України 

актуальним вбачається визначення чутливості основних показників 

економічного зростання (наприклад, темпу зростання реального ВВП) до цінової 

кон’юнктури на зовнішніх аграрних ринках, приймаючи до уваги відкритість 

економіки, значну частку цього виду продукції у загальному експорті та 

географічну недиверсифікованість поставок. Оскільки основним каналом, через 

який можлива передача зовнішніх збурень, є рахунок поточних операцій 

платіжного балансу, тому доцільно провести також і дослідження реакції 

поточного рахунку на зовнішні шоки. 

Дослідженню різних аспектів функціонування аграрного сектору 

економіки України присвячені праці багатьох вітчизняних науковців, серед яких 

Лупенко Ю.О., Молдаван Л.В., Осташко Т.О., Русан В.М., Пугачов М.І., Саблук 

П.Т., Шубравська О.В., Кваша С.М., Кваша К.С., Бестужева С.В. та ін.  

Проте, враховуючи високу частку експорту сільськогосподарської 

продукції у загальному експорті товарів з України, недостатню увагу приділено 

питанню кількісного визначення чутливості показників економічного зростання 

вітчизняної економіки від цінової кон’юнктури на зовнішніх аграрних ринках. 

Таким чином, актуальним є визначення чутливості основних показників 

економічного зростання (зокрема, темпу зростання реального ВВП) до цінової 

кон’юнктури на зовнішніх аграрних ринках [14]. 

Перш за все необхідно проаналізувати географічну структуру зовнішньої 

торгівлі у розрізі основної експортної сільськогосподарської продукції 

(соняшникової олії, кукурудзи та пшениці). 

Основними країнами-імпортерами соняшникової олії (товарна група 

1512000000 «Олії соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції, 

рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу» згідно з 

УКТЗЕД) з України за результатами січня-вересня 2015 року є Індія, Китай, Іран, 

Нідерланди та Малайзія (табл. 3.9). При чому частка Індії та Китаю складає 

більше 50%, що свідчить про недиверсифікованість поставок цього продукту.  
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Таблиця 3.9 

Основні країни-імпортери соняшникової олії з України 

Країна Кількість (кг) 
Вартість 

(тис.дол.США) 

Питома вага у 

загальному 

експорті товарної 

групи 

Питома вага у 

валютних 

надходженнях 

Iндiя 913856610,0 692604,8 36,86% 35,95% 

Китай 366144573,3 278360,3 14,77% 14,45% 

Iсламська 

республiка 

Іран 

160409921,0 125768,3 6,47% 6,53% 

Нiдерланди 104314021,7 81015,3 4,21% 4,21% 

Малайзiя 90457315,9 69862,2 3,65% 3,63% 

Джерело: складено та розраховано автором за даними [69] 

 

Зокрема, на країни Азії припадало 73,76% загального експорту 

соняшникової олії або 72,96% валютних надходжень, на країни Європи - 

відповідно 15,87% та 16,31%, на країни Африки – по 8,78% (рис.3.8).  
 

Рис.3.8. Питома вага країн-імпортерів соняшникової олії з України у 

загальному експорті товарної групи 1512000000 «Олії соняшникова, сафлорова 

або бавовняна та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх 

хімічного складу» протягом 2006-2015 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [69] 

Причому частка країн Азії невпинно зростає з 2006 року (від 25,53% до 

73,76%), країн Європи та СНД – спадає (з 52,89% до 16,09% для країн Європи та 
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з 11,58% до 1,35% для країн СНД). Експорт до країни Африки не демонстрував 

чіткого висхідного чи низхідного тренду та складав у середньому 12,61%. 

Для оцінювання взаємовпливу темпів зростання валового внутрішнього 

продукту, рахунку поточних операцій та світової ціни на соняшникову олію 

оцінено векторну авторегресійну модель: 

ttttt ZAZAZAAZ 17,134,121,11101             (3.17) 

де  tttt OILCAGDPZ ,,1   – вектор ендогенних змінних, tGDP  – темп зростання 

валового внутрішнього продукту, tCA  - темп зростання рахунку поточних 

операцій, tOIL  - приріст ціни на соняшникову олію, 0A  – вектор констант, jA  – 

матриці коефіцієнтів )3,1( j , t1  – вектор збурень. Результати оцінювання 

наведено у Додатку З (табл.З.1–табл.З.3). 

Емпіричне дослідження реакції ВВП та поточного рахунку України 

показало, що зміна ціни соняшникової олії на одне середньоквадратичне 

відхилення призводить до підвищення темпу зростання ВВП до 1,2% у другому 

кварталі та сальдо поточного рахунку до 10%, після чого спостерігається 

нівелювання дії цього шоку (рис.3.9, 3.10). 
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Рис.3.9. Графік функції відгуку темпу зростання реального ВВП України 

на позитивне збурення у прирості ціни на соняшникову олію 

Джерело: розроблено автором  
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Рис.3.10. Графік функції відгуку темпу зростання рахунку поточних 

операцій платіжного балансу України на позитивне збурення у прирості ціни на 

соняшникову олію 

Джерело: розроблено автором  

Зростання ціни на олію має довготриваліший вплив на темп зростання ВВП 

ніж на рахунок поточних операцій платіжного балансу України. 

П’ятірка країн імпортерів кукурудзи (товарна група 1005000000 

«Кукурудза» згідно з УКТЗЕД) з України за результатами січня-вересня 2015 

року виглядає наступним чином: Китай, Єгипет, Іспанія, Нідерланди, Республіка 

Корея (табл. 3.10).  

Таблиця 3.10 

Основні країни-імпортери кукурудзи з України 

Країна Кількість (кг) 
Вартість 

(тис.дол.США) 

Питома вага у 

валютних 

надходженнях 

товарної групи 

Питома вага 

у 

загальному 

експорті 

товарної 

групи 

Китай 3139494105,0 542596,0 25,30% 23,56% 

Єгипет 2201492233,0 341910,5 15,94% 16,52% 

Iспанiя 1526577797,0 236136,0 11,01% 11,45% 

Нiдерланди 1143729679,0 184236,4 8,59% 8,58% 

Республiка 

Корея 
952862023,0 149736,2 6,98% 7,15% 

Джерело: складено та розраховано автором за даними [69] 
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Причому, частка двох країн, Китаю та Єгипту, є більшою за 40%. 

Аналіз напрямків експорту кукурудзи за цей період засвідчив, що на країни 

Азії припадає 44,81% загального експорту кукурудзи або 46,16% від валютних 

надходжень, на країни Європи – 33,05% та 32,15% відповідно, на країни Африки 

– 21,78% та 21,03% (рис.3.11). Для порівняння: у 2006 році частка країн Азії у 

загальному експорті кукурудзи складала 31,75% або 29,27% від валютних 

надходжень даної товарної групи, країн СНД – відповідно 28,62% та 33,76%, 

країн Європи – 20,40% та 18,58%, країн Африки – 19,23% та 18,39% (рис.3.11).  

 

Рис.3.11. Питома вага країн-імпортерів кукурудзи з України у загальному 

експорті товарної групи 1005000000 «Кукурудза» протягом 2006-2015рр. 

Джерело: розраховано автором за даними [69] 

 
В географічному розрізі необхідно відмітити лідерство України у 

поставках кукурудзи у Китай (близько 30% експорту українського ячменю також 

приходиться на Піднебесну). 

За результатами п’яти місяців 2015 року українська кукурудза склала 

близько 90% від всього імпорту кукурудзи до Китаю [109]. 

Вплив світової ціни на кукурудзу представлено наступною моделлю з 

константою та одним лагом: 

ttt ZAAZ 21,24202            (3.15) 
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де  tttt CORNDCAGDPZ _,,2   – вектор ендогенних змінних, tCORND _  - приріст 

ціни на кукурудзу, 20A  – вектор констант, 4A  – матриця коефіцієнтів, t2  – вектор 

збурень. Результати оцінювання наведено у Додатку З (табл.З.4–табл.З.6). 

Дослідження чутливості темпу зростання реального ВВП України до 

зростання ціни на кукурудзу на одне середньоквадратичне відхилення показало, 

що в результаті дії цього шоку відбувається зростання ВВП до 0,9% у третьому 

кварталі, після цього - поступове затухання (рис.3.12). 
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Рис.3.12. Графік функції відгуку темпу зростання реального ВВП України 

на позитивне збурення у прирості ціни на кукурудзу 

Джерело: розроблено автором  
 

Відчутною також є реакція поточного рахунку України на підвищення ціни 

на кукурудзу (рис.3.13). Так, у першому періоді після дії шоку сальдо поточного 

рахунку зросло на 11%, після чого відбувалася поступова стабілізація. 
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Рис. 3.13. Графік функції відгуку темпу зростання рахунку поточних 

операцій платіжного балансу України на позитивне збурення у прирості ціни на 

кукурудзу 

Джерело: розроблено автором  
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Найбільшим імпортером товарної групи 1001000000 «Пшениця і суміш 

пшениці та жита (меслин)» згідно з УКТЗЕД за результатами січня-вересня 2015 

року був Єгипет (табл.3.11). 

Таблиця 3.11 

Основні країни-імпортери пшениці з України 

Країна Кількість (кг) 
Вартість 

(тис.дол.США) 

Питома вага у 

валютних 

надходженнях 

товарної групи 

Питома вага у 

загальному 

експорті 

товарної 

групи 

Єгипет                                                                                               899796791,0 164831,7 16,46% 16,07% 

Iталiя                                                                                               466468526,0 83814,2 8,37% 8,33% 

Таїланд                                                                                              433106420,0 67607,2 6,75% 7,74% 

Iзраїль                                                                                              367933792,0 62145,5 6,21% 6,57% 

Iспанiя           356201010,0 57176,5 5,71% 6,36% 

Джерело: складено та розраховано автором за даними [69] 
 

 Водночас частка країн Азії у загальному експорті пшениці складала 

44,15% або 42,62% від валютних надходжень по даній групі, країн Африки - 

відповідно 35,29% та 36,70%, країн Європи – 17,56% та 17,47% (рис.3.14). 

 

Рис.3.14. Питома вага країн-імпортерів пшениці з України у загальному 

експорті 1001000000 «Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)» протягом 

2006-2015 рр. 

Джерело: розраховано автором за даними [69] 
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Однак, необхідно зауважити, що переважну частку експорту пшениці 

українського походження складає фураж, який використовується у тваринництві 

[66].  

Тверда пшениця (товарна група 1001100000 «Пшениця тверда») за даними 

Державної служби статистики України у досліджувані періоди експортувалося у 

незначних обсягах. Так, у 2006 році вона постачалася до Білорусі, Шрі-Ланки, 

Молдови (всього експортовано 3075702 кг на 450,17 тис.дол.). У 2010 експорт 

твердої пшениці здійснювався тільки до Росії (експортовано тільки 438,8 кг на 

0,3 тис.дол.). Протягом січня-вересня 2015 року експорт твердої пшениці не 

здійснювався. 

Векторну модель авторегресії, що відображає взаємовплив темпів 

зростання валового внутрішнього продукту, сальдо рахунку поточних операцій 

та приросту ціни на пшеницю, представлено у вигляді:  

ttttttt ZAZAZAZAZAAZ 35,694,583,472,361,35303         (3.16) 

де  tttt WHEATDCAGDPZ _,,3   – вектор ендогенних змінних, tWHEATD _  – приріст 

ціни на пшеницю, 30A  – вектор констант, jA  – матриці коефіцієнтів )9,5( j , 

t3 – вектор збурень. Результати оцінювання наведено у Додатку З (табл.З.7–

табл.З.9). 

Змодельована реакція темпів зростання ВВП та поточного рахунку на 

зміну ціни на пшеницю є значною проте меншою ніж у випадку підвищення ціни 

на кукурудзу (рис.3.15), (рис.3.16).  
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Рис.3.15. Графік функції відгуку темпу зростання реального ВВП України 

на позитивне збурення у прирості ціни на пшеницю 

Джерело: розроблено автором 
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Рис. 3.16. Графік функції відгуку темпу зростання рахунку поточних 

операцій платіжного балансу України на позитивне збурення у прирості ціни на 

пшеницю 

Джерело: розроблено автором  

 

Так, в результаті зростання ціни на пшеницю на одне середньоквадратичне 

відхилення максимальне підвищення темпу зростання реального ВВП України 

складає 0,38% у третьому періоді, а максимальне зростання сальдо рахунку 

поточних операцій – 6,4% у другому періоді. 

Таким чином, аналіз статистичної інформації щодо експорту аграрної 

продукції підтверджує поглиблення його сировинної спрямованості та 

залежність від цінової кон’юнктури на зовнішніх ринках. Так, основними 

ринками збуту сільськогосподарської продукції України є ринки країн з 

економіками, що розвиваються та формуються, зокрема країни Азії (насамперед, 

Китай та Індія) та Північної Африки (Єгипет); в меншій мірі - країни Європи 

(насамперед, Іспанія, Італія та Нідерланди). Вітчизняний аграрний експорт 

можна вважати недиверсифікованим, оскільки значні частки експорту тієї чи 

іншої продукції припадають на одну-дві країни (як, наприклад, у випадку з 

соняшниковою олією).  

Емпірична перевірка чутливості темпу зростання реального ВВП України 

та сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу до світових цін на 

експортовану аграрну продукцію засвідчила суттєву залежність національної 

економіки від цінової кон’юнктури на світових аграрних ринках.  
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Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що значна залежність 

вітчизняної економіки від цінової кон’юнктури на зовнішніх аграрних ринках 

призводить до вкрай негативних наслідків. Наприклад, у періоди падіння цін на 

продукцію АПК валютна виручка від її експорту зменшувалася (навіть за умови 

нарощування експорту), що створювало підстави для намагання стимулювати 

зростання цих надходжень за рахунок девальвації національної грошової 

одиниці. Проте, необхідною умовою нарощування доходу від експорту аграрної 

продукції має бути підвищення врожайності сільськогосподарських культур, яка 

є набагато меншою за врожайність у провідних країнах світу (по деяким 

культурам навіть у 2-3 рази), та в унісон з результатами, отриманими у [36, с.7], – 

пошук нових ринків збуту для української аграрної продукції. 

 

 

3.4. Емпіричне дослідження впливу цінової кон’юнктури на 

світовому ринку металопродукції на економічне зростання в Україні 

 

Україна є малою відкритою сировинною економікою, яка характеризується 

значною уразливістю до зовнішньоекономічних збурень. Зокрема, у 1992 році 

відношення експорту товарів та послуг до номінального ВВП в Україні 

становило 23,98%, у 2014 році цей показник вже складав 49,15%, тобто за 22 роки 

відбулося зростання цього показника у 2,04 рази. Аналогічна ситуація 

спостерігалася і по імпорту: у 1992 році відношення імпорту до ВВП становило 

22%, у 2014 - 53,2%. За даними Державної служби статистики України за 

результатами січня-серпня 2015 року експорт продукції сировинного характеру 

склав близько 59% від загального експорту [69]. Для порівняння: у 2002 році він 

становив 50,54% (офіційні статистичні дані за 1991-2001 рр. на сайті Державної 

служби статистики відсутні). При цьому у січні-серпні 2015 року частка експорту 

недорогоцінних металів та виробів з них в загальному експорті склала 27% 

(зокрема експорт чорних металів – 23,1%), зернових культур – 14,6%, жирів та 

олій тваринного або рослинного походження – 8,14%. У 2002 році частка 

експорту недорогоцінних металів та виробів з них в загальному експорті 
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становила 39,68% (експорт чорних металів – 29,89%), зернових культур – 5,56%, 

жирів та олій тваринного або рослинного походження – 1,91% (більш ранні дані 

також відсутні у відкритому доступі). Ці цифри засвідчують все більшу 

відкритість української економіки, її експортну орієнтацію та посилення його 

сировинного характеру. 

В свою чергу значна відкритість економіки призводить до підвищення її 

чутливості до подій у світовому економічному просторі, що не завжди має 

позитивні наслідки. Зокрема, негативний ефект від надмірної уразливості до 

зовнішніх чинників яскраво продемонструвала світова фінансова криза 2007-

2009 рр. Її вплив на економіку України був колосальним. Падіння темпу 

зростання реального ВВП України у 2009 році, за даними [413, с.172] склало 

15,1%; щорічний темп зростання споживчих цін у 2008 р. дорівнював 25,2%, у 

2009р. - 15,9% [413, с.177]. Сальдо поточного рахунку у 2008 р. склало -6,8% від 

ВВП, у 2009 р. – вже -1,4% [413, с.187], що пов’язане з падінням імпорту майже 

у два рази. Девальвація гривні протягом цього періоду склала майже 54%. Однак 

за умови «експортоорієнтованої моделі економічного зростання» та падіння 

попиту на вітчизняну продукцію на зовнішніх ринках девальвація національної 

грошової одиниці (гривні) не призвела до бажаних результатів та «негативний 

ефект скорочення експорту ... виявився домінуючим щодо негативного впливу 

на загальну економічну динаміку» [78]. Основними чинниками, що призвели до 

подальшого поглиблення руйнівного впливу світової кризи на економіку 

України після хвилі падінь фондових ринків у світі, вважають складнощі із 

доступом до зовнішніх фінансових ресурсів (в цьому аспекті варто згадати так 

звані «раптові зупинки» потоків капіталу), відплив капіталу з країни, падіння 

попиту на ринках традиційного українського експорту та зростання 

песимістичних настроїв «гравців» вітчизняного ринку [78]. Тому, на нашу думку, 

для визначення трендів економічного зростання в Україні в першу чергу 

необхідно окреслити його основні системоутворюючі чинники [21]. 

В контексті дослідження проблем відкритості національної економіки 

неможливо не відмітити праці таких українських науковців як О.Бадрак, 
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В.Базилевич, О.Власюк, А.Гальчинський, О.Кремень, Ю.Пахомов, О.Рогач, 

В.Сіденко, А.Філіпенко, Л.Шостак, О.Шнирков та інших. 

Проте, малодослідженим залишається питання емпіричного дослідження 

залежності економічного зростання в Україні від кон’юнктури на сировинних 

ринках світу, зокрема цінової кон’юнктури на світовому ринку металу [19]. 

Періоди підвищення цін на сировину у світі завжди характеризувалися 

пришвидшенням темпів зростання реального ВВП України і навпаки (рис.3.17).  

Протягом 2002-2008 рр. ці темпи були навіть значно вищими за світові. 

Так, середній темп зростання в Україні за цей період становив 6,74%, у світі – 

3,85%. 

Рис.3.17. Динаміка темпів зростання реального ВВП України і світу та 

індексів світових цін на сировинні товари та метал у 2002-2014 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [300] 

  

Зменшення попиту на метал й іншу сировину та падіння цін на них 

внаслідок світової фінансової кризи у 2009 році супроводжувалося стрімким 

зниженням темпу зростання реального ВВП України, а зростання цін у 2010-

2011 рр. навпаки спровокувало пожвавлення економічної активності, що мало 
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наслідком зростання реального ВВП на 4,15% та 5,19% України відповідно. В 

свою чергу подальше зниження світових цін на сировину (з 2012 року), 

насамперед, це стосується цін на метал, супроводжувалося суттєвим падінням 

вітчизняної економіки. Якщо у 2012 році зростання реального ВВП ще складало 

0,31%, у 2013 році вже було зафіксовано його падіння на рівні 0,04%, у 2014 році - 

6,8% [409, c.172]. Треба зазначити, що поряд з цим спостерігалося і зменшення 

темпу економічного зростання в світі (середній темп зростання реального ВВП 

світу за період з 2012 по 2014 рр. становив 2,95%). 

Тому можна припустити, що підвищення світової ціни на сировину, 

зокрема, метал, є одним з основних чинників економічного зростання в Україні, 

що кореспондується з результатами, наведеними у [175, c.13]. 

Так, протягом 2013-2015 рр. Україна займала 10 місце серед країн світу – 

виробників нерафінованої сталі. Динаміку виплавки нерафінованої сталі в 

Україні протягом 1992-2015 рр. наведено на рис.3.18. 

 
Рис.3.18. Виробництво сталі в Україні протягом 1992-2015 рр. (тис.тон) 

Джерело: розроблено автором за даними [415] 

 

Мінімальне значення цього показника було зафіксовано у 1995 році зі 

значенням 22309 тис.тон, максимальне – у 2007 році на рівні 42830 тис.тон. У 
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2015 році було виплавлено 22933 тис.тон сталі, що навіть менше за показник 

кризового 2009 року – 29855 тис.тон. 

Причому, частка України у загальносвітовому виробництві сталі також 

невпинно спадає. У 1992 році вона складала 5,8%, у 2004 році - 3,65%, за січень-

вересень 2015 року – 1,41% (рис.3.18). Тобто, за 23 роки відбулося скорочення 

частки України більше ніж у 4 рази.  

Найбільшими виробниками сталі в Україні у 2014 році були корпорації 

«Метінвест» (33 місце в рейтингу провідних компаній світу), «ІСД» та 

«Запоріжсталь» (рис.3.19) з частками відповідно 41,16%, 22,18% та 14,58% 

(розраховано автором за даними [404]). У 2015 році «Метінвест» посідав вже 40 

місце у загальносвітовому рейтингу, «ІСД» - 65 місце. Їх частки склали 

відповідно 42,09% та 20,94%.  

  

Рис.3.19. Обсяги виробництва сталі у млн.тон та питома вага вітчизняних 

виробників сталі у загальному виробництві сталі в Україні у 2014 році 

Джерело: розроблено автором за даними [415] 

 

Для виробництва товарів кінцевого використання у 2014 році в Україні 

було використано тільки 4,3 млн. тон сталі, що складає 95 кг в розрахунку на 

одну особу. За даними [416, с.16-17], менше України в абсолютному вираженні 

споживають Австрія, Нідерланди, Румунія, Швеція, Венесуела. Проте, 

споживання в розрахунку на одну особу у цих країнах (окрім Венесуели з 
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показником 62,8 кг вироблених товарів кінцевого використання із сталі на одну 

особу) значно більші за українські показники. 

Для дослідження реакції темпу зростання реального ВВП України на 

позитивне збурення в індексі світових цін на метал в одне середньоквадратичне 

відхилення було побудовано векторну модель авторегресії, порядок якої 

визначено на основі інформаційних критеріїв Акайке та Ханнана-Квіна.  

Для дослідження взаємовпливу темпів зростання валового внутрішнього 

продукту, рахунку поточних операцій та приросту ціни на метал запропоновано 

таку модель: 

ttt XCCX 11,11101                 (3.17) 

де  tttt METALDPCCAPCGDPX _,_,_1   – вектор ендогенних змінних, tPCGDP _  – 

темп зростання валового внутрішнього продукту, tPCCA _  – темп зростання 

сальдо рахунку поточних операцій, tMETALD _  - приріст ціни на метал, 10С  – 

вектор констант, 1С  – матриця коефіцієнтів, t1  – вектор збурень. Результати 

оцінювання наведено у Додатку К (табл.К.1–табл.К.3).  

За результатами розрахунків дія зазначеного шоку провокує підвищення 

темпу зростання реального ВВП на 1,16% в першому кварталі та на 1,23% в 

другому кварталі. В наступних періодах ефект від дії шоку зменшується та 

повністю нівелюється в шостому кварталі (рис.3.20).  
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 Рис.3.20. Графік функції відгуку темпу зростання реального ВВП України 

на збурення у прирості ціни на метал 

Джерело: розроблено автором  
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Причому за результатами дослідження коливання темпу зростання 

реального ВВП України на 42% пояснюється коливаннями світових цін на метал, 

що засвідчує значну залежність вітчизняної економіки від кон’юнктури на 

світовому ринку металопродукції.  

Таким чином, можна зробити висновок, що вплив світових цін на метал на 

зростання реального ВВП України є суттєвим, проте має короткостроковий 

ефект та характеризується швидкою реакцією вітчизняної економіки на зміни цін 

на метал у світі. 

Водночас реакція рахунку поточних операцій на збурення у світових цінах 

на метал не є такою однозначною: якщо протягом перших двох кварталів 

відбувається зменшення темпу зростання його сальдо (падіння на 121%), то в 

наступних періодах відбувається його підвищення (до 141% у четвертому 

кварталі) та подальше коливання з наступною стабілізацією в довгостроковій 

перспективі (рис.3.21).  
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Рис.3.21. Графік функції відгуку темпу зростання рахунку поточних 

операцій України на приріст ціни на метал 

Джерело: розроблено автором  

  

Отримані результати підтверджуються реальними даними, оскільки 

періоди зростання індексу світових цін на метал супроводжуються зростанням 

індексу реального ВВП України та погіршенням сальдо рахунку поточних 

операцій платіжного балансу України і навпаки (рис.3.22). 
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Рис.3.22. Динаміка індексу світових цін на метал та основних 

макроекономічних показників в Україні протягом 2005-2014 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [300] 

  

Вплив індексу цін на сировину представлено векторною моделлю 

авторегресії з константою та двома лагами: 

tttt XCXCCX 22,231,22202               (3.18) 

де  tttt RAWINDEXPCCAPCGDPX _,_,_1   – вектор ендогенних змінних, 

tPCGDP _  – темп зростання валового внутрішнього продукту, tPCCA _  – темп 

зростання сальдо рахунку поточних операцій, tRAWINDEX _  – індекс цін на 

сировину, 20С  – вектор констант, 32 , СС  – матриці коефіцієнтів, t2  – вектор 

збурень. Результати оцінювання наведено у Додатку К (табл.К.4–табл.К.6). 

Визначаючи залежність економіки України в цілому від цінової 

кон’юнктури на сировинних ринках в світі, на основі результатів моделювання 

можна констатувати, що внаслідок дії шоку в одне середньоквадратичне 

відхилення у світових цінах на сировину темп зростання реального ВВП України 

підвищується на 1,11% в першому періоді, на 1,47% - в другому, після чого 

спостерігається його стрімке падіння (рис.3.23). 

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

0

20

40

60

80

100

120

140

Сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу України, у % від ВВП (права шкала)

Індекс світових цін на метал (2010=100)

Індекс реального ВВП України (2010=100)

Індекс промислового виробництва в Україні (2010=100)



233 

 

Коливаннями світових цін на сировину пояснюється тільки до 28,5% 

коливань темпу росту реального ВВП України. 
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Рис.3.23. Графік функції відгуку темпу зростання реального ВВП України 

на позитивне збурення в індексі світових цін на сировину 

Джерело: розроблено автором  
 

 Рахунок поточних операцій платіжного балансу демонструє подібну 

реакцію у відповідь на збурення у індексі світових цін на сировину у порівнянні 

зі збуреннями у цінах на метал (рис.3.24). Так, у другому кварталі відбувається 

падіння темпу росту сальдо рахунку поточних операцій на 162%, а в четвертому – 

зростання на 253%. В наступних періодах спостерігається поступове наближення 

до стану рівноваги. Також необхідно зазначити, що ефект від дії цього шоку на 

зростання сальдо рахунку поточних операцій (як і у випадку позитивного 

збурення індексу цін на метал) має довгостроковий характер. 
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Рис.3.24. Графік функції відгуку темпу зростання сальдо рахунку поточних 

операцій платіжного балансу України на позитивне збурення у світових цінах на 

сировину 

Джерело: розроблено автором  
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Водночас постає питання щодо впливу основних гравців світового ринку 

металопродукції на його кон’юнктуру. Найбільшим виробником та споживачем 

металопродукції у світі на даний момент є Китай (табл. 3.12). За свідченням 

багатьох науковців, попит та ціна на метал у світі багато в чому визначається 

соціально-економічним розвитку у Китаї.  

Таблиця 3.12 

Основні країни – виробники та споживачі нерафінованої сталі у 2015 році  

№ 

п/п 

Виробники Споживачі 

1.  Китай (803,8 млн.тон) Китай (672,3 млн.тон) 

2.  Японія (105,2 млн.тон) США (95,7 млн.тон) 

3.  Індія (89,4 млн.тон) Індія (79,5 млн.тон) 

4.  США (78,8 млн.тон) Японія (62,9 млн.тон) 

5.  Російська Федерація (70,9 млн.тон) Південна Корея (56,0 млн.тон) 

6.  Південна Корея (69,7 млн.тон) Російська Федерація (39,4 млн.тон) 

7.  Німеччина (42,7 млн.тон) Німеччина (39,0 млн.тон) 

8.  Бразилія (33,3 млн.тон) Туреччина (34,4 млн.тон) 

9.  Туреччина (31,5 млн.тон) Мексика (24,2 млн.тон)  

10.  Україна (23,0 млн.тон) Італія (23,9 млн.тон) 

Джерело: розроблено автором за даними [417, с.7, 17]  

 

Однак з урахуванням чистого непрямого експорту сталі (так зване «дійсне 

споживання сталі») десятка основних споживачів сталі у 2014 році виглядатиме 

наступним чином: Китай (655,6 млн.тон), США (123,8 млн.тон), Японія (52,1 

млн.тон), Російська Федерація (50,5 млн.тон), Південна Корея (39,3 млн.тон), 

Туреччина (28,4 млн.тон), Німеччина (29,4 млн.тон), Бразилія (27,9 млн.тон), 

Канада (23,3 млн.тон), Мексика (19,4 млн.тон) [416, с.28]. 

У 2014 році питома вага виробництва сталі у Китаї по відношенню до 

загальносвітового виробництва склададала 49,4%, у 2015 році – 49,6%. Для 

порівняння: у 2004 році цей показник становив лише 25,6% [417, с.15], у 2005 

році – вже 31% [417, c.14]. Питома вага Китаю у споживанні сталі (товари 
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кінцевого використання зі сталі) у 2014 році дорівнювала 46,2% порівняно з 

28,3% у 2004 році та 33,2% - у 2005 році [416, с.15] (зростання у 1,63 рази). У 

2015 році ця частка складала 44,8% [417, с.14]. Якщо порівнювати з 2001 роком 

(10% від загальносвітового споживання), відбулося зростання на 460% та 448% 

відповідно. 

Таким чином, зростання споживання металопродукції в Китаї можна 

вважати основним чинником попиту на метал у світі [409, c.41]. При цьому він 

також є найбільшим чистим непрямим експортером сталі у світі. У 2013 році 

чистий непрямий експорт сталі Китаю склав 54,7 млн.тон [416, c.28], у 2014 році – 

67,5 млн.тон [417, с.28]. 

Тому домінуюча позиція Китаю на світових ринках металу та 

металопродукції дає можливість впливати на їх цінову кон’юнктуру. Оскільки, 

як відомо, попит та пропозиція формують ціну на той чи інший товар.  

В цьому аспекті слід констатувати, що періоди зростання економіки Китаю 

супроводжувалися підвищенням світових цін на метал і навпаки (рис.3.25).  

  
Рис.3.25. Динаміка темпів зростання промислового виробництва та реального 

ВВП у Китаї та індексів світових цін на метал та сировину у 1999-2014 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [300] 
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Так, спад економіки цієї країни, що триває з 2010 року, супроводжувався 

зменшенням попиту на металопродукцію та падінням світової ціни на неї. В 

подальшому, за свідченням [410, c.232], у 2021 рр. прогнозується зниження 

темпів економічного зростання в Китаї на рівні 5,8% порівняно із зростанням на 

рівні 6,9% у 2015 р., що в свою чергу також впливатиме на світовий попит на 

сировину і, зокрема, метал та відповідно на їх ціну. При цьому намагання Китаю 

останнім часом стимулювати внутрішній попит може викликати звуження 

попиту на метал з боку промисловості та, як наслідок, падіння ціни на нього у 

майбутньому. 

Тому актуальною вбачається емпірична перевірка впливу темпу зростання 

промислового виробництва у Китаї на економічне зростання в Україні. За 

розрахунками, зростання промислового виробництва в «піднебесній» на один 

відсоток майже миттєво призводить до зростання реального валового 

внутрішнього продукту України більше ніж на піввідсотка. Причому це 

зростання нівелюється тільки протягом року [23], [35]. 

В результаті дослідження реакції темпу зростання ВВП України на 

збурення в економіці Китаю, можна зробити висновок, що вона має 

короткостроковий характер (рис.3.26).  
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Рис.3.26. Графік функції відгуку темпу зростання реального ВВП України 

на позитивне збурення у темпі зростання реального ВВП Китаю 

Джерело: розроблено автором 
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Так, в результаті підвищення темпу зростання ВВП Китаю на одне 

середньоквадратичне відхилення відбувається пришвидшення економічного 

зростання в України на 1% в першому періоді, на 1,88% - в другому, яке майже 

повністю нівелюється вже у пятому кварталі. Це при тому, що коливаннями ВВП 

Китаю пояснюється від 8 до 27 % коливань реального ВВП України. 

Однак, в результаті економічного піднесення в Китаї відбувається 

погіршення торгового балансу України (рис.3.27). Ефект від дії цього шоку має 

короткостроковий характер та нівелюється протягом п’яти кварталів.  
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Рис.3.27. Графік функції відгуку темпу зростання сальдо торгового балансу 

України на позитивне збурення у темпі росту реального ВВП Китаю 

Джерело: розроблено автором 
  

 

Реакція темпу зростання рахунку поточних операцій платіжного балансу 

України у відповідь на позитивне збурення реального ВВП Китаю подібна до 

поведінки торгового балансу України, проте вона характеризується погіршенням 

його сальдо майже на 87% з незначним зростанням у третьому і четвертому 

кварталах та подальшій стабілізації (рис.3.28). 

Схожу динаміку економічного зростання відносно динаміки цін на 

сировину та, зокрема, метал, поряд із Китаєм демонструють і деякі групи країн, 

зокрема країни Азії, що розвиваються, та країни з економіками, що формуються 

та розвиваються (рис.3.29). 
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Рис.3.28. Графік функції відгуку темпу зростання сальдо рахунку поточних 

операцій платіжного балансу України на позитивне збурення у темпі зростання 

реального ВВП Китаю 

Джерело: розроблено автором  

 
  

  
Рис.3.29. Динаміка темпів зростання реального ВВП країн Азії, що 

розвиваються, та країн з економіками, що формуються та розвиваються, та 

України та індексів світових цін на сировинні товари, зокрема метал, протягом 

1996-2014 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [300], [367], [413] 
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Тому для порівняння було визначено реакцію реального ВВП України на 

збурення економічного зростання країн Азії, що розвиваються (Emerging and 

Developing Asia). За результатами симуляцій з’ясовано, що позитивне збурення 

темпу зростання реального ВВП країн Азії, що розвиваються, в одне 

середньоквадратичне відхилення призводить до зростання реального ВВП 

України на один відсоток вже у другому кварталі, падіння на майже один 

відсоток у шостому та сьомому кварталах та стабілізації у довгостроковій 

перспективі (рис.3.30). 
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Рис.3.30. Графік функції відгуку темпу зростання реального ВВП України 

на позитивне збурення у темпі зростання реального ВВП країн Азії, що 

розвиваються 

Джерело: розроблено автором  

 

Разом з тим, коливання світових цін на сировинні товари протягом 1996-

2014 рр. супроводжувалося коливаннями курсу гривні щодо долара США 

(рис.3.31). Так, періоди падіння світових цін на сировину та метал 

кореспондувалися з періодами знецінення гривні, насамперед, це стосується 

1998, 2008 та 2014 рр. При цьому, обернена тенденція не спостерігалася, що може 

бути пояснене акумулюванням іноземної валюти в експортних секторах 

економіки та можливим виведенням цих коштів в офшори та їх подальшим 

неповерненням в Україну. 

Проте ефективне використання валютної виручки, що надходила від 

експортних операцій внаслідок сприятливої зовнішньої кон’юнктури, мало б 
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сприяти розвитку вітчизняної промисловості як основи експортного потенціалу 

економіки України, її технологічному оновленню та, як результат, підвищенню 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції не тільки сировинного 

характеру, але й високотехнологічних товарів на зовнішніх ринках та зростанню 

зовнішньої стійкості економіки України. 

 

 
Рис.3.31. Динаміка курсу національної грошової одиниці (гривні) до 

долара США та індексів світових цін на сировинні товари та метал у 1996-

2014рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [300] 

  

Емпірична перевірка залежності курсу гривні та індексу світових цін на 

метал показала, що курс національної валюти залежить від зміни вказаного 

індексу з лагом у 4 квартали (відповідний коефіцієнт еластичності складає 1,80). 
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Висновки до розділу 3 

 

1. На основі розрахунків для країн з відкритою економікою, основна 

частка експорту та імпорту яких складає продукцію з низьким ступенем 

переробки, доведено, що шок попиту та номінальний шок провокують 

позитивний миттєвий відгук з боку валового національного доходу у розрахунку 

на одну особу, проте дія шоку пропозиції призводить до миттєвого зменшення 

його приросту. В короткостроковому періоді дія шоку умов торгівлі справляє 

позитивний вплив як на зміну національного доходу на одну особу, так і на зміну 

індексу умов торгівлі, який нівелюється в майбутньому, що свідчить про 

наявність тимчасового впливу умов торгівлі на валовий національний доход у 

розрахунку на одну особу. За результатами проведеного дослідження доведено, 

що варіативність зміни валового національного доходу зумовлюють в основному 

шок умов торгівлі та шок пропозиції. 

2. Аналізуючи та узагальнюючи результати моделювання, необхідно 

зазначити, що ефект Харбергера-Лаурсена-Метцлера справджується в Україні 

лише за результатами моделі із урахуванням кількісного індексу умов торгівлі, 

його тимчасової компоненти. Це в певній мірі підтверджує висновок Дж. Сакса 

про справедливість гіпотези Харбергера-Лаурсена-Метцлера у разі дії шоку 

тимчасового характеру. В контексті аналізу результатів декомпозиції дисперсії 

похибки прогнозу приросту темпу зростання валового внутрішнього продукту в 

Україні доцільно відмітити, що помітний вплив на його варіативність здійснює 

ціновий індекс умов торгівлі, насамперед його перманентна складова. 

Трактуючи отримані результати з позицій економічної політики, варто 

наголосити, що основними витоками зростання валового внутрішнього продукту 

в контексті зовнішньої стійкості мають бути посилення конкурентних позицій 

українських експортерів, прискорення імпортозаміщення (особливо це 

стосується товарів інвестиційного імпорту) та налагодження нових ринків збуту 

вітчизняних товарів. 
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3. Емпірична перевірка чутливості темпу зростання реального ВВП 

України та сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу до світових 

цін на експортовану аграрну продукцію підтвердила суттєву залежність 

вітчизняної економіки від цінової кон’юнктури на світових аграрних ринках. 

Зокрема, найбільший вплив на темп зростання реального ВВП України мало 

підвищення ціни на соняшникову олію, найменший – зростання ціни на 

пшеницю.  

4. Вплив світових цін на метал на зростання реального ВВП України є 

суттєвим, має короткостроковий ефект та характеризується швидкою реакцією 

вітчизняної економіки на їх зміну. Водночас реакція темпу зростання реального 

ВВП України та сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу на зміну 

індексу цін на сировину є довшою. В свою чергу коливання світових цін на 

сировину (зокрема, метал) також викликає і коливання курсу гривні щодо долара 

США. Емпірична перевірка залежності курсу гривні від індексу світових цін на 

метал засвідчила значимість цього зв’язку. 

5. Наукові результати, відображені у третьому розділі, опубліковано у 

працях автора [8], [9], [14], [15], [19], [21], [24], [25], [36], [37].  
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РОЗДІЛ 4 

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ЗБУРЕНЬ НА ЕКОНОМІЧНЕ 

ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ: ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ 

 

 

4.1. Оцінювання сучасних тенденцій глобальних дисбалансів у 

світовій економіці 

 

Зовнішньоторговельні та фінансові потоки у світі суттєво залежать від 

ризиків, що витікають з розбалансованості світової економіки, викликаної 

макроекономічною політикою провідних економік світу, таких як Сполучені 

Штати Америки, Китай, Європейський Союз, Японія, країни ОПЕК тощо. 

Прикладом тому слугує світова фінансова криза 2008-2009 рр., вплив якої на 

економіки країн світу та, зокрема Україну, був колосальним [12]. За оцінками 

експертів МВФ26 очікувані кумулятивні втрати ВВП країн світу з 2008 по 2015 

рік становитимуть 4,7 трлн.дол.США, падіння капіталізації фондових ринків з 

липня 2006 по листопад 2008 – 26,4 трлн.дол.США [227, с.3-4]. 

Проблемі дослідження глобальних дисбалансів присвячена ціла низка 

праць зарубіжних та вітчизняних фахівців, серед яких Ч.Адамс, Б.Айхенгрін, 

О.Анісімова, Б.Бернанке, Т.Браке, М.Бусієре, А.Грінспен, Є.Гурвіч, С.Дуневей, 

Х.Іто, М.Кінг, Р.Ковальскі, Н.Кравчук, М.Лешер, Ж.М.Мілезі-Ферретті, 

М.Обсфельд, Д.Парк, В.Попов, І.Прасад, І.Прилепський, А.Разін, К.Рогофф, 

Б.Соболєв, Р.Страуб, Р.Хаусманн, Б.Хейфец, М.Чінн, О.Шаров, 

Ф.Штурценеггер, М.Фідора, І.Ус тощо. В цьому аспекті також варто відмітити 

дослідження експертів міжнародних фінансових організацій, зокрема 

Міжнародного валютного фонду, Європейського Центрального Банку тощо. 

За свідченням Г.Яценко [204, с.13], роботи, присвячені вивченню 

глобальних дисбалансів, концентрували увагу на дослідженні сальдо рахунків 

                                                           

26 На листопад 2008 року 
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поточних операцій системних країн, на дисбалансах у монетарній системі світу, 

дисбалансах між національними заощадженнями та інвестиціями та дисбалансах 

у попиті на фінансові активи та їх пропозиції. Так, якщо, наприкінці 1990-х рр. 

та на початку 2000-х глобальні дисбаланси визначалися лише позиціями по 

рахунку поточних операцій провідних країн світу, то наприкінці 2000-х на 

перший план вийшли фінансові аспекти. 

За визначенням експертів Європейського Центрального Банку зовнішні 

або глобальні дисбаланси представляють собою зовнішні позиції системно 

впливових або «важливих країн»27, що відображають відхилення від рівноваги за 

умови досконалої конкуренції і гнучкості цін (за рахунок проведення тієї чи 

іншої макроекономічної політики чи рішень приватних агентів) або несуть 

ризики для фінансової та макроекономічної стабільності світової економіки [231, 

с.12].  

М.Чінн визначає глобальні дисбаланси в контексті трансакцій по 

поточному рахунку, «приватному фінансовому рахунку» та офіційним резервам 

[249, с.68].  

На думку А.Херцберг [296, c.6], дисбаланси варто розглядати в контексті 

дисбалансу платіжного балансу за вирахуванням змін у резервних активах.  

С.Даневей трактує глобальні дисбаланси в контексті дисбалансів між 

заощадженнями та інвестиціями в провідних країнах світу, що виражаються в 

значних та зростаючих дисбалансах поточного рахунку [266, c.3]. 

Дисбаланси світової економіки також визначають як суму абсолютних 

величин поточного рахунку всіх країн світу [67, с.4]. При чому, за свідченням 

авторів, їх стійкість підвищується в процесі глобалізації світової економіки.  

У роботі [171] проблему глобальних дисбалансів ототожнюють з питанням 

«нерівномірного розподілу боргу у світовій економіці».  

Причини появи та розповсюдження глобальних дисбалансів у науковій 

літературі також істотно відрізняються. 

                                                           

27 Країни, розвиток яких спричиняє значний вплив на світову економіку 



245 

 

Чинники, що викликають появу глобальних дисбалансів, поділяють на 

структурні та циклічні. До структурних відносять економічну та фінансову 

інтеграцію економік світу, розвиток фінансових інституцій, фінансові 

недосконалості, волатильність ділових циклів тощо. Циклічні фактори 

включають дисбаланси заощаджень та інвестицій приватного та державного 

секторів економік країн світу [231, с.28-43].  

Серед причин глобальних дисбалансів у роботі [249, с.67] її автор наводить 

такі: тенденції у балансах заощаджень та інвестицій, підвищення продуктивності 

у США, меркантилістська поведінка країн Східної Азії, перенасичення 

глобальними заощадженнями та викривлення на фінансових ринках. 

Ціла плеяда науковців проблему глобальних дисбалансів зводить до 

питання незбалансованості рахунку поточних операцій провідних країн світу ( 

так званих «системно важливих» країн), насамперед США. Так, наприклад, 

Б.Бернанке, обґрунтовуючи напрямки пояснення дефіциту поточного рахунку, 

пов’язує його з дисбалансами між національними заощадженнями та 

інвестиціями. На його думку, причиною цього є, насамперед, падіння рівня 

національних заощаджень внаслідок появи так званого «перенасичення 

глобальними заощадженнями» за рахунок старіння населення «багатих країн»,  

перетворення країн з емерджентними економіками з країн-імпортерів у країни-

експортери капіталу. Крім цього, він вказує на привабливість американської 

економіки для іноземних інвесторів, незважаючи на значний дефіцит поточного 

рахунку [226]. При чому поштовхом до збільшення дефіциту поточного рахунку 

у США вважають кризу у країнах Східної Азії у 1998 році [249, с.68]. 

На думку А.Грінспена, збільшення розкиду балансів поточних рахунків у 

світі у другій половині ХХ століття пов’язане зі зростаючою міжнародною 

мобільністю капіталів, що може бути пояснене зростанням продуктивності у 

США та пришвидшенням міжнародного «руху заощаджень» [286]. 

Б.Айхенгрін проблему глобальних дисбалансів також зводить до проблеми 

пояснення значного дефіциту поточного рахунку у США, описуючи такі три 

концепції, як «нова економіка», «темна матерія» і «досвідчений інвестор» [270]. 
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Директор департаменту наукових досліджень МВФ Р. Райан, на відміну від 

Б.Бернанке, причину профіциту поточного рахунку країн Східної Азії вбачає у 

«неадекватному інвестуванні», звідки випливає необхідність поліпшення 

інвестиційного клімату країн з емерджентними економіками [368]. 

Сплеск публікацій, присвячених дослідженню глобальних дисбалансів, 

також пов'язаний зі світовою фінансово-економічною кризою 2007-2009 рр. При 

чому багато дослідників, зокрема, М.Д.Чінн [249], її причини вбачають саме у 

глобальних дисбалансах.  

Відомі макроекономісти М.Обстфельд та К.Рогофф також пов’язують 

дисбаланси 2000-х рр. з економічною кризою кінця 2000-х рр. внаслідок 

економічної політики, що проводилася деякими країнами у 2000-х рр. та 

викривленнями, що мали місце під час її трансмісії у світі [352], [354].  

Значна кількість наукових робіт присвячена емпіричному дослідженню 

чинників, що впливають на глобальні дисбаланси, насамперед дисбаланси 

сальдо поточного рахунку країн. В цьому аспекті відзначимо роботи М.Чінна 

[245]-[252], [301].  

Зокрема, необхідно відзначити  роботу [248], в якій досліджується вплив 

макроекономічних факторів на усереднене (5-річне) відношення сальдо 

поточного рахунку у % до ВВП протягом 1971-2004 рр. по таким групам країн: 

всі країни, індустріальні та розвинуті країни, менш розвинуті країни та країни з 

емерджентними ринками. Серед таких факторів - дефіцит державного бюджету, 

волатильність умов торгівлі, усереднений темп зростання ВВП, відкритість 

ринку тощо.  

Серед чинників, що впливають на сальдо поточного рахунку, окрім 

макроекономічних факторів у [247] також виокремлено вплив інституційних і 

правових факторів та їх перетинів. Так, наприклад, досліджується вплив 

фінансової відкритості, яка вимірюється за допомогою індексу Чінна-Іто. До 

моделей також інкорпоровано змінну, яка відображає вплив правового розвитку 

та включає такі елементи, як закон і порядок, корупція та «якість бюрократії», 



247 

 

що визначаються на основі даних Керівництва щодо визначення ризиків для 

країн світу (International Country Risk Guide (ICRG)).  

Основний висновок, до якого доходять автори, полягає у тому, що 

фінансовий розвиток країн Східної Азії з економіками, що формуються, 

внаслідок зростання інвестицій сприяє зниженню сальдо поточного рахунку. В 

той же час підвищення рівня розвитку фінансової та правової інфраструктури не 

обов’язково має призводити до зниження рівня національних заощаджень в цих 

країнах. Зростання фінансової відкритості в країнах, що розвиваються, також має 

наслідком зменшення сальдо поточних рахунків. В індустріально розвинених 

країнах зростання ємності фінансових ринків також сприяє зменшенню балансів 

поточних рахунків, протилежна ситуація спостерігається в емерджентних 

економіках.  

Як зазначалося вище, з початку 2000-х рр. зовнішні дисбаланси 

аналізувалися з різних боків. Це - розбалансованість позицій по рахунку 

поточних операцій провідних країн світу, по чистим зовнішнім активам та 

дисбаланси у внутрішніх інвестиціях і заощадженнях [231, с.12-13]. 

Експерти Європейського Центробанку пропонують оцінювати глобальні 

дисбаланси в таких розрізах: розкид позицій по рахунку поточних операцій серед 

країн світу, дисбаланси позицій по валовим та чистим іноземним активам, 

економічні «викривлення» та ризики, пов’язані з ними [231, с.17, 24]. При чому 

у розрізі позицій по поточному рахунку оцінювання глобальних дисбалансів має 

здійснюватися відповідно до абсолютної величини сальдо рахунків поточних 

операцій, їх концентрації по країнах світу та стійкості [231, с.17-21]. 

Починаючи з 2000-х рр., у світі спостерігалося розширення поточного 

рахунку28 (рис.4.1). Хоча мали місце і падіння, зокрема у 2008 році. Проте з 2013 

року знову відбувається погіршення поточного рахунку як в абсолютному вимірі 

так і по відношенню до світового ВВП, що може бути пояснено зростанням 

                                                           

28 Динаміку сальдо рахунку поточних операцій країн світу протягом 1980-2015 рр. наведено у 

таблицях Л.1 та Л.2 додатку Л 
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дефіциту поточного рахунку у США та свідчить про певне наростання кризових 

явищ.  

 

Рис.4.1. Динаміка сальдо рахунку поточних операцій світу протягом 1980-

2015рр., млрд. дол. 

Джерело: складено автором за даними [411] 

 

«Розбалансування моделі глобальної економіки» об’єктивізувало 

зростання дефіцитів рахунків поточних операцій у розвинутих країнах та 

профіцитів у країнах, що розвиваються [180, c.10].  

Динаміку сальдо рахунку поточних операцій у провідних регіонах світу 

протягом 2005-2014рр. наведено на рис.4.2. Перш за все відзначимо скорочення 

негативного сальдо поточного рахунку США з 2009 року, що компенсувалося 

зменшенням позитивного сальдо поточного рахунку у Китаї та країнах 

Близького Сходу. При цьому у Китаї з 1997 року сальдо рахунку поточних 

операцій постійно зростало та досягло найбільшого значення у 2008 році на рівні 

420,569 млрд.дол.США, після чого відбувалися його періодичні падіння та 

піднесення. 

Варто також відмітити скорочення поточних рахунків у країнах - основних 

експортерах нафти. Так, зокрема, навіть Саудівська Аравія у 2015 році (вперше 

після 1998 року) мала негативне значення поточного рахунку на рівні -41,479 
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млрд. дол.29 В той же час з 2012 по 2014 рр. прослідковувалося зростання 

поточного рахунку у країнах зони євро, в основному завдячуючи позитивному 

сальдо у Німеччині, що залишається основним локомотивом цього економічного 

регіону. Також протягом 2012-2014рр. суттєво скоротився поточний рахунок 

такого помітного гравця на міжнародній арені як Японія. Хоча у 2015 році її 

поточний рахунок становив вже 137,467 млрд.дол. проти 24,404 млрд.дол. у 2014 

році. 

 

Рис.4.2. Динаміка сальдо поточних рахунків протягом 2005-2017 рр. у 

провідних регіонах світу, млн. дол.США 

Джерело:  складено автором за даними [412] 

 

У 2015 році 141 країна світу мала дефіцит рахунку поточних операцій, 49 

країн – профіцит. Серед країн, що мали дефіцит поточного рахунку, - США 

(35,29% від загального обсягу дефіциту у світі), Велика Британія (9%), Бразилія 

(4,3%), Австралія (4,09%), Канада (3,74%). П’ятірку профіцитних країн очолює 

Китай (20% від загального обсягу суфіциту у світі). На Німеччину припадає 19% 

                                                           

29 Протягом 1983-1998 рр. Саудівська Аравія мала негативні значення сальдо рахунку 

поточних операцій (виключення становили тільки 1996 та 1997рр.) 
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світового профіциту, на Японію – 9%, на Республіку Корею – 7%, частка 

Нідерландів складає 5%. Зокрема, дефіцит рахунку поточних операцій у 

Сполучених Штатах Америки у 2015 році складав 484,077 млрд.дол.США, 

профіцит рахунку поточних операцій у КНР - 293,2 млрд.дол.США. При чому, за 

свідченням вітчизняних експертів, «величезний дефіцит платіжного балансу 

Сполучених Штатів, фінансується рештою світу» та урівноважувався завдяки 

існуванню так званої «темної матерії» за рахунок недооцінювання експорту, 

оскільки певні «експортні позиції де-факто виникають в процесі використання 

нерезидентами трьох фінансових інструментів, відповідно: американської 

валюти, американських казначейських зобов’язань та прямих іноземних 

інвестицій американських корпорацій» [180, c.6]. 

При цьому динаміка поточних рахунків США та Китаю з початку 2000-х 

рр. характеризувалася майже дзеркальним відображенням (рис.4.3). 

  

Рис. 4.3. Динаміка поточних рахунків США та Китаю протягом 1980-

2016 рр., у млрд.дол.США 

Джерело: складено автором за даними [412] 

 

Відповідно до методики, запропонованої науковцями Європейського 

Центрального Банку [231, с.19], для виміру глобальних дисбалансів в контексті 

позицій по поточним рахункам пропонується розрахунок індикатора, що 
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характеризує ступінь концентрації позицій по поточному рахунку у країнах 

світу, та індикатору їх стійкості. 

Так, для країн з дефіцитом поточного рахунку платіжного балансу 

коефіцієнт, що характеризує ступінь концентрації позицій по поточному рахунку 

у країнах світу (
dK ), розраховується наступним чином: 
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де iCAB  - сальдо рахунку поточних операцій для i -ої країни. 

Відповідний показник також розраховується окремо для країн з 

профіцитом поточного рахунку ( sK ). 

Індикатор стійкості позицій по поточним рахункам ( tP ) дорівнює 
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та змінюється від 0 до 1 [231, c.21]. 

Таким чином, на основі зазначеної методики було розраховано показники, 

що характеризують ступінь концентрації позицій по поточному рахунку у 

країнах світу, з 2006 року30 (рис. 4.4) [40], [41].  

Динаміка індикаторів вказує на зменшення концентрації дефіцитів 

поточного рахунку та майже постійний розкид його надлишків (виключення 

становив лише 2014р.). 

Також було розраховано індикатор стійкості позицій по поточному 

рахунку31 у 2006-2016 рр. на основі методики [231, c.21]. 

                                                           

30 Зменшення індикатору свідчить про концентрацію дефіциту або профіциту сальдо 

поточного рахунку у меншій кількості країн 

31 Зростання індикатору свідчить про зменшення стійкості або зростання волатильності 
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Рис.4.4. Динаміка індикатору концентрації позицій по поточному рахунку 

країн світу протягом 2005-2016 рр. 

Джерело: розроблено автором  

 

Він достатньо точно ідентифікував зростання волатильності протягом 

2006-2009рр. та вказав на її «відновлення» з 2014 року (рис.4.5).  

 

Рис.4.5. Динаміка індикатору стійкості позицій по поточному рахунку 

країн світу протягом 2006-2016 рр. 

Джерело: розроблено автором  

 

Результати аналізу даних, що стосуються залежності сальдо поточного 

рахунку та темпу зростання ВВП для 37 розвинутих країн світу (група Advanced 

Economies згідно класифікації МВФ) (рис.4.6), вказали на той факт, що при 
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зростанні сальдо рахунку поточних операцій до певного рівня (5%) відбувається 

пришвидшення темпу зростання ВВП, після чого спостерігається його падіння. 

Найбільшого зростання економіки (7,8%) було досягнуто із значенням 

сальдо поточного рахунку близько 5% (4,451%). Порівняно високі темпи 

зростання економік спостерігаються з нульовим та близьким 5% поточним 

рахунком. Хоча існують і виключення (як у випадку Нідерландів, Норвегії, 

Макао, Сінгапуру, Тайваню та Швейцарії), коли низькі темпи зростання 

економік кореспондуються з високими значеннями сальдо по поточним 

рахункам. 

  

Рис.4.6. Залежність поточного рахунку (у % до ВВП) та темпу зростання 

ВВП розвинутих країн світу32 

Джерело: розроблено автором за даними [411] 

 

Глобалізація світової економіки призвела до посилення фінансової 

взаємозалежності країн та підвищення ризиків трансмісії негативних збурень у 

світі. 

За свідченням Н.Кравчук [95], фінансові дисбаланси в основному 

проявляються у вигляді валютно-цінових диспаритетів, платіжних дисбалансів, 

зовнішньої заборгованості, незбалансованій міжнародній ліквідності, 

                                                           

32 По осі ординат відкладено темп зростання ВВП (у %), по осі абсцис – сальдо поточного 

рахунку (у % до ВВП) 
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дисбалансів у світових заощадженнях та інвестиціях, глобальних фіскальних 

розривах тощо.  

Анісімова О. основною причиною глобальних дисбалансів, зважаючи на 

фінансовий бік цієї проблеми, вважає «різне співвідношення між дохідністю та 

ризиком для фінансових інструментів у різних країнах світу. В такому випадку 

низькі світові відсоткові ставки свідчать про те, що фінансові інструменти в 

США є низькоризиковими, тому суперечностей між високим попитом на 

заощадження і низькою відсотковою ставкою не виникає, оскільки це показує 

виключно низьку премію за ризик для цієї країни» [6, c.12-13]. 

Говорячи про напрямки фінансових потоків, експерти Європейського 

Центробанку [231, с.14] виділяють такі їх напрямки у різні періоди розвитку 

світової економіки (таб.4.1). 

Таблиця 4.1 

Напрямки фінансових потоків у світі  

Період 
Регіон 

Кредитор Дебітор 

Ера «золотого 

стандарту» 

Розвинуті країни Економіки, що 

розвиваються 

Бреттон Вудський період - - 

1970-ті рр. Економіки, що 

розвиваються 

Економіки, що 

розвиваються 

1980-ті рр. Розвинуті країни Розвинуті країни 

1990-ті рр.  Розвинуті країни Економіки, що 

розвиваються 

2000-ті рр. Економіки, що 

розвиваються 

Розвинуті країни 

Джерело: [231, с.14] 

 

У роботах М.Д.Бордо [230, с.7-14] та М.Обсфельда і А.Тейлора [358, с.124-

125] виокремлено такі періоди генезису глобальних дисбалансів у світі в 

контексті руху фінансових потоків: 
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- ера золотого стандарту (1870-1914рр.) відзначилася нарощенням зовнішніх 

активів та зобов’язань у світі, зростанням чистих фінансових потоків33 (у формі 

облігацій та довгострокових інвестицій) разом з потоками золота (наприклад, для 

купівлі облігацій для будівництва залізничних доріг у США ) з розвинутих країн 

Європи (насамперед, Великої Британії) до «нових країн» («нових відгалужень 

Західної Європи»), наприклад, США, Канади, Австралії, з метою розвитку 

транспортної інфраструктури та фінансування бюджетних дефіцитів та 

відповідно зростанням тривалих дисбалансів поточних рахунків; 

- міжвоєнний період (1914-1945рр.) характеризувався поверненням 

основних країн до золотого стандарту за умови розрегульованих реальних 

обмінних курсів. Після завершення Першої та Другої Світових війн 

спостерігалося суттєве зменшення руху потоків капіталу. За даними [358, с.127], 

мінімальний рівень мобільності капіталу було досягнуто у 1945 році34. Цьому 

періоду також були властиві потоки золота до країн з позитивним сальдо 

поточного рахунку. Монетарна політика перетворилася у засіб вирішення 

внутрішніх політичних цілей, насамперед, фінансування післявоєнних 

бюджетних дефіцитів. Пізніше вона слугувала інструментом для проведення 

атак на країни з метою девальвації їх валют35. Тому протягом цього періоду 

набуло поширення запровадження контролю за рухом капіталу для уникнення 

можливих валютних криз, а глобальний капітал розглядався основною причиною 

економічної кризи 1930-х рр.; 

- Бреттон-вудський період (1945-1977 рр.; 1945-1971рр. за [358, с.125]) 

відзначився домінуючою роллю США в якості фінансового посередника для 

інших країн світу, який експортував довгостроковий капітал та імпортував 

                                                           

33 Відсоткові ставки протягом цього періоду мали тенденцію до вирівнювання 

34  Максимальний рівень протягом цього періоду було зафіксовано у 1929 році 

35 На той час були розповсюджені спекулятивні атаки на країни, які застосовували монетарну 

експансію для пом’якшення впливу кризових явищ на економіку, що в подальшому 

спричинило відхід від золотого стандарту 
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короткостроковий. Цьому періоду було притаманне розширення торгових 

потоків та пришвидшення економічного зростання. При цьому мало місце 

застосування контролю за рухом капіталу для попередження валютних криз, що 

надало певну самостійність національним урядам в контексті проведення заходів 

монетарної політики. Однак, наприкінці 1960-х рр. стримування руху 

глобального капіталу стало неможливим, що призвело до краху системи 

фіксованих валютних курсів. 

- періоду панування плаваючих обмінних курсів (1971-2000-ні рр.)  властиве 

значне пришвидшення мобільності капіталу після краху Бреттон-вудської 

системи. Зокрема, у 1990-х рр. потоки капіталу спрямовувалися у країни, що 

розвиваються, внаслідок зниження трансакційних витрат та ризиків, пов’язаних 

з інвестуванням. У 2000-х напрямок руху міжнародного капіталу змінився 

(табл.4.1). 

Як зазначають М.Обсфельд та А.Тейлор [358, с.127], рівень мобільності 

капіталу в епоху капіталізму має U-форму. Зокрема, найвищий рівень 

мобільності капіталу протягом 1860-2000рр. зафіксовано у 2000 році у період 

панування плаваючих обмінних курсів (1971-2000-ні рр.). При чому відношення 

активів та зобов’язань до світового ВВП також мають U-форму [358, с.143].  

Різкий сплеск потоків приватного капіталу у світі спостерігався з початку 

2000-х рр. (рис.4.7), що може бути пояснене лібералізацією контролю за рухом 

приватного капіталу у світі, яка визнана однією з основних цілей МВФ [180, 

с.13].  

Зокрема, за даними Світового банку у 2014 році чистими дебіторами у світі 

були Сполучені Штати Америки (-536,33 млрд. дол.)36, Австралія (-300,47 млрд. 

дол.), Іспанія (-106,13 млрд. дол.), Італія (-39,20 млрд. дол.), Туреччина (-22,82 

млрд. дол.). 

                                                           

36 Найбільшими закордонними кредиторами США станом на лютий 2015 року були Японія 

(1224,4 млрд.дол.США) та Китай (1223,7 млрд.дол.США) з частками 19,86% та 19,85% 

відповідно 
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Чистими кредиторами – Китай (4684,25 млрд. дол.), зона євро (1699, 97 

млрд. дол.)37, Індонезія (1107,55 млрд. дол.), Японія (1078,46 млрд. дол.), 

Саудівська Аравія (778,20 млрд. дол.), Російська Федерація (757,53 млрд. дол.). 

У США у 2005, 2006, 2009 та 2014 рр. мали місце подвійні дефіцити як по 

позиціям по чистим зовнішнім активам так і по поточному рахунку (рис. 4.8). 

Рис.4.7. Динаміка чистих зовнішніх активів у провідних країнах світу 

протягом 1980-2014 рр., у дол.США 

Джерело: складено автором за даними [405] 

 

У 2014 році вперше з 2009 року спостерігався дефіцит чистих зовнішніх 

активів, який навіть перевищив дефіцит по поточному рахунку. Хоча це дозволяє 

припустити факт перевищення нормою прибутку на іноземні інвестиції в США 

норми прибутку на американські інвестиції за кордоном та «сподівання 

іноземних інвесторів на поступове подорожчання їхніх американських активів» 

(модель «нової економіки») [180, с.8-9]. 

На противагу, динаміка чистих зовнішніх активів Китаю з 2000 року 

демонструє високі темпи зростання та значно перевищує аналогічні показники у 

                                                           

37 Німеччина (2034,77 млрд.дол.), Швеція (1453, 85 млрд.дол.) 
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США, що свідчить про наростання протиріч у світовій економіці (рис.4.9). Так, 

наприклад, у 2000 році чисті зовнішні активи Китаю перевищували цей показник 

у США у 1,29 разів, у 2013 – цей розрив становив вже майже 34,5 разів. При чому 

за 15 років чисті зовнішні активи Китаю збільшилися у 19,3 рази. 

  

Рис. 4.8. Динаміка сальдо чистих зовнішніх активів та сальдо рахунку 

поточних операцій у США протягом 2005-2014 рр., у млрд.дол.США 

Джерело: складено автором за даними [405] та [413]  

 

За даними UNCTAD у 2014 році Китай вперше випередив США за 

обсягами прямих іноземних інвестицій [401]. Крім того, за свідченням науковців, 

до 2025 року він може випередити США і за обсягом ВВП [175, c.50]. При цьому 

валовий державний борг США (у % до ВВП) складає майже 106% від ВВП38 

[405].  

Визначення стійкості економіки в контексті дисбалансів поточного 

рахунку платіжного балансу відображає взаємодію між рішеннями 

заощаджувати та інвестувати державою та приватними інвесторами та 

рішеннями кредитувати іноземними інвесторами [344]. Так, при збільшенні 

                                                           

38 Найвищий валовий державний борг відносно до ВВП у світі має Японія (248,06% від ВВП) 

[405] 
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дефіциту поточного рахунку до ВВП рівень зовнішньої стійкості економіки 

знижуватиметься, що в основному може бути викликано зменшенням 

національних заощаджень. 

  

Рис.4.9. Динаміка чистих зовнішніх активів США та Китаю протягом 2000-

2014 рр., млрд. дол. 

Джерело: складено автором за даними [405] 

 

В контексті дисбалансів інвестицій та заощаджень розглянемо розбіжності 

у США та Китаї - країнах, що є найбільшими кредитором та дебітором у світі. За 

даними МВФ протягом 1980-2015рр. у Китаї питома вага інвестицій у ВВП в 

середньому складала 39,27%, а питома вага заощаджень у ВВП – 41,50% [411]. 

При чому незначні коливання інвестицій супроводжуються істотними 

коливаннями темпу зростання ВВП39 (рис. 1.5).  

У Сполучених Штатах, як і в Китаї, чітко прослідковується залежність 

(особливо це стосується 2000-х рр.) між падінням інвестицій та заощаджень і 

зниженням темпу зростання економіки (рис. 4.10).  

                                                           

39 Виключення становлять 2005-2008рр., коли пришвидшення темпів зростання ВВП 

супроводжувалося незначним зниженням питомої ваги інвестицій у ВВП, та 2008-2015 рр., 

коли відносно сталі відношення валових інвестицій та заощаджень до ВВП кореспондувалися 

з істотним зниженням темпів зростання ВВП 
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Динаміка інвестицій та заощаджень у Китаї та США (рис. 1.5, 4.10) 

підтверджує справедливість висновків Фельдштейна та Горіокі для двох цих 

країн [38]. Так, зокрема, для США коефіцієнт кореляції між інвестиціями та 

заощадженнями становить 0,76. Зазначимо також, що протягом досліджуваного 

періоду національні заощадження США жодного разу не перевищували 

інвестиції, які тільки у 1984 році були більшими за 25% від ВВП, що є 

необхідним в контексті забезпечення стійких темпів економічного зростання. 

Рис. 4.10. Динаміка валових інвестицій та заощаджень у США протягом 

1980-2015 рр. 

Джерело: складено автором за даними [405] 

 

В контексті дослідження глобальних дисбалансів також наведемо динаміку 

змін у резервних активах країн, що характеризувалися їх найбільшою 

волатильністю (рис.4.11). Як видно з рис.4.11, основні коливання резервних 

активів країн світу припадають на 2000-ті рр. Зокрема, КНР характеризується 

найбільшою волатильністю резервних активів, які він почав нарощувати з 

початку 2000-х рр. При чому суттєвих коливань вони зазнали з 2008 року. Також 

накопиченням резервних активів характеризувалися економіки Саудівської 

Аравії та Росії, що може бути пов’язане зі сприятливою ціновою кон’юнктурою 

на ринках нафти і газу. 

-4

-2

0

2

4

6

8

0

5

10

15

20

25

30

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Валові інвестиції, у % до ВВП (ліва шкала) Валові заощадження, у % до ВВП (ліва шкала)

Темп зростання ВВП, у % (права шкала)



261 

 

 

Рис.4.11. Динаміка змін у резервних активах окремих країн світу протягом 

1980-2014 рр., у дол.США 

Джерело: складено автором за даними [405] 

 

Динаміка сальдо поточного рахунку та чистих зовнішніх активів в Україні, 

наведена на рис. 4.12, засвідчує стійкість дисбалансів поточного рахунку.  

 

Рис. 4.12. Динаміка темпу зростання ВВП, сальдо поточного рахунку та 

чистих зовнішніх активів по відношенню до ВВП в Україні протягом 1992-

2014рр., у % 

Джерело: складено автором за даними [405] 
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Накопичені дефіцити поточного рахунку передували кризам 1998-1999 рр., 

2008-2009 рр. та 2014р., що підтверджує висновок низки науковців [67], про те, 

що країни, які демонструють стійкі дефіцити поточних рахунків напередодні 

криз, зазнають найбільших втрат. Зокрема, в Україні 2006-2007рр. 

характеризувалися наявністю дефіциту поточного рахунку, а кризові роки 

відзначилися подвійними дефіцитами як по поточному рахунку так і чистим 

зовнішнім активам. 

Динаміку валових інвестицій, заощаджень та сальдо поточного рахунку (у 

% до ВВП) протягом 2000-2015 рp. в Україні наведено на рис.4.13.  

 

Рис.4.13. Динаміка валових інвестицій, валових заощаджень та балансу 

поточного рахунку (у % до ВВП) в Україні протягом 1992-2015 рр. 

Джерело: складено автором за даними [377], [405] 

 

У зв’язку зі зниженням валових заощаджень в Україні з 2006 року 

підвищення валових інвестицій відбувалося за рахунок зростання дефіциту 

поточного рахунку. Кризові явища 2008-2009 років призвели до зниження як 

інвестицій так і заощаджень, що в результаті призвело до зменшення дефіциту 
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поточного рахунку. Однак відновлення економіки з 2010 року спричинило його 

зростання, що засвідчило посилення зовнішньої уразливості економіки України. 

Динаміка валових інвестицій та заощаджень в Україні певною мірою 

підтверджує висновки (парадокс) Фельдштейна-Горіокі [274] про тісний зв'язок 

між нормою валових інвестицій та заощаджень в країні. 

Оцінене рівняння залежності валових інвестицій (у % від ВВП) від валових 

заощаджень (у відсотках до ВВП) для України має наступний вигляд [38]: 

1)/ln(5213.0)/ln(3171.0112.2)/ln(  ttt YIYSYI   (4.3) 

Результати оцінювання засвідчують наявність значимого, додатного 

зв’язку між нормами інвестування та заощадження в Україні. Проте, при 

збільшенні норми заощадження на 1% норма інвестування в поточний момент 

часу зросте тільки на 0.3171%. При цьому необхідно відмітити істотну 

залежність інвестицій в Україні від попереднього періоду.  

Тому кредитування закордоном не може бути довгостроковим джерелом 

фінансування економіки країни. В той же час можливе використання поточного 

рахунку для згладжування споживання в короткостроковому періоді, хоча 

відповідно до результатів дослідження [223] в Україні гіпотеза щодо 

згладжування споживання домогосподарств протягом життєвого циклу не 

підтвердилася. Отже, для підтримання зовнішньої стійкості економіки в Україні 

доцільно забезпечити збалансування валових інвестицій та нагромаджень та 

спрямування останніх на фінансування основного капіталу в країні. 

 

 

4.2. Аналіз стійкості дефіциту рахунку поточних операцій платіжного 

балансу України 

 

Рахунок поточних операцій платіжного балансу слугує надійним 

інструментом для визначення ефективності макроекономічної політики, що 

проводиться тією чи іншою країною. Оскільки існуючі дефіцити поточних 
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рахунків віддзеркалюють як успіхи так і провали макроекономічної політики. 

Особливо це актуально для країн з економіками, що формуються та 

розвиваються, коли дефіцити поточних рахунків віддзеркалюють потоки 

фінансових ресурсів для задоволення надлишкового інвестиційного попиту, що 

в майбутньому сприятиме пришвидшенню економічного зростання в країні. 

Проте, з іншого боку, ці дефіцити можуть відображати дисбаланси, які 

призводитимуть до накопичення зовнішньої заборгованості та навіть 

неможливості її обслуговування [377, с.2]. Тому аналіз стану поточного рахунку 

дає можливість визначити тенденції розвитку тієї чи іншої країни на 

перспективу. 

Наприклад, за свідченням Н.Рубіні та П.Вочтела, виникнення валютних 

криз найчастіше пов’язане зі зростанням дисбалансів поточних рахунків та їх 

нестійкістю. В цьому контексті варто згадати валютні кризи у Мексиці та 

Азійських країнах у 1990-х рр., причинами яких поряд з погіршенням поточного 

рахунку виступили реальне поціновування національних грошових одиниць, 

фіксовані режими обмінного курсу, накопичення короткострокового 

зовнішнього боргу та слабкість фінансових систем [377, с.2]. 

Тому оцінювання стійкості дефіцитів поточних рахунків має слугувати 

інструментом для сигналізування виникнення валютних, а в подальшому 

можливо і боргових криз, тобто криз зовнішнього сектору. 

Стійкість дефіцитів поточних рахунків тісно пов’язана із зовнішньою 

стійкістю економіки, є її основним індикатором. Тому, враховуючи суттєву 

зовнішню уразливість національної економіки, метою даного дослідження є 

аналіз сучасних тенденцій динаміки сальдо поточного рахунку платіжного 

балансу України в контексті зовнішньої стійкості її економіки. 

Як відомо, згідно капітального підходу поточний рахунок визначається 

різницею між національними заощадженнями та інвестиціями. Тому, його 

дефіцит може сформуватися або за рахунок зростання інвестицій або за рахунок 

падіння заощаджень [377, с.6]. При цьому загальне падіння заощаджень може 

бути спричинене як падінням приватних так і державних заощаджень 
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(зростанням дефіцитів бюджету). Останні викликають погіршення ситуації з 

точки зору зовнішньої стійкості економіки (хоча в економічній практиці існують 

і виключення)), спричиняючи зростання боргового навантаження на економіку. 

Існує багато підходів до трактування стійкості дефіцитів поточних 

рахунків. Найчастіше дефіцит рахунку поточних операцій вважають стійким, 

якщо він характеризується перевищенням інвестиційного попиту над 

національними заощадженнями. Н.Рубіні та П.Вочтел у роботі [377, с.2-3] 

виділяють такі критерії оцінювання стійкості дефіцитів поточних рахунків: 

- аналіз величини дефіциту по відношенню до ВВП та її тенденцій, 

- визначення причин виникнення дефіцитів (зокрема, споживчі буми та 

низькі національні заощадження свідчать про наявні дисбаланси), 

- аналіз режимів валютного курсу (наприклад, таргетування реального 

обмінного курсу сприятиме більшій стійкості дефіциту поточного рахунку), 

- аналіз розвиненості банківської та фінансової систем. 

В той же час вони також виокремлюють фактори, що сприяють посиленню 

стійкості дефіцитів поточних рахунків, серед яких: невеликий приток 

портфельних інвестицій до країни та значний обсяг накопичених міжнародних 

резервів [377, с.3].  

Ж.-М.Мілезі-Ферретті та А.Разін, наприклад, розглядають стійкість 

дефіцитів поточних рахунків в контексті здатності країн сплачувати за своїми 

зобов’язаннями та бажання кредиторів їх кредитувати [343], [344]. Також вони 

формулюють такі критерії стійкості, як величина дефіциту, причина дефіциту 

(падіння норми заощадження або зростання норми інвестування) та рівень норми 

заощадження [343], [344].  

Оскільки стійкі дефіцити поточних рахунків провокують і боргові кризи, 

для оцінювання сучасних тенденцій стійкості дефіцитів поточного рахунку в 

якості критерію нестійкості будемо розглядати динаміку поточного рахунку, що 

призводить до акумулювання зовнішньої заборгованості.  

В Україні баланс рахунку поточних операцій характеризується 

періодичними спадами та піднесеннями. Так, найбільший профіцит поточного 
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рахунку спостерігався у 2004 році на рівні 10,65% від ВВП, найбільший дефіцит 

- у 2013 році з 9,01% (рис.4.14).  

 

Рис.4.14. Динаміка сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу 

України (% від ВВП) та темпу зростання ВВП України протягом 1992-2015 рр. 

Джерело: складено автором за даними [377], [405] 

 

Протягом 2014-2015 рр. він скоротився за рахунок суттєвого зменшення 

чистого експорту та у 2015 році становив вже 0,21%. Перевищення порогового 

рівня дефіциту поточного рахунку у 5% від ВВП спостерігалося у 2008, 2011, 

2012 та 2013 роках. 

В контексті дослідження стійкості поточного рахунку з точки зору 

дисбалансів інвестицій та заощаджень в Україні можна виділити наступні 

періоди (рис.4.13): 

- 1992-1998 рр. характеризувалися незначними дефіцитами поточного 

рахунку40 та перевищенням національних інвестицій над заощадженнями 

                                                           

40 Відхилення можуть бути пов’язані з неточністю статистичних даних, на що вказують деякі 
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(рис.1.10), проте слід відзначити їх скорочення протягом цього періоду 

(виключення становив тільки 1995 рік); 

- 1999-2005 рр. відзначилися стійкими профіцитами поточного рахунку, що 

пояснюється формуванням експортної моделі економіки та стабільними 

валютними надходженнями за рахунок сприятливої зовнішньої кон’юнктури на 

продукцію українського експорту; протягом цього періоду спостерігалися 

позитивні значення чистого експорту товарів та послуг, що слугує базою для 

накопичення фінансових ресурсів для забезпечення обслуговування зовнішніх 

запозичень; спостерігалося перевищення заощаджень над інвестиціями; 

- 2006-2015 рр. характеризувалися постійними та значними дефіцитами 

поточного рахунку, насамперед у 2008 році та протягом 2011-2013 рр., що 

кореспондувалося з від’ємним сальдо чистого експорту товарів та послуг 

(найбільші дефіцити мали місце у 2013 році) та перевищенням інвестицій над 

заощадженнями. 

Проаналізуємо основні тенденції, що склалися в Україні щодо динаміки 

інвестицій та заощаджень. Зазначимо, що коливання інвестиційного попиту 

визначаються в основному зовнішніми шоковими впливами, заощадження – 

коливаннями споживчого попиту населення. Протягом 1993-1998 рр. падіння 

інвестицій та заощаджень відбувалося приблизно однаковими темпами. 

Починаючи з 1999 року, пришвидшився темп зростання заощаджень, що 

спровокувало також і підвищення інвестицій. Хоча передкризові 2005-2006 рр. 

відзначилися суттєвим падінням заощаджень (відповідні темпи становили -

19,23% та -8,85%). Період 2008-2009 рр. характеризувався падінням темпів 

зростання як інвестицій так і заощаджень (наприклад, у 2008-2009 рр. темпи 

зростання норми заощаджень становили -14,96% та -24,10% відповідно, темп 

зростання норми інвестицій у 2009 році складав -37,69%). У 2010 році зростання 

пришвидшилося та тривало до 2012 року (позитивні темпи зростання норми 

інвестування мали місце у 2010 та 2011 рр., норми заощаджень – тільки у 2010 

році), після чого протягом трьох років спостерігалося уповільнення темпів 

зростання як заощаджень, так і інвестицій. Наступне пришвидшення зростання 
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інвестицій почалося у 2015 році, тригером чому слугувало відповідне 

пришвидшення зростання заощаджень у 2014 році. Тут слід відмітити, що 

скорочення темпу зростання заощаджень викликає падіння інвестицій у 

наступному році, тобто з лагом в один рік. 

В контексті аналізу динаміки інвестицій та заощаджень в Україні 

проаналізуємо також динаміку приватних інвестицій та видатків домашніх 

господарств на кінцеве споживання. Так, протягом 1991-1996 рр. в Україні 

відбулося суттєве падіння приватних інвестицій (у порівнянні з 1990 роком воно 

становило 84,95%). Період 1997-2007рр. відзначився зростанням приватних 

інвестицій (виключення становив тільки 2002р.). При чому, 2003-2007 рр. 

характеризувалися найвищими темпами зростання приватних інвестицій. 

Наприклад, темпи зростання приватних інвестицій протягом 2005-2007 рр. 

становили 15,05%, 21,73% та 22,16% відповідно, що певною мірою може бути 

пояснене зростанням кредитування (за рахунок значного притоку фінансових 

ресурсів з-за кордону – протягом 2005-2008 рр. відбувся приток більше 27 

млрд.дол.США) та бумом на ринку нерухомості. 2008-2013 рр. 

характеризувалися падінням приватних інвестицій, виключення становив тільки 

2011р. (зростання на рівні 11,25%). Найбільше падіння було зафіксовано у 2009 

році зі значенням 44,60%. У 2012-2013 рр. темпи падіння приватних інвестицій 

становили 14,36% та 12,37%41. 

Період 1995-1997 рр. характеризувався незначними падіннями та 

підвищеннями видатків домашніх господарств на кінцеве споживання. Однак 

криза 1998 року сприяла їх падінню. Протягом 1998-2000 рр. спостерігалися 

негативні темпи зростання видатків, але у 2000 році ситуація суттєво 

покращилася порівняно з 1999 роком. У період з 2001 по 2007 роки відбулося 

відновлення зростання видатків домашніх господарств на кінцеве споживання. 

Найвищі темпи зростання спостерігалися протягом 2005-2007 рр. (33,37%, 

                                                           

41 Пізніші дані відсутні 
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34,64%, 32,08%42). Протягом 2008-2009 рр. спостерігалося незначне падіння 

видатків домашніх господарств на кінцеве споживання (на 4,84% та 6,44% 

відповідно). У період з 2010 по 2013 рр. відмічалося відновлення зростання 

видатків, проте з 2012 року їх темпи знову почали спадати. Протягом 2014-

2015рр. відбулося суттєве падіння темпів зростання видатків домогосподарств 

на кінцеве споживання (темпи падіння склали 28,02% та 35,65% до попереднього 

періоду).  

В контексті торгового підходу до поточного рахунку проаналізуємо також 

динаміку складових поточного рахунку в Україні, а саме: чистий експорт товарів 

та послуг, первинні та вторинні доходи (рис.4.15). 

 

Рис.4.15. Динаміка складових поточного рахунку платіжного балансу 

України протягом 1994-2015 рр., у млн.дол.США 

Джерело: складено автором за даними [215] 

 

                                                           

42 Власні розрахунки автора на основі даних Світового Банку (база даних World Development 

Indicators) [405] 
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Періоди дефіцитів/профіцитів поточного рахунку кореспондуються з 

періодами дефіцитів/ профіцитів чистого експорту товарів та послуг. Це 

підтверджує факт рушійної ролі останнього у формуванні балансу поточного 

рахунку. Зокрема, зазначимо наявність позитивного чистого експорту протягом 

1999-2005 рр. Втім, період 2006-2015 рр. відзначився наявністю стійких 

дефіцитів чистого експорту товарів та послуг. Найбільшого значення чистий 

експорт досягнув у 2004 році зі значенням 4,978 млрд.дол.США, найменші 

значення спостерігалися у 2008, 2012 та 2013 рр. та складали відповідно -14,368 

млрд.дол.США, -14,346 млрд.дол.США, -15,634 млрд.дол.США. 

Скорочення дефіциту поточного рахунку протягом 2014-2015 рр. 

відбулося, на нашу думку, через звуження внутрішнього попиту, девальвацію 

гривні та відтік капіталу з України (так, наприклад, у 2013 році дефіцит 

фінансового рахунку становив 17,218 млрд.дол.США). (рис.4.14). 

Це скорочення в контексті аналізу динаміки складових поточного рахунку 

пояснюється, насамперед, зменшенням дефіциту чистого експорту протягом 

2014-2015 рр. (його значення склали 4,606 млрд.дол.США та 1,704 

млрд.дол.США відповідно), що свідчить про зменшення валютних надходжень 

до країни для забезпечення погашення та обслуговування раніше накопиченої 

зовнішньої заборгованості.  

Що стосується первинного доходу, протягом 1992-2015 рр. Україна 

виступала чистим дебітором по відношенню до решти світу. Відмітимо також 

зростання дефіциту первинного доходу в абсолютному вираженні у 1998-2000, 

2005, 2006 та 2008-2013 рр. 

При цьому зазначимо, що у 2015 році суттєво зросла частка вторинних 

доходів у формуванні сальдо поточного рахунку. Частка сальдо первинних 

доходів залишалася приблизно на постійному рівні. Хоча у 2015 році дефіцит 

первинних доходів зменшився у порівнянні з 2013 роком майже вдвічі. 

У табл.4.2 наведено розрахунок балансу поточного рахунку України по 

його складових (чистий експорт, первинні доходи та вторинні доходи) та 

відповідно до даних фінансового і капітального рахунків.  
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Таблиця 4.2 

Розрахунок сальдо поточного рахунку України, у % від ВВП 

Рік 

Різниця між 

заощаджен-

нями та 

інвестиціями 

Баланс43 

поточно-

го 

рахунку 

Баланс поточного 

рахунку (чистий 

експорт+сальдо 

первинних 

доходів+сальдо 

вторинних 

доходів) 

Баланс 

поточного 

рахунку 

(фінансо-

вий 

рахунок – 

капіталь-

ний 

рахунок) 

Помилки 

та 

пропуски 

1 2 3 4 5 6 

1994 -3,93 -2,21 -3,16 -2,00 1,16 

1995 -3,74 -2,39 -3,11 -2,91 0,20 

1996 -3,26 -2,66 -2,66 -1,87 0,79 

1997 -3,24 -2,66 -2,66 -4,96 -2,30 

1998 -3,66 -3,09 -3,09 -5,21 -2,11 

1999 4,36 5,25 5,25 2,30 -2,95 

2000 3,85 4,74 4,74 4,54 -0,20 

2001 3,57 3,69 3,69 3,25 -0,44 

2002 7,22 7,49 7,49 5,39 -2,10 

2003 5,56 5,77 5,56 3,93 -1,63 

2004 10,28 10,65 10,28 10,47 0,19 

2005 2,83 2,94 2,84 2,96 0,12 

2006 -1,45 -1,50 -1,45 -1,38 0,07 

2007 -3,54 -3,68 -3,53 -3,85 -0,32 

2008 -6,78 -7,10 -6,79 -6,51 0,28 

2009 -1,42 -1,48 -1,43 -1,15 0,28 

2010 -2,22 -2,22 -2,22 -1,22 0,99 

2011 -6,28 -6,27 -6,27 -5,68 0,60 

2012 -8,15 -8,16 -8,16 -7,36 0,79 

2013 -9,20 -9,01 -9,01 -9,36 -0,35 

2014 -3,86 -3,44 -3,44 -3,04 0,40 

2015 -0,28 -0,21 -0,21 -0,37 -0,16 

Джерело: розроблено автором за даними [300], [405], [413] 

 

Як видно, розрахунок балансу поточного рахунку як різниці між 

фінансовим та капітальними рахунками платіжного балансу (стовпчик 5) суттєво 

                                                           

43 За даними World Development Indicators [405] 
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відрізняється від його значення, розрахованого по складових (стовпчик 4). Це 

корегується за рахунок наявності значних помилок та пропусків (стовпчик 644), 

причиною яких вважають значний обсяг скритого експорту. Крім того, різниця 

між заощадженнями та інвестиціями в Україні не завжди співпадає зі значеннями 

балансу поточного рахунку, розрахованими за обома методами та офіційними 

даними.  

За свідченням економістів, в окремих випадках, коли відбувається 

фінансування надлишкового інвестиційного попиту, зростання ВВП може 

супроводжуватися зростанням дефіциту поточного рахунку. Проте, в Україні ця 

тенденція не простежується (рис.4.14). Наприклад, протягом 2011-2013 рр. 

спостерігалося як скорочення економіки так і розширення дефіциту поточного 

рахунку, а у 2014 та 2015 рр. відбувалося падіння ВВП поряд зі скороченням 

дефіциту поточного рахунку. 

Актуальним в контексті забезпечення зовнішньої стійкості у разі наявності 

дефіциту поточного рахунку виступає питання джерел його фінансування. Це, 

насамперед, відбувається за рахунок надходження фінансових потоків до країни 

та накопичення заборгованості. При цьому важливу роль в даному аспекті 

відіграє структура фінансових потоків, що надходять до країни. 

За свідченням Н.Рубіні та П.Вочтела [377, с.7-8], короткострокові потоки 

капіталу представляють собою більшу загрозу зовнішній стійкості, ніж 

довгострокові. Прямі іноземні інвестиції сприяють її підвищенню у порівнянні з 

«боргоутворюючими» фінансовими потоками. При цьому фінансування 

дефіциту поточного рахунку за рахунок надходження прямих іноземних 

інвестицій є більш бажаним, ніж приплив короткострокових «гарячих грошей».  

Говорячи про «боргоутворюючі» фінансові потоки, найбільшою стійкістю 

вирізняються надходження від офіційних кредиторів. А позики зарубіжних 

банків характеризуються меншою волатильністю у порівнянні з портфельними 

інвестиціями. В цьому контексті також необхідно зазначити проблему 

                                                           

44 Розраховується як різниця між стовпчиками 4 і 5 
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надходження до країн великих обсягів фінансових потоків, що можуть 

перевищувати дефіцит поточного рахунку платіжного балансу [377, с.8]. В 

короткостроковому періоді зазначені кошти сприяють підвищенню зовнішньої 

стійкості, оскільки використовуються для фінансування дефіциту поточного 

рахунку. На противагу, в довгостроковій перспективі вони можуть сприяти 

зовнішній нестійкості. По-перше, це може відбутися у разі накопичення 

портфельних інвестицій. По-друге, вони можуть сприяти ревальвації 

національної валюти та знижувати конкурентоспроможність вітчизняних товарів 

на зовнішніх ринках. Для запобігання цієї ситуації центральний банк країни має 

виходити з інтервенціями та нарощувати обсяг міжнародних резервів, що в свою 

чергу сприятиме більшій стійкості дисбалансу поточного рахунку. 

В Україні різкі коливання потоків капіталу пов’язані в основному з 

періодами економічної та політичної нестабільності (рис.4.16).  

 

Рис.4.16. Динаміка складових фінансового рахунку платіжного балансу 

України протягом 2000-2015 рр. 

Джерело: складено автором на основі [215] 
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Протягом 1994-2015 рр. спостерігався чистий відтік прямих інвестицій з 

України. Це, насамперед, пов’язується з виведенням коштів за межі України. 

Надходження портфельних інвестицій мало місце тільки у 1999, 2001, 2008, 2009 

та 2014 рр. Протягом 1994-2007 рр. обсяг відпливу прямих іноземних інвестицій 

перевищував обсяг відпливу портфельних інвестицій з України. Виключення 

становили лише 1997 та 2004 рр. Протягом 2008-2009 рр. та у 2014 році 

спостерігалося надходження портфельних інвестицій в Україну, що, на нашу 

думку, пов’язано з надходженням коштів у періоди політичної нестабільності та 

роки, що їм передували (зокрема, 2008-2009 рр. передували президентським 

виборам 2010 року). Протягом 2010-2015 рр. тенденція превалювання відпливу 

прямих інвестицій над портфельними продовжилася. Проте, виключення у цей 

період становив 2013 рік, коли відтік портфельних інвестицій перевищив відтік 

прямих більше ніж у два рази та склав 8,787 млрд.дол.США.  

Протягом 2000-2006рр., 2009-2012рр. та у 2014 році спостерігалися значні 

надходження за такою складовою фінансового рахунку як «Інші інвестиції». В 

деякі роки ці обсяги суттєво контрастували з позиками, наданим депозитним 

корпораціям та отриманими від МВФ (наприклад, 2007-2009рр. та 2012 і 

2014рр.), хоча останні є їх складовими. Позики депозитним корпораціям 

протягом 2006-2007 рр. у розмірі 15,350 млрд.дол.США навіть перевищували 

дефіцит поточного рахунку у цей період майже у 3 та 2 рази відповідно. 

Взагалі за 2006-2008рр. до країни надійшло більше 25 млрд.дол.США у 

вигляді зобов’язань депозитних корпорацій. Проте, з 2009 року відбувся реверс 

цих фінансових потоків, що спричинило погіршення економічної ситуації в 

країні. Що стосується зобов’язань перед МВФ, суттєві кредити від МВФ 

центральному уряду почали надходити у 2009-2010 рр. та становили за цей 

період 6,826 млрд.дол.США, протягом 2014-2015 – тільки 2,173 млрд.дол.США. 

В той же час МВФ кредитував Національний Банк України ще з 1994 року (на 

основі даних Balance of Payments Statistics [215]). Зокрема, протягом 2008-

2010рр. надходження від МВФ дорівнювали 6,772 млрд.дол.США, протягом 

2014-2015рр. - 3,897 млрд.дол.США. 
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Крім того, дефіцити поточного рахунку провокують зростання боргового 

навантаження на економіку та виникнення боргової кризи. Таким чином, 

дефіцити, що супроводжуються зростанням відношення валового зовнішнього 

боргу до ВНД та до чистого експорту товарів і послуг й первинного доходу, 

вважаються нестійкими. На нашу думку, останні показники більше підходять для 

аналізу стійкості поточного рахунку (особливо перший) за рахунок того, що 

чистий експорт товарів і послуг є джерелом акумулювання валютних ресурсів 

для погашення зовнішньої заборгованості. Як свідчить аналіз, ситуація, що 

склалася в Україні з 2006 року, характеризується нестійкістю, коли дефіцит 

поточного рахунку кореспондується зі зростання боргового навантаження 

(рис.4.17). Особливо це актуалізувалося протягом 2012-2015рр., коли стрімко 

почало зростати боргове навантаження на економіку. 

 

 

Рис.4.17. Динаміка показників боргового навантаження на економіку та 

сальдо рахунку поточних операцій України (у % від ВВП) протягом 1992-2015рр. 

Джерело: складено автором за даними [405], [414] 
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Небезпечною тенденцією в контексті зовнішньої стійкості є зростання 

відношення державного та гарантованого державою зовнішнього боргу до 

доходів державного бюджету (детально буде розглянуто у параграфі 4.3). 

Протягом 2012-2015 рр. цей показник збільшився з 0,34 до 0,91, хоча валовий 

зовнішній борг протягом цього періоду спадав [29]. При цьому у 2012-2013 рр. 

прослідковувалося розширення дефіциту поточного рахунку, протягом 

наступних років – його звуження. 

Для емпіричного дослідження причин стійкості дефіциту поточного 

рахунку в Україні було відібрано наступні фактори: видатки домашніх 

господарств на кінцеве споживання, державні видатки на кінцеве споживання, 

дефіцит державного бюджету по відношенню до ВВП, режим валютного курсу, 

наявність контролю за рухом капіталу, темп зростання ВВП, валове 

нагромадження основного капіталу, відношення резервних активів до ВВП, 

відсоткова ставка за депозитами, індекси світових цін на основні товари 

вітчизняного експорту (метал, соняшникова олія, пшениця), чистий експорт 

товарів та послуг, відкритість торгівлі (відношення суми експорту та імпорту 

товарів і послуг до ВВП), індекс умов торгівлі, індекс реального ефективного 

обмінного курсу, темп інфляції, індекс фінансового розвитку, який відображає 

рівень розвитку фінансових інституцій та фінансових ринків країни (їх глибину, 

доступність та ефективність)45.  

В якості інструментарію для емпіричного оцінювання залежностей було 

обрано моделі з марківським переключенням режимів – лінійні моделі, що 

враховують нелінійності, які виникають внаслідок дискретної зміни режимів. 

При чому режимні ймовірності підпорядковуються марківському процесу 

першого порядку, коли ймовірність перебування у стані k  в момент часу t  

залежить від попереднього стану: 

)()|( 1 tpiljlP ijtt   ,        (4.4) 

                                                           

45 Особливості розрахунку даного індексу детально наведено у роботі [394] 
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а перебування в стані k  в момент часу t  означає те, що неспостережувана 

дискретна змінна стану tl  дорівнює k  ( Kk ,1 ). 

Умовне середнє залежної змінної ty  в режимі k   )(kt   є лінійною 

комбінацією регресорів T
tX  та T

tZ : 

 T
tk

T
tt ZXk )( ,        (4.5) 

де k  та   - вектори параметрів. 

Отже, специфікація моделі з марківським переключенням режимів 

виглядатиме наступним чином: 

tktt ky   )( ,         (4.6) 

де k  - стандартне відхилення, що залежить від перебування в тому чи іншому 

стані, 

t  - незалежні, нормально розподілені збурення. 

В якості залежної змінної у моделі розглядається сальдо рахунку поточних 

операцій у % до ВВП, в якості незалежних – зазначені вище показники, що 

можуть впливати на стан рахунку поточних операцій. Режим валютного курсу та 

наявність контролю за рухом капіталу у моделі представлено у вигляді 

фіктивних змінних. Для режиму валютного курсу значення «1» ідентифікує 

наявність фіксованого обмінного курсу; для фіктивної змінної, що відображає 

наявність контролю за рухом капіталу, значення «1» сигналізує про наявність 

обмежень на рух капіталу. 

У моделі враховуватимуться два режими - стани рахунку поточних 

операцій (профіцитний та дефіцитний).  

Більшість змінних моделі є стаціонарними, окрім рівня відкритості 

економіки, індексів світових цін на метал і пшеницю, індексу фінансового 

розвитку та індексу умов торгівлі, які є інтегрованими першого порядку. Тому в 

моделі надалі використовуватимуться прирости цих змінних. В побудованій 

моделі відсутня автокореляція залишків, останні, зокрема, мають нормальний 

розподіл.  
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Таким чином, специфікація моделі з марківським перемиканням режимів 

для оцінювання впливу чинників на сальдо рахунку поточних операцій України 

виражається наступним рівнянням: 

tktt kGDPCA   )(_ ,               (4.7) 

де tGDPCA _  – відношення сальдо поточного рахунку до ВВП, )(kt  – умовне 

середнє залежної змінної tGDPCA _  в стані k  (профіцитний і дефіцитний стани), 

що дорівнює k
T
tX  ; T

ttttt TOTDGDPCADEVFINDGFCFREERX
t

)_,_,__,,( 11  – 

вектор незалежних змінних моделі, tREER  - реальний ефективний обмінний курс, 

1tGFCF  – валове нагромадження основного капіталу з лагом 1, tDEVFIND __  – 

приріст індексу фінансового розвитку, tTOTD _  – приріст індексу умов торгівлі. 

Результати моделювання засвідчили майже точне відображення періодів 

профіцитів та дефіцитів рахунку поточних операцій в Україні та майже точне 

співпадіння поворотних точок (табл.М.1, рис.М.1 Додатку М). 

Емпіричні розрахунки показали, що на сальдо рахунку поточних операцій 

по відношенню до ВВП в Україні впливають наступні чинники:  

- для періоду профіциту - індекс реального ефективного обмінного 

курсу, валове нагромадження основного капіталу з лагом 1, приріст індексу 

фінансового розвитку, сальдо рахунку поточних операцій по відношенню до 

ВВП з лагом 1; 

- для періодів дефіциту - індекс реального ефективного обмінного 

курсу, індекс умов торгівлі, сальдо рахунку поточних операцій по відношенню 

до ВВП з лагом 1.  

Отже, протягом дефіцитних періодів необхідно відмітити домінування 

цінових чинників поточного рахунку в Україні, протягом періоду, що 

характеризувався його профіцитом, - вплив факторів, що засвідчують 

активізацію інвестиційної діяльності. Вплив цінових чинників, насамперед, 

індексу умов торгівлі, вказує на залежність національної економіки від 

кон’юнктури на світових ринках традиційного вітчизняного експорту. В свою 

чергу для періоду профіциту поточного рахунку властивий вплив валового 
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нагромадження основного капіталу та індексу фінансового розвитку в Україні, 

що може бути пояснене розширенням інвестиційного попиту (зокрема, внаслідок 

зростання зовнішнього попиту) та інтенсифікацією руху капіталу.  

Результати моделювання також ідентифікували надзвичайну стійкість 

профіцитного та дефіцитного станів поточного рахунку. Так, ймовірність 

залишатися у першому стані становить 0,985, у другому стані – 0,982, а 

ймовірність переходу з першого до другого стану дорівнює 0,015,  з другого до 

першого стану – 0,018 (рис.4.18). Очікувана тривалість перебування у першому 

стані складає 67,56 кварталів, у другому – 53,92. 
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Рис.4.18. Ймовірності переходу між дефіцитним та профіцитним станами  

Джерело: розроблено автором 

 

Таким чином, аналіз динаміки сальдо рахунку поточних операцій в Україні 

засвідчив стійкість його дисбалансів, що підтведжено застосуванням 

економетричного інструментарію.  

 

 

4.3. Емпіричне дослідження впливу потоків фінансового капіталу на 

волатильність реального ВВП України 

 

Після настання фінансової кризи 2008-2009 рр. репатріація капіталів банків 

розвинених країн і призупинення кредитних ліній викликали негативні 

макроекономічні наслідки для економіки України, яка зіткнулася з проблемами 

кредитування і додаткового навантаження на обмінний курс гривні. В результаті 
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це негативно позначилося на стані реального сектора економіки та добробуті 

населення країни. Ситуація ускладнилася ще тим, що стабілізаційні заходи в 

розвинених країнах сприяли підвищенню їх привабливості для інвесторів, що 

викликало подальший відтік капіталу з України. 

З точки зору зовнішньої стійкості економіки основні екзогенні ризики для 

України, в першу чергу, пов'язані з нестабільністю економічного зростання в 

світі, країнах-партнерах та геополітичною напруженістю в регіоні. Так, 

наприклад, у 2013 році зростання довгострокових процентних ставок і 

волатильності фінансових ринків в зоні євро призвели до відтоку капіталу з 

України, падінню цін на акції. При цьому попит на продукцію традиційного 

українського експорту на зовнішніх ринках характеризувався суттєвим 

стисненням та супроводжувався погіршенням умов торгівлі в силу 

запровадження протекціоністських заходів основними країнами-партнерами 

України [151]. Серед основних зовнішніх ризиків у 2014 році експерти 

відзначали «розрив з РФ торгово-економічних зв’язків», «рецесію економіки РФ 

через введення санкцій з боку країн світу», «подальше ускладнення 

зовнішньоекономічних відносин з країнами-членами МС», «повільне 

відновлення розвитку світової економіки» тощо [183]. 

Як зазначалося раніше, основними факторами зовнішньоекономічної 

стійкості є збалансованість рахунку поточних операцій платіжного балансу та 

стійкість зовнішнього боргу. В основі першого підходу лежить макроекономічне 

підґрунтя зовнішньої стійкості, другого – спроможність країни зберігати довіру 

і привабливість для іноземних інвесторів [161, с.5-6]. 

На сучасному етапі розвитку світової економіки джерелом зовнішньої 

вразливості тієї чи іншої країни в основному слугують запозичення іноземного 

капіталу та приплив коштів по поточних операціях з ціллю забезпечення 

збалансованості зовнішнього сектору. За свідченням фахівців Національного 

інституту стратегічних досліджень, «слугуючи засобом розподілення ризиків 

макроекономічних коливань між резидентами та нерезидентами країни у 
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поточних періодах, зовнішні зобов’язання стають джерелом ризиків 

розбалансованості у майбутніх періодах» [161, c.6]. 

За умови часткового обмеження чи взагалі припинення доступу до 

зовнішніх джерел фінансових ресурсів необхідність погашення накопиченої 

заборгованості та збалансування зовнішньоекономічного сектору викликає 

появу дестабілізуючих процесів в економіці країни. Водночас навіть значні 

коригування зовнішньоторговельного балансу із застосуванням різних 

інструментів валютної політики не дозволяють подолати обмеженість доступу 

до капіталу через занадто великі обсяги зовнішніх зобов'язань [161, с.6].  

Серед наукових робіт, в яких досліджуються теоретичні та практичні 

питання припливу іноземного фінансового капіталу, його «раптових зупинок» 

(так званих «sudden stops») та впливу на стан економіки країни, її зовнішню 

стійкість необхідно виділити дослідження таких зарубіжних вчених, як 

А.Арістовнік, О.Бланшар, А.Гош, Е.Гурвіча, Г.Калво, Ж.-М.Мілезі-Феретті, 

М.Обсфельд, Дж.Острі, А.Разін, Дж.Рахман, К.Рогоф, Н.Рубіні, І.Прилепського, 

Дж.Сакс, В.Сєнчагова, Дж.Хорн та ін.  

Питання забезпечення стійкості економіки України також розглядаються і 

в роботах вітчизняних вчених, серед яких В.Геєць, Я.Жаліло, С.Ніколайчук, 

М.Скрипниченко, Т.Тищук, С.Шумська та ін.  

Однак, незважаючи на посилену увагу до цієї проблеми з боку науковців 

та практиків, невирішеними залишаються питання дослідження наслідків 

припливу іноземного фінансового капіталу в Україну та його впливу на 

волатильність економічного зростання в кризові періоди. 

 Отже, в контексті дослідження зовнішньої стійкості України актуальним 

представляється дослідження ефектів від припливу іноземного капіталу і його 

раптових зупинок на економіку країни-реципієнта та емпірична перевірка 

наслідків припливу різних форм іноземного капіталу (прямі іноземні інвестиції, 

позики банківського сектору, облігації та інші довгострокові боргові цінні 

папери) на волатильність економічного зростання в Україні [45]. Окремий 

інтерес представляє також емпіричне дослідження впливу темпу зростання ВВП 
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в країнах Європейського Союзу на темп економічного зростання України, звідки 

спостерігався основний приплив капіталу в банківський сектор. 

Починаючи з третього кварталу 2005 року, поточний рахунок платіжного 

балансу України характеризується негативним сальдо46 внаслідок дефіциту 

балансу товарів і послуг (рис.4.14). Становище ускладняється ще наявністю 

значної залежності експорту (в силу його сировинного характеру) від цінової 

кон'юнктури на світових товарних ринках та суттєвої частки імпорту 

мінеральних продуктів в загальному обсязі імпорту, що в кінцевому підсумку 

призводить до посилення уразливості вітчизняної економіки. З початком кризи 

несприятлива кон'юнктура на світових ринках традиційного українського 

експорту та суттєве падіння зовнішнього попиту призвели до скорочення 

чистого експорту (водночас імпорт товарів продовжував зростати більшими 

темпами ніж експорт) та до уповільнення економічного зростання. 

В контексті зовнішньої стійкості економіки на перший план виходять 

питання дослідження саме впливу зовнішнього боргу на економічне зростання 

країни, оскільки спроможність країни накопичувати іноземну валюту для 

погашення зовнішніх боргових зобов’язань є основним критерієм зовнішньої 

стійкості [13]. У разі, якщо зовнішній борг країни не деномінований у 

національній валюті, джерелом акумулювання цих коштів має бути профіцит 

поточного рахунку платіжного балансу. В іншому випадку, це може бути 

залучення позикових коштів, що спричинятиме підвищення боргового 

навантаження на економіку. При чому дуже важливим в цьому аспекті виступає 

спрямованість цих коштів. 

Відтак боргове навантаження на економіку України продовжує зростати. 

Динаміка валового зовнішнього боргу з 2007 по 2016 рр. свідчить про його стійке 

зростання, темпи якого не суттєво зменшилися після 2008-2010 рр. (рис. 4.19).  

                                                           

46 За рахунок позитивного сальдо балансу товарів і послуг виняток становлять третій квартал 

2006 року і другий квартал 2010 року 
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Рис.4.19. Динаміка валового зовнішнього боргу та основних боргових 

показників України протягом 2007-2016 рр. 

Джерело: складено автором за даними [300] 

 

У 2014-2015 рр. валовий зовнішній борг навіть перевищував валовий 

національний доход України, що супроводжувалося знеціненням національної 

валюти та зміщенням акцентів у зовнішньоекономічних відносинах України 

(насамперед, зовнішньоторговельних). 

В цьому контексті нагадаємо, що прискорення зростання валового 

зовнішнього боргу також є причиною значних коливань обмінного курсу 

національної валюти, «надування» цінових бульбашок і, відповідно, збільшення 

ризиків кризових явищ в Україні.  

Ситуація щодо обслуговування зовнішнього боргу, що склалася в Україні, 

є катастрофічною. Вражає той факт, що вперше за останні дев’ять років валовий 

зовнішній борг перевищив експорт товарів і послуг більше ніж у 2 рази 

(рис.4.19). При чому найнижче значення цей показник мав у кризовому 2008 

році, після чого спостерігалося його суттєве збільшення. За даними Світового 
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банку [300] загальні платежі по обслуговуванню боргу  у 2015 році склали 30,4 

млрд.дол.США, що становило 58,3% від експорту до країни та майже 34% від 

валового національного доходу (рис.4.20)47. Для порівняння: у кризовому 2008 

році ці показники складали 21% та 10,36%, у 2009 році – 40,5% та 20,01% 

відповідно. 

При чому ситуація ускладнюється ще тим, що протягом 2007-2015рр. 

спостерігався постійний дефіцит поточного рахунку, хоча у 2015 році він був 

найменший та становив -189 млн.дол.США внаслідок значного скорочення як 

експорту, так і імпорту товарів і послуг. 

Рис.4.20. Динаміка показників по обслуговуванню зовнішнього боргу 

України протягом 2007-2015 рр. 

Джерело: складено та розраховано автором за даними [300] 

 

Обсяг валового та державного зовнішніх боргів останні два роки має 

низхідну тенденцію (рис.4.21). 

                                                           

47 Це найвищі показники за останні дев’ять років 
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Рис.4.21. Порівняльна динаміка валового зовнішнього боргу України та 

державного і гарантованого державою зовнішнього боргу та доходів Державного 

бюджету України протягом 2007-2016 рр. 

Джерело: складено автором за даними [299] та [300] 

 

Однак відношення зовнішнього державного боргу до доходів Державного 

Бюджету України (як джерела виплати цього боргу) є неприпустимим протягом 

2014-2016 рр. Наприклад, у 2015 році воно становило 0,91, у 2016 – 1,06. 

У 2015 році обсяг платежів по обслуговуванню зовнішнього державного та 

гарантованого державою боргу вперше перевищив обсяг міжнародних резервів 

України за рахунок зменшення міжнародних резервів та зростання платежів по 

обслуговуванню зовнішнього боргу (рис.4.22). Відповідне відношення склало 

126,6%. Для порівняння: у 2007 році воно становило 5,95%. Хоча у 2015 році 

дещо зменшилося відношення платежів по обслуговуванню зовнішнього боргу 

до міжнародних резервів.  

Ускладнює ситуацію з точки зору можливості погашення та 

обслуговування боргу і те, що зовнішня державна заборгованість деномінована 

в інших валютах. В умовах девальвації національної валюти зовнішній 

державний борг, значна частка якого деномінована в доларах США, призводить 

до номінального зростання боргу, вираженого у національній валюті. 
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Рис.4.22. Динаміка показників обслуговування зовнішнього державного та 

гарантованого державою боргу України у порівнянні з обсягом міжнародних 

резервів протягом 2007-2016 рр. 

Джерело: складено та розраховано автором за даними [299] 

 

Так, левова частка зовнішнього державного та гарантованого державою 

боргу завжди була деномінована у доларах США, наприклад, у 2015 році ця 

частка склала 79% (рис.4.23). 

 

Рис.4.23. Валютна структура зовнішнього державного та гарантованого 

державою боргу у 2015 р. 

Джерело: складено автором за даними [299] 
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Це становить складнощі в контексті погашення та обслуговування боргу, 

враховуючи існуючий дефіцит поточного рахунку та девальвацію національної 

валюти. 

Водночас прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україну залишаються вельми 

незначними (рис.4.24). При цьому зауважимо, що на сучасному етапі розвитку 

економіки загрозливим сигналом є відтік прямих іноземних інвестицій з 

України. Проте у 2015 році спостерігалося деяке уповільнення їх відтоку. 

 

Рис.4.24. Чисті прямі іноземні інвестиції в Україну (у млн.дол.США та  % 

від ВВП) у 1994-2016 рр. 

Джерело: складено автором за даними [405] 

 

Аналізуючи географічну структуру ПІІ, відзначимо, що країною, звідки 

надходить основна частина прямих інвестицій, залишається Кіпр, що є сигналом 

про репатріацію капіталів, раніше вивезених з України. 

На думку експертів Національного інституту стратегічних досліджень, 

згідно з базовим сценарієм розвитку економіки України при дефіциті поточного 

рахунку платіжного балансу «на рівні близько 6% ВВП існують ризики 

виснаження міжнародних резервів до рівня, нижчого тримісячного обсягу 

імпорту» [161, с.16]. 
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За даними Світового банку, відношення міжнародних резервів до обсягів 

імпорту товарів і послуг протягом 2007-2015рр. було менше цього рівня.  

Різко збільшується в період кризи і після неї боргове навантаження на 

економіку через істотне накопичення зовнішнього боргу та девальвацію 

обмінного курсу гривні, що провокує значні коливання приросту резервних 

активів, а в кінцевому рахунку їх зменшення (рис.4.25). 

 

 

Рис.4.25. Приріст резервних активів в Україні у 1994-2016 рр., у 

млн.дол.США 

Джерело: складено автором за даними [405] 

 

За свідченням багатьох економістів, значний приплив фінансового 

капіталу в Україну з-за кордону в основному пов'язаний зі збільшенням 

валютного кредитування резидентів, темпи зростання якого наведені в таблиці 

4.3. 

Зауважимо, що після 2009-2013 рр. тільки вперше за результатами шести 

місяців 2014 року приріст обсягу кредитів в іноземній валюті був додатній (табл. 

4.3). 

При цьому обсяг кредитів резидентам в національній валюті почав 

зменшуватися (з 40,4% у 2008 році до в середньому 10,8% - у 2013). Зокрема, за 

шість місяців 2014 року цей показник становив 11,1%.  
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Таблиця 4.3  

Процентна зміна в річному вимірі обсягу кредитів, виданих резидентам в 

іноземній валюті депозитними корпораціями (крім Національного банку 

України) 

Рік 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201648 

Зміна обсягу 

кредитування 
60,9 32,2 66,3 95,4 75,4 103,6 -15,2 -8,3 -4,2 -7,3 2,8 53,5 37,1 -4,5 

Джерело: складено автором за даними [134] 

 

Отже, після кризи 2008-2009 рр. чутливість економіки до впливу зовнішніх 

шоків була знижена, відсутня переоцінка національної валюти в результаті 

значного припливу іноземного капіталу в країну [150]. 

Цьому значною мірою сприяли вжиті заходи з обмеження 

неконтрольованого притоку капіталу в Україну. Так, з червня 2008 року в Україні 

діяв порядок резервування, згідно з яким банк зобов'язаний резервувати кошти 

за кожною операцією залучення депозиту або кредиту в іноземній валюті на 

термін, що не перевищує 183 календарних дня, від нерезидентів у розмірі 20 

відсотків від загальної суми операції. При цьому відсотки на суму резервування 

Національним банком не нараховуються (у зарубіжній практиці такі резервні 

вимоги називаються unremunerated reserve requirements (URR)). Водночас 

Національний Банк України зобов'язав банки резервувати кошти в сумі, яка 

відповідає обсягу сформованого резерву за кредитними операціями в іноземній 

валюті з позичальниками, у яких відсутні документально підтверджені очікувані 

надходження валютної виручки, що діють на основі договорів, укладених після 

27 грудня 2008 року. При цьому банк самостійно визначає суму коштів для 

резервування, виходячи з обсягу резерву для компенсації можливих збитків за 

кредитними операціями в іноземній валюті.  

                                                           

48 За 11 місяців 2016 року 
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З метою стабілізації ситуації на валютному ринку Національний банк 

запровадив обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті із-за кордону (у 

розмірі 100%) на міжбанківському валютному ринку України (постанова 

Правління Національного банку України № 515 від 20 серпня 2014 року "Про 

врегулювання ситуації на валютному ринку України" [152]). У 2015 році та на 

початку 2016 р. (відповідно до постанов Правління НБУ №160 від 03.03.2015р. 

[153], №354 від 03.06.2015р. [154], №863 від 04.12.2015р. [155], №140 від 

03.03.2016 [156]) надходження в іноземній валюті підлягали продажу вже у 

розмірі 75%. У 2016 році цей розмір становив 65% (постанови Правління НБУ 

№342 від 07.06.2016 [157], №386 від 14.09.2016р. [158], №410 від 13.12.2016р. 

[159]). 

Таким чином, неконтрольований приплив іноземного капіталу в Україну 

викликав появу низки дестабілізуючих тенденцій в економіці. Це, насамперед, 

відхилення обмінного курсу, надування «бульбашок» на ринку активів 

(насамперед, на ринку нерухомості), що призвело до зростання фінансової 

нестабільності і ризику розвитку кризових явищ [359].  

Зупинимося на теоретичних засадах ефектів від припливу іноземного 

капіталу і його «раптових зупинок» на економіку країни-реципієнта.  

Згідно [237, с.37-38], в умовах немонетарної економіки виконується така 

тотожність:  

CADCI  ,          (4.8) 

де CI  позначає приплив капіталу, а CAD   дефіцит рахунку поточних операцій 

платіжного балансу для обмінюваних товарів.  

Враховуючи відмінності між обмінюваними та необмінюваними благами, 

ця тотожність матиме наступний вигляд:  

,** NFTAGDPDGNPDCAD       (4.9) 

де D   сукупний попит, 
*D   сукупний попит на обмінювані блага, GNP   

валовий національний продукт, *GDP   валовий внутрішній продукт 

обмінюваних благ, NFTA  чистий трансфер факторних благ з-за кордону.  



291 

 

Періоди стабільного припливу іноземного капіталу CI  характеризуються 

значним рівнем CAD . При цьому «раптові зупинки» CI  викликають 

скорочення CAD  і, відповідно, зменшення попиту на обмінювані блага.  

За умови реального обмінного курсу зниження попиту на обмінювані блага 

може супроводжуватися і зниженням попиту на необмінювані. Враховуючи 

гнучкість цін, це призводить до підвищення реального обмінного курсу. У цьому 

контексті «раптові зупинки» призводять до збільшення розмірів кредитів для 

сектора необмінюваних товарів і до можливих банкрутств в майбутньому. 

Збиток, пов'язаний із зазначеними зупинками, залежить від ступеня 

пристосування до падіння величини CAD .  

При цьому, чим більше частка споживання в D  і 
*D , тим більш значним 

буде збиток реальній економіці в результаті спаду CAD  [237, с.38].  

Для монетарної економіки описана вище тотожність CADCI   прийме 

наступний вигляд [237, с.42]:  

IRCADCI  ,          (4.10) 

де IR   - обсяг накопичених міжнародних резервів.  

В цьому випадку падіння припливу капіталу і, отже, величини CAD  може 

бути компенсовано зменшенням міжнародних резервів.  

Розглянемо балансову тотожність центрального банку:  

MNDAIR            (4.11) 

де NDA  - чисті внутрішні активи, M  - грошова маса підвищеної сили.  

Раптове зменшення припливу іноземного капіталу призводить до 

необхідності продажу центральним банком частини міжнародних резервів для 

забезпечення падіння CAD  на меншу величину, ніж спад в CI .  

У випадку відтоку капіталу внаслідок збільшення внутрішніх процентних 

ставок, центральному банку доцільніше збільшити NDA , що викличе збільшення 

M  і, відповідно, девальвацію.  

При режимі фіксованого обмінного курсу це призводить до збільшення 

вразливості центрального банку до різного роду спекулятивних атак. У цьому 
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випадку найбільш прийнятним буде зменшення попиту на активи, деноміновані 

в національній валюті, і конвертація деномінованих у валюті зобов'язань в 

зобов'язання, деноміновані в національній валюті [237, с.44].  

Подібно до дослідження, описаного у роботі [359], перевіримо 

справедливість положення про залежність волатильності реального ВВП від 

різних форм припливу іноземного капіталу в економіку України. Для цього 

використаємо регресійні моделі бінарного вибору: 

iikkii xxy   11 ,       (4.12) 

де iy   залежна змінна, що приймає значення 0 та 1, яка пояснюється 
ijx  

змінними ( kj ,1 ), 
i   збурення,  , 

j   параметри моделі [72], [73]. 

Тип моделі бінарного вибору залежить від розподілу i . Якщо збурення 

мають стандартний нормальний розподіл, використовується модель пробіт, якщо 

стандартний логістичний розподіл – модель логіт. Відповідно, у разі 

використання розподілу Гомпертца – гомпіт-модель. 

Адекватність моделей перевіряється за допомогою статистики Хосмера-

Лемешоу, яка розраховується за наступною формулою:  
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,       (4.13) 

де )(my  - кількість спостережень 1iy  у кожній групі спостережень, на які 

розбито всю вибірку ( Mm ,1 ), )(mp  - середнє спрогнозованих значень в групі 

m , mn  - кількість спостережень в групі m .  

У випадку вірної специфікації моделі статистика Хосмера-Лемешоу має 

розподіл 2  з кількістю ступенів свободи 2M  [73, c.341]. 

Залежною змінною у побудованих моделях виступила бінарна змінна ty , 

що характеризує відхилення темпу зростання ВВП від свого середнього значення 

більш ніж на 10 в.п. та приймає значення 1 у разі спостереження зазначених 

відхилень та 0 – в інших випадках. Незалежними змінними обрано прямі іноземні 

інвестиції, портфельні інвестциії, облігації та інші довгострокові боргові цінні 
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папери, позики банківського сектору, темп зростання ВВП країн Європейського 

Союзу. У зв’язку з мультиколінеарністю змінних в якості незалежних було 

відібрано наступні змінні: прямі іноземні інвестиції, облігації та інші 

довгострокові боргові цінні папери, позики банківського сектору. Крім того, для 

перевірки робастності результатів окремо було оцінено моделі, що 

характеризують вплив кожного з цих факторів на бінарну змінну. Для 

оцінювання обрано модель логіт, яка припускає наявність логістичного 

розподілу збурень моделі.  

Таким чином, розроблені логіт-моделі залежності волатильності реального 

ВВП України від прямих іноземних інвестицій ( tFDI ), облігацій  та інших 

довгострокових боргових цінних паперів ( tEQUITY ), позик банківського сектору 

( tLOANS ): 

t
T
tt Xy   ,              (4.14) 

де T
tttt LOANSEQUITYFDIX ),,(  – вектор пояснювальнихх змінних моделі,   – 

константа, T),,( 321    – вектор параметрів моделі, t  – збурення, що 

мають стандартний логістичний розподіл:  

)1(/)|1(
T
t

T
t XX

tt eeXyP
  .            (4.15) 

Оцінювання впливу темпу зростання ВВП країн Європейського Союзу 

( tGROWTHEU _ ) на волатильність реального ВВП України ( ty ) на основі розробки 

логіт-моделі засвідчило значимість цього зв’язку: 

ttt GROWTHEUy   _ ,            (4.16) 

де   – константа,    параметр моделі, t   – збурення, що мають стандартний 

логістичний розподіл. 

Результати оцінки регресійних моделей представлені у таблиці 4.4 та 

Додатку Н (табл.Н.1–табл.Н.3). Побудовані моделі є адекватними, про що 

свідчать значення статистик LR і Хосмера-Лемешоу та псевдокоефіцієнт 

детермінації МакФейдена (крім моделі, де пояснюючою змінною виступають 
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облігації та інші довгострокові боргові цінні папери). Також в побудованих 

моделях відсутня автокореляція залишків. 

Таблиця 4.4  

Результати оцінки регресійних моделей 

 Залежна змінна 

Незалежні змінні Фіктивна змінна crisis 

Прямі іноземні 

інвестиції 

 -0,00249 

(-1,064) 

  -0.001 

(-0.445) 

Облігації та інші 

довгострокові 

боргові цінні 

папери  

  -0,001*** 

(-1,651) 

 -0.001 

(0.003) 

 

Позики 

банківського 

сектору 

 -0,008*** 

(-1,754) 

 -0,0066* 

(-2,770) 

-0.008** 

(0.003) 

Темп зростання 

ВВП країн 

Європейського 

Союзу 

-1,558*** 

(-1,82) 

    

Константа -1,166*** 

(-2,082) 

-7,042 

(-1,578) 

-2,3* 

(-3,858) 

-7,89* 

(-2,602) 

-6.93*** 

(-1.902) 

Кількість 

спостережень  

52 54 54 54 46 

Коефіцієнт 

детермінації 

МакФейдена 

0,762 0,789 0,178 0,739 0.779 

LR-статистика 25.1150 

(0.000001) 

26.30 

(0.000002) 

5.9432 

(0.01477) 

24.65 

(0.000001) 

24.64 

(0.00002) 

Статистика 

Хосмера-Лемешоу 

7.402551 

(0.4939) 

1.2008 

(0.9966) 

11.935 

(0.1540) 

0.7249 

(0.9995) 

0.425 

(0.9999) 

Джерело: розроблено автором 

                                                           

49  У дужках наведено значення z-статистик. Позначення *, ** та *** вказують на значимість 

відповідних коефіцієнтів при 1%, 5% і 10% похибці 

50 У дужках наведено p-value для LR-статистики 

51  У дужках наведено p-value для статистики Хосмера-Лемешоу 
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Достатньо високою є прогнозна якість моделей (зокрема, у фінальній 

моделі відсоток правильних прогнозів складає 95,65). Оцінена модель на 6,52 в.п. 

має кращі прогнозні властивості ніж модель з постійною ймовірністю, що 

представляє собою 60%-ве поліпшення порівняно з прогнозною якістю 

тривіальної моделі (89,13%).  

Отримані результати дозволяють констатувати, що падіння ВВП більш ніж 

на 10 в.п. (кризові періоди) в основному залежить від припливу іноземного 

капіталу саме в банківський сектор, який і викликав бум валютного 

кредитування в Україні у період перед кризою 2008-2009 рр. 

Це спровокувало значний спад в результаті «раптової зупинки» припливу 

капіталу. При цьому приплив прямих іноземних інвестицій не здійснював 

істотного впливу на падіння економіки. 

Також суттєвий вплив на залежну змінну зумовлював темп зростання ВВП 

в країнах Європейського Союзу, звідки і спостерігався основний приплив 

капіталу в банківський сектор. Результати оцінювання також продемонстрували 

незначний вплив облігацій та інших довгострокових боргових цінних паперів на 

спад ВВП України.  

Таким чином, невід'ємними факторами забезпечення зовнішньої стійкості 

економіки є залучення прямих іноземних інвестицій і вживання заходів з 

протидії неконтрольованим припливам та відтокам іноземного капіталу. 

Залучення ж короткострокового банківського капіталу у вигляді позик в 

іноземній валюті тільки посилює зовнішню нестійкість в довгостроковій 

перспективі.  

Разом з тим, залучення боргового капіталу з метою підтримки обмінного 

курсу національної грошової одиниці на певному рівні сприяє збільшенню 

боргового навантаження на економіку, що в кінцевому підсумку призводить до 

зростання чутливості економіки до впливу зовнішніх збурень. Тому для 

збалансування зовнішнього сектора повинен використовуватися комплекс 

заходів, що включає як інструменти монетарної, так і фіскальної політики, 
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інтервенції на валютному ринку, заходи з контролю над припливом капіталу. 

Залучення ж боргових коштів має здійснюватися з урахуванням можливого 

впливу на зниження зовнішньої стійкості економіки. Однак, необхідно 

констатувати, що застосування тих чи інших інструментів залежить від багатьох 

факторів, серед яких насамперед - стан економіки і розмір міжнародних резервів. 

 

 
4.4. Моделювання впливу збурень з боку системно значимих економік світу 

на динаміку основних макроекономічних показників України 

 

Економіка України, як і більшість економік світу, зазнає суттєвого впливу 

з боку системно значимих країн52, тобто країн, економічний розвиток яких 

спричиняє значний вплив на світову економіку та економічне зростання України 

зокрема. Зовнішні позиції цих країн у разі відхилення від рівноваги в умовах 

досконалої конкуренції і гнучкості цін можуть нести ризики для світової 

економіки, провокуючи тим самим поширення глобальних дисбалансів [231, с.5].  

Підґрунтям для дослідження зовнішньої стійкості економіки України до 

імпульсів «великих» по відношенню до неї країн має бути побудова економіко-

математичної моделі, яка б дозволяла аналізувати поведінку економічної 

системи в результаті дії зовнішніх збурень. Тому, на нашу думку, актуальним 

представляється емпіричне дослідження зовнішньої уразливості економіки 

України на основі побудови динамічної моделі, яка б відтворювала 

взаємозв’язки між основними макроекономічними показниками та враховувала 

вплив системно значимих економік. 

Таким чином, актуальним представляється емпіричне дослідження впливу 

зовнішніх шоків з боку системно значимих країн на економіку України за 

допомогою побудови економіко-математичної моделі з подальшим визначенням 

реакції індексу реального валового внутрішнього продукту (як основного 

                                                           

52 В цьому контексті в економічній літературі також вживається термін «великі» економіки 
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показника, що віддзеркалює стан соціально-економічного розвитку країни) на 

зовнішні шоки та внеску внутрішніх та зовнішніх факторів у пояснення його 

варіативності (іншими словами, виокремлення рушійних факторів економічного 

зростання в Україні). 

В якості основних підходів до побудови економіко-математичних моделей 

та аналізу впливу збурень (як внутрішніх так і зовнішніх) на економічні системи 

розглядають векторні моделі авторегресії, векторні моделі корекції похибки та 

динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги. 

В науковій літературі існує безліч прикладів застосування векторних 

моделей авторегресії та корекції похибки для моделювання економічних 

процесів. В контексті даного дослідження це, насамперед, застосування 

зазначеного інструментарію для аналізу впливу внутрішніх та зовнішніх шоків 

на поведінку економічної системи. 

Піонером у дослідженні впливу зовнішніх збурень на економіку країни за 

допомогою необмежених векторних моделей авторегресії вважають К.Сімса, 

який розробив модель, що включала 6 макроекономічних показників США (за 

період 1949-1975рр.) та Західної Німеччини (за період 1958-1976рр.), а саме: 

«гроші, реальний валовий національний продукт, безробіття, заробітні плати, 

рівень цін, імпортні ціни» [386, с.18]. В якості інструментарію для аналізу 

результатів, ним вперше було запропоновано визначення «відгуку системи на 

типові випадкові шоки» [386, c.21] та декомпозиції похибки прогнозу.  

Для побудови подібних моделей зараз широко застосовують також і 

структурні векторні авторегресійні моделі, наприклад, моделі зони євро [303], 

австралійської економіки [267], [302] тощо.  

Так, у роботі [303] авторами побудовано векторну модель структурної 

авторегресії економіки євро зони у формі корекції похибок. В якості «іноземної 

економіки» розглядаються Сполучені Штати Америки. Ендогенними змінними в 

моделі виступають реальний випуск на одну особу, індекс цін виробників та 

короткострокова номінальна відсоткова ставка разом зі змінними, що 

характеризують стан фіскальної політики (номінальний первинний надлишок по 
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відношенню до номінального ВВП, номінальний державний борг по відношенню 

до номінального ВВП). Ціна на нафту включена до моделі в якості екзогенної 

змінної. Коінтеграційними відношеннями в моделі виступають відношення 

паритету купівельної спроможності та номінальних відсоткових ставок та 

відношення розриву ВВП у двох економіках на основі спільного технологічного 

прогресу у промисловості. Застосовуючи функції реакції на імпульси, 

досліджено вплив зміни внутрішньої відсоткової ставки та показника стану 

фіскальної політики (відношення первинного надлишку до величини державного 

боргу) на змінні моделі. В результаті отримано, що шок в одне стандартне 

відхилення на відсоткову ставку в короткостроковому періоді призводить до 

падіння ВВП, в довгостроковому періоді цей ефект нівелюється завдяки падінню 

відсоткової ставки та зростанню цін. В свою чергу шок на фіскальну змінну 

призводить до зростання ВВП в короткостроковій перспективі та його падіння в 

довгостроковій. 

Для дослідження економіки Австралії у роботі [267] було побудовано 

структурну векторну авторегресійну модель, що включає логарифми 11 змінних: 

реальний ВВП США, індекс умов торгівлі, реальна відсоткова ставка в США, 

відношення індексу Доу-Джонса до індексу споживчих цін в США, реальний 

експорт, коефіцієнт q-Тобіна, валовий національний доход, реальний ВВП 

Австралії, індекс інфляції, ставка готівки, реальний зважений індекс 

австралійського долара (реальний обмінний курс). Обмеження в моделі 

накладалися, враховуючи теоретичні положення про взаємовплив змінних та 

структуру лагів. В результаті за допомогою дослідження реакції на шоки на 

змінні моделі та декомпозиції дисперсії було визначено внесок досліджуваних 

факторів у зростання ВВП в історичній перспективі. 

Дослідження [302] привертає увагу тим, що в ньому для накладення 

знакових обмежень в структурній векторній авторегресійній моделі, побудованої 

для Австралії, використовувалися результати оцінювання динамічної 

стохастичної моделі загальної рівноваги австралійської економіки.  
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В Україні побудова векторних авторегресійних моделей в основному 

пов’язана із дослідженням монетарного трансмісійного механізму та впливу 

фіскальних змінних на економіку, хоча можна звичайно навести й багато інших 

прикладів застосування цього класу моделей. Проте для дослідження впливу 

зовнішніх шоків на економіку нашої країни вони не використовувалися. Так, 

наприклад, у праці [106] моделюється залежність між податком на додану 

вартість в реальному вимірі та сезонно скоригованим валовим внутрішнім 

продуктом в реальному вимірі. 

Що стосується застосування вказаного інструментарію для дослідження 

впливу монетарної та фіскальної політики на економіку країни, тут слід 

зазначити внесок таких науковців та практиків, як Є.Алімпієв, Ю.Баженова, 

Р.Лисенко, В.Міщенко, С.Ніколайчук, О.Петрик, А.Сомик та ін. Так, наприклад, 

фахівцями Національного банку України [132] аналізується дія трансмісійного 

механізму грошово-кредитної політики на основі виокремлення таких каналів, 

як: процентний, кредитний, канал валютного курсу та канал очікувань 

економічних суб’єктів, для чого застосовується структурна VAR модель. 

Баженовою Ю.В. [48] для дослідження впливу фіскальних та монетарних 

змінних на економіку було побудовано векторну модель авторегресії, що 

моделює взаємозв’язки між такими показниками, як: валовий внутрішній 

продукт, рівень інфляції, середньозважена ставка НБУ за всіма інструментами та 

валютний курс (грн. за 100 дол. США). У роботі [3] ендогенними змінними у 

векторній моделі авторегресії виступають ВВП, рівень інфляції, грошова база, 

середньозважена відсоткова ставка за кредитами, офіційний курс гривні до 

долара США, видатки зведеного бюджету, на основі чого автором здійснюється 

аналіз шоків фінансово-грошової трансмісії на ВВП та індекс інфляції в Україні. 

Існують також приклади використання структурної векторної авторегресійної 

моделі для дослідження динаміки поточного рахунку. Наприклад, у роботі [136] 

в якості інструментарію визначення рушійних сил (внутрішніх та зовнішніх) 

динаміки поточного рахунку та дослідження реакції змінних моделі (індекс умов 

торгівлі, відносний випуск, сальдо торговельного балансу, реальний ефективний 

обмінний курс) на модельовані шоки (шоки попиту та пропозиції, номінальний 
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шок, шок умов торгівлі) використовуються структурні моделі векторної 

авторегресії зі знаковими обмеженнями. 

Для дослідження впливу шоків з боку системно значимих економік нами 

було обрано інструментарій векторних авторегресійних моделей. Побудова 

динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги, на нашу думку, є 

перспективним напрямком подальших досліджень впливу зовнішніх збурень на 

економіку України, що детально розглянуто у розділі 5. 

На першому етапі дослідження для побудови моделі економіки України в 

розрізі внутрішнього блоку нами було відібрано 8 показників: індекс реального 

валового внутрішнього продукту, індекс споживчих цін, індекс промислового 

виробництва, індекс реального ефективного обмінного курсу, ставка грошового 

ринку (у %), рівень безробіття (у %), відношення валового зовнішнього боргу до 

ВВП (у %), відношення рахунку поточних операцій платіжного балансу до ВВП 

(у %). 

Інформаційним джерелом дослідження виступили щоквартальні дані за 

2001-2015 рр. бази даних International Financial Statistics [300] та Національного 

банку України [134]. Використані дані попередньо були сезонно скориговані за 

допомогою процедури Census X12 та прологарифмовані. Результати перевірки 

змінних внутрішнього блоку на наявність одиничного кореня за допомогою 

розширеного критерію Дікі-Фуллера показали, що більшість показників є 

інтегрованими першого порядку, окрім індексу реального валового 

внутрішнього продукту та ставки грошового ринку, які є стаціонарними 

змінними (табл. 4.5).  

В якості «великих» або системно значимих економік по відношенню до 

України спочатку було розглянуто такі групи країн (відповідно до класифікації 

МВФ) як «країни з розвиненою економікою» (надалі АЕ) та «країни Азії з 

ринком, що формується, та ті країни Азії, що розвиваються» (надалі EDA)53. 

  

                                                           

53 У даному дослідженні країни СНД не розглядаються, оскільки, на нашу думку, вони не є 

системно значимими. Проте, у багатьох працях достатня увага приділяється моделюванню 

зовнішньої торгівлі України з країнами СНД (наприклад, у роботах [80], [81]) 



301 

 

Таблиця 4.5 

Результати тестування змінних внутрішнього блоку на наявність 

одиничного кореня 

Змінна Позначення 

Значення 

статистики ADF 
Поря-

док 

інтег-

рації 
Рівень 

ряду 

Перші 

різниці 

Індекс реального валового 

внутрішнього продукту, 

сезонно скоригований, у 

логарифмах 

gdp -4.015652 - I(0) 

Індекс промислового 

виробництва, сезонно 

скоригований, у логарифмах 
ind_prod -2.525932 -4.603484 I(1) 

Індекс споживчих цін, 

сезонно скоригований, у 

логарифмах 
cpi -1.409131 -4.223974 I(1) 

Реальний ефективний 

обмінний курс, сезонно 

скоригований, у логарифмах 
reer -2.776800 -9.164342 I(1) 

Рівень безробіття, сезонно 

скоригований, у логарифмах 
un_rate -2.148782 -8.845543 I(1) 

Ставка грошового ринку, 

сезонно скоригована, у 

логарифмах 
ir -3.533050 - I(0) 

Відношення валового 

зовнішнього боргу до 

реального ВВП, сезонно 

скориговане, у логарифмах 

debt -1.017935 -5.289717 I(1) 

Відношення сальдо рахунку 

поточних операцій 

платіжного балансу до 

реального ВВП, сезонно 

скориговане 

ca -3.166112 -7.354514 I(1) 

Джерело: розроблено автором 
 

Окремо було розглянуто вплив економіки КНР та зони євро (надалі ЕА) на 

зростання української економіки. В якості змінних зовнішнього блоку було 

використано темпи зростання реального ВВП груп країн АЕ, EDA, ЕА та Китаю, 

індекси їх споживчих цін, індекси промислового виробництва зони євро й Китаю. 
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Оскільки Україна є країною залежною від імпорту енергоносіїв до цього блоку 

було включено ціну на нафту марки Brent (дол. США за барель). Зазначені змінні 

також попередньо були сезонно скориговані за допомогою процедури Census 

X12 та прологарифмовані. Результати перевірки цих змінних на наявність 

одиничного кореня наведено у табл.4.6. 

Таблиця 4.6  

Результати тестування змінних зовнішнього блоку на наявність 

одиничного кореня 

Змінна Позначення 

Значення 

статистики ADF 
Поря-

док 

інтег-

рації 
Рівень 

ряду 

Перші 

різниці 

Темп зростання реального ВВП 

групи країн AE, сезонно 

скоригований, у логарифмах  

gdp_real_ae -4.793561 - I(0) 

Темп зростання реального ВВП 

групи країн EDA, сезонно 

скоригований 

gdp_real_eda -3.631718 - I(0) 

Темп зростання реального ВВП 

групи країн EA, сезонно 

скоригований 

gdp_real_eur -3.974385 - I(0) 

Темп зростання реального ВВП 

Китаю, сезонно скоригований 
gdp_real_ch -2.023275 -6.580490 I(1) 

Індекс споживчих цін групи країн 

AE, сезонно скоригований 
cpi_ae -4.111424 - I(0) 

Індекс споживчих цін групи країн 

EDA, сезонно скоригований 
cpi_eda -4.495600 - I(0) 

Індекс споживчих цін групи країн 

EA, сезонно скоригований 
cpi_euro -3.073845 - I(0) 

Індекс споживчих цін Китаю, 

сезонно скоригований 
cpi_china -5.064106 - I(0) 

Індекс промислового виробництва 

групи країн EA, сезонно 

скоригований, у логарифмах 

ind_prod_eur

o 
-3.407334 - I(0) 

Індекс промислового виробництва 

Китаю, сезонно скоригований, у 

логарифмах 

ind_prod_chi

na 

-2.990562 - 

I(0) 

Ціна на нафту марки Brent  oil_price -3.782680 - I(0) 

Джерело: розроблено автором 
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Аналіз кореляційного зв’язку між приростом індексу реального ВВП та 

досліджуваними змінними вказав на наявність тісного зв’язку з боку приросту 

індексу промислового виробництва, приросту відношення валового зовнішнього 

боргу до ВВП, приросту темпу зростання в групі AE, ціни на нафту, темпу 

зростання реального ВВП груп AE, EDA та ЕА, індексу промислового 

виробництва Китаю, приросту індексу промислового виробництва ЕА та 

приросту індексу споживчих цін всіх розглядуваних груп та Китаю.  

Аналіз причинно-наслідкового зв’язку за Гренджером також засвідчив 

факт пояснення цими змінними приросту індексу реального ВВП України.  

Тому для включення до моделі було обрано наступні змінні внутрішнього 

блоку: приріст індексу реального ВВП ( tGDPD _ ), приріст індексу споживчих цін 

( tCPID _ ), приріст індексу промислового виробництва )__( tPRODINDD , приріст 

індексу реального ефективного обмінного курсу )_( tREERD , приріст відношення 

валового зовнішнього боргу до реального ВВП )_( tDEBTD ; і десезоналізовані 

змінні зовнішнього блоку, у логарифмах – темпи зростання реального ВВП та 

індекси споживчих цін в країнах з розвиненою економікою54 ( tAEREALGDP __ , 

tAECPI _ ) і країнах Азії з ринками, що формуються та розвиваються 55  

( ,__ tEDAREALGDP  tSAEDACPI __ ) та ціну на нафту ( tPRICEOIL _ ) 

Для моделювання взаємозв’язків між зазначеними змінними було 

побудовано векторну модель авторегресії з константою та двома лагами, 

кількість яких було визначено на основі мінімізації інформаційних критеріїв 

(табл.О.1 Додатку О): 

tttt ZZZ   22110 ,             (4.17) 

                                                           

54 Країни групи AE 

55 Країни групи EDA 
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де 
)_,_,__,_,__

,_,_,__,_,_(

ttttt

tttttt

PRICEOILEDACPIEDAREALGDPAECPIAEREALGDP

DEBTDREERDPRODINDDCPIDGDPDZ 
 – 

вектор змінних моделі, 0  – вектор констант, 21,   – матриці коефіцієнтів, t  – 

вектор збурень. 

Оцінена модель задовольнила умові стабільності. Проведений аналіз 

функцій реакції на імпульси з боку системно значимих країн засвідчив їх тривалу 

абсорбцію вітчизняною економікою (рис. 4.26).  

Шок темпу зростання реального ВВП країн групи EDA справляє більш 

значний вплив ніж відповідний шок для країн групи АЕ. На нашу думку, це може 

бути пояснене суттєвим впливом цих країн на кон’юнктуру ринків традиційного 

українського експорту. 
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Рис.4.26. Графіки функцій реакції приросту індексу реального ВВП 

України на імпульси gdp_real_ae, gdp_real_eda, cpi_ae, cpi_eda, oil_price 

Джерело: розроблено автором 

 

Результати аналізу розкладу дисперсії похибки прогнозу для приросту 

індексу реального ВВП України показали, що в довгостроковій перспективі 

близько 34% варіативності цієї змінної обумовлюється зовнішніми факторами 

(табл.4.7). При чому найбільший вплив на коливання цього показника здійснює 
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інфляція у розвинених країнах (біля 15%), що дає «право на життя» гіпотезі про 

імпорт інфляції до України з боку цих економік. Проте основною рушійною 

силою економічного зростання в Україні є приріст індексу споживчих цін.  

Індекс реального ВВП у країнах групи EDA пояснює приблизно 8% 

варіативності приросту індексу реального ВВП нашої країни. На нашу думку, це 

також відбувається, в першу чергу, завдяки впливу цих країн на кон’юнктуру на 

ринках традиційного експорту для України. 

Загалом висока ступінь залежності від зовнішніх факторів може бути 

пояснена надмірною відкритістю української економіки56 та, як ми вже 

зазначили, залежністю від кон’юнктури на світових товарних ринках, ситуація 

на яких також обумовлюється впливом «великих» економік. В цьому контексті 

необхідно відмітити, що, за свідченням фахівців Світового банку, зростання 

промислового виробництва у 2010 та 2011 роках пов’язано із зростанням цін на 

певні експортні товари, серед яких і сталь, що підтверджує вузькість 

конкурентної бази [175, с.13]. При чому з 2009 року прослідковується майже 

ідеальна схожість динаміки темпу зростання реального валового внутрішнього 

продукту України та темпу зростання ціни на сталь у Європі. 

Окремо також було досліджено вплив макроекономічних показників 

(зокрема, індекси промислового виробництва та індекси споживчих цін) групи 

країн ЕА та Китаю, як таких економік, що є «великими» для України, особливо 

враховуючи зростання частки євро зони у зовнішній торгівлі останнім часом та 

вплив показників функціонування економіки Китаю на кон’юнктуру на ринку 

металопрокату (табл.О.2 Додатку О). В результаті отримано, що реакція на 

зовнішні збурення для цієї моделі (модель векторної авторегресії з двома лагами) 

подібна до попередньої (рис. 4.27). Хоча функції реакції на імпульси 

демонструють деяку розбіжність. 

                                                           

56 Наприклад, у 2014 році за даними Світового банку  в Україні експорт товарів та послуг по 

відношенню до ВВП склав 49,2%, імпорт товарів та послуг по відношенню до ВВП – 53,2%. 

У США ці частки складали близько 13% та 16% відповідно. 
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Проте, декомпозиція дисперсії похибки прогнозу приросту індексу 

реального ВВП України засвідчує, що приблизно 16% його варіативності 

пояснюється зовнішніми факторами, в той час як 50% - тільки приростом індексу 

споживчих цін в Україні, що не відображає реального стану справ (табл.4.8). 
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Рис.4.27. Графіки функцій реакції на імпульси у змінних d_ind_prod_euro, 

d_ind_prod_china, cpi_china, cpi_euro, oil_price 

Джерело: розроблено автором 

 

Побудова моделі із включенням тільки країн євро зони та Китаю значно 

звужує вплив зовнішнього сектору на економіку в сучасних економічних умовах. 

Необхідно також зазначити, що за результатами обох моделей такий фактор, як 

ціна на нафту, не справляє суттєвого впливу на варіативність індексу реального 

ВВП України. 
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Таблиця 4.7 

Декомпозиція дисперсії похибки прогнозу для зміни індексу реального ВВП України в основній моделі 
 

Період 

Фактори 

d_gdp d_cpi d_ind_prod d_reer d_debt_gdp gdp_real_ ae cpi_ae 

gdp_real_ 

eda cpi_eda oil_price 

 1  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  53.81726  12.58505  26.06085  0.061589  0.163579  0.544647  5.442685  0.057121  0.323349  0.943868 

 3  47.63476  14.02733  23.01012  0.957657  5.660218  0.477362  6.299620  0.394838  0.710776  0.827318 

 4  35.87570  27.95842  15.05389  1.996312  3.676737  0.546990  6.053129  7.070861  0.941402  0.826566 

 5  29.79818  27.08382  12.70423  3.652507  3.166191  0.764133  10.20948  7.454575  1.605856  3.561036 

 6  27.98899  29.26197  13.17102  3.613602  2.958561  0.813397  9.518908  6.888217  1.895881  3.889455 

 7  28.44646  28.46588  12.98808  3.701610  2.949645  0.815937  9.702389  6.953355  2.136472  3.840165 

 8  25.98059  25.93375  13.04527  5.307941  2.802937  0.989995  12.49143  8.013477  1.932197  3.502402 

 9  24.08929  24.05216  12.68589  6.672411  2.567944  1.313396  15.15439  8.117313  1.836832  3.510381 

 10  24.07273  23.60932  12.69275  6.965556  2.523202  1.358949  15.43510  7.966657  1.901256  3.474485 

…           

 15  23.43736  24.59520  12.27740  6.612334  2.643651  1.673492  14.75475  8.016734  2.466345  3.522746 

...           

 20  22.24011  24.81212  11.95286  6.879928  2.522254  1.665901  15.83600  8.032129  2.533881  3.524822 

Джерело: розроблено автором 

3
07
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Таблиця 4.8  

Декомпозиція дисперсії похибки прогнозу для зміни індексу реального ВВП України в альтернативній моделі 
 

Пе-

ріод 

Фактори 

d_gdp d_cpi d_ind_prod  d_reer d_debt d(tot_sa_ln) 

d_ind_prod_ 

euro 

d_ind_prod_ 

china cpi_ china cpi_euro oil_price 

 1  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  41.05091  27.68375  19.22701  0.433822  1.701666  0.825535  2.419780  5.262208  1.364990  0.030262  7.00E-05 

 3  38.28922  26.09821  17.73170  0.835935  5.304793  0.772103  2.498652  5.124402  1.824620  0.398164  1.122205 

 4  23.43379  44.78963  14.63217  1.322049  3.750487  0.986682  2.439037  5.563302  1.842267  0.351495  0.889089 

 5  21.03417  48.68657  12.78898  1.352307  3.530706  1.458501  2.227399  5.261134  1.602613  0.587158  1.470458 

 6  17.70109  54.80845  10.35157  1.541752  3.232850  1.668853  2.682478  4.460965  1.635229  0.704925  1.211837 

 7  15.80022  54.11985  9.502904  1.545508  3.080746  2.486922  4.479943  4.716324  2.422720  0.736460  1.108407 

 8  15.31333  52.50655  9.653849  2.716666  3.178466  2.420935  4.854702  4.571591  2.524690  1.174324  1.084896 

 9  15.11564  51.46335  9.646275  2.796817  3.181964  2.740061  4.994490  4.512109  2.587251  1.815734  1.146312 

 10  14.90245  50.96039  10.16702  2.811086  3.148057  2.982128  4.982194  4.486775  2.549418  1.880626  1.129855 

…            

 15  14.29420  50.71076  10.30529  2.665578  2.965354  3.198075  4.933286  4.268744  3.390056  1.928784  1.339868 

…            

 20  13.95468  50.16369  10.62988  2.623801  2.871245  3.427929  5.112234  4.315302  3.585332  2.007029  1.308880 

Джерело: розроблено автором 

3
08
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Підсумовуючи, зазначимо, що істотна залежність від зовнішніх факторів 

може бути пояснена надмірною відкритістю української економіки та 

залежністю від кон’юнктури на світових товарних ринках (особливо 

металопрокату), ситуація на яких в значній мірі обумовлюється впливом 

«великих» економік, насамперед країн групи EDA.  

Отримані результати можуть бути використані при розробці заходів 

внутрішньої та зовнішньої економічної політики з метою попередження та 

мінімізації впливу зовнішніх негативних збурень на показники функціонування 

економіки та заходів стосовно стимулювання економічного зростання в Україні. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Аналіз тенденцій світової економіки в контексті зовнішніх 

(глобальних) дисбалансів засвідчив зростання волатильності (або іншими 

словами, зменшення стійкості) позицій по поточному рахунку у світі, що 

характеризується розширенням сальдо рахунку поточних операцій як в 

абсолютному вираженні так і по відношенню до світового ВВП. Причину цього 

вбачають в так званому «розбалансуванні» світової економіки, що виражається 

у зростанні дефіцитів поточних рахунків у розвинутих країнах та профіцитів у 

країнах з економіками, що формуються. Крім цього, фокусуючись на основних 

тенденціях динаміки поточних рахунків у країнах світу, необхідно зазначити 

зменшення негативного сальдо поточного рахунку у США, скорочення 

позитивного сальдо поточного рахунку в країнах-експортерах нафти, зростання 

в зоні євро та його коливання у Китаї. Розрахунок індикаторів, що 

характеризують ступінь концентрації позицій по поточному рахунку у країнах 

світу та їх стійкість, з 2006 року засвідчив зменшення концентрації дефіцитів 

поточного рахунку та приблизно постійний розкид його профіцитів. Крім цього, 

індикатор стійкості позицій по поточному рахунку ідентифікував підвищення їх 

волатильності у 2006-2009рр. та її нарощення, починаючи з 2014року. Аналіз 
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позицій по чистим зовнішнім активам країн світу засвідчив стрімке зростання 

потоків фінансового капіталу, починаючи з 2000-х рр., та контрастність позицій 

двох системно значимих країн - США та Китаю - протягом останніх 15 років. 

Наприклад, у 2014 році дефіцит чистих зовнішніх активів у США навіть 

перевищив дефіцит по поточному рахунку, що сигналізує про несприятливу 

макроекономічну ситуацію, що ускладнюється наявністю дисбалансів між 

інвестиціями та заощадженнями. Водночас у цьому ж році Китай випередив 

США за обсягами прямих іноземних інвестицій. 

2. Аналіз дисбалансів поточного рахунку з позицій капітального 

підходу, тобто дисбалансів інвестицій та заощаджень, дозволив зробити 

висновок про їх тісний зв’язок із темпами зростання ВВП. Крім того, у таких 

системно значимих країнах, як США та Китай, прослідковується так званий 

парадокс Фельдштейна-Горіокі, що полягає у зв’язку між відношеннями валових 

інвестицій та валових заощаджень до ВВП. Результати емпіричного дослідження 

також засвідчили справедливість цього ефекту і для України. Економетричне 

оцінювання залежності норми інвестування від норми заощадження показало, 

що при збільшенні норми заощадження на 1% відбувається зростання норми 

інвестування на 0,32%. Це доводить той факт, що кредитування закордоном не 

може виступати в якості довгострокового джерела фінансування. Тому для 

забезпечення зовнішньої стійкості економіки України актуалізується 

необхідність збалансування валових інвестицій і заощаджень та спрямування 

останніх на фінансування нагромадження основного капіталу. 

3. Аналіз динаміки сальдо поточного рахунку в Україні засвідчує 

стійкість його дисбалансів. Накопичені дефіцити поточного рахунку передували 

економічним кризам 1998-1999 рр., 2008-2009 рр. та 2014-2015 рр., що 

підтверджує гіпотезу про те, що країни, які мали стійкі дефіцити поточних 

рахунків напередодні криз, протягом останніх зазнають суттєвих втрат. Періоди, 

що характеризувалися дефіцитами поточного рахунку в Україні, 

кореспондувалися, з одного боку, перевищенням валових інвестицій над 

валовими заощадженнями, а з іншого – негативним сальдо чистого експорту 
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товарів та послуг. В той же час, ці періоди не кореспондувалися з додатніми 

темпами зростання економіки України, що свідчить про їх нестійкість з точки 

зору зовнішньої стійкості економіки. Розрахунок сальдо поточного рахунку 

різними методами засвідчив наявність помилок та пропусків, що може бути 

пояснене існуванням значного скритого експорту товарів та послуг. В той же час 

в контексті аналізу джерел фінансування дефіциту поточного рахунку в Україні 

протягом 1994-2017рр. мав місце відтік чистих прямих інвестицій поряд з 

відтоком портфельних інвестицій (виключення спостерігалися тільки у 2008, 

2009 та 2014рр.). Погіршення ситуації в контексті забезпечення зовнішньої 

стійкості об’єктивізувалося з 2006 року, коли дефіцит поточного рахунку 

поєднувався зі зростанням боргового навантаження на економіку.  

4. Результати оцінювання впливу чинників на стан рахунку поточних 

операцій підтверджують гіпотезу про утвердження експортної моделі економіки 

в Україні. Протягом періоду стійких дефіцитів так і профіцитів поточного 

рахунку на стан поточного рахунку, насамперед, здійснює помітний вплив індекс 

реального ефективного обмінного курсу. Протягом періоду стійких профіцитів 

поточного рахунку зазначимо вплив валового нагромадження основного 

капіталу та індексу фінансового розвитку на формування сальдо поточного 

рахунку в Україні, що засвідчує необхідність фінансування інвестиційного 

попиту (дисбалансів між інвестиціями та заощадженнями). Протягом другого 

періоду, окрім індексу реального ефективного обмінного курсу, на поточний 

рахунок впливає також індекс умов торгівлі, що, на нашу думку, засвідчує 

суттєву залежність національної економіки від зміни кон’юнктури на світових 

ринках традиційного українського експорту. На основі емпіричних розрахунків 

доведено стійкість профіцитного та дефіцитного станів рахунку поточних 

операцій.  

5. Показано, що падіння ВВП суттєво залежить від припливу 

іноземного капіталу в банківський сектор, що викликало бум валютного 

кредитування в Україні в передкризовий період. Це спровокувало значний спад 

в результаті «раптової зупинки» припливу капіталу. При цьому приплив прямих 
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іноземних інвестицій не здійснював істотного впливу на падіння економіки. 

Також суттєвий вплив на залежну змінну зумовлював темп зростання ВВП в 

країнах Європейського Союзу, звідки і спостерігався основний приплив капіталу 

в банківський сектор. Результати оцінювання також продемонстрували 

незначний вплив облігацій та інших довгострокових боргових цінних паперів на 

спад ВВП України. Це підтверджує той факт, що найбільш ризикованими є 

позики в іноземній валюті, найменш ризикованими - прямі іноземні інвестиції. 

Тому невід'ємними факторами забезпечення зовнішньої стійкості економіки є 

залучення прямих іноземних інвестицій і вживання заходів з протидії 

неконтрольованим припливам та відтокам іноземного капіталу. Залучення 

короткострокового банківського капіталу у вигляді позик в іноземній валюті 

тільки посилює зовнішню нестійкість у довгостроковій перспективі.  

6. Доведено істотну залежність від економічного розвитку країн групи 

EDA та індексу споживчих цін країн групи АЕ. Це засвідчує факт впливу імпорту 

інфляції з боку цих країн. Аналіз функцій реакції на шоки з боку зазначених країн 

засвідчує їх тривалу абсорбцію вітчизняною економікою. Шок темпу зростання 

реального ВВП країн групи EDA справляє більш значний вплив ніж відповідний 

шок для країн групи АЕ. Це може бути пояснене суттєвим впливом цих країн на 

кон’юнктуру ринків традиційного українського експорту. Проте, як засвідчують 

результати дослідження, такий суттєвий, на перший погляд, зовнішній фактор, 

як світова ціна на нафту, не здійснює очікуваного впливу на темп зростання 

реального валового внутрішнього продукту України. 

7. Наукові результати, відображені у четвертому розділі, опубліковано 

у працях автора [7], [11], [12], [17], [23], [26], [29], [35], [37], [40], [41], [42], [45], 

[218]. 
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РОЗДІЛ 5 

МОДЕЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНОЇ СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАГАЛЬНОЇ 

РІВНОВАГИ 

 

 

5.1. Особливості моделювання зовнішньої стійкості економіки України за 

допомогою динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги 

 

До середини 1970-х рр. XX ст. панівне місце при побудові економіко-

математичних моделей займали економетричні методи. Наприклад, дуже 

розповсюдженим було оцінювання «кейнсіанських поведінкових рівнянь в 

приведеній формі», які разом з основними макроекономічними тотожностями 

утворювали «великі» моделі [242, с.411]. Переламним моментом у подальшому 

розвитку економіко-математичних методів стала поява у 1976 році так званої 

«критики Лукаса», основна ідея якої полягала у неспроможності здійснення 

якісного макрокономічного прогнозу на основі економетричних моделей за 

умови зміни економічної політики [329]. 

На думку Р.Лукаса, прогнози, розроблені на основі макроекономічних 

моделей, які спираються на минулі зв’язки між змінними, не є достовірними. Він 

вважав, що за умови обумовлення структури економетричної моделі «правилами 

оптимальних рішень економічних агентів, які змінюються систематично із 

зміною структури часових рядів … будь-яка зміна політики змінюватиме 

структуру економетричної моделі» [329, с.41].  

Важливу роль у подальшому розвитку методів економіко-математичних 

моделювання зіграла також поява теорії раціональних очікувань, яка представляє 

собою набір припущень стосовно використання економічними агентами всієї 

наявної інформації для розробки прогнозів. На думку одного з 

основоположників теорії раціональних очікувань Дж.Мута «… очікування фірм 

(або в цілому розподіл суб’єктивної ймовірності виходу) мають тенденцію до 
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розподілу за умови ідентичної інформаційної множини навколо теоретичного 

передбачення (або розподіл об’єктивної ймовірності виходу)…» [348, c.316]. 

Отже, в основі гіпотези раціональних очікувань лежить постулат про відсутність 

систематичних помилок в процесі функціонування економічних агентів, у 

випадку появи яких, господарюючі суб’єкти мають скориговувати свою 

поведінку для їх усунення. При цьому, за свідченням [56, с.67], достатньою 

умовою розповсюдження цієї гіпотези на всю економіку є відповідність їй 

поведінки декількох поінформованих суб’єктів ринку. 

У науковій літературі розрізняють два трактування гіпотези раціональних 

очікувань - у широкому та вузькому розуміннях. У широкому розумінні гіпотезу 

раціональних очікувань можна формалізувати в такий спосіб: економічний агент 

i  на початку періоду часу t  формує раціональні очікування відносно змінної x  

на момент часу kt   за умови виконання рівності [396, c.2] 

ititIktxEktxitE ,],1|[,1           (5.1) 

за умови  

0],1|,[  itIitE  ,            (5.2) 

де 
itI ,1
 - інформація відома i -му агенту на початку моменту часу )1,[  ttt ,  

ktit xE  ,1
- суб’єктивні очікування i -го агента на початку періоду t  стосовно 

значення змінної x  в момент часу kt  ,  

],1|[ itIktxE   - об’єктивні очікування змінної x  в момент часу kt   за умови 

відомої інформації 
itI ,1
,  

it ,  - похибка передбачення. 

У вузькому трактуванні гіпотеза раціональних очікувань полягає у 

включенні до інформаційної множини 
itE ,1
 на початку періоду t  всієї 

інформації, яка відома досліднику на початку цього ж періоду. Це відноситься 

до правил прийняття рішень, що використовують економічні агенти в своїй 

діяльності, істинних значень екзогенних детермінованих змінних, всіх 
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властивостей розподілів ймовірностей стохастичних екзогенних змінних та 

реалізованих значень всіх ендогенних і екзогенних стохастичних змінних, що 

спостерігає дослідник на початку періоду t  [396, c.2-4]. 

Таким чином, поява критики Р.Лукаса та теорії раціональних очікувань 

стали рушійною силою розвитку економіко-математичних методів наприкінці 

ХХ ст. та сприяли появі динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги. 

Динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги (DSGE моделі) 

еволюційно розвивалися від моделей реального ділового циклу, започаткованих 

Ф.Кідландом та Е.Прескоттом [324], до неокейнсіанських динамічних 

стохастичних моделей загальної рівноваги, запропонованих Дж.Ротембергом та 

М.Вудфордом [375], що враховують жорсткість цін, встановлюваних 

монополістично конкуруючими фірмами, негнучкість заробітної плати та інші 

ринкові недосконалості. 

Отже, першою спробою побудови моделі реального ділового циклу можна 

вважати макроекономічну модель, розроблену Фінном Кідландом та Едвардом 

Прескоттом у 1982 році, в основі якої - поведінка раціонального індивіда, який 

максимізує свою очікувану корисність [324].  

В якості прикладу розглянемо модель реального ділового циклу, 

використовувані при описі припущення і функціональні залежності якої типові 

для цього класу моделей [372, с.195-197]. 

За припущеннями моделі реального ділового циклу економіка складається 

з великої кількості гомогенних фірм та домашніх господарств, що розглядають 

ціни як задані. При цьому припускається, що кожне домашнє господарство живе 

нескінченно довго та максимізує очікуване значення функції корисності 

 
H

P
lcueU t
tt

t

t 




 1,
0


,        (5.3) 

де )(u  - миттєва функція корисності репрезентативного члена домашнього 

господарства,  

  - норма дисконтування,  

tP  - чисельність населення,  
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H  - кількість домашніх господарств,  

HPt
- кількість членів одного домашнього господарства.  

Темп зростання населення задається екзогенно і дорівнює n  ( n ): 

ntPPt ln .          (5.4) 

Миттєва функція корисності )(u  залежить від споживання одного члена 

домашнього господарства c  та часу дозвілля в розрахунку на одного члена 

домашнього господарства (визначається як різниця між його початковим 

запасом часу, що приймається рівним одиниці, та його робочим часом  ).  

З огляду на те, що всі домашні господарства гомогенні, можна покласти 

NCc   та NLl  . Для спрощення припускається, що функція )(u  є лог-

лінійною: 

 ttt lbcu  1lnln , де 0b .       (5.5) 

Випуск у момент часу t  ( tY ) визначається такими факторами виробництва, 

як капітал )( tK , праця )( tL  та технологія )( tA , що формалізовано можна 

описати за допомогою виробничої функції Кобба-Дугласа з постійною віддачею 

від масштабу: 

  1)( tttt LAKY , де 10  .       (5.6) 

В свою чергу випуск розподіляється між споживанням )( tC , інвестиціями 

)( tI  та державними видатками )( tG . У кожен момент часу зношується частка   

загального запасу капіталу. Тому запас капіталу в періоді 1t  визначається як 

.1 ttttttttt KGCYKKIKK       (5.7) 

Для зручності припускається, що фінансування державних видатків 

здійснюється за рахунок паушальних податків (а не за рахунок накопичення 

боргових зобов’язань), при цьому в кожний момент часу бюджет є 

збалансованим. 

Оплата праці і капіталу здійснюється відповідно до їх граничних 

продуктів. Так, реальна заробітна плата tw  і реальна ставка відсотка tr  у період 

часу t  становлять: 
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Джерелами коливань в моделях реального ділового циклу вважаються 

збурення у технологіях та державних видатках. За умови відсутності впливу 

зовнішніх збурень tAln  визначається як gtA  , де g  - темп зростання 

технологічного прогресу, у протилежному випадку -  

tt AgtAA
~

ln  ,         (5.10) 

де A
~

 - випадкова складова технологічного прогресу, яка підпорядковується 

процесу авторегресії першого порядку.  

Тобто, 
tAtAt AA ,1

~~
  

, де 
tA,  - процес «білий шум», а 11  A . У 

разі, якщо A  прийматиме додатні значення, ефекти від технологічного шоку 

поступово затухатимуть з плином часу. 

Аналогічні припущення вводяться і щодо динаміки державних видатків: 

  tt GtgnGG
~

ln  ,        (5.11) 

tGtGt GG ,1

~~
  

 ( 11  G ),       (5.12) 

де 
tG,  - процес «білий шум» (некорельований з 

tA, ). 

Основним недоліком моделей реального ділового циклу вважають 

неврахування (або інколи невірне трактування) монетарних чинників 

макроекономічних коливань. В свою чергу неокейнсіанські моделі загальної 

рівноваги вже спиралися на жорстку мікроекономічну основу, враховуючи 

негнучкість цін й заробітної плати, недосконалість інформації та ринків товарів 

і праці, що розглядають як одну з найвагоміших причин появи коливань ділових 

циклів57 та відсутності нейтральності грошей, що зумовлює провідну роль 

                                                           

57 Відтворення циклічних коливань у DSGE моделях реалізовано за допомогою включення 

стохастичної компоненти 
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важелів економічної політики у зменшенні протиріч стосовно добробуту, що 

виникають внаслідок цих «недосконалостей та жорсткостей» [242, с.412]. 

Наприклад, у [372, с.244-253] наведено такі ефекти від зростання пропозиції 

грошей в момент часу t  в залежності від недосконалостей ринку товарів та ринку 

праці, гнучкості цін та заробітної плати58 (табл. 5.1). 

При цьому механізми ціноутворення на ринку товарів розрізняються в 

залежності від часового фактору та фактору стану (Додаток П). Разом з цим 

існують також модифікації запропонованих моделей, пов’язані із включенням 

інфляційної інерційності. 

Піонером у використанні динамічних стохастичних моделей загальної 

рівноваги для дослідження впливу монетарної політики на економіку був 

Центральний банк Швеції. Згодом їх почали застосовувати Європейський 

центральний банк, Федеральна резервна система США, Норвезький центральний 

банк та багато інших установ. 

Конструюючи динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги, 

економісти використовують «структурні обмеження, що накладаються 

економічною теорією, при оцінюванні взаємовідносин між різними провідними 

макроіндикаторами» [121, с.1]. 

На відміну від векторних моделей авторегресії, що накладають «мінімальні 

структурні обмеження» [121, c.1], DSGE моделі є «повністю 

параметризованими», описуючи поведінку всіх економічних агентів разом з 

умовами рівноваги на різних ринках.  

Науковці виділяють різні переваги DSGE моделей. Наприклад, у [121, с.2] 

зазначено наступні: «більш ефективне» оцінювання взаємозв’язків між 

макроекономічними показниками, можливість дослідження ефектів економічної 

політики чи інших макроекономічних (внутрішніх чи зовнішніх) збурень на 

                                                           

58 Включення до моделі жорсткості цін передбачає те, що фірми встановлюють ціни, а не 

сприймають їх як задані 
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поведінку економічних агентів та рівновагу в економіці, можливість отримання 

більш достовірних прогнозів. 

         Таблиця 5.1 

Макроекономічні ефекти від зростання пропозиції грошей 

 Ринок праці 

недосконалий 

Ринок товарів 

досконалий 

Ринок праці 

недосконалий 

Ринок товарів 

недосконалий 

Заробітні плати 

фіксовані 

Ціни гнучкі 

Зростання цін на товари 

 зниження реальної 

заробітної плати  

зростання зайнятості 

Поведінка реальної 

заробітної плати 

визначається циклічністю 

надбавки над граничними 

витратами 

 Ринок праці 

недосконалий 

Ринок товарів 

досконалий 

Ринок праці досконалий 

Ринок товарів 

недосконалий 

Заробітні плати 

гнучкі 

Ціни фіксовані 

Зростання реальної 

заробітної плати  

зростання випуску до тих 

пір, поки граничні 

витрати не 

дорівнюватимуть 

зафіксованому рівню цін; 

динаміка безробіття 

визначається нахилом 

кривих реальної 

заробітної плати та 

пропозиції праці 

Зростання ефективного 

попиту на працю  

зростання реальної 

заробітної плати  

зростання випуску 

Джерело: складено автором на основі [372, с.245-253] 

 

Серед основних недоліків розглядуваних моделей виділяють їх невірну 

специфікацію та складнощі з ідентифікацією параметрів. Невірна специфікація 

моделей може виникати як внаслідок неврахування в моделях певних секторів 

економіки так і за рахунок невідповідності статистичних даних та припущень 

моделей. Наприклад, у [265, c. 15] наголошується на тому, що невірні 

припущення про поведінку економічних змінних можуть призводити до 

необхідності врахування стійкості економічних збурень в моделі, що матиме 
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своїм наслідком некоректний відгук змінних моделі на зміну економічної 

політики. Проблема ідентифікації параметрів полягає в тому, що вони 

відображають або суб’єктивну точку зору дослідника або можуть ґрунтуватися 

на минулих спостереженнях за економічними показниками, при цьому суттєво 

впливаючи на прогнози змінних, розрахованих по моделях. В той же час існує 

ймовірність виникнення певних складнощів при оцінюванні нелінійних 

залежностей. 

Серед методів оцінювання DSGE моделей виділяють класичні підходи 

(зокрема, методи найменшої відстані та максимальної правдоподібності) та 

байєсівське оцінювання (метод МСМС). 

Метод найменшої відстані, запропонований Ф. Кідландом та Е.Прескоттом 

у статті [324], полягає в «мінімізації відстані між деякими емпірично значимими 

характеристиками процесу», що оцінюються на доступних даних, та істинними 

значеннями цієї характеристики або такими даними, що «отримані з теоретичної 

моделі» [121, с.5]. Такими характеристиками, наприклад, можуть бути функція 

реакції на імпульси та автоковаріаційна функція процесу. Серед переваг даного 

методу доцільно виділити її стійкість у випадку помилкової специфікації моделі. 

Водночас, він має певні недоліки при оцінюванні DSGE моделей. Це, по-перше, 

неврахування при оцінюванні всього спектру статистичних зв’язків між 

змінними моделі, в результаті чого, на думку [121, с.5], відбувається «втрата 

ефективності» даного методу у порівнянні з методом максимальної 

правдоподібності.  

В свою чергу, метод максимальної правдоподібності полягає в 

максимізації функції правдоподібності по відношенню до деякого параметру. 

Для лінеаризованої DSGE моделі, яка розв’язана у вигляді моделі у просторі 

станів, дана функція може бути отримана на основі застосування фільтра 

Кальмана. Даний метод також не позбавлений певних недоліків. У роботі [121, 

с.9] наводяться три основні проблеми, пов’язані з оцінюванням даним методом. 

Це, зокрема, складність числового знаходження оптимуму (глобального 

максимуму) функції, необхідність припущення про розподіл шоків в моделі та 
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проблема стохастичної сингулярності. При цьому, за свідченням Ф. Кідланда та 

Е.Прескотта [324], перевірка якості моделі на основі застосування статистичних 

критеріїв при оцінюванні методом максимальної правдоподібності є 

некоректною. Однак, на відміну від методу найменшої відстані, при оцінюванні 

методом максимальної правдоподібності враховуються всі статистичні 

взаємозв’язки між змінними моделі. 

Окремою проблемою класичних методів оцінювання постає слабка 

ідентифікованість, що поряд із розвитком нових чисельних методів призвела до 

того, що серед методів оцінювання динамічних стохастичних моделей загальної 

рівноваги найбільш розповсюдженим на сучасному етапі є байєсівський підхід. 

Байєсівський метод в своїй основі має знаходження постеріорного 

розподілу параметра на основі функції правдоподібності та апріорного 

розподілу. Середнє або медіана знайденого постеріорного розподілу звичайно 

приймаються в якості байєсівської оцінки. Основним недоліком даного методу 

вважається складність із визначенням апріорного розподілу, що значно впливає 

на результат оцінювання. 

На даний момент в науковій літературі налічується велика кількість праць, 

присвячених побудові динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги. В 

цьому контексті варто відзначити ґрунтовні праці таких зарубіжних науковців, 

як М.Айхенбаум, Б.Бернанке, Р.Воутерс, М.Вудфорд, Дж Галі, М.Гертлер, 

С.Гілхріст, М.Дель Негро, Ч.Еванс, Г.Кальво, Р.Кларіда, Л.Дж.Крістіано, 

Т.Моначеллі, Дж.Ротемберг, Ф.Сметс, Дж.Фернандез-Віллаверде, Ф.Шорфхайде 

та багатьох інших. Серед здобутків українських вчених необхідно виділити 

роботи Баженової Ю. [46], Лук’яненко І. та Семка Р. [70], [165], [384], що 

присвячені побудові цих моделей для економіки України з метою визначення 

ефектів від проведення монетарної й фіскальної політики, коливань на 

фондовому ринку та інших фінансових досліджень. Проте, однією з найбільш 

цитованих робіт, присвячених даному напрямку моделювання, є праця 

європейських вчених Ф.Сметса та Р.Воутерса [387], в якій побудовано 

неокейнсіанську динамічну стохастичну модель загальної рівноваги для зони 
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євро та здійснено її оцінку із застосуванням байєсівської методики, результати 

якої засвідчили наявність значного рівня жорсткості цін в єврозоні. Розраховані 

авторами оцінки параметрів широко використовуються в DSGE моделях інших 

дослідників.  

Динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги застосовуються також і 

для дослідження впливу зовнішньоекономічних шоків на економіки країн світу. 

Слід зазначити, що у більшості моделей центральне місце посідає дослідження 

впливу шоку ціни на нафту (табл. 5.2). 

Сплеск досліджень щодо впливу збурень цін на нафту пов'язаний з 

нафтовими кризами 70-80х рр. ХХ ст. та був спровокований зростанням 

дефіцитів поточних рахунків, що в свою чергу стало поштовхом до появи 

міжчасового підходу до дослідження поточного рахунку [356, с.1732]. В цьому 

аспекті також слід зазначити пізніші роботи [147], [200], [217], [229], [339], [378] 

тощо.  

Крім того, як зазначається у [147, с.325], значна частка робіт присвячена 

оцінюванню виробничих функцій та розрахунку еластичностей заміщення між 

факторами виробництва, серед яких і енергія. 

Отже, незважаючи на широке застосування динамічних стохастичних 

моделей загальної рівноваги для моделювання ефектів фіскальної та монетарної 

політики, даний клас моделей не застосовувався для моделювання зовнішньої 

стійкості економіки України як здатності повертатися у стаціонарний стан в 

результаті відхилення від нього за рахунок дії зовнішніх збурень.  

Тому необхідним представляється формування концептуальних основ 

дослідження зовнішньої стійкості економіки України за допомогою 

конструювання динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги [32]. 

Як відомо, Україна являє собою малу відкриту економіку, що пов’язана із 

зовнішнім світом шляхом міжнародної торгівлі та руху фінансового капіталу.   
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Таблиця 5.2 

Аналіз основних прикладних досліджень, присвячених моделюванню 

впливу зовнішніх шоків на економіки країн світу за допомогою динамічних 

стохастичних моделей загальної рівноваги 

Автор Зміст дослідження 

Дж.Галі, 

Т.Моначеллі 

(2005)  

Для аналізу наслідків впливу режимів монетарної політики 

автори використовують неокейнсіанську модель малої відкритої 

економіки як однієї з нескінченної кількості економік світу. На 

відміну від інших моделей даного класу в цій найбільш повно 

представлено взаємозв’язки певної країни із зовнішнім світом, 

що включають міжнародну торгівлю та рух капіталу. Зокрема, в 

моделі розглядаються такі змінні зовнішнього світу, як: світовий 

випуск, споживання імпортованих з країн-партнерів товарів, 

індекси споживчих цін країн-партнерів, індекс цін світу, 

двосторонні та ефективні умови торгівлі, двосторонні та 

ефективні номінальні й реальні обмінні курси, непокритий 

паритет процентних ставок. 

А.Барнетт, 

Р.Страуб (2008)  

У статті досліджуються рушійні сили рахунку поточних 

операцій платіжного балансу в США, розглядаючи їх як країну-

імпортера нафти, що використовує цей ресурс у виробництві 

продукції проміжного та кінцевого споживання. Поряд з 

внутрішніми шоками, зовнішні збурення моделюються у 

вигляді шоку ціни на нафту за умови її екзогенного 

встановлення. Показано, що позитивний шок ціни на нафту має 

своїм наслідком зростання ВВП та зниження інфляції. 

О.Бланшард, 

Дж.Галі (2008)  

Автори моделюють економіку країни-імпортера нафти, 

використовуючи її у виробництві та споживанні та припускаючи 

наявність жорсткості реальної заробітної плати. Центральна 

роль відводиться дослідженню впливу шоку ціни на нафту на 

економіку країни протягом 1970-х-2000-х рр. та поясненню 

різної реакції на шок впродовж цього періоду. 

Баженова Ю.В. 

(2009)  

Побудовано динамічну стохастичну модель загальної рівноваги 

для малої відкритої економіки, що приймає участь у 

міжнародній торгівлі, міжнародному русі капіталу та здійснює 

державні внутрішні та зовнішні запозичення з метою 

визначення ефектів від проведення монетарної та фіскальної 

політики. 

Зовнішні збурення представлено у вигляді шоків у світових 

цінах, у світовому випуску, у світовому споживанні, у світовій 

процентній ставці та у сукупному світовому споживанні. 
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Продовження табл. 5.2 

Автор Зміст дослідження 

Й.Джааскелла, 

Д.Дженнінгс 

(2010)  

У роботі побудовано динамічну стохастичну модель загальної 

рівноваги малої відкритої економіки (на прикладі Австралії). 

Дана модель окремо розглядає зовнішній сектор (у вигляді 

великої економіки - США), що описується рівняннями кривої 

Філліпса, кривої IS, правилом Тейлора, що визначає зовнішню 

монетарну політику, та рівнянням, що відображає розрив ВВП. 

При цьому в даний блок інкорпорується шок сукупного 

іноземного попиту та шок іноземної монетарної політики. У 

внутрішньому секторі, на відміну від багатьох моделей, 

представлено умови торгівлі, які є пропорційними до реального 

обмінного курсу. 

Полбін А.В. 

(2013)  

В моделі досліджується мала відкрита економіка, яка залежить 

від експорту нафти і газу (енергетичних товарів), що 

використовуються для виробництва всередині країни та 

експортуються. Основна увага приділяється дослідженню 

впливу шоку світових цін на нафту, ігноруючи інші шоки, 

зокрема, шок обмінного курсу. Автор аналізує вплив 10-

відсоткового зростання світових цін на нафту на 

макроекономічні показники. Показано, що цей шок призводить 

до зростання реального ВВП в короткостроковому періоді на 

0,5%, сукупного експорту – на 6% та рахунку поточних операцій 

на початковому етапі - на 1,8%. Проте спостерігається падіння 

випуску експортних товарів. 

Шульгін А.Г. 

(2013) 

У роботі оцінено DSGE модель для малої відкритої економіки 

країни-експортера нафти (Росії) з метою дослідження впливу 

правил валютної та монетарної політики на економіку. 

Автор аналізує функції реакції «реальної» та «фінансової» 

економіки на нафтовий шок, шок зовнішньої ставки та шок 

політики валютного курсу. 

Джерело: складено автором на основі [46], [147], [200], [217], [229], [281], 

[302] 

 

Тому основними зовнішніми збуреннями, що передаються через торговий 

та фінансовий канали, є зміни умов торгівлі, зовнішнього попиту на продукцію 

вітчизняного експорту, відсоткових ставок на світових ринках фінансового 

капіталу та його потоків тощо.  

В контексті дослідження зовнішньої стійкості економіки України (як малої 

відкритої економіки з питомою вагою експорту та імпорту у ВВП близькою до 
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50%, переважанням експорту продукції з низьким ступенем переробки та 

високою часткою споживання імпортних енергоресурсів59) одним з 

найгостріших є питання ціни на мінеральні палива, нафту, продукти її перегонки 

та природний газ (товарна група 27 відповідно до УКТЗЕД60).  

На нашу думку, аналогічно до результатів у [147], моделюючи економіку 

України також доцільно розглядати мінеральні палива, нафту, нафтопродукти та 

природний газ як один енергетичний ресурс та, відповідно, окремий товар, що 

зумовлено його високою питомою вагою у імпорті країни та значними видатками 

на нього. Зміна ціни на енергетичний товар та обсяг його споживання спрощено 

розглядаються як процеси авторегресії першого порядку зі збуреннями «білий 

шум» відповідно до результатів, отриманих у [147], [326], [328]. Отже, рівняння 

динаміки ціни на енергетичний ресурс 
tOP  та обсягу його споживання 

tO  у 

період часу t  (змінні розглядаються у логарифмах), для спрощення 

припускаючи, що в країні споживаються тільки імпортовані енергоресурси з 

урахуванням високої ціни на нього в іноземній валюті та девальваційні тенденції, 

що спостерігаються останнім часом, матиме наступний вигляд: 

O
ttoot lnOOlnlnO   1)1( ,        (5.13) 

O

tt

P
tOPoOPoO PPP  

1
lnln)1(ln ,      (5.14) 

де O  та 
OP  - відповідно обсяг споживання/імпорту та ціна на енергоресурс в 

стаціонарному стані,  

O
t , OP

t  - збурення у обсягах споживання/імпорту енергоресурсу та ціни на 

нього,  

o  та 
Po  - параметри.  

                                                           

59 За даними Світового банку у 2010 році ця частка становила 41%, у 2011 – 32%, у 2012 – 

30,3%, у 2013 – 26% (у відсотках від споживання енергетичних ресурсів) 

60 Згідно з даними Державної служби статистики України за січень-грудень 2015 року питома 

вага даної групи складає 29% від загального обсягу імпорту  
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Досліджуючи торговий канал передачі зовнішніх збурень представляється 

актуальним врахування впливу умов торгівлі на економіку України, приймаючи 

до уваги її відкритість та залежність від кон’юнктури на сировинних ринках, 

оскільки одним з найсуттєвіших факторів спадів в економіці України вважають 

погіршення умов торгівлі внаслідок поганої цінової кон’юнктури на товари 

вітчизняного експорту, насамперед на металургійну та аграрну продукцію. 

За результатами емпіричного дослідження, проведеного автором, 

покращення умов торгівлі в Україні призводить до зростання валового 

внутрішнього продукту та поліпшення поточного рахунку (ефект Харбергера-

Лаурсена-Метцлера) за умови використання кількісного індексу умов торгівлі, 

його тимчасової складової та тимчасової складової індексу умов торгівлі, 

визначеного як співвідношення дефляторів експортних та імпортних цін [36]. 

Тому в DSGE моделі передбачається включення умов торгівлі tTT  як відношення 

дефлятора експортних цін tP  до дефлятора імпортних цін 
f

tP , помноженого на 

шок умов торгівлі TT
t : 

f
t

tTT
tt

P

P
TT  .          (5.15) 

Разом з тим, оскільки деякі вчені розглядають економічні дисбаланси у розрізі 

дисбалансів попиту та пропозиції на фінансові активи в рамках моделювання 

рахунку поточних операцій платіжного балансу tca  (як потоку товарів і послуг 

tpca  та первинних і вторинних доходів tnfa  між резидентами і нерезидентами 

[120, c.6]) також вбачається доцільним включити як збурення первинного 

поточного рахунку PCA
t  так і збурення чистих зовнішніх активів або «чистого 

зовнішнього інвестиційного доходу»  [56, с. 90 ] NFA
t : 

t
NFA
tt

PCA
tt nfapcaca           (5.16) 

При визначенні експорту ( 
tE ) на основі модифікації специфікації, 

запропонованої у [46],  в контексті дослідження впливу зовнішніх збурень на 
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вітчизняну економіку у функцію доцільно також включити збурення в індексі 

цін країн світу 
tP  ( *P

t ) та реальному сукупному споживанні товарів і послуг за 

кордоном 
T

tE  (
T

E
t



 ), що в певній мірі впливає на кількісні та вартісні показники 

вітчизняного експорту (наприклад, останній показник дозволяє відтворити в 

моделі купівельну спроможність країн світу та відповідно попит на продукцію 

вітчизняного експорту закордоном): 

)(
*

T

t
E
t

t
P
t

tt
It E

P

PS
E

T






 














 






,       (5.17) 

де tS  - номінальний обмінний курс національної грошової одиниці в момент 

часу t ,  

tP  - індекс цін в країні в момент часу t ,  

I  - схильність до споживання товарів іноземного виробництва,  

  - еластичність заміщення між споживанням товарів іноземного та 

вітчизняного виробництва, яка показує на скільки відсотків зміниться 

співвідношення споживання товарів вітчизняного та іноземного виробництва 

при зміні їх відносних цін на один відсоток. 

При специфікації реального обмінного курсу 
ts  на основі номінального 

обмінного курсу tS  та співвідношення індексів цін в країні tP  та закордоном 


tP  також представляється доцільним включення шоку номінального обмінного 

курсу S
t , враховуючи його суттєвий вплив на поведінку економічної системи 

України (у зв’язку зі значною експортною та імпортною залежністю нашої 

економіки; насамперед це стосується енергетичного сектору та коливання 

обмінного курсу внаслідок намагань стимулювати вітчизняний експорт): 

t

tt
S
t

t
P

PS
s






.          (5.18) 
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Збурення номінального обмінного курсу в момент часу t  S
t , як і в 

попередніх випадках, моделюється за допомогою процесу авторегресії першого 

порядку. 

Всі інші змінні світової економіки (індекс цін країн світу, реальне сукупне 

споживання товарів і послуг за кордоном, відсоткові ставки по облігаціям 

зовнішньої позики та зовнішнім кредитам), збурення яких здійснюють вплив на 

вітчизняну економіку, у рамках динамічної стохастичної моделі загальної 

рівноваги ми вважаємо за доцільне специфікувати у вигляді стаціонарних 

процесів авторегресії першого порядку: 



  


 P
ttPt PP  1 ,         (5.19) 



  


 i
ttit ii  1

,         (5.20) 

T

T
E
t

T

t
E

T

t EE



 


  1 ,         (5.21) 



  


 r
ttrt rr  1 ,         (5.22) 

де 
P

 , i
 , T

E
 , 

r
   параметри,  

P
t , 

i
t , 

T
E
t



 , 
r

t   збурення. 

Як і в більшості публікацій, присвячених побудові динамічних 

стохастичних моделей загальної рівноваги (наприклад, [46], [387]), 

зовнішньоекономічні шоки розглядатимуться як процеси авторегресії першого 

порядку61: 

S
t

S
tS

S
t lnln   1 ,        (5.23) 

TT
t

TT
tTT

TT
t lnln   1 ,        (5.24) 

                                                           

61 В деяких роботах пропонується розглядати шоки як нормально розподілені випадкові 

величини, зокрема у [147], [165]. 
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NFA
t

NFA
tNFA

NFA
t lnln   1 ,        (5.25) 

PCA
t

PCA
tPCA

PCA
t lnln   1 ,        (5.26) 

Po
t

Po
tPo

Po
t lnln   1 ,         (5.27) 
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   1 ,        (5.30) 







 
r
t

r
tr

r
t lnln  1 ,         (5.31) 

де S , TT , NFA , PCA , 
P

 , i
 , 

r
 , oP

 , 
TЕ  - параметри,  

TT
t , S

t , NFA
t , PCA

t , 
P

t , 
i

t , 
TЕ

t



 , 
r

t , 
oP

t  - випадкові компоненти.  

Таким чином, в контексті дослідження зовнішньої стійкості економіки 

Українина основі динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги має бути 

враховано вплив наступних зовнішніх збурень: умов торгівлі, первинного 

рахунку поточних операцій, чистих фінансових активів, індексу цін країн світу, 

реального сукупного споживання товарів за кордоном, відсоткової ставки по 

облігаціям зовнішньої позики та зовнішнім кредитам та номінального обмінного 

курсу національної грошової одиниці, світового випуску.  

 

 

5.2. Розробка динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги малої 

відкритої економіки (на прикладі України) 

 

Довгострокове економічне зростання науковці трактують як 

«послідовність короткострокових рівноважних станів при зростаючому обсязі 

доступних факторів виробництва та технологічного прогресу» [56, с.105]. 

Відхилення від довгострокового тренду в короткостроковому періоді 
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представляють собою ділові цикли, варіації в рамках яких можуть бути пояснені 

змінами в сукупному попиті та збуреннями як внутрішнього, так і зовнішнього 

характеру. Тому для моделювання зовнішньої стійкості економіки Україні 

представляється актуальним побудова саме динамічної стохастичної моделі 

загальної рівноваги [220]. 

Динамічна стохастична модель загальної рівноваги є моделлю малої 

відкритої економіки, в якій функціонують наступні сектори: домашні 

господарства, фірми (вітчизняні фірми-виробники та фірми-імпортери), держава 

(уряд), національний банк та зовнішній сектор. Модель побудована відповідно 

до неокейнсіанського підходу, що зумовлює включення так званих 

«жорсткостей», тобто негнучкості цін та заробітної плати, існування звичок у 

споживанні домашніх господарств та видатків на пристосування капіталу. Також 

враховується значна залежність економіки від імпорту продуктів мінерального 

походження. Всі товари в економіці поділяються на наступні групи: вітчизняні 

(експортовані та ті, що споживаються в країні), імпортовані, мінеральна 

продукція. 

 

Домашні господарства 

У науковій літературі вважається, що домашні господарства є 

гомогенними в контексті споживання товарів і послуг й володіння активами та 

гетерогенними щодо встановлення заробітної плати та відпрацьованих годин в 

умовах рівноваги [253, c.12]. Хоча зустрічаються і дещо інші твердження 

стосовно ідентичності домогосподарств та прийнятті ними однакових рішень 

«відносно керованих змінних» [147, с. 328].  

Тому надалі для зручності розглядатиметься репрезентативне домашнє 

господарство, яке споживає товари та послуги, накопичує капітальні активи, які 

в подальшому інвестує, володіє облігаціями (внутрішньої та зовнішньої позик), 

виплати за якими можна вважати заощадженнями попереднього періоду, 

заощаджує у вигляді касових залишків та надає відповідну кількість праці 

фірмам. Крім того, домашні господарства отримують заробітну плату відповідно 
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до відпрацьованих годин роботи, дохід від інвестованого капіталу, соціальні 

трансферти, виплати за облігаціями, дохід від зроблених у попередньому періоді 

депозитних вкладів. При цьому домашні господарства максимізують очікувану 

корисність, яка визначається споживанням товарів та послуг, пропозицією праці 

та реальними касовими залишками.  

Таким чином, репрезентативне домашнє господарство максимізує 

очікувану функцію корисності, яка є модифікацією, запропонованих у [147, 

c.328], [200, с.4], [253, c.12], [275, c.2], [276, c.24-25], [384, c.3], [387, c.10] 

функцій: 
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t
t UE  .            (5.32) 

В свою чергу корисність домогосподарства в момент часу t  tU  

визначається наступним чином: 
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де 
tc   споживання у момент часу t , 

th   змінна, що характеризує звички у споживанні, у момент часу t , 

tl   пропозиція праці у момент часу t , 

t

t

P

M
  реальні грошові (касові) залишки у момент часу t , 

   норма дисконтування, що відображає міжчасові переваги 

домогосподарства, 

c
t   шок у споживанні у момент часу t ,  

l
t   шок у пропозиції праці у момент часу t , 

m
t   шок у попиті на гроші у момент часу t , 

c   коефіцієнт відносної несхильності до ризику домогосподарства або 

обернена міжчасова еластичність заміщення, 
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l   обернена еластичність зусиль праці по відношенню до реальної заробітної 

плати, 

m   обернена еластичність грошових залишків по відношенню до відсоткової 

ставки. 

При визначенні змінної th , що характеризує сталість звичок у споживанні, 

скористаємося специфікацією, запропонованою Ф.Сметсом та Р.Воутерсом [387, 

c.10], відповідно до якої звички у споживанні визначаються споживанням у 

момент часу 1t : 

1 tt hch .           (5.34) 

Таким чином, корисність домашніх господарств у момент часу t  

позитивно залежить від споживання за вирахуванням змінної, що характеризує 

сталість звичок у споживанні, та реальних грошових залишків, негативно – від 

пропозиції праці, що вимірюється кількістю відпрацьованих годин. 

Шоки моделюються як процеси авторегресії першого порядку: 

c
t

c
tc

c
t   1lnln ,          (5.35) 

l
t

l
tl

l
t   1lnln ,          (5.36) 

m
t

m
tm

m
t   1lnln ,          (5.37) 

де c , l , m   параметри, c
t , l

t , m
t   випадкові компоненти. 

Максимізуючи очікувану корисність, домашнє господарство повинно 

виконувати своє бюджетне обмеження (на основі [47, c.108], [225, c.55], [253, 

c.12], [378, c.10] та ін.)62: 

                                                           

62 В деяких моделях до бюджетного обмеження включаються також видатки на розміщення 

або купівлю цінних паперів на зовнішніх ринках, що зумовлені, наприклад, існуванням 

посередників, які сприяють у виконанні цих операцій, або необхідністю врахування премії за 

ризик 
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де tm   реальний попит на гроші у момент часу t , що розраховується як 
t

t

P

M
, 

c
t   податок на споживання у момент часу t , 

tinv   реальні інвестиції у момент часу t , 

tb   реальний попит на облігації внутрішньої позики у момент часу t , 

tS   номінальний обмінний курс національної грошової одиниці у момент часу 

t , 

*
tb   реальний попит на облігації, які деноміновані в іноземній валюті та 

придбані на зовнішніх ринках, у момент часу t , 

1ti   номінальна відсоткова ставка по облігаціям внутрішньої позики у момент 

часу 1t , 

*
1ti   номінальна відсоткова ставка по облігаціям, які деноміновані в іноземній 

валюті та придбані на зовнішніх ринках, у момент часу 1t , 

tw   реальна заробітна плата у момент часу t , 

l
t   податок на заробітну плату у момент часу t , 

K
tr   відсоткова ставка за користування капіталом у момент часу t , 

tk   капітал у реальному вираженні у момент часу t , 

K
t   податок на капітал у момент часу t , 

ttr   соціальні трансферти з державного бюджету у момент часу t , 

t   інфляція у момент часу t , 
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DEP
tr   відсоткова ставка по депозитам у момент часу t , 

tdep   реальний попит на депозити у момент часу t , 

dep
t   податок на депозитні вклади у момент часу t . 

Таким чином, домашнє господарство тримає свої заощадження  у вигляді 

реальних касових залишків та одноперіодних облігацій внутрішньої позики та 

деномінованих в іноземній валюті облігацій, придбаних на зовнішніх ринках, зі 

ставками 
ti  та *

ti  відповідно.  

Доходи домашнього господарства дорівнюють 

)1()1()1( dep
tt

DEP
tt

K
tt

K
t

l
ttt deprtrkrlw   ,    (5.39) 

де )1( l
tttlw    трудовий доход з урахуванням податків, 

)1( K
tt

K
t kr    доход на вкладений капітал за вирахуванням податку на капітал, 

)1( dep
tt

DEP
t depr    виплати по депозитним вкладам за вирахуванням податку 

на доходи по депозитам. 

В свою чергу видатки домогосподарства складають 
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Таким чином, постає задача максимізації функції 
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t
t UE   при умові 

виконання бюджетного обмеження (5.38), розв’язок якої призводить до 

необхідності знаходження умов першого порядку та прирівнювання їх нулю, в 

результаті чого отримаємо: 
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Тут рівняння (5.41) – рівняння попиту на гроші, рівняння (5.42) – рівняння 

пропозиції праці, рівняння (5.43) – рівняння Ейлера, а рівняння (5.44) – рівняння 

граничної корисності споживання, де 
t  є множником Лагранжа та представляє 

тіньову вартість споживання. 

Інфляція у момент часу t  визначається як 

1


t

t
t

P

P
 .            (5.45) 

В даній моделі для врахування жорсткості заробітної плати та цін 

використовуватиметься модель Кальво [239], яка передбачає зміну заробітної 

плати та цін в кожний момент часу відповідною кількістю домогосподарств та 

фірм. Іншими словами, говорячи про механізм ціноутворення, за свідченням 

[147, с. 326] «окрема фірма в кожний період часу може змінити (оптимізувати з 

точки зору максимізації прибутку) ціну з деякою екзогенною ймовірністю». В 

результаті використання цієї моделі можливе врахування негнучкості цін та 

ставки заробітної плати різної ступені, що досягається завдяки варіюванню 

параметра Кальво або ймовірності зміни ціни та ставки заробітної плати. Слід 

зазначити також, що, відповідно до [147, с. 327], використання механізму 

ціноутворення за Ротембергом призводить до ідентичних рівнянь моделі в 

результаті її лог-лінеаризації.  

За умов існування монополістичної конкуренції на ринку праці 

«домогосподарства приймають рішення не по кількості праці, яка пропонується 

на ринку, а по номінальній заробітній платі» [147, с.329]. Тому у моделі 

розглядатимуться домогосподарства, які встановлюють ціну на ринку праці 

(ставку заробітної плати). Покладаючись на роботи [47, с.111], [272], [387, c.11-

12], використаємо принцип встановлення заробітної плати згідно з Г.Кальво 

[239]. 

Таким чином, відповідно до моделі Кальво нехай v -те домогосподарство 

встановлює ставку заробітної плати на рівні v
tW   з ймовірністю  w1 , а з 
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, де 
w   ступінь індексації заробітної 

плати, що приймає значення від нуля до одиниці [47, с.111], [387, c.11-12]. 

В агрегованому вигляді відповідно до принципу Діксіта-Стігліца [262] 

матимемо: 
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де 
w

   коефіцієнт еластичності заміщення між домогосподарствами. 

Водночас домашні господарства встановлюють номінальну заробітну 

плату, максимізуючи очікувану корисність при умові виконання бюджетного 

обмеження та функції попиту на працю: 
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Звідси, розв’язуючи оптимізаційну задачу, отримаємо: 
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Таким чином, рівняння (5.46) може бути записано в наступний спосіб: 
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Вітчизняні фірми-виробники товарів 

В моделі припускається наявність вітчизняних фірм, що виробляють 

товари проміжного споживання та функціонують на ринку монополістичної 

конкуренції.  

Виробнича функція m -ої репрезентативної вітчизняної фірми, яка 

виробляє диференційований товар m , є виробничою функцією з технологічним 

прогресом, що заощаджує працю (або нейтральним за Харродом)63: 

  )()( m
t

z
t

m
t

m
t lky  ,            (5.50) 

де m
ty   обсяг випуску вітчизняного товару m  у момент часу t , 

m
tk   витрати капіталу на виробництво вітчизняного товару m  у момент часу t ,  

m
tl   витрати праці на виробництво вітчизняного товару m  у момент часу t , 

z
t   технологічний шок у момент часу t , який описується рівнянням 

z
t

z
tz

z
t   1lnln , де z  - параметр, z

t  - стохастична компонента, 

   еластичність випуску по капіталу, 

   еластичність випуску по праці. 

Водночас попит на товар m  з боку фірм, що використовують його для 

виробництва товарів кінцевого споживання, дорівнює 
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 ,           (5.51) 

де m
tP   ціна на товар m , 

p
   еластичність заміщення між товарами, 

ty   сукупний випуск товарів в реальному вираженні у момент часу t .  

                                                           

63 Також розрізняють виробничі функції з технологічним прогресом, що заощаджує капітал 

(нейтральний за Хіксом) 
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Встановлення ціни на товари проміжного споживання, як і у випадку 

встановлення ставки заробітної плати, відбувається відповідно до механізму 

ціноутворення Кальво. 

Отже, на товар m  фірма встановлює ціну m
tP  з ймовірністю p1  та з 

ймовірністю p   ціну m
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, де 
p

  виступає як показник, що 

характеризує рівень індексації та змінюється від нуля до одиниці [387, c.15-16]. 

Умова встановлення оптимальної ціни або оптимальна ціна розраховується 

на основі розв’язку задачі максимізації теперішньої приведеної вартості 

прибутку фірми відносно товару m . 

Так, цільова функція даної задачі оптимізації дорівнюватиме 
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де m
t   теперішня приведена вартість фірми відносно товару m ,  

m
tTC   сукупні витрати на виробництво товару m  у момент часу t . 

Розв’язуючи дану задачу шляхом знаходження умови першого порядку по 

m
tP  та прирівнювання її нулю, отримаємо оптимальну ціну для фірми, що 

виробляє товар m : 
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де tmc   граничні видатки у момент часу t . 

Відповідно агрегований рівень цін визначається наступним чином: 
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Водночас до економіки імпортуються товари, ціни на які встановлюються 

також відповідно до механізму ціноутворення Кальво. Так, на імпортний товар 

j  фірма, що його імпортує, встановлює ціну 
f
jtP ,
  з ймовірністю 

f
p1  та з 

ймовірністю 
f

p   ціну 
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t P
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, де 
f

p
  - показник, що характеризує 

рівень індексації та змінюється від нуля до одиниці. 

Оптимальна ціна в даному випадку визначається на основі максимізації 

теперішньої приведеної вартості чистого грошового потоку [47, с.116], в 

результаті чого отримаємо: 
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,     (5.56) 

де 
f

jktE ,   реальний споживчий попит у вітчизняній економіці на імпортний 

товар j  у момент часу t , 

t   розрив єдиної ціни у момент часу t . 

Відповідно агрегований рівень цін на імпортні товари визначається 

наступним чином: 
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Таким чином, загальний рівень цін в економіці дорівнюватиме: 
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tptp
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t PPP .       (5.58) 

В моделі припускається, що фірмами володіють домогосподарства, які для 

залучення додаткового фінансування збільшують статутний капітал шляхом 

додаткової емісії акцій. Хоча, слід зауважити, що відповідно до теореми 

Модільяні-Міллера за умови досконалості фінансових ринків та відсутності 

податків «ринкова оцінка капіталу не залежить від способу фінансування 

інвестицій» [147, с.326]. Однак, оскільки оподатковуваний доход від вкладеного 

капіталу дорівнює )1( K
tt

K
t kr  , в даному випадку ця теорема не виконується. 

Домашні господарства здійснюючи інвестиції, керуються двома намірами. 

По-перше, це оптимізація капіталу, по-друге – бажання отримати зиск від 

володіння фірмою, тобто, максимізувати різницю між вартістю фірми та 

вартістю її капіталу в поточних цінах. При цьому фірми не спроможні миттєво 

забезпечити оптимальний рівень капіталу у зв’язку з наявністю так званих 

«видатків на пристосування», тобто видатків, які мають місце при зміні розміру 

основних фондів фірми.  

Отже, рівняння динаміки капіталу з урахуванням видатків пристосування 

задається наступним рівнянням: 

))(1()1( 1 t
I
t

I
ttt IsIKK            (5.59) 

або в реальному вираженні 

))(1()1( 1 t
I
t

I
ttt invsinvkk   

,       (5.60) 

де I
t   інвестиційний шок у момент часу t , 
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)( t
I
t

I

t
I
t

I inv
s

invs     видатки на встановлення одиниці капіталу у момент часу 

t 64, 

   норма зносу. 

Водночас інвестиційний шок I
t  описується рівнянням авторегресії 

першого порядку: 

I
t

I
tI

I
t   1lnln ,          (5.61) 

де I   параметр, 

I
t   випадкова компонента. 

Таким чином, задача максимізації очікуваної корисності домашнього 

господарства при умові бюджетного обмеження має доповнитися також 

рівнянням динаміки капіталу, звідки, знаходячи умови першого порядку по 
t

t
P

I  

та 
1

1





t

t
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K , отримаємо наступні рівності: 
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Трактуючи 
t

K
t




 як тіньову вартість одиниці капіталу у разі оптимальної 

поведінки фірми, що сигналізує про доцільність інвестування, матимемо: 

2)(
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1

t
I
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 ,          (5.64) 

                                                           

64 Також дуже розповсюдженим при побудові динамічних стохастичних моделей загальної 

рівноваги є специфікація видатків на встановлення капіталу, що визначаються темпом зміни 

інвестицій, наприклад, праці [253], [387, c.13] 
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На наступному етапі знайдемо оптимальні значення відсоткової ставки за 

користування капіталом та заробітної плати на основі розв’язання задачі 

мінімізації витрат фірми, які складаються з видатків на залучення капіталу 
t

K
t kr  

та оплату праці найманих працівників 
ttlw . 

Звідси, розв’язуючи оптимізаційну задачу, отримаємо: 

 tt
z
tt

K
t lkmcr 1)(  ,         (5.66) 

1)(    tt
z
ttt lkmcw .         (5.67) 

Випуск товарів та послуг в економіці 
ty  визначається внутрішнім 

попитом на вироблені товари та послуги 
tE  та попитом з боку іноземних 

споживачів 
tE  (експорт вітчизняних товарів та послуг): 

 ttt EEy .           (5.68) 

Попит з боку іноземних споживачів на вітчизняну продукцію або експорт 

моделюється відповідно до зазначеної раніше формули (5.17). 

Внутрішній попит домашніх господарств на вітчизняні та імпортовані 

товари та послуги знайдемо, розв’язавши задачу мінімізації витрат на 

споживання [47, с.122]: 

f
t

f
ttt EPEP  .           (5.69) 

Звідси, внутрішній попит на вітчизняні товари та послуги у момент часу t  

становить: 

  T
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 1 ,          (5.70) 

де T
tE   сукупний попит на вітчизняні товари та послуги на внутрішньому та 

зовнішньому ринках у момент часу t . 

Водночас попит на імпортні товари та послуги у момент часу t  
f

tE  

дорівнюватиме: 
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 .          (5.71) 

З іншого боку, сукупний попит визначається на основі агрегування попиту 

на вітчизняні та імпортовані товари та послуги з боку домашніх господарств, 

використовуючи функцію з постійною еластичністю заміщення, що виступає 

певним спрощенням:  

 
11111

1





























  f
tItI

T
t EEE .       (5.72) 

Імпорт поділяється на імпорт товарів та послуг f
t

f
t EP  та імпорт 

мінеральної сировини 
t

o
t OP : 

t
o
t

P
t

f
t

f
tt OPεEP

o

Im ,          (5.73) 

де 
oP

tε   шок у ціні на імпортну продукцію мінерального походження у момент 

часу t , який описується рівнянням (5.27). 

Рівняння динаміки ціни на енергетичний ресурс o
tP  та обсягу його 

споживання tO  у момент часу t  описуються функціями (5.13) та (5.14).  

Агрегований попит 
T

tE  складається зі споживання 
T

tc , інвестицій 
T

tinv  та 

державних видатків 
T

tg : 

T
t

T
t

T
t

T
t ginvcE  .          (5.74) 

Внутрішній попит на товари і послуги вітчизняного виробництва 
tE  

складається зі споживчого 
tc , інвестиційного попиту 

tinv  та попиту з боку 

сектору державного управління 
tg : 

tttt ginvcE   .         (5.75) 

Внутрішній попит на імпортовані товари і послуги 
f

tE  дорівнює 

відповідно: 

f
t

f
t

f
t

f
t ginvcE  .          (5.76) 
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Сукупний споживчий, інвестиційний попит та попит з боку сектору 

державного управління розраховуються на основі принципу Діксіта-Стігліца, 

використовуючи функції з постійною еластичністю заміщення: 
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Як зазначалося вище, умови торгівлі tTT  в моделі описуються рівнянням 

(5.15) та визначаються співвідношенням дефляторів експортних та імпортних цін  

(
tP  та 

f
tP ) із включенням шоку умов торгівлі TT

t . 

Реальний обмінний курс 
ts  визначається на основі номінального 

обмінного курсу tS  з урахуванням співвідношення індексів цін в країні tP  та 

закордоном 
tP  та шоку номінального обмінного курсу S

t  (формула 5.18), який 

моделюється за допомогою процесу авторегресії першого порядку (формула 

5.22). 

Як відомо, в основі паритету купівельної спроможності лежить закон 

єдиної ціни, тобто «на ефективному ринку ідентичні товари повинні мати 

однакову ціну» [148, с.24]. Проте внаслідок причин об’єктивного характеру в 

реальній економіці він в основному не спостерігається. Тому до конструйованої 

моделі у відповідності з [47, с.124-125] введено розрив єдиної ціни 
t , який 

визначається наступним чином: 

f
t

tt
t
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PS 

 .            (5.80) 
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Рахунок поточних операцій платіжного балансу tca  моделюється 

відповідно до описаної вище формули (5.16). 

Первинний поточний рахунок tpca  дорівнює різниці між експортом та 

імпортом товарів і послуг: 

ttt Epca Im*  .           (5.81) 

Чисті зовнішні активи 
tnfa  визначаються в такий спосіб: 

*
1

*
1

*
1

*
1

*
1

*
1   ttttttt ddrbbinfa .       (5.82) 

Збурення первинного поточного рахунку PCA
t  та чистих зовнішніх активів 

NFA
t  в свою чергу описуються рівняннями (5.26) та (5.25). 

Непокритий паритет процентних ставок характеризує відношення 

процентних ставок та очікуваної зміни обмінного курсу національної грошової 

одиниці [195, с.10]65. Причому умову непокритого паритету процентних ставок 

науковці вважають «рівноважною моделлю формування поточного курсу 

іноземної валюти» [199, с.4]. Основними передумовами непокритого паритету, 

на думку [199, с.13], є відсутність трансакційних видатків, пов’язаних з купівлею 

або продажем активів та іноземної валюти, несхильність до ризику та наявність 

повної інформації про стан ринків капітальних активів в країні та закордоном.  

Непокритий паритет процентних ставок походить з покритого паритету за 

умови, що форвардний курс є «незміщеним предиктором майбутнього спот 

курсу» [195, с.10]. 

За свідченням [56, с.524], непокритий паритет процентних ставок 

передбачає певний ризик інвестування в активи країни. Враховуючи наявність 

ризику, пов’язаного з інвестуванням у вітчизняні активи, та обмеження на рух 

капіталу в Україні, у моделі враховано як наявність премії за ризик так і наявність 

обмежень на рух капіталу (наприклад, обмеження, введені Постановою 

Правління НБУ №410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та 

                                                           

65 У випадку покритого паритету процентних ставок замість очікуваного обмінного курсу 

використовують форвардний курс 
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валютному ринках України» від 13.12.2016р. [150] тощо). Так, у рівнянні, що 

описує непокритий паритет процентних ставок, премію за ризик66 відображено 

за допомогою змінної P
t , а обмеження на рух капіталу - за допомогою змінної 

C
t : 

    011 1 
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ii  ,      (5.83) 

де P
t   премія за ризик у момент часу t ,  

C
t   премія контролю за рухом капіталу у момент часу t .  

В подальшому припускається, що P
t  та C

t  постійні для всіх t . 

Отже, доходності на внутрішньому та зовнішньому ринках повинні 

дорівнювати одна одній, враховуючи очікувану зміну обмінного курсу 

національної грошової одиниці та премії за ризик і контроль за рухом капіталу. 
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Бюджетне обмеження уряду описується наступним рівнянням: 
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,      (5.84) 

де ttax   сукупні податки у реальному вираженні у момент часу t , 

D
td   внутрішній державний борг у момент часу t , 

*
td    зовнішній державний борг у момент часу t , 

tg    видатки державного бюджету у момент часу t , 

tr    відсоткова ставка по внутрішніх державних позиках у момент часу t , 

*
tr   відсоткова ставка по зовнішніх державних позиках у момент часу t , 

                                                           

66 Премію за ризик може бути оцінено, наприклад, на основі методики ICRG [86, с.217-218, 

284-285] 
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t   темп зростання валового внутрішнього продукту у момент часу t , 

t

t
t

m
m


1   доход від сеньйоражу. 

Права частина рівняння (5.84) являє собою дефіцит державного бюджету, 

тобто перевищення його видатків над доходами, де 
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1*1 )()(     видатки на 

обслуговування внутрішнього та зовнішнього державного боргу.  

Ліва частина рівняння (5.84) описує джерела покриття цього дефіциту – 

державні запозичення 
t
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 та емісію 
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1 . 

В моделі припускається наявність рікардіанської тотожності, що зумовлює 

той факт, що різні способи фінансування державних видатків кардинально не 

впливають на поведінку агентів в економіці, тобто призводять до подібних 

результатів. Проте існують певні обмеження щодо виконання цієї 

еквівалентності. Зокрема, термін погашення взятої раніше державної позики 

може бути тривалішим за життя індивідів, відсоткова ставка за приватними 

позиками може бути вищою за відсоткову ставку по державним позикам, 

наявність певних обмежень щодо отримання позики домашніми господарствами 

тощо [56, с.82-89].  

В свою чергу податкові надходження до державного бюджету складаються 

з податків на споживання c
ttc  , на заробітну плату l

tttlw  , на капітал K
tt

K
t kr   та 

паушальних податків [321]: 

ls
t

K
tt

K
t

l
ttt

c
ttt krlwctax   .       (5.85) 

Загальна заборгованість державного сектору дорівнює сумі внутрішнього 

та зовнішнього державного боргу: 

*
t

D
tt ddd  .         (5.86) 
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Враховуючи зростаючу частку зовнішнього державного боргу та 

девальваційні процеси в Україні, правило фіскальної політики визначатимемо 

наступним чином67: 
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 ,       (5.87) 

де tax   коефіцієнт, що характеризує схильність законодавчих та виконавчих 

органів державної влади фінансувати державні видатки за рахунок зростання 

податкового навантаження,  

TR   коефіцієнт, що характеризує схильність законодавчих та виконавчих 

органів державної влади фінансувати державні видатки за рахунок урізання 

соціальних трансфертів,  

D   коефіцієнт, що характеризує схильність законодавчих та виконавчих 

органів державної влади фінансувати державні видатки за рахунок підвищення 

боргового навантаження на економіку. 

Інструментальне правило монетарної політики у даній моделі 

специфікується в такий спосіб: 
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 1 ,      (5.88) 

де    параметр, що характеризує схильність Національного банку до вибору 

інфляції в якості «якоря» політики68,  

y   параметр, що характеризує схильність Національного банку до вибору 

випуску в якості «якоря» політики, 

                                                           

67 В даному рівнянні розглядається відношення зовнішнього державного боргу до експорту, 

проте в деяких працях пропонується розглядати відношення зовнішнього державного боргу 

до «фіскального» доходу [273, c.167] 

68 В цьому контексті постає питання щодо обрання того чи іншого індексу цін в якості «якоря» 

політики (наприклад, індексу цін стабільності [194], [244]) 
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S   параметр, що характеризує схильність Національного банку до вибору 

номінального курсу гривні щодо долара США в якості «якоря» політики,  

i   параметр, що характеризує схильність Національного банку до зміни 

відсоткової ставки, 

ir   параметр, що характеризує схильність Національного банку до вибору 

рівня міжнародних резервів в якості «якоря» політики, 

m   параметр, що характеризує схильність Національного банку до вибору 

обсягу грошової маси в країні в якості «якоря» політики, 

TT   параметр, що характеризує схильність Національного банку до вибору 

відношення рівня цін на вітчизняну продукцію до рівня цін імпортованих товарів 

в якості «якоря» політики. 

Слід зазначити, що при специфікації монетарної політики не приймається 

до уваги рівняння попиту на гроші, оскільки, за свідченням [147, с.344], 

національний банк, виходячи на ринок з інтервенціями, спроможний забезпечити 

таргетований рівень відсоткової ставки, від якого залежить поведінка агентів, що 

функціонують в економіці. 

У рівняннях (5.87) та (5.88) змінні, позначені горизонтальними лініями, 

характеризують змінні в стаціонарному стані. 

Для моделювання міжнародних резервів застосовується процес 

авторегресії першого порядку: 

IR
ttIRt IRIR   1

          (5.89) 

де tIR   рівень міжнародних резервів у момент часу t , 

IR   параметр, 

IR
t   шок у міжнародних резервних активах у момент часу t . 

Змінні, що характеризують світову економіку, у даній моделі описуються 

процесами авторегресії першого порядку та визначаються рівняннями (5.19)-

(5.22). 
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В цілому у рамках динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги 

реалізовано комплекс оптимізаційних економіко-математичних моделей 

(рис.5.1).  

Рис.5.1. Комплекс оптимізаційних моделей, реалізованих у динамічній 

стохастичній моделі загальної рівноваги  

Джерело: розроблено автором 

 

Таким чином, розроблена динамічна стохастична модель загальної 

рівноваги є моделлю для малої відкритої економіки, включає внутрішній і 

зовнішній сектори та представлена 69 рівняннями, що дозволяє досліджувати 

вплив зовнішньоекономічних збурень на основні показники функціонування 

національної економіки. 

  

ДОМАШНІ ГОСПОДАРСТВА 

I. Модель визначення рівнянь попиту на гроші, пропозиції праці, рівняння Ейлера та граничної 

корисності споживання на основі максимізації очікуваної функції корисності  за умови 

бюджетного обмеження 

II. Модель знаходження номінальної заробітної плати на основі максимізації очікуваної функції 

корисності за умови бюджетного обмеження  та функції попиту на працю 

III. Модель знаходження тіньової вартості одиниці капіталу на основі максимізації очікуваної 

функції корисності за умови бюджетного обмеження та рівняння динаміки капіталу 

IV. Модель розрахунку попиту домогосподарств на основі мінімізації видатків на споживання  

ВІТЧИЗНЯНІ ФІРМИ-ВИРОБНИКИ 

I. Модель знаходження оптимальної ціни товару на основі максимізації теперішньої приведеної 

вартості прибутку фірми  

ІІ. Модель знаходження відсоткової ставки та ставки заробітної плати на основі мінімізації витрат 

фірми за умови виробничої функції 

ФІРМИ-ІМПОРТЕРИ 

І. Модель знаходження оптимальної ціни на імпортований товар на основі максимізації теперішньої 

приведеної вартості чистого грошового потоку  
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5.3. Лог-лінеаризація і калібрування параметрів динамічної 

стохастичної моделі загальної рівноваги економіки України 

 

Для знаходження розв’язку моделі (5.32)-(5.89) необхідною процедурою є 

лог-лінеаризація її рівнянь, що являє собою лінеаризацію рівнянь моделі 

відносно змінних, які є логарифмічними відхиленнями від своїх стійких значень, 

відповідно до наближеної формули для змінної 
tx   )ˆ1( tt xxx   (тут і надалі 

горизонтальною рискою (« ») позначено змінні в стаціонарному стані, символом 

«^» – їх лог-відхилення від стаціонарного стану) [420, c.3]. 

Отже, у лог-лінеаризованому вигляді бюджетне обмеження 

домогосподарств побудованої DSGE-моделі описується наступним рівнянням 

(отримане на основі [47, c.195-196], [225, c.55], [ 253, c.12], [387, c.10] та ін.): 

ttt

tttttt

tttt

dep
t

DEP
t

ttttt

mmm
m

t
iE

i

i
bS

i

bS
bS

bS

iE
i

i
b

i

b
b

b

epddeprrttr

KkKrkKrllwlwinvinvccc

ˆ)ˆˆ(

)*
1

ˆ

1

ˆˆ(
1

)ˆˆˆ(

)ˆ

1

ˆ(
1

)ˆˆ(

)1(ˆˆ

)1)(ˆˆ()1)(ˆˆ(
^

)1(ˆ

1

*

*
*

*
*

11

*

111











































  (5.90) 

де tĉ   лог-відхилення споживання у момент часу t , 
tl̂   лог-відхилення 

пропозиції праці у момент часу t , tm̂   лог-відхилення реального попиту на 

гроші у момент часу t , 
c   податок на споживання у момент часу t , tvni ˆ   лог-

відхилення реальних інвестицій у момент часу t , tb̂   лог-відхилення реального 

попиту на облігації внутрішньої позики у момент часу t , 
tŜ   лог-відхилення 

номінального обмінного курсу національної грошової одиниці у момент часу t , 

*ˆ
tb   лог-відхилення реального попиту на облігації, які деноміновані в іноземній 
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валюті та придбані на зовнішніх ринках, у момент часу t , 
1

ˆ
ti   лог-відхилення 

номінальної відсоткової ставки по облігаціям внутрішньої позики у момент часу 

1t , *
1

ˆ
t

i   лог-відхилення номінальної відсоткової ставки по облігаціям, які 

деноміновані в іноземній валюті та придбані на зовнішніх ринках, у момент часу 

1t , 
tŵ   лог-відхилення реальної заробітної плати у момент часу t , l   

податок на заробітну плату у момент часу t , 
K

tr̂   лог-відхилення відсоткової 

ставки за користування капіталом у момент часу t , k̂   лог-відхилення капіталу 

у реальному вираженні у момент часу t , 
K   податок на капітал у момент часу 

t , 
trt̂   лог-відхилення соціальних трансфертів з державного бюджету у момент 

часу t , 
t̂   лог-відхилення інфляції у момент часу t , 

DEPr   відсоткова ставка 

по депозитам у момент часу t , 
tepd̂   лог-відхилення реального попиту на 

депозити у момент часу t , 
dep   податок на депозитні вклади у момент часу t . 

Темпи зростання індексу цін на вітчизняні (5.91) та імпортовані товари 

(5.92) представлені такими рівняннями [47, c.204]: 
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  ,        (5.92) 

де 
d
t̂   лог-відхилення темпу зростання індексу цін на вітчизняні товари, 



tmc   

лог-відхилення граничних видатків у момент часу t , 
f

t̂   лог-відхилення темпу 
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зростання індексу цін на імпортовані товари у момент часу t , t̂   лог-

відхилення розриву єдиної ціни у момент часу t . 

Загальний рівень цін в економіці t̂  дорівнюватиме [47, c.204]: 

  f
tI

d
tIt  ˆˆ1ˆ  .        (5.93) 

Лог-відхилення попиту на гроші 
tm̂  у побудованій моделі описується 

наступним рівнянням: 

 
 c

t
m
t

m
tt

m
tt

m

с
t iE

i
chc

h
m 




ˆˆ

1ˆ
1

1
)ˆˆ(

)1(
ˆ 11 





  ,  (5.94) 

де 
c
t̂   лог-відхилення шоку у споживанні у момент часу t , 

m
t̂   лог-

відхилення шоку у попиті на гроші у момент часу t . 

Лог-відхилення пропозиції праці tŵ  визначається таким чином: 

c
t

l
t

tt
ctlt

h

chc
lw  ˆˆ

1

ˆˆˆˆ 1 



  ,      (5.95) 

де 
l
t̂   лог-відхилення шоку у пропозиції праці у момент часу t . 

Рівняння Ейлера у моделі дорівнює: 

)
1

ˆˆ
(ˆˆ 1

h

chc tt
c

c
tt




  ,        (5.96) 

де t̂  є лог-відхиленням множника Лагранжа у момент часу t  та представляє 

собою тіньову вартість споживання. В свою чергу лог-відхилення множника 

Лагранжа в момент часу 1t  дорівнює: 

  f
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d
ttptttt EEi
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E 111 ˆˆ1ˆ

1
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       (5.97) 

Лог-відхилення змінної, що описує сталість звичок у споживанні, tĥ , 

дорівнює лог-відхиленню споживання у попередній момент часу 
1ˆ tc : 

1ˆˆ
 tt ch .          (5.98) 

Лог-лінеаризована умова встановлення оптимальної заробітної плати, 

отримана на основі [220, c.70], становить: 
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.    (5.99) 

Виробнича функція m -ої репрезентативної вітчизняної фірми, яка 

виробляє диференційований товар m , є виробничою функцією з технологічним 

прогресом нейтральним за Харродом та у лог-лінеаризованому вигляді 

представляється наступним рівнянням: 

z
tttt lky  ˆˆˆˆ  ,           (5.100) 

де tŷ   лог-відхилення обсягу випуску вітчизняного товару m  у момент часу t , 

z
t̂   лог-відхилення технологічного шоку у момент часу t .  

Лог-лінеаризований вираз внутрішнього попиту на товари і послуги 

вітчизняного виробництва tÊ  складається зі споживчого tĉ , інвестиційного 

попиту tinv
^

 та попиту з боку сектору державного управління tĝ :  

tttt g
E

g
vni

E

inv
c

E

c
E ˆˆˆˆ  .         (5.101) 

В свою чергу агрегований попит на товари вітчизняного виробництва T
tÊ

дорівнює: 
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де T
tĉ , T

tvni ˆ , T
tĝ   лог-відхилення відповідно споживчого, інвестиційного попиту 

та попиту з боку державних органів на товари вітчизняного виробництва у 

момент часу t . 

Лог-відхилення попиту на товари іноземного виробництва 
f

tÊ  складає 

[47, c.214]: 

f
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E ˆˆˆˆ  ,      (5.103) 
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де f
tĉ , f

tvni ˆ , 
f

tĝ   лог-відхилення відповідно споживчого, інвестиційного 

попиту та попиту з боку державних органів на товари іноземного виробництва у 

момент часу t . 

Рівняння сукупного, споживчого, інвестиційного попиту та попиту з боку 

сектору державного управління, отримані на основі принципу Діксіта-Стігліца з 

використанням функцій з постійною еластичністю заміщення [220, c.75], в лог-

лінеаризованому вигляді представлені такими рівняннями [47, c.214-215]: 
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 ,    (5.104) 
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 .    (5.107) 

Лог-лінеаризований вираз динаміки капіталу описується наступним 

рівнянням: 

  I
tt

I
tttt vnivni

k

inv
kk  ˆ2ˆ3)ˆ2ˆ2(ˆ1ˆ

____

1   ,   (5.108) 

де 
I
t̂   лог-відхилення інвестиційного шоку у момент часу t ,    норма зносу. 

Тіньова вартість одиниці капіталу у разі оптимальної поведінки фірми, що 

сигналізує про доцільність інвестування, tQ̂  у лог-лінеаризованому вигляді 

становить [220, c.73]: 
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)ˆˆ1(2ˆ
t

I
tt vniQ   .     (5.110) 

На основі розв’язання задачі мінімізації витрат фірми, які складаються з 

видатків на залучення капіталу та оплату праці найманих працівників, отримано 

лог-лінеаризоване значення граничних видатків 
^

tmc , які дорівнюють: 

       
z
ttt

K
tt ywrmc 












ˆˆ

1
1ˆˆ

^



















 .      (5.111) 

В свою чергу податкові надходження до державного бюджету, що 

складаються з податків на споживання, на заробітну плату та на капітал, в лог-

лінеаризованому вигляді ( txat ˆ ) дорівнюють [47, c.219]: 
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      (5.112) 

Лог-відхилення загального державного боргу td̂ , що складається з 

внутрішнього та зовнішнього боргу, представлено таким рівнянням: 

d

dd

d

dd
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де 
D
td̂ , 

*ˆ
td   лог-відхилення внутрішнього та зовнішнього державного боргу 

відповідно. 

Таким чином, бюджетне обмеження уряду у лог-лінеаризованому вигляді 

дорівнюватиме: 
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(5.114) 

Ліва частина рівняння (5.114) описує джерела покриття цього дефіциту – 

державні запозичення та емісію, права частина – дефіцит державного бюджету, 

тобто перевищення його видатків над доходами. 
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Зовнішній сектор у моделі представлений п’ятьма рівняннями (5.115)-

(5.119), які описують імпорт (5.115), рахунок поточних операцій платіжного 

балансу (5.116), чисті зовнішні активи (5.117), експорт (сукупне споживання 

експортованих товарів закордоном) – рівняння (5.118) та первинний рахунок 

поточних операцій платіжного балансу (5.119): 

tO
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t
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t
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де *ˆ
tE   лог-відхилення реального сукупного споживання за кордоном товарів, 

які імпортовані з вітчизняної економіки, у період t , T
tE*ˆ   лог-відхилення 

реального сукупного споживання за кордоном, tmî   лог-відхилення обсягу 

імпортованих товарів до вітчизняної економіки у період t , f
tP̂   лог-відхилення 

індексу цін товарів, що імпортуються до вітчизняної економіки у момент часу t , 

tÔ   лог-відхилення обсягу імпорту енергоресурсу у момент часу t , tOP ,
ˆ   лог-

відхилення ціни на імпортований енергоресурс у момент часу t , 
taĉ   лог-

відхилення сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу у момент часу 

t , tacp ˆ   лог-відхилення сальдо первинного рахунку поточних операцій у 

момент часу t , tafnˆ   лог-відхилення чистих зовнішніх активів у момент часу t , 

tTT̂   лог-відхилення індексу умов торгівлі у момент часу t , PCA
t̂ , NFA

t̂ , E*
tε̂ , TT

tε̂

, P*
tε̂   лог-відхилення шоків у первинному поточному рахунку, чистих зовнішніх 

активах, експорті, індексі умов торгівлі та рівні цін за кордоном у момент часу t  
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Інструментальне правило монетарної політики у даній моделі 

специфікується наступним чином: 

)ˆˆ(ˆˆˆˆˆˆˆ
1
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ttTTtmtirti

r
Stytt TTmriisyi

t
   ,      (5.120) 

де trî   лог-відхилення міжнародних резервних активів у момент часу t . 

Враховуючи зростаючу частку зовнішнього державного боргу та 

девальваційні процеси в Україні, правило фіскальної політики визначатимемо 

наступним чином: 
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 .         (5.121) 

Вплив умов торгівлі на економіку малої країни представлено наступним 

рівнянням: 
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Реальний обмінний курс в лог-лінеаризованому виді (
r

t
ŝ ) дорівнює: 
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де S
t̂   лог-відхилення шоку номінального обмінного курсу. 

В свою чергу непокритий паритет процентних ставок дорівнює: 
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де P
t̂   лог-відхилення премії за ризик, C

t̂   лог-відхилення показника, що 

характеризує обмеження на рух капіталів. В подальшому припускається, що P
t̂  

та C
t̂  постійні для всіх t . 

В результаті умова рівноваги на ринку специфікується в такий спосіб: 
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де 

tŷ   лог-відхилення світового випуску у момент часу t . 

Лог-відхилення змінних світової економіки разом з економічними шоками 

у побудованій моделі моделюються за допомогою AR(1) процесів:  
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Параметри моделі отримано за допомогою калібрування моделі і оцінок на 

основі економетричних методів та наведено у таблиці 5.3. 

Побудовану модель у лог-лінеаризованому вигляді програмно реалізовано 

у середовищі Dynare 4.4.3 на базі Matlab R2010a69.  

Таблиця 5.3 

Значення окремих параметрів DSGE-моделі 

Параметр Значення Параметр Значення Параметр Значення 

  0,99 w  0,408 w  0,9 

l  1,1 w  0,5 p  0,62 

w
  0,9 

f

p  0,44   1,01 

c  0,8 
f
p  0,5 p  0,5 

m  10 
C

t̂  0,8 p  0.64 

h  0,7 P
t̂  0,29 p  0,5 

  0,04 TR  0,05 
m  -0,030 

S  0,18 A  1,80 
tax  0,74 

ir  -0,003 
y  -0,001 D  -0,04 

TT  0,18 i  0,81   

   Джерело: власні розрахунки автора, [47] та [387] 

 

 

  

                                                           

69 Основні етапи цієї процедури детально описано у [93] 
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5.4. Особливості трансмісії зовнішніх збурень та пропозиції щодо 

забезпечення зовнішньої стійкості економіки України  

 

Серед основних зовнішньоекономічних збурень, що здійснюють вплив на 

економіку України, розглянуто наступні: позитивний шок у світовому випуску, 

позитивний шок у світовому сукупному попиті, позитивний шок у світовій 

відсотковій ставці, позитивний шок у світових цінах та шок попиту на іноземні 

облігації. Також досліджено вплив зростання зовнішньої та загальної державної 

заборгованості. 

Зростання світового випуску має найбільш позитивний вплив на економіку 

малої країни та її економічне зростання. Воно, в першу чергу, викликає зростання 

вітчизняного випуску внаслідок зростання попиту на вітчизняний експорт, що 

призводить до зростання попиту на фактори виробництва, підвищення реальної 

заробітної плати та, як наслідок, зростання споживання домашніми 

господарствами (рис.5.2).  

 

Рис.5.2. Функції імпульсних реакцій окремих змінних моделі на 

позитивний шок у світовому випуску 

Джерело: розроблено автором 

 

Таке розширення попиту сприяє зростанню привабливості вітчизняних 

фірм та припливу інвестицій до національної економіки. 

pid 
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Зростання світового сукупного попиту в першу чергу викликає зростання 

сукупного попиту на вітчизняні товари та послуги, насамперед товари 

інвестиційного попиту (рис.5.3). За розрахунками, попит на імпортовані товари і 

послуги при цьому зменшується, хоча це супроводжується зростанням 

споживчого попиту на імпортовані товари і послуги, що вказує на підвищення 

рівня доходів в країні. 

 

Рис.5.3. Функції імпульсних реакцій окремих змінних моделі на 

позитивний шок у світовому сукупному попиті 

Джерело: розроблено автором 

 

Зростання відсоткової ставки закордоном спричиняє підвищення рівня 

відсоткової ставки в країні (рис.5.4), що свідчить про суттєву залежність 

банківської системи малої відкритої країни від іноземного капіталу, особливо 

короткострокового банківського капіталу у випадку України [45].  

Так, в короткостроковій перспективі зростання відсоткової ставки 

закордоном призводить до зростання відсоткової ставки в країні, падіння 

споживання домашніх господарств в національній економіці, що має наслідком 

звуження сукупного попиту. В довгостроковому періоді внутрішня відсоткова 

ставка спадатиме, проте не досягаючи попереднього рівноважного рівня. 
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Рис.5.4. Функції імпульсних реакцій окремих змінних моделі на 

позитивний шок у світовій відсотковій ставці 

Джерело: розроблено автором 

 

Зростання світових цін (трактується науковцями як підвищення багатства 

в країні) перш за все спричиняє зростання споживання товарів та послуг 

домашніми господарствами (в даному контексті слід враховувати також і 

бажання домашніх господарств заощадити частину отриманого багатства з 

метою згладжування споживання у часі [223]), що має наслідком підвищення 

сукупного попиту в економіці (рис.5.5).  

 

Рис.5.5. Функції імпульсних реакцій окремих змінних моделі на 

позитивний шок у світових цінах 

Джерело: розроблено автором 
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Відповідно до проведених розрахунків, це розширення попиту в кінцевому 

випадку призводить до зростання реальної заробітної плати та відповідно і 

граничних видатків фірм, що спричиняє скорочення попиту на фактори 

виробництва в довгостроковій перспективі. 

Що стосується зростання зовнішнього державного боргу в 

короткостроковій перспективі необхідно констатувати відсутність його значного 

впливу на загальну державну заборгованість за рахунок скорочення обсягів 

внутрішньої заборгованості [29]. В свою чергу зростання загальної державної 

заборгованості провокує підвищення податкового навантаження на економічних 

суб’єктів, що можна пояснити необхідністю залучення додаткових ресурсів на 

погашення заборгованості та її обслуговування. В результаті в короткостроковій 

перспективі спостерігається зниження темпу інфляції, проте в подальшому 

відбувається її пришвидшення, що може спровокувати виникнення та 

поширення негативних соціально-економічних процесів (рис.5.6).  

 

Рис.5.6. Функції імпульсних реакцій змінних моделі на позитивний шок 

державної заборгованості 

Джерело: розроблено автором 

 

Водночас позитивний шок державної заборгованості в короткостроковому 

періоді має наслідком падіння обсягів виробництва та, відповідно, капітальних 
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видатків і попиту на працю, проте в подальшому зростання державної 

заборгованості спричиняє нарощення обсягів виробництва, зростання обсягів 

затрат капіталу та зниження реального рівня заробітної плати після підвищення 

останньої в короткостроковому періоді, що в деякій мірі може бути пояснено 

зниженням рівня безробіття та зростанням індексу внутрішніх цін в країні. 

Нарощення обсягів виробництва також об’єктивізується зростаючими 

державними видатками для стимулювання економічного зростання за рахунок 

нових державних запозичень. При цьому необхідно констатувати неповернення 

рівня випуску до свого попереднього рівня. 

В короткостроковій перспективі позитивний шок відсоткової ставки за 

іноземними облігаціями, що можна трактувати як зростання доходу, спричиняє 

підвищення обсягів виробництва, капітальних видатків та в подальшому 

зростання попиту на грошову масу за рахунок розширення внутрішнього попиту 

внаслідок додаткових валютних надходжень з-за кордону [29]. Хоча в цьому 

контексті необхідно відмітити додаткові ризики зростання внутрішнього попиту 

на імпортовану продукцію. Це, свою чергу, супроводжується стрімким 

пришвидшенням темпів внутрішньої інфляції. Поряд з цим за рахунок зростання 

обсягів виробництва спостерігається підвищення податкового тиску в економіці 

(рис.5.7).  

Таким чином, позитивний шок відсоткової ставки за іноземними 

облігаціями може призвести до падіння інвестиційної діяльності в країні, що 

спричинить поступове скорочення темпів економічного зростання, і як наслідок, 

зменшення податкових надходжень, що в подальшому може викликати 

необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів на зовнішніх ринках 

капіталу для покриття дефіциту державного бюджету. Та у разі неможливості 

відновлення економічного зростання існують ризики виникнення так званих «ігр 

Понци». 
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Рис.5.7. Функції імпульсних реакцій змінних моделі на позитивний шок 

відсоткової ставки за іноземними облігаціями 

Джерело: розроблено автором 

 

Ці результати кореспондуються з висновками, отриманими на основі 

побудованих VAR-моделей [29]. Зокрема, визначено, що найбільш суттєвим є 

взаємовплив зовнішнього державного боргу, обсягу іноземних інвестицій та 

сукупних витрат на споживання. Також було виявлено незначну 

взаємозалежність між зовнішнім державним боргом та курсом національної 

валюти, що відображає реальні тенденції в економіці – девальвація національної 

грошової одиниці жодним чином не зменшує попит держави на зовнішні 

запозичення [10]. 

Таким чином, підсумовуючи, необхідно зазначити, що основним джерелом 

економічного зростання в Україні має бути пожвавлення внутрішнього ринку за 

рахунок розширення споживчого попиту внаслідок покращення очікувань 

споживачів та підвищення оплати праці працівників, враховуючи прогнозоване 

зростання інвестиційного попиту у зв’язку з певним пожвавленням у реальному 

секторі економіки внаслідок падіння ціни на нафту. 

 

  

pid 
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Пропозиції щодо забезпечення зовнішньої стійкості економіки 

України 

Незважаючи на те, що економіка України характеризується суттєвою 

експортною залежністю, необхідно відмітити відсутність спрямованості її 

потенціалу для переходу до інтенсивного зростання, подальшої орієнтації на 

внутрішній ринок та забезпечення її зовнішньої стійкості. Запропоновані етапи 

трансформації економічної моделі України наведено на рис. 5.8. 

 

 

 

 

 

Рис. 5.8. Етапи трансформації моделі економіки України 

Джерело: розроблено автором 

 

Запровадження експортоорієнтованої моделі економіки повинно мати на 

меті прискорення темпів економічного розвитку та формування потенціалу для 

переходу до інтенсивного зростання. Основною рушійною силою економічного 

зростання має виступати нарощування експорту70, враховуючи низьку вартість 

робочої сили71 та недостатню працевлаштованість в Україні72, що 

стимулюватиме її соціально-економічний розвиток.  

Отже, на етапі утвердження експортоорієнтованої моделі економіки 

України мають передбачатися нарощування кількісних обсягів експорту товарів 

і послуг та валютних надходжень від нього (за рахунок як кількісного збільшення 

                                                           

70 За умови підвищення його енергоефективності 

71 В цьому контексті необхідно відмітити перенесення резидентами виробництва певних видів 

продукції до України з Китаю внаслідок зростання вартості робочої сили 

72 Це підтверджується значною міграцією населення працездатного віку за межі Україні в 

останні роки, хоча при цьому існують ризики скорочення його потенціалу для залучення до 

експортоорієнтованих галузей виробництва 

Економіка, 

орієнтована 

на 

внутрішній 

ринок 
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орієнтована 
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експорту товарів існуючої номенклатури, так і її розширення) разом із його 

диверсифікацією, залучення прямих іноземних інвестицій в реальний сектор 

економіки73, стимулювання зростання виробництва високотехнологічної 

продукції в першу чергу експортної направленості, що призведе до 

трансформації структури експорту з превалюванням продукції з високою 

доданою вартістю, та, як наслідок, розширення ємності внутрішнього ринку. 

Реалізація цієї політики має передбачати всебічне використання зовнішніх 

можливостей для залучення та удосконалення і створення новітніх технологій на 

підставі розвитку власного науково-дослідного сектора (як зазначалося у 

параграфі 1.4), нарощування темпів інвестування за рахунок як акумулювання 

внутрішніх джерел, так і залучення міжнародного фінансового капіталу, цілі 

якого не мають суперечити цілям досягнення довгострокового зростання 

національної економіки, та забезпечення і підтримання макроекономічної 

стабільності. В контексті забезпечення макроекономічної стабільності необхідно 

особливо наголосити на необхідності недопущення формування боргової 

піраміди, залучення ззовні коштів за ставками, що перевищують темп зростання 

економіки. При цьому необхідною умовою імплементації політики щодо 

реалізації можливостей світової економіки має виступати політична стабільність 

в країні. 

Невід’ємною складовою економічної політики в умовах 

експортоорієнтованої моделі економіки є залучення прямих іноземних 

інвестицій, що мають спрямовуватися у реальний сектор економіки (насамперед, 

у розвиток виробництва високотехнологічної продукції й інфраструктури) та не 

перешкоджатимуть стимулюванню економічного зростання і реалізації 

національних інтересів України. Оскільки надходження прямих іноземних 

інвестицій не здійснює істотного впливу на падіння економіки (як наприклад, 

приплив капіталу в банківський сектор), зокрема, у разі «раптової зупинки» 

                                                           

73 Для України на даний час характерні прямі іноземні інвестиції, в яких кінцевими 

контролюючими інвесторами виступають резиденти країни (так звані round tripping) 
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припливу капіталу. Поряд з цим на волатильність валового внутрішнього 

продукту в Україні незначний вплив здійснюють облігації та інші довгострокові 

боргові цінні папери. В той же час надмірний приплив короткострокового 

капіталу в банківський сектор може викликати суттєві коливання темпів 

економічного зростання. В цьому аспекті необхідно відмітити, що одним з 

основних чинників забезпечення зовнішньої стійкості економіки у 

довгостроковій перспективі також має виступати залучення прямих іноземних 

інвестицій та боргових коштів в реальний сектор економіки, а не їх використання 

на поточне споживання чи обслуговування раніше накопиченої заборгованості. 

Валютні надходження від експорту товарів і послуг мають спрямовуватися 

на залучення та створення власних технологій, розвиток виробництва 

високотехнологічної продукції через механізм функціонування Резервного 

фонду, що забезпечуватиме їх акумулювання. При цьому допускається 

підтримка окремих стратегічних галузей і підприємств, що виробляють 

високотехнологічну продукцію експортної направленості (наприклад, через 

механізм спрощеного оподаткування), що вже мало місце в економічній історії 

України у 90-х рр. ХХ ст. Також необхідно відмітити, що на даному етапі 

позитивний ефект матиме навіть експорт продукції з низькою доданою вартістю 

за умови акумулювання виручки від нього в економіці, проте питома вага 

сировини у загальному обсязі експорту має зменшуватися,  

Імплементація переходу від експортоорієнтованої економіки до економіки, 

орієнтованої на внутрішній ринок, на державному рівні має передбачати 

розробку Державної стратегії розвитку експортоорієнтованої економіки, що 

включатиме укладання та реалізацію низки державних програм, а саме: 

 інвестиційної програми, спрямованої на рівномірний соціально-

економічний розвиток регіонів України, створення нових робочих місць, 

впровадження новітніх технологій, залучення внутрішніх інвестиційних ресурсів 

та прямих іноземних інвестицій у реальний сектор економіки; 
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 програми розвитку галузей, що здійснюють виробництво експортної 

продукції (насамперед, виробництво промислової та високотехнологічної 

продукції), та зменшення їх енергозатратності; 

 програми прискорення імпортозаміщення (насамперед, це має 

стосуватися товарів інвестиційного імпорту); 

 програми забезпечення просування вітчизняної продукції (як з 

низькою, так і високою доданою вартістю) на зовнішні ринки та закріплення 

власних позицій на них тощо. 

Успішна реалізація Державної стратегії розвитку експортоорієнтованої 

економіки сприятиме переходу від експортоорієнтованої економіки до 

економіки, що орієнтована на внутрішній ринок, та характеризуватиметься 

значною часткою високотехнологічної продукції у структурі експорту, 

акумулюванням значного обсягу прямих іноземних інвестицій у реальному 

секторі економіки, залученням робочої сили у галузі, спрямовані на експорт, та, 

як наслідок, зростанням внутрішнього попиту. 

Запровадження моделі економіки, спрямованої на внутрішній ринок, 

повинно мати на меті забезпечення стійкості економічного зростання. На цьому 

етапі на перший план мають виходити питання переорієнтації на розвиток 

внутрішнього ринку, розширення внутрішнього попиту через стимулювання 

зростання споживчих витрат домашніх господарств та державних видатків, що в 

перспективі призведе до зменшення залежності від експорту товарів і послуг. 

Основними тригерами розвитку економіки, орієнтованої на внутрішній ринок, 

мають бути інтенсивні чинники зростання. При цьому їх домінування має 

кореспондуватися із проведенням реформ щодо подальшої трансформації 

структури національної економіки. Водночас, враховуючи досвід таких країн, 

наприклад, як Китай, необхідно відмітити, що за рахунок переорієнтації 

економіки на внутрішній ринок можливе деяке зниження темпів економічного 

зростання. 

Реалізація цієї стратегії можлива тільки завдяки координації економічної 

та соціальної політики, спрямованих на підвищення добробуту населення в 
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Україні, його рівня та якості життя, що проявлятиметься, насамперед, у 

проведенні пенсійної та медичної реформ, реалізації різних соціальних програм 

та проектів тощо. Результатом реалізації стратегії щодо підвищення рівня та 

якості життя населення має виступати зростання валового внутрішнього 

продукту в розрахунку на одну особу. 

Залучення прямих іноземних інвестицій має відбуватися у виробництво 

високотехнологічної продукції, сферу послуг, тобто галузі, що забезпечують 

стійкість темпів економічного зростання. В той же час галузі, які забезпечували 

пришвидшення зростання в умовах експортної спрямованості економіки, мають 

бути певною мірою переорієнтовані на задоволення потреб внутрішнього ринку. 

В свою чергу розвиток економіки, орієнтованої на внутрішній ринок, на 

державному рівні має передбачати розробку та реалізацію Державної стратегії 

розвитку внутрішнього ринку, що передбачатиме імплементацію таких основних 

програм:  

 програми стимулювання внутрішнього попиту, що має за мету 

забезпечення зростання видатків домогосподарств та бізнесу; 

 інвестиційної програми, спрямованої на залучення внутрішніх 

інвестиційних ресурсів та прямих іноземних інвестицій у соціальну 

інфраструктуру, сферу послуг, інноваційні галузі та галузі, орієнтовані на 

виробництво продукції для кінцевого споживача; 

 програми розвитку сфери послуг, галузей, що здійснюють 

виробництво високотехнологічної промислової продукції та продукції, 

орієнтованої на кінцевого споживача; 

 програми забезпечення просування вітчизняної продукції з високою 

доданою вартістю на зовнішні ринки та закріплення власних позицій на них; 

 програми розвитку регіонів та покращення їх інфраструктури; 

  «зелені» програми тощо. 

Реалізація цих цілей призводитиме до переходу до зовнішньостійкої 

економіки, що характеризуватиметься стійкими темпами економічного 

зростання, розвиненим внутрішнім ринком, високим рівнем інвестиційної 
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активності, виробництвом високотехнологічної, конкурентоспроможної на 

зовнішніх ринках промислової продукції, високим рівнем та якістю життя 

населення тощо.  

Таким чином, основними чинниками переходу від економіки, орієнтованої 

на експорт, до зовнішньостійкої економіки мають виступати розширення 

внутрішнього попиту, посилення конкурентних позицій українських експортерів 

(насамперед, за рахунок зростання частки високотехнологічної продукції у 

структурі товарного експорту), диверсифікація ринків збуту вітчизняної 

продукції, прискорення імпортозаміщення (насамперед, товарів інвестиційного 

імпорту), залучення прямих іноземних інвестицій до реального сектора 

економіки, використання залучених на міжнародних фінансових ринках 

боргових коштів для забезпечення інвестиційних потреб, а не поточного 

споживання чи обслуговування накопиченої зовнішньої заборгованості, 

зростання рівня й якості життя населення тощо. 

 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Розглядаючи зовнішню стійкість економіки як здатність економічної 

системи протидіяти негативним зовнішнім збуренням та відновлювати свою 

траєкторію руху, в контексті побудови динамічної стохастичної моделі загальної 

рівноваги для України зовнішніми збуреннями виступають збурення умов 

торгівлі, первинного рахунку поточних операцій, чистих фінансових активів, 

індексу цін країн світу, реального сукупного споживання товарів за кордоном, 

відсоткової ставки по облігаціям зовнішньої позики і зовнішнім кредитам та 

номінального обмінного курсу національної грошової одиниці. 

2. Побудована комплексна неокейнсіанська динамічна стохастична 

модель загальної рівноваги, що є моделлю малої відкритої економіки (на 

прикладі України), до якої включено домашні господарства, вітчизняні фірми-

виробники й фірми-імпортери, уряд, національний банк та зовнішній сектор, 
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існують звички у споживанні домашніх господарств та видатки на 

пристосування капіталу, дозволила дослідити реакцію основних показників 

функціонування національної економіки на дію таких зовнішньоекономічних 

шоків, як: шок у світовому випуску, шок у світовому сукупному попиті, шок у 

світовій відсотковій ставці, шок у світових цінах, шок попиту на іноземні 

облігації та шок зростання зовнішньої державної заборгованості.  

3. Показано, що найбільший позитивний вплив на економіку країни та її 

зростання має підвищення світового випуску, що в першу чергу викликає 

зростання вітчизняного випуску внаслідок розширення попиту на традиційну 

експортну продукцію. Це в свою чергу призводить до зростання попиту на 

фактори виробництва (зокрема, підвищення реальної заробітної плати) та 

зростання їх споживання, що сприятиме підвищенню привабливості вітчизняних 

фірм та припливу інвестицій в економіку. 

4. Досліджено вплив зміни обсягів зовнішньої заборгованості на 

економічне зростання України та її основні макроекономічні показники. 

Визначено, що зростання державної заборгованості викликає підвищення 

податкового навантаження, що пояснюється додатковими видатками держави на 

погашення заборгованості та сплату відсотків по її обслуговуванню. В 

короткостроковій перспективі простежується зниження обсягів виробництва та 

рівня інфляції, проте в подальшому має місце їх пришвидшення, що також 

пояснюється впливом деномінації зовнішніх запозичень. В той же час 

позитивний шок державної заборгованості в короткотерміновому періоді 

призводить до падіння обсягів виробництва та затрат капіталу, але в 

довготерміновій перспективі зростання державної заборгованості спричиняє 

нарощення обсягів виробництва, зростання обсягів затрат капіталу та зниження 

реального рівня заробітної плати. 

5. Наукові результати, відображені у п’ятому розділі, опубліковано у 

працях автора [10], [16], [17], [18], [20], [29], [32], [34], [37], [39], [220]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено вирішення важливої для економіки України 

наукової проблеми, що полягає у розробці теоретичних і методологічних засад 

дослідження та побудові комплексу економіко-математичних моделей 

зовнішньої стійкості економіки, що обумовлюють наступні висновки. 

1. На основі дослідження проблем економічного зростання як у світі, 

так і в Україні розкрито його теоретичні засади як основи забезпечення 

зовнішньої стійкості економіки; це дало змогу довести наявність зовнішнього 

характеру економічного зростання в Україні, що спричиняє підвищення його 

волатильності у відповідь на зовнішньоекономічні збурення та залежність 

розвитку національної економіки від конкурентоспроможності на зовнішніх 

ринках. 

2. За результатами узагальнення теоретико-методологічних засад 

зовнішньої стійкості економіки доведено, що на сучасному етапі розвитку 

світової економіки актуалізується проблема забезпечення зовнішньої стійкості 

національної економіки як здатності економічної системи повертатися у стан 

довгострокової рівноваги внаслідок відхилення від неї під впливом 

несприятливих зовнішньоекономічних збурень, обґрунтовано необхідність 

забезпечення збалансованості рахунку поточних операцій платіжного балансу та 

стаціонарності відношень валового зовнішнього боргу та зовнішнього 

державного і гарантованого державного боргу до окремих макроекономічних 

показників для досягнення зовнішньої стійкості економіки в довгостроковому 

періоді та визначено її основні чинники. 

3. Запропонована концепція моделювання зовнішньої стійкості 

економіки України грунтується на вивченні особливостей впливу 

зовнішньоекономічних шоків, що обумовлені зміною динаміки розвитку світової 

економіки і цінової кон’юнктури на світових сировинних ринках, та передбачає 

використання економетричних моделей, які дають змогу дослідити особливості 

передачі зовнішніх збурень через трансмісійні канали, та динамічної 
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стохастичної моделі загальної рівноваги, яка дозволяє оцінити вплив 

зовнішньоекономічних шоків на основні показники функціонування 

національної економіки. 

4. Для оцінювання зовнішньої стійкості економіки сформовано 

систему її індикаторів та запропоновано теоретико-методичний підхід, що 

полягає у статистичному аналізі даної системи індикаторів, визначенні їх 

порогових персентилей, властивих національній економіці, розрахунку 

ймовірності нестійкості та ймовірнісному оцінюванні динаміки індикаторів в 

результаті впливу шоків, на основі чого визначено, що більшість індикаторів 

зовнішньої стійкості економіки України є волатильними відносно своїх середніх 

значень, слабко корелюють з темпом зростання валового внутрішнього продукту 

та мають високі значення ймовірностей настання нестійкої ситуації. 

5. Для визначення основних факторів економічного зростання в країнах 

з відкритою економікою, основну частку експорту та імпорту яких складає 

продукція з низьким ступенем переробки, розроблено панельну структурну 

векторну модель авторегресії, за результатами якої доведено, що шок попиту та 

номінальний шок спричиняють прискорення зростання валового національного 

доходу на одну особу, шок пропозиції призводить до його падіння, а шоки умов 

торгівлі та пропозиції впливають на варіативність (при цьому шок умов торгівлі 

здійснює тимчасовий вплив на темп зростання валового національного доходу 

на одну особу). 

6. Для дослідження впливу кількісного і цінового індексів умов торгівлі 

та їх компонент (перманентної та тимчасової) на темп зростання рахунку 

поточних операцій і валового внутрішнього продукту в Україні розроблено 

комплекс динамічних економіко-математичних моделей, за результатами якого 

доведено, що ефект Харбергера-Лаурсена-Метцлера підтверджується в Україні в 

моделях із урахуванням кількісного індексу умов торгівлі та його тимчасової 

компоненти, а ціновий індекс умов торгівлі здійснює суттєвий вплив на 

волатильність темпу зростання валового внутрішнього продукту. 
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7. Для визначення чутливості реального ВВП та сальдо рахунку 

поточних операцій України до зміни світових цін на сировину розроблено 

комплекс динамічних економіко-математичних моделей, на основі використання 

якого доведено залежність вітчизняної економіки від цінової кон’юнктури на 

світових ринках сировини; визначено, що підвищення ціни на соняшникову олію 

спричиняє найбільший вплив на темп зростання реального ВВП України, ціни на 

пшеницю – найменший; з’ясовано, що вплив світових цін на металопродукцію 

на зростання реального ВВП України є суттєвим, має короткостроковий ефект та 

характеризується швидкою реакцією вітчизняної економіки на їх коливання, а 

зміна індексу цін на сировину призводить до повільнішої реакції з боку темпу 

зростання реального ВВП та сальдо рахунку поточних операцій.  

8. Проведений аналіз тенденцій світової економіки в розрізі глобальних 

дисбалансів засвідчив зменшення концентрації дефіцитів поточного рахунку у 

світі та коливання стійкості їх позицій (зокрема, спостерігалося розширення 

сальдо рахунку поточних операцій у світі, зменшення негативного сальдо 

поточного рахунку у США, скорочення позитивного сальдо поточного рахунку 

в країнах-експортерах нафти, його зростання в зоні євро та коливання у Китаї),  

інтенсифікацію потоків фінансового капіталу у світі, починаючи з 2000-х рр., та 

контрастність позицій США та Китаю.  

9. Для дослідження поведінки рахунку поточних операцій платіжного 

балансу України запропоновано теоретико-методичний підхід, що грунтується 

на аналізі його динаміки, джерел фінансування дефіциту та оцінюванні впливу 

чинників на сальдо рахунку поточних операцій України за допомогою розробки 

економетричної моделі з марківським перемиканням режимів, за результатами 

якого аргументовано стійкість дисбалансів сальдо поточного рахунку та 

утвердження експортної моделі економіки України. Доведено залежність 

валових інвестицій від заощаджень в Україні, що дало змогу обґрунтувати 

положення про неможливість використання кредитування закордоном в якості 

довгострокового джерела фінансування економіки. 
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10. Для дослідження залежності волатильності реального валового 

внутрішнього продукту в Україні від припливу потоків фінансового капіталу 

розроблено логіт-моделі, за результатами яких визначено наявність суттєвої 

залежності коливань реального ВВП від припливу іноземного капіталу в 

банківський сектор, що спровокувало значний спад внаслідок «раптової 

зупинки» припливу капіталу, й темпу зростання ВВП країн Європейського 

Союзу, звідки спостерігався цей приплив, та відсутність істотного впливу 

прямих іноземних інвестицій на коливання ВВП в Україні. 

11. Для дослідження впливу показників результатів функціонування 

системно значимих економік світу на основні макроекономічні індикатори в 

Україні розроблено динамічні економетричні моделі за допомогою застосування 

інструментарію векторних моделей авторегресії, на основі яких доведено 

залежність індексу реального валового внутрішнього продукту України від 

економічного розвитку країн групи EDA та індексу споживчих цін країн групи 

АЕ, що підтверджує факт впливу імпорту інфляції з боку країн АЕ та країн EDA 

на кон’юнктуру ринків традиційного українського експорту. 

12. Для визначення реакції основних показників функціонування 

національної економіки на дію основних зовнішньоекономічних шоків 

розроблено неокейнсіанську динамічну стохастичну модель загальної рівноваги 

України як малої відкритої економіки, до якої включено внутрішній (домашні 

господарства, вітчизняні фірми-виробники й фірми-імпортери, уряд, 

національний банк) та зовнішній сектори, на основі використання результатів 

якої доведено, що найбільший позитивний вплив на економіку країни має 

зростання світового випуску через підвищення попиту на продукцію 

вітчизняного експорту, що викликає розширення попиту на фактори 

виробництва та відповідно зростання їх споживання.  

13. Розроблено пропозиції щодо забезпечення зовнішньої стійкості 

економіки України на засадах трансформації економічної моделі України від 

експортоорієнтованої до зовнішньостійкої економіки, що є основою для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень для забезпечення стійкості 
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економічного зростання, розвитку внутрішнього ринку, підвищення рівня 

інвестиційної активності, нарощення виробництва високотехнологічної 

продукції, здатної конкурувати на зовнішніх ринках, та зростання добробуту 

населення. 

14. Основні теоретичні та практичні результати дослідження, які 

полягають у використанні комплексу економіко-математичних моделей для 

підвищення ефективності управлінських рішень в процесі реалізації економічної 

політики щодо забезпечення зовнішньої стійкості економіки України, 

впроваджено у практичну діяльність, що підтверджено відповідними довідками. 
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ДОДАТОК Б 

Аналіз основних робіт, присвячених моделюванню зовнішніх шоків на малі 

відкриті економіки у 1970-1980х рр. 

 

Автор Модель Збурення 

Фіндлей 

Р., 

Родрігез К. 

(1977)  

Кейнсіанська модель відкритої 

економіки за досконалої 

мобільності капіталу та гнучких 

обмінних курсів 

При умові обмеження заміщення у 

виробництві збільшення ціни на 

імпортовані фактори виробництва 

призводить до погіршення 

поточного рахунку; показано, що 

фіскальна політика здатна 

впливати на реальний дохід  

Буітер В. 

(1978) 

Моделюється мала відкрита 

економіка, яка в 

короткостроковому періоді має 

властивості кейнсіанської 

моделі, в довгостроковому – 

класичної моделі зростання. 

Побудована модель дозволяє 

досліджувати короткострокові 

та довгострокові ефекти від 

впливу зовнішніх збурень на 

основні макроекономічні 

показники функціонування 

економіки (випуск, зайнятість, 

рівень цін) за умови плаваючого 

обмінного курсу 

Зростання відносної ціни на товар 

проміжного споживання, зростання 

світової ціни на товар кінцевого 

споживання, зростання світової 

відсоткової ставки, зростання 

обсягу міжнародної торгівлі  

Сакс Дж. 

(1981)  

Двохперіодна міжчасова 

оптимізаційна модель країни, що 

виробляє, споживає, інвестує, 

експортує кінцевий товар та 

імпортує нафту 

Погіршення умов торгівлі 

(зростання ціни на нафту при 

незмінності відсоткової ставки) 

В результаті отримано, що 

заощадження зменшуються при 

тимчасовому зростанні ціни та 

залишаються постійними за умови 

її незмінності  
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Продовження дод. Б 

Автор Модель Збурення 

Маріон Н. 

(1981)  

Двохперіодна міжчасова модель, 

що описує поведінку малої 

відкритої економіки, яка виробляє 

товари, якими можна і не можна 

торгувати, та імпортує нафту за 

умови заданих світових цін та 

відсоткової ставки 

Очікуване та неочікуване, тимчасове 

та постійне підвищення ціни на нафту 

та світової відсоткової ставки 

Автор приходить до висновку про те, 

що тимчасове збільшення ціни на 

нафту призводить до погіршення 

поточного рахунку, її перманентне 

збільшення – до погіршення або 

поліпшення поточного рахунку, 

очікуване підвищення ціни – до 

поліпшення поточного рахунку  

Обстфельд 

М. (1982)  

Міжчасова модель максимізації 

корисності репрезентативного 

домашнього господарства на 

нескінченному горизонті 

планування за умови раціональних 

очікувань, малої відкритої 

економіки та постійності норми 

міжчасової переваги, яка дозволяє 

аналізувати ефекти тимчасових 

шоків умов торгівлі на поточний 

рахунок та траєкторії корисності 

Показано, що тимчасове погіршення 

умов торгівлі сприяє зростанню 

дефіциту поточного рахунку; 

перманентне передбачуване 

погіршення умов торгівлі, в свою 

чергу,  не викликає зміни у поточному 

рахунку 

Свенссон 

Л., Разін А. 

(1983)  

Моделюється вплив умов торгівлі 

на споживання та стан поточного 

рахунку малої відкритої країни за 

умови даних світових цін та 

відсоткової ставки із 

використанням оптимізаційної 

міжчасової моделі, в якій цільовою 

функцією виступає функція витрат, 

в якості бюджетного обмеження - 

теперішня приведена вартість 

доходу або багатство 

Автори доводять, що тимчасове 

погіршення умов торгівлі призводить 

до тимчасового падіння реального 

доходу та зміни реальної відсоткової 

ставки і відповідно погіршення 

поточного рахунку; напрямок впливу 

перманентного погіршення умов 

торгівлі залежить від норми 

міжчасової переваги; водночас 

очікуване погіршення умов торгівлі в 

майбутньому у разі домінування 

ефекту багатства призводить до 

поліпшення поточного рахунку 
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Продовження дод. Б 

Автор Модель Збурення 

Айзенман 

Дж. (1983)  

Двохперіодна міжчасова 

оптимізаційна модель з двома 

країнами за даної технології 

обміну та раціональних очікувань 

Автор зазначає, що шоки реального 

характеру, які впливають на 

економіку, справляють 

корельований вплив на поточний 

рахунок, умови торгівлі та обмінний 

курс. Серед чинників цього впливу – 

географічне походження, 

перманентність та ін. 

Едвардс С. 

(1988)  

Міжчасова двохперіодна модель 

загальної рівноваги, в якій 

репрезентативний споживач  

максимізує свою корисність, а 

фірма – прибуток. 

Розглядається мала відкрита 

економіка, що виробляє та 

споживає три категорії товарів (ті, 

які експортуються, імпортуються 

та не якими не торгують) за даної 

екзогенно визначеної відсоткової 

ставки 

Тимчасові та перманентні збурення, 

що впливають на внутрішні та 

зовнішні умови торгівлі (на основі 

побудованої моделі однозначно не 

можливо визначити чи погіршується 

поточний рахунок чи навпаки 

поліпшується) 

 

Сен П., 

Турновські 

С. (1988)  

Динамічна модель загальної 

рівноваги (міжчасова 

оптимізаційна модель) економіки, 

що здатна впливати на умови 

торгівлі та реальну відсоткову 

ставку, в якій розглядаються два 

товари (національний та 

імпортний) та присутні видатки 

на пристосування нового капіталу 

Три типи зростання тарифів: 

неочікуваний перманентний, 

неочікуваний тимчасовий, 

очікуваний перманентний 

Джерело: складено автором за даними [208], [234], [269], [278], [339], [357], 

[378], [385], [393]  
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ДОДАТОК В 

Динаміка індикаторів зовнішньої стійкості економіки України 
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Продовження дод. В 
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Продовження додатку В 
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Продовження дод. В 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: складено автором за даними [299], [367], [405] 
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ДОДАТОК Г 

Характеристика індикаторів зовнішньої стійкості економіки України 

Індикатор 

Темп 

зростання 

ВВП, у % 

ВВП в розрахунку на 

одну особу, у 

постійних дол. 2010р. 

Валові видатки, 

у % до ВВП 

Видатки на кінцеве 

споживання, у % до 

ВВП 

Державні видатки 

на кінцеве 

споживання, у % до 

ВВП 

Дефіцит 

державного 

бюджету, у % 

до ВВП 

Дефлятор ВВП 

(2010=100) 

Середнє -1,04 2612,09 102,05 78,99 19,55 -2,90 63,73 

Стандартне відхилення 9,04 605,95 5,74 8,02 2,33 2,31 65,70 

25%-й персентиль -7,38 2036,65 98,10 75,46 18,33 -4,42 15,28 

75%-й персентиль 5,58 3134,83 103,90 83.92 20,07 -1,97 100 

222 /    0,01 0,95 0,99 0,99 0,99 0,61 0,48 

Ймовірність знаходження 

індикатора в проміжку  

);(    
0,67 0,65 0,73 0,58 0,88 0,75 0,88 

Ймовірність знаходження 

індикатора в проміжку  

)2;2(    
0,96 1 0,96 0,96 0,92 1 0,92 

Коефіцієнт автокореляції 0,66 0,91 0,60 0,82 0,61 0,13 0,99 

Коефіцієнт кореляції з 

темпом зростання ВВП 
1 0,14 -0,17 0,08 -0,15 0,29 0,05 

  

4
41
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Продовження дод. Г 

Індикатор 

Сальдо рахунку 

поточних операцій 

платіжного балансу 

України, у % від 

ВВП 

Валові 

інвестиції, у 

% до ВВП 

Валові 

заощадження, 

у % до ВВП 

Реальний 

ефективний 

обмінний 

курс 

(2010=100) 

Експорт 

товарів та 

послуг, у % 

до ВВП 

Імпорт 

товарів та 

послуг, у % 

до ВВП 

Баланс 

товарів та 

послуг, у % 

до ВВП 

Зміни 

умов 

торгівлі, 

млрд.грн. 

Питома вага 

високотехноло-

гічної продукції 

у загальному 

обсязі експорту, 

у % 

Середнє -0,68 23,06 21,01 103,10 45,93 47,98 -2,05 9,044 4,98 

Стандартне відхилення 5,19 5,64 8,02 19,57 10,09 9,84 5,74 65,77 1,21 

25%-й персентиль -3,35 20,32 16,08 96,40 42,16 48,09 -3,90 -34,31 4,21 

75%-й персентиль 3,50 25,95 24,54 106,30 52,32 54,32 1,90 52,61 6,00 

222 /    0,02 0,94 0,87 0,97 0,95 0,96 0,11 0,02 0,94 

Ймовірність знаходження 

індикатора в проміжку  

);(    
0,59 0,77 0,77 0,75 0,81 0,88 0,73 0,79 0,55 

Ймовірність знаходження 

індикатора в проміжку  

)2;2(    
0,95 0,88 0,96 0,96 0,96 1 1 0,95 1 

Коефіцієнт автокореляції 0,74 0,74 0,82 0,22 0,79 0,87 0,60 0,51 0,48 

Коефіцієнт кореляції з 

темпом зростання ВВП 
0,37 -0,30 -0,08 -0,31 0,62 0,62 0,17 -0,21 -0,19 

  

 
4
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Продовження дод. Г 

Індикатор 

Відношення 

чистих 

прямих 

інвестицій до 

ВВП, у % 

Відношення 

портфельних 

інвестицій 

до ВВП, у % 

Відношення 

чистих 

зовнішніх 

активів до 

ВВП, у % 

Відношення 

резервних 

активів до 

імпорту, місяці 

імпорту 

Відношення 

резервних 

активів до 

загального 

обсягу 

зовнішнього 

боргу, у % 

Відношення 

резервних 

активів до 

короткостро-

кового 

зовнішнього 

боргу, у % 

Відношення 

резервних 

активів до 

«широких 

грошей», у 

% 

Диференціал 

процентних 

ставок 

Середнє 2,95 -1,36 35,88 1,48 23,04 1,70 28,83 44,13 

Стандартне відхилення 2,28 1,90 36,25 1,48 17,95 1,39 14,56 58,04 

25%-й персентиль 1,67 -3,19 9,71 0,19 11,78 0,72 17,95 15,24 

75%-й персентиль 4,59 -0,01 61,12 2,16 27,81 1,64 38,85 44,53 

222 /    0,63 0,34 0,49 0,50 0,63 0,60 0,80 0,37 

Ймовірність знаходження 

індикатора в проміжку  

);(    
0,72 0,71 0,67 0,83 0,84 0,82 0,72 0,88 

Ймовірність знаходження 

індикатора в проміжку  

)2;2(    
0,96 1 1 0,96 0,96 0,95 1 0,92 

Коефіцієнт автокореляції 0,57 0,08 0,48 0,27 0,77 0,70 0,59 0,84 

Коефіцієнт кореляції з 

темпом зростання ВВП 
0,16 -0,28 0,62 0,08 0,44 -0,56 0,72 -0,73 
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Продовження дод. Г 

Індикатор 

Відношення 

зовнішнього 

боргу до 

ВВП, у % 

Відношен-

ня 

зовнішньо-

го боргу до 

експорту, у 

% 

Відношення 

державного та 

гарантованого 

державою 

зовнішнього 

боргу до 

доходів 

державного 

бюджету, у % 

Питома вага 

зовнішнього 

державного боргу, 

деномінованого в 

іноземній валюті, до 

загального обсягу 

зовнішніх державних 

зобов’язань (крім 

СПЗ), у % 

Середній 

термін 

погашен-

ня 

зовнішніх 

зобов’я-

зань,  

Середня 

відсоткова 

ставка по 

зовнішнім 

державним 

зобов’язанням

, % 

Відношення 

платежів по 

обслуговуван-

ню 

зовнішнього 

боргу до ВВП, 

у % 

Відношення 

платежів по 

обслуговуван-

ню 

зовнішнього 

боргу до  

експорту, у % 

Середнє 56,01 122,61 43,89 79,61 11,93 3,18 11,05 21,47 

Стандартне відхилення 34,97 54,75 21,58 11,24 5,61 2,20 7,43 13,45 

25%-й персентиль 31,20 80,65 34 71,2 8,7 1,2 6,67 12,27 

75%-й персентиль 81,34 163,37 43 89,6 13,2 4,9 16,14 30,11 

222 /    0,72 0,83 0,80 0,98 0,82 0,68 0,69 0,72 

Ймовірність знаходження 

індикатора в проміжку  

);(    
0,68 0,68 0,78 0,56 0,78 0,67 0,65 0,65 

Ймовірність знаходження 

індикатора в проміжку  

)2;2(    
0,92 0,91 0,89 1 0,89 1 0,96 0,96 

Коефіцієнт автокореляції 0,90 0,87 0,83 0,51 -0,17 0,24 0,79 0,76 

Коефіцієнт кореляції з 

темпом зростання ВВП 
0,36 0,24 0,21 -0,72 0,06 0,70 -0,017 -0,05 
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Продовження дод. Г 

Індикатор 

Темп 

зростання 

світового 

ВВП, у % 

Валові світові 

інвестиції, у % 

до ВВП 

Валові світові 

заощадження, 

у % до ВВП 

Дефлятор 

світового 

ВВП, у % 

Індекс 

світових цін 

на сировину 

(2005=100) 

Індекс 

світових цін 

на метал 

(2005=100) 

Індекс 

світових цін 

на аграрну 

продукцію 

(2005=100) 

Індекс 

світових цін 

на 

продукцію 

енергетики 

(2005=100) 

Середнє 2,80 24,44 24,4 4,88 100,56 108,72 118,02 92,34 

Стандартне відхилення 1,30 0,61 1,07 2,03 51,51 58,49 33,27 60,03 

25%-й персентиль 2,23 24,18 23,70 3,49 58,32 61,02 97,57 38,21 

75%-й персентиль 1,50 24,71 25,03 5,84 139,37 164,38 140,83 131,87 

222 /    0,82 0,99 0,998 0,85 0,79 0,78 0,93 0,70 

Ймовірність знаходження 

індикатора в проміжку  

);(    
0,73 0,69 0,69 0,65 0,75 0,76 0,68 0,75 

Ймовірність знаходження 

індикатора в проміжку  

)2;2(    
0,96 0,96 0,92 1 1 0,96 1 1 

Коефіцієнт автокореляції 0,12 0,51 0,75 0,60 0,90 0,91 0,91 0,77 

Коефіцієнт кореляції з 

темпом зростання ВВП 
0,43 0,05 0,58 -0,25 0,17 0,17 -0,08 0,22 

Джерело: власні розрахунки автора  
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ДОДАТОК Ґ 

Результати розрахунків порогових персентилей, відношень шум-сигнал 

та ймовірностей появи нестійких ситуацій щодо зовнішніх збурень для 

індикаторів зовнішньої стійкості економіки України 

№ 

п/п 
Індикатор 

Порого-

вий 

персен-

тиль 

Відно-

шення 

шум-

сигнал 

Ймовір-

ність 

нестій-

кості за 

умови 

сигналу 

індикато-

ра 

Ймовір-

ність 

нестій-

кості 

(безумов-

на)  

1 Темп зростання ВВП, у % 65,21 0,76 0,75 0,70 

2 
ВВП в розрахунку на одну 

особу, у постійних дол. 2010р. 
60 0,76 0,70 0,64 

3 
Валові національні видатки, у 

% до ВВП 
60 0,20 0,90 0,64 

4 
Видатки на кінцеве 

споживання, у % до ВВП 
52 0,36 0,83 0,64 

5 
Державні видатки на кінцеве 

споживання, у % до ВВП 
48 1,52 0,54 0,64 

6 
Державний дефіцит, у % до 

ВВП 
61,90 0,67 0,75 0,67 

7 Дефлятор ВВП, у % 33 1 0,67 0,67 

8 

Сальдо рахунку поточних 

операцій платіжного балансу, у 

% до ВВП 

42,85 1 0,67 0,67 

9 Валові інвестиції, у % до ВВП 52 0,59 0,75 0,64 

10 
Валові заощадження, у % до 

ВВП 
48 0,36 0,83 0,64 
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Продовження дод. Ґ 

№ 

п/п 
Індикатор 

Порого-

вий 

персен-

тиль 

Відно-

шення 

шум-

сигнал 

Ймовір-

ність 

нестій-

кості за 

умови 

сигналу 

індикато-

ра 

Ймовір-

ність 

нестій-

кості 

(безу-

мовна)  

11 
Реальний ефективний обмінний 

курс (2010=100) 
47,82 1,56 0,50 0,61 

12 
Експорт товарів та послуг, у % 

до ВВП 
56 1,48 0,50 0,64 

13 
Імпорт товарів та послуг, у % 

до ВВП 
52 1,27 0,58 0,64 

14 Торговий баланс, у % до ВВП 40 2,03 0,47 0,64 

15 Зміни умов торгівлі, нац.гр.од. 52 1,27 0,58 0,64 

16 

Питома вага 

високотехнологічної продукції 

у загальному обсязі експорту, у 

% 

57,89 1,03 0,63 0,63 

17 
Відношення чистих зовнішніх 

активів до ВВП, у % 
50 1,15 0,54 0,57 

18 
Відношення чистих прямих 

інвестицій до ВВП, у % 
35 1,16 0,62 0,65 

19 
Відношення портфельних 

інвестицій до ВВП, у % 
30 1,03 0,64 0,65 

20 
Диференціал процентних 

ставок, у % 
39,13 0,91 0,71 0,70 

21 
Відношення резервних активів 

до імпорту, місяці імпорту 
65,21 0,21 0,80 0,45 

22 

Відношення резервних активів 

до загального обсягу 

зовнішнього боргу, у % 

62,5 0,61 0,73 0,63 

23 

Відношення резервних активів 

до короткострокового 

зовнішнього боргу, у % 

41,67 0,42 0,80 0,63 
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№ 

п/п 
Індикатор 

Порого-

вий 

персен-

тиль 

Відно-

шення 

шум-

сигнал 

Ймовір-

ність 

нестій-

кості за 

умови 

сигналу 

індикато-

ра 

Ймовір-

ність 

нестій-

кості 

(безу-

мовна)  

24 
Відношення резервних активів 

до «широких грошей», у % 
50 0,84 0,33 0,67 

25 
Відношення валового 

зовнішнього боргу до ВВП, у % 
66,67 0,67 0,75 0,67 

26 
Відношення зовнішнього боргу 

до експорту, у %  
57,1 1,30 0,56 0,62 

27 

Відношення державного та 

гарантованого державою 

зовнішнього боргу до доходів 

державного бюджету, у %  

62,5 3,75 0,25 0,56 

28 

Питома вага зовнішнього 

державного боргу, 

деномінованого в іноземній 

валюті, у загальному обсязі 

зовнішніх державних 

зобов’язань (крім СПЗ) 

75 0,63 0,67 0,56 

29 
Середній термін погашення 

зовнішніх зобов’язань 
37,5 0,42 0,80 0,63 

30 

Середня відсоткова ставка по 

зовнішнім державним 

зобов’язанням 

62,5 1,43 0,53 0,63 

31 

Відношення платежів по 

обслуговуванню зовнішнього 

боргу до ВВП, % 

66,67 1,20 0,63 0,67 

32 

Відношення платежів по 

обслуговуванню зовнішнього 

боргу до експорту, % 

54,54 0,92 0,70 0,68 
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№ 

п/п 
Індикатор 

Порого-

вий 

персен-

тиль 

Відно-

шення 

шум-

сигнал 

Ймовір-

ність 

нестій-

кості за 

умови 

сигналу 

індикато-

ра 

Ймовір-

ність 

нестій-

кості 

(безу-

мовна)  

33 
Темп зростання світового ВВП, 

у % 
60 1,78 0,50 0,64 

34 Валові інвестиції, у % до ВВП 48 1,11 0,62 0,64 

35 
Валові заощадження, у % до 

ВВП 
52 0,89 0,67 0,64 

36 Дефлятор ВВП, у % 40 0,89 0,67 0,64 

37 
Індекс світових цін на 

сировину (2005=100) 
56,52 1,56 0,50 0,61 

38 
Індекс світових цін на метал 

(2005=100) 
48 0,94 0,62 0,60 

39 
Індекс світових цін на аграрну 

продукцію (2005=100) 
56 0,86 0,64 0,60 

40 

Індекс світових цін на 

продукцію енергетики 

(2005=100) 

56,52 0,80 0,7 0,65 

 

Джерело: власні розрахунки автора 
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ДОДАТОК Д 

Еволюція підходів до дослідження поведінки поточного рахунку платіжного 

балансу 

 

Традиційні підходи 

3
0
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0
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р
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Х

Х
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т.
 

Згідно еластиційного підходу найбільш дієвим інструментом 

врівноважування платіжного балансу є корегування валютного курсу. При 

цьому вплив номінального обмінного курсу на рахунок поточних операцій 

платіжного балансу визначається ціновими еластичностями попиту на експорт 

та імпорт. 

Підхід абсорбцій трактує чистий торговий баланс як різницю між загальною 

вартістю товарів та послуг, вироблених в країні, та загальною вартістю товарів 

та послуг, поглинених внутрішнім ринком. На думку представників даного 

підходу, підвищення доходу країн (має наслідком, насамперед, зростання 

споживання та інвестування) безпосередньо пов’язане зі зростанням сальдо 

платіжного балансу, що спонукає до необхідності стимулювання експорту та 

стримування імпорту. Також Я.Тінбергеном та пізніше Дж.Мідом (яких 

вважають також представниками підходу економічної політики [304, 257-

259]) визначено, що девальвація являє собою один з інструментів досягнення 

внутрішньої (досягнення повної зайнятості) та зовнішньої (забезпечення 

збалансованості платіжного балансу)збалансованостей. 

Відповідно до підходу мультиплікатора девальвація національної валюти 

здійснює негативний вплив на умови торгівлі та поточний рахунок платіжного 

балансу. В рамках даного підходу виокремлено ефект Харбергера-Лаурсена-

Метцлера, що полягає у погіршенні стану поточного рахунку у відповідь на 

погіршення умов торгівлі при умові постійності доходу, що виражений в 

термінах товарів, які експортуються. 

Модель Мандела-Флемінга, розглядаючи економічну систему в 

короткостроковій перспективі, дозволяє досліджувати вплив економічної 

політики (фіскальної та монетарної) на випуск, відсоткову ставку, динаміку 

платіжного балансу та окремих його компонент за умови різних режимів 

валютного курсу. При цьому ефективність тієї чи іншої економічної політики 

залежить від режиму валютного курсу. 
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Відповідно до монетарного підходу основними чинниками, що визначають 

платіжний баланс, вважалися монетарні. Так, неврівноваженість платіжного 

балансу пояснювалася, насамперед, невідповідністю між попитом та 

пропозицією грошей, адевальвація розглядалася основним інструментом 

скорочення внутрішнього кредиту для зниження вартості пропозиції 

національної валюти. 

Широко застосовувалися динамічні моделі дослідження впливу монетарної та 

фіскальної політики на дохід, обмінний курс та поточний рахунок. 

Протягом 70-х рр. значну увагу науковців також привертала проблема виміру 

волатильності обмінних курсів та її впливу на торгові потоки. 

Поява, розвиток та застосування динамічних моделей загальної рівноваги для 

дослідження короткострокових та довгострокових впливів наслідків 

фіскальної та монетарної політик на випуск, обмінний курс національної 

валюти та стан поточного рахунку (наприклад, модель Мандела-Флемінга-

Дорнбуша). 

8
0

-т
і 

р
р

. 

В основі підходу макроекономічного балансу лежить трактування рахунку 

поточних операцій як різниці між приватними і державними заощадженнями 

та інвестиціями. В рамках цього підходу необхідно відзначити модель Найта-

Мессона, яка досліджує вплив екзогенних шоків у фіскальній позиції та балансі 

приватних інвестицій і заощаджень на реальний обмінний курс національної 

валюти, баланс поточного рахунку та його стійкість. 

Оптимізаційні підходи 

8
0
-т

і 
р
р

. 

Міжчасові оптимізаційні моделі торгового балансу та балансу поточного 

рахунку являли собою розширення моделей згладжування споживання для 

вирішення задачі оптимального зовнішнього запозичення відкритою 

економікою та дослідження взаємозв’язків між поточним рахунком та 

перманентними і тимчасовими шоковими впливами за припущень про 

досконалу гнучкість внутрішніх цін та відсутність короткострокової 

інерційності цін на ринках товарів та факторів виробництва. Також науковцями 

для аналізу платіжного балансу застосовувалася модель поколінь, що 

перекриваються, з урахуванням негомогенності робочої сили.  
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Проблема врахування в динамічних моделях загальної рівноваги номінальної 

інерційності та неповноти ринку, що призвела до зміни трансмісійного 

механізму шоків, до нейтральності грошей в довгостроковій перспективі та 

відсутності короткострокової нейтральності. В цьому аспекті необхідно 

відмітити модель динаміки обмінного курсу Обсфельда-Рогоффа, що являє 

собою поєднання міжчасового підходу та моделі Манделла-Флемінга-

Дорнбуша з метою дослідження поведінки обмінного курсу, випуску та 

поточного рахунку в динамічній моделі загальної економічної рівноваги, має в 

своїй основі мікроекономічне підґрунтя, припускає наявність раціональних 

очікувань репрезентативного економічного агента, недосконалу конкуренцію 

та короткострокову жорсткість номінальних цін; поточний рахунок при цьому 

виступає в якості трансмісійного каналу передачі економічних шоків. 

Розвиток стохастичних динамічних моделих загальної рівноваги з метою 

врахування невизначеності економічними агентами, які оптимізують свою 

поведінку 
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Удосконалення існуючих міжчасових моделей платіжного балансу та їх 

емпіричне дослідження  

Джерело: складено автором на основі [304], [316], [351], [353], [356] 
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ДОДАТОК Е 

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ SVAR МОДЕЛІ 
 

Таблиця Е.1 

Результати перевірки причинно-наслідкового зв’язку за Гренджером (лаг 1) 
Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 16/06/17   Time: 22:13 
Sample: 2000 2015  
Lags: 1   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     GCF_PC does not Granger Cause GNI_PC  121  2.78174 0.0980 

 GNI_PC does not Granger Cause GCF_PC  0.85137 0.3580 
    
     LF_PC does not Granger Cause GNI_PC  128  4.47331 0.0364 

 GNI_PC does not Granger Cause LF_PC  2.69501 0.1032 
    
     TOT_PC does not Granger Cause GNI_PC  139  7.48331 0.0071 

 GNI_PC does not Granger Cause TOT_PC  3.56542 0.0611 
    
     LF_PC does not Granger Cause GCF_PC  124  0.20416 0.6522 

 GCF_PC does not Granger Cause LF_PC  0.00373 0.9514 
    
     TOT_PC does not Granger Cause GCF_PC  124  0.06305 0.8022 

 GCF_PC does not Granger Cause TOT_PC  0.54377 0.4623 
    
     TOT_PC does not Granger Cause LF_PC  132  2.64600 0.1063 

 LF_PC does not Granger Cause TOT_PC  4.13586 0.0440 
    
    

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Е.2 

Результати перевірки причинно-наслідкового зв’язку за Гренджером (лаг 2) 
Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 16/06/17   Time: 22:14 
Sample: 2000 2015  
Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     GCF_PC does not Granger Cause GNI_PC  109  1.49828 0.2283 

 GNI_PC does not Granger Cause GCF_PC  0.00551 0.9945 
    
     LF_PC does not Granger Cause GNI_PC  116  1.89957 0.1545 

 GNI_PC does not Granger Cause LF_PC  1.26500 0.2863 
    
     TOT_PC does not Granger Cause GNI_PC  126  3.26168 0.0417 

 GNI_PC does not Granger Cause TOT_PC  1.96140 0.1451 
    
     LF_PC does not Granger Cause GCF_PC  112  0.37797 0.6862 

 GCF_PC does not Granger Cause LF_PC  0.05863 0.9431 
    
     TOT_PC does not Granger Cause GCF_PC  112  0.24193 0.7855 

 GCF_PC does not Granger Cause TOT_PC  0.57517 0.5643 
    
     TOT_PC does not Granger Cause LF_PC  120  1.27540 0.2832 

 LF_PC does not Granger Cause TOT_PC  2.97523 0.0550 
    
    

Джерело: розраховано автором   
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Таблиця Е.3 

Результати перевірки причинно-наслідкового зв’язку за Гренджером (лаг 3) 
Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 16/06/17   Time: 22:14 
Sample: 2000 2015  
Lags: 3   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     GCF_PC does not Granger Cause GNI_PC  98  1.17012 0.3256 

 GNI_PC does not Granger Cause GCF_PC  0.15723 0.9248 
    
     LF_PC does not Granger Cause GNI_PC  104  1.04793 0.3750 

 GNI_PC does not Granger Cause LF_PC  1.60497 0.1932 
    
     TOT_PC does not Granger Cause GNI_PC  113  4.14407 0.0081 

 GNI_PC does not Granger Cause TOT_PC  1.03606 0.3798 
    
     LF_PC does not Granger Cause GCF_PC  100  0.44239 0.7232 

 GCF_PC does not Granger Cause LF_PC  0.20664 0.8916 
    
     TOT_PC does not Granger Cause GCF_PC  100  0.09760 0.9612 

 GCF_PC does not Granger Cause TOT_PC  2.33224 0.0792 
    
     TOT_PC does not Granger Cause LF_PC  108  0.84817 0.4707 

 LF_PC does not Granger Cause TOT_PC  1.96904 0.1234 
    
    

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Е.4 

Результати перевірки причинно-наслідкового зв’язку за Гренджером (лаг 4) 
Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 16/06/17   Time: 22:14 
Sample: 2000 2015  
Lags: 4   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     GCF_PC does not Granger Cause GNI_PC  87  1.39739 0.2427 

 GNI_PC does not Granger Cause GCF_PC  0.18696 0.9445 
    
     LF_PC does not Granger Cause GNI_PC  92  0.53416 0.7110 

 GNI_PC does not Granger Cause LF_PC  1.61214 0.1789 
    
     TOT_PC does not Granger Cause GNI_PC  100  3.03834 0.0212 

 GNI_PC does not Granger Cause TOT_PC  0.86373 0.4889 
    
     LF_PC does not Granger Cause GCF_PC  88  0.45757 0.7666 

 GCF_PC does not Granger Cause LF_PC  0.51371 0.7258 
    
     TOT_PC does not Granger Cause GCF_PC  88  1.06933 0.3773 

 GCF_PC does not Granger Cause TOT_PC  3.04298 0.0218 
    
     TOT_PC does not Granger Cause LF_PC  96  1.76815 0.1425 

 LF_PC does not Granger Cause TOT_PC  3.06130 0.0207 
    
    

Джерело: розраховано автором   
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Таблиця Е.5 

Результати перевірки причинно-наслідкового зв’язку за Гренджером (лаг 5) 
 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 16/06/17   Time: 22:15 
Sample: 2000 2015  
Lags: 5   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     GCF_PC does not Granger Cause GNI_PC  76  0.81360 0.5443 

 GNI_PC does not Granger Cause GCF_PC  0.39458 0.8508 
    
     LF_PC does not Granger Cause GNI_PC  80  1.16023 0.3376 

 GNI_PC does not Granger Cause LF_PC  1.10147 0.3677 
    
     TOT_PC does not Granger Cause GNI_PC  87  2.58465 0.0326 

 GNI_PC does not Granger Cause TOT_PC  1.33832 0.2573 
    
     LF_PC does not Granger Cause GCF_PC  76  1.30171 0.2742 

 GCF_PC does not Granger Cause LF_PC  0.44307 0.8168 
    
     TOT_PC does not Granger Cause GCF_PC  76  1.82714 0.1198 

 GCF_PC does not Granger Cause TOT_PC  5.11239 0.0005 
    
     TOT_PC does not Granger Cause LF_PC  84  1.41927 0.2275 

 LF_PC does not Granger Cause TOT_PC  2.44350 0.0419 
    
    

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Е.6 

Результати перевірки причинно-наслідкового зв’язку за Гренджером (лаг 6) 
 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 16/06/17   Time: 22:15 
Sample: 2000 2015  
Lags: 6   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     GCF_PC does not Granger Cause GNI_PC  65  0.78800 0.5834 

 GNI_PC does not Granger Cause GCF_PC  1.04841 0.4053 
    
     LF_PC does not Granger Cause GNI_PC  68  1.10846 0.3694 

 GNI_PC does not Granger Cause LF_PC  1.29440 0.2752 
    
     TOT_PC does not Granger Cause GNI_PC  74  2.34327 0.0422 

 GNI_PC does not Granger Cause TOT_PC  2.57479 0.0274 
    
     LF_PC does not Granger Cause GCF_PC  65  0.72093 0.6346 

 GCF_PC does not Granger Cause LF_PC  0.47108 0.8266 
    
     TOT_PC does not Granger Cause GCF_PC  65  1.76359 0.1250 

 GCF_PC does not Granger Cause TOT_PC  3.79113 0.0033 
    
     TOT_PC does not Granger Cause LF_PC  72  0.95374 0.4643 

 LF_PC does not Granger Cause TOT_PC  2.10564 0.0660 
    
    

Джерело: розраховано автором   
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Таблиця Е.7 

Результати перевірки причинно-наслідкового зв’язку за Гренджером (лаг 7) 
Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 16/06/17   Time: 22:15 
Sample: 2000 2015  
Lags: 7   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     GCF_PC does not Granger Cause GNI_PC  54  0.89049 0.5233 

 GNI_PC does not Granger Cause GCF_PC  1.95298 0.0870 
    
     LF_PC does not Granger Cause GNI_PC  56  0.71295 0.6613 

 GNI_PC does not Granger Cause LF_PC  1.22441 0.3117 
    
     TOT_PC does not Granger Cause GNI_PC  61  1.56454 0.1701 

 GNI_PC does not Granger Cause TOT_PC  2.65428 0.0216 
    
     LF_PC does not Granger Cause GCF_PC  54  1.28957 0.2810 

 GCF_PC does not Granger Cause LF_PC  0.50996 0.8214 
    
     TOT_PC does not Granger Cause GCF_PC  54  1.52932 0.1862 

 GCF_PC does not Granger Cause TOT_PC  5.83155 0.0001 
    
     TOT_PC does not Granger Cause LF_PC  60  0.75060 0.6309 

 LF_PC does not Granger Cause TOT_PC  1.85800 0.0994 
    
    

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Е.8 

Результати перевірки причинно-наслідкового зв’язку за Гренджером (лаг 8) 
 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 16/06/17   Time: 22:15 
Sample: 2000 2015  
Lags: 8   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     GCF_PC does not Granger Cause GNI_PC  43  0.33576 0.9440 

 GNI_PC does not Granger Cause GCF_PC  2.26009 0.0555 
    
     LF_PC does not Granger Cause GNI_PC  44  1.47691 0.2117 

 GNI_PC does not Granger Cause LF_PC  1.63435 0.1615 
    
     TOT_PC does not Granger Cause GNI_PC  48  2.33566 0.0431 

 GNI_PC does not Granger Cause TOT_PC  1.91236 0.0937 
    
     LF_PC does not Granger Cause GCF_PC  43  1.32052 0.2772 

 GCF_PC does not Granger Cause LF_PC  0.33529 0.9442 
    
     TOT_PC does not Granger Cause GCF_PC  43  2.86769 0.0199 

 GCF_PC does not Granger Cause TOT_PC  1.42318 0.2337 
    
     TOT_PC does not Granger Cause LF_PC  48  0.92330 0.5111 

 LF_PC does not Granger Cause TOT_PC  1.28254 0.2882 
    
    

Джерело: розраховано автором   
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Таблиця Е.9 
 

Результати оцінювання SVAR моделі для темпів зростання досліджуваних 

змінних 
 

 Vector Autoregression Estimates   

 Date: 26/06/17   Time: 16:01   

 Sample (adjusted): 2006 2015   

 Included observations: 84 after adjustments  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  
     
      GNI_PC GCF_PC LF_PC TOT_PC 
     
     GNI_PC(-1)  0.040327 -0.073570  0.030958 -0.042432 

  (0.15135)  (0.31736)  (0.01880)  (0.11823) 

 [ 0.26645] [-0.23182] [ 1.64697] [-0.35890] 

     

GNI_PC(-2)  0.392521  0.137635 -0.010039  0.034997 

  (0.13552)  (0.28418)  (0.01683)  (0.10587) 

 [ 2.89630] [ 0.48432] [-0.59646] [ 0.33057] 

     

GNI_PC(-3) -0.234666 -0.028603 -0.014406  0.167037 

  (0.14267)  (0.29917)  (0.01772)  (0.11145) 

 [-1.64479] [-0.09561] [-0.81298] [ 1.49876] 

     

GNI_PC(-4)  0.085746  0.285403 -0.045719 -0.028210 

  (0.18584)  (0.38970)  (0.02308)  (0.14517) 

 [ 0.46138] [ 0.73237] [-1.98078] [-0.19432] 

     

GNI_PC(-5) -0.222305 -0.103383  0.028413 -0.086505 

  (0.14872)  (0.31185)  (0.01847)  (0.11617) 

 [-1.49481] [-0.33152] [ 1.53830] [-0.74462] 
     

GCF_PC(-1)  0.062339 -0.298273 -0.009711 -0.001254 

  (0.06578)  (0.13794)  (0.00817)  (0.05139) 

 [ 0.94767] [-2.16238] [-1.18860] [-0.02440] 
     

GCF_PC(-2) -0.045936 -0.225890 -0.000261 -0.026667 

  (0.05744)  (0.12044)  (0.00713)  (0.04487) 

 [-0.79975] [-1.87551] [-0.03661] [-0.59434] 
     

GCF_PC(-3)  0.013660 -0.184033 -0.006621  0.129461 

  (0.04951)  (0.10383)  (0.00615)  (0.03868) 

 [ 0.27587] [-1.77249] [-1.07662] [ 3.34707] 
     

GCF_PC(-4)  0.045507  0.007858  0.002213 -0.054053 

  (0.05261)  (0.11031)  (0.00653)  (0.04110) 

 [ 0.86503] [ 0.07123] [ 0.33865] [-1.31530] 

     

GCF_PC(-5) -0.081257 -0.051523  0.004909  0.057131 

  (0.04228)  (0.08865)  (0.00525)  (0.03303) 

 [-1.92199] [-0.58118] [ 0.93482] [ 1.72990] 

     

LF_PC(-1) -0.821042  2.488713  0.790977  1.883063 

  (1.00597)  (2.10942)  (0.12494)  (0.78583) 

 [-0.81617] [ 1.17981] [ 6.33096] [ 2.39629] 
     

LF_PC(-2)  0.229350  0.253406  0.231007 -2.086948 

  (1.23089)  (2.58107)  (0.15287)  (0.96153) 

 [ 0.18633] [ 0.09818] [ 1.51110] [-2.17044] 
     

LF_PC(-3) -0.330554 -2.353925 -0.021051 -0.410485 
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  (1.27328)  (2.66994)  (0.15814)  (0.99464) 

 [-0.25961] [-0.88164] [-0.13312] [-0.41270] 

LF_PC(-4) -0.541593 -1.679556 -0.357138  0.123487 

  (1.49203)  (3.12865)  (0.18530)  (1.16552) 

 [-0.36299] [-0.53683] [-1.92730] [ 0.10595] 

     

LF_PC(-5)  0.609255  2.092102  0.111407  1.185848 

  (1.18105)  (2.47656)  (0.14668)  (0.92259) 

 [ 0.51586] [ 0.84476] [ 0.75951] [ 1.28534] 

     

TOT_PC(-1)  0.400570  0.243154  0.005997 -0.206126 

  (0.14690)  (0.30803)  (0.01824)  (0.11475) 

 [ 2.72686] [ 0.78938] [ 0.32869] [-1.79628] 

     

TOT_PC(-2)  0.172065  0.301997  0.002850  0.064094 

  (0.15236)  (0.31949)  (0.01892)  (0.11902) 

 [ 1.12932] [ 0.94525] [ 0.15064] [ 0.53851] 

     

TOT_PC(-3) -0.180024 -0.404307  0.048581  0.246494 

  (0.15795)  (0.33120)  (0.01962)  (0.12338) 

 [-1.13977] [-1.22072] [ 2.47654] [ 1.99779] 

     

TOT_PC(-4)  0.249706  0.140385 -0.017046 -0.205375 

  (0.18479)  (0.38750)  (0.02295)  (0.14435) 

 [ 1.35127] [ 0.36229] [-0.74273] [-1.42272] 

     

TOT_PC(-5)  0.013886  0.553247  0.023171  0.337892 

  (0.19338)  (0.40550)  (0.02402)  (0.15106) 

 [ 0.07181] [ 1.36436] [ 0.96478] [ 2.23679] 

     

C  9.409052 -0.561777  0.603640 -1.285249 

  (3.66562)  (7.68646)  (0.45526)  (2.86345) 

 [ 2.56684] [-0.07309] [ 1.32593] [-0.44885] 
     
      R-squared  0.506984  0.308215  0.915363  0.539297 

 Adj. R-squared  0.327706  0.056657  0.884586  0.371769 

 Sum sq. resids  6068.896  26685.11  93.61162  3703.340 

 S.E. equation  10.50445  22.02689  1.304618  8.205697 

 F-statistic  2.827917  1.225224  29.74163  3.219145 

 Log likelihood -274.2869 -330.5622 -115.7593 -255.5171 

 Akaike AIC  7.770707  9.251636  3.598930  7.276766 

 Schwarz SC  8.414726  9.895655  4.242948  7.920784 

 Mean dependent  9.070127  3.256828  2.830263  2.182104 

 S.D. dependent  12.81132  22.67871  3.840198  10.35275 
     
      Determinant resid covariance (dof adj.)  3728125.   

 Determinant resid covariance  1022556.   

 Log likelihood -957.1943   

 Akaike information criterion  27.39985   

 Schwarz criterion  29.97592   
     
     

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця Е.10 

Результати вибору порядку SVAR моделі для темпів зростання змінних на 

основі інформаційних критеріїв 
 

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: GNI_PC GCF_PC LF_PC TOT_PC     

Exogenous variables: C      

Date: 26/06/17   Time: 16:23     

Sample: 2000 2015      

Included observations: 87     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -1129.464 NA   1.06e+08  29.82799  29.95066  29.87702 

1 -1033.120  180.0099  12774352  27.71370   28.32705*   27.95882* 

2 -1020.328  22.55512  13951028  27.79811  28.90214  28.23933 

3 -992.0106  46.94731  10181068  27.47396  29.06868  28.11129 

4 -977.0838  23.17577  10654282  27.50221  29.58760  28.33563 

5 -957.1943   28.78748*   9892888.*   27.39985*  29.97592  28.42937 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

       

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця Е.11 

Результати перевірки стаціонарності SVAR моделі для темпів зростання 

змінних 
 
 

Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: GNI_PC GCF_PC LF_PC 
TOT_PC  

Exogenous variables: C  

Lag specification: 1 5 

Date: 26/06/17   Time: 16:24 
  
       Root Modulus 
  
  -0.963078  0.963078 

-0.748658 - 0.582350i  0.948483 

-0.748658 + 0.582350i  0.948483 

 0.897902  0.897902 

-0.156285 + 0.883599i  0.897314 

-0.156285 - 0.883599i  0.897314 

 0.673473 - 0.477116i  0.825352 

 0.673473 + 0.477116i  0.825352 

 0.774770 - 0.256792i  0.816218 

 0.774770 + 0.256792i  0.816218 

 0.251782 - 0.724520i  0.767022 

 0.251782 + 0.724520i  0.767022 

-0.568128 + 0.487096i  0.748353 

-0.568128 - 0.487096i  0.748353 

-0.669798  0.669798 

 0.414076 + 0.487437i  0.639574 

 0.414076 - 0.487437i  0.639574 

-0.217909 - 0.405130i  0.460016 

-0.217909 + 0.405130i  0.460016 

 0.215633  0.215633 
  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 

  

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця Е.12 

 

Результати оцінювання матриці ідентифікуючих обмежень SVAR моделі для 

темпів зростання змінних 

 
 

 Structural VAR Estimates   

 Date: 26/06/17   Time: 16:01   

 Sample (adjusted): 2006 2015   

 Included observations: 96 after adjustments  

 Estimation method: method of scoring (analytic derivatives) 

 Convergence achieved after 44 iterations  

 Structural VAR is over-identified (2 degrees of freedom) 
     
     Model: Ae = Bu where E[uu']=I   

Restriction Type: long-run pattern matrix  

Long-run response pattern:   

C(1) C(3) C(6) C(7)  

C(2) C(4) 0 0  

0 C(5) 0 0  

0 0 0 C(8)  
     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C(1)  6.420084  1.105670  5.806512  0.0000 

C(2)  14.04625  1.139302  12.32883  0.0000 

C(3) -9.427886  1.441681 -6.539511  0.0000 

C(4)  9.249319  1.777314  5.204100  0.0000 

C(5)  7.513967  0.609463  12.32883  0.0000 

C(6)  8.503038  0.689687  12.32883  0.0000 

C(7)  13.85518  1.488043  9.311008  0.0000 

C(8)  16.40059  1.330263  12.32883  0.0000 
     
     Log likelihood  -1040.698    

LR test for over-identification:    

Chi-square(2)   68.69402  Probability  0.0000 
     
     Estimated A matrix:   

 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  

 0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  

 0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  

 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  

Estimated B matrix:   

 6.104345 -2.372989  7.979059  2.239268  

 23.21084  12.23718 -1.849257 -16.69916  

 0.202330  1.825256  0.091774 -0.892780  

-1.757685 -5.766409 -0.381677  11.89208  
     
     
     

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця Е.13 

 

Результати декомпозиції дисперсії похибки прогнозу змінних SVAR моделі 

для темпів зростання змінних 

 
 

      
       Variance 

Decomposition of 
GNI_PC:      

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 
      
       1  10.56285  33.39765  5.046950  57.06123  4.494172 

 2  11.94925  26.57162  10.85473  44.58872  17.98493 

 3  12.66464  23.99749  10.76048  44.82344  20.41860 

 4  12.83457  23.65908  11.59300  44.86587  19.88205 

 5  14.36935  21.90754  17.99713  36.87386  23.22147 

 6  15.10614  25.85539  16.40161  36.60019  21.14280 

 7  15.37037  24.98077  17.56665  35.48640  21.96618 

 8  15.79802  23.72955  17.58386  34.44710  24.23949 

 9  16.08640  23.12913  17.65508  34.54429  24.67149 

 10  16.38320  22.75725  18.68768  34.37747  24.17760 

 11  16.60345  22.50530  18.58457  34.99367  23.91646 

 12  16.65327  22.37403  18.65231  35.17510  23.79856 

 13  16.75218  22.23573  18.45325  35.47212  23.83889 

 14  16.99217  22.86058  18.35417  35.40362  23.38163 

 15  17.12042  23.25245  18.15936  35.33746  23.25072 

 16  17.23433  23.19080  18.13698  35.38770  23.28453 

 17  17.38433  22.79615  18.25597  34.98724  23.96065 

 18  17.54871  22.44603  18.47166  34.82897  24.25334 

 19  17.64586  22.38228  18.52665  34.95572  24.13535 

 20  17.68632  22.31214  18.48559  35.17645  24.02582 
      
       

 Variance 
Decomposition of 
GCF_PC:      

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 
      
       1  31.15724  55.49629  15.42571  0.352271  28.72573 

 2  32.46882  56.15282  14.21528  0.325337  29.30657 

 3  32.81238  55.50683  13.92085  0.771968  29.80034 

 4  33.00737  55.04096  13.76012  0.763686  30.43524 

 5  34.86946  50.46154  16.85799  1.062389  31.61808 

 6  35.49212  49.57798  16.31853  2.368861  31.73463 

 7  35.71976  48.98392  16.42709  2.490501  32.09849 

 8  35.82177  49.13837  16.39052  2.523194  31.94792 

 9  36.05766  48.88663  16.27185  3.114911  31.72661 

 10  36.55257  49.48393  15.83784  3.720194  30.95804 

 11  36.74854  49.72421  15.71885  3.924630  30.63231 

 12  36.89130  49.34012  15.78378  3.945727  30.93037 

 13  37.30954  48.24201  15.86053  4.010909  31.88655 

 14  37.68948  47.50614  16.37120  4.213369  31.90929 

 15  37.78946  47.35813  16.42446  4.450888  31.76652 

 16  37.83596  47.26173  16.39653  4.635083  31.70666 

 17  37.87159  47.22452  16.36985  4.748026  31.65761 

 18  37.93512  47.14424  16.32681  4.969085  31.55987 

 19  38.06096  47.23311  16.21943  5.191698  31.35576 

 20  38.13149  47.28467  16.15953  5.315115  31.24069 
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Variance 
Decomposi-
tion of 
LF_PC:      

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 
      
       1  2.044010  0.979839  79.74102  0.201591  19.07755 

 2  2.438572  0.903457  80.92500  2.031934  16.13961 

 3  2.822044  1.007755  82.39138  2.037393  14.56347 

 4  2.994786  1.114686  83.13307  2.199582  13.55267 

 5  3.145833  1.803962  82.63763  2.784074  12.77433 

 6  3.176263  1.841602  82.42912  2.766289  12.96299 

 7  3.209557  1.903299  81.56256  3.700514  12.83363 

 8  3.226564  2.431661  80.79707  3.870599  12.90067 

 9  3.233867  2.421192  80.50883  4.153854  12.91612 

 10  3.238524  2.659930  80.29070  4.169311  12.88006 

 11  3.244063  2.657421  80.02774  4.167693  13.14715 

 12  3.251102  2.810571  79.70365  4.234314  13.25146 

 13  3.252471  2.816805  79.68558  4.240878  13.25674 

 14  3.270747  2.917006  78.93515  4.291354  13.85649 

 15  3.272441  2.926385  78.92613  4.298174  13.84931 

 16  3.276695  2.929832  78.76363  4.300165  14.00637 

 17  3.278115  2.951844  78.70395  4.323251  14.02095 

 18  3.278752  2.956315  78.67350  4.334448  14.03573 

 19  3.281330  2.978531  78.55007  4.381772  14.08963 

 20  3.283468  3.007620  78.51400  4.394378  14.08400 
      
        
 

Variance 
Decomposi-
tion of 
TOT_PC:      

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 
      
       1  13.33823  1.736544  18.69023  0.081883  79.49134 

 2  14.76520  1.512147  25.43230  0.070116  72.98544 

 3  15.44267  1.683137  27.36874  0.307694  70.64043 

 4  15.95917  7.787773  25.63239  0.337511  66.24233 

 5  16.27183  11.21548  24.67804  0.336830  63.76965 

 6  16.63949  10.98444  24.20557  0.591259  64.21873 

 7  17.18800  10.65817  25.15619  0.660154  63.52549 

 8  17.56982  10.52149  25.46630  0.663124  63.34909 

 9  17.65003  10.58967  25.85079  0.726487  62.83305 

 10  17.84409  10.62554  25.82671  0.820170  62.72757 

 11  18.10925  10.58542  25.58059  0.852990  62.98100 

 12  18.30345  10.38111  26.42947  0.872943  62.31648 

 13  18.42111  11.09290  26.21225  0.921946  61.77291 

 14  18.51542  11.87606  26.03291  0.916988  61.17404 

 15  18.59750  12.00417  26.00169  0.910947  61.08319 

 16  18.80075  11.74715  25.89918  0.915627  61.43804 

 17  18.98873  11.56272  26.37271  0.897999  61.16657 

 18  19.03457  11.58875  26.48778  0.910069  61.01341 

 19  19.07222  11.73015  26.38807  0.931706  60.95007 

 20  19.13956  11.77831  26.39045  0.951277  60.87996 
      
      

Джерело: розраховано автором 
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ДОДАТОК Ж 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ МОДЕЛЕЙ ВПЛИВУ ШОКІВ УМОВ 

ТОРГІВЛІ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Таблиця Ж.1 

Результати оцінювання моделі з урахуванням кількісного індексу умов 

торгівлі 
 

 Vector Autoregression Estimates  

 Date: 01/22/18   Time: 11:53  

 Sample (adjusted): 2009Q1 2016Q4  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
     TOT_QUANTITY_SA CA_SA GDP_ SA 
    
    TOT_QUANTITY_SA(-1)  0.007469  10.71815 -0.163323 

  (0.43003)  (11.3356)  (0.18105) 

 [ 0.01737] [ 0.94553] [-0.90207] 

    

TOT_QUANTITY_SA(-2)  0.400399  1.659158  0.001116 

  (0.35415)  (9.33534)  (0.14910) 

 [ 1.13060] [ 0.17773] [ 0.00749] 

    

TOT_QUANTITY_SA(-3) -0.051931 -7.032701  0.044022 

  (0.35885)  (9.45935)  (0.15109) 

 [-0.14471] [-0.74347] [ 0.29137] 

    

TOT_QUANTITY_SA(-4) -0.322176  0.485143  0.019329 

  (0.31190)  (8.22178)  (0.13132) 

 [-1.03294] [ 0.05901] [ 0.14719] 

    

CA_ SA(-1)  0.021298 -0.295050  0.001973 

  (0.01613)  (0.42512)  (0.00679) 

 [ 1.32062] [-0.69403] [ 0.29052] 

    

CA_ SA(-2) -0.000618 -0.834240  0.003382 

  (0.01407)  (0.37090)  (0.00592) 

 [-0.04393] [-2.24924] [ 0.57090] 

    

CA_ SA(-3)  0.015825  0.048114 -0.003172 

  (0.01724)  (0.45454)  (0.00726) 

 [ 0.91777] [ 0.10585] [-0.43688] 

    

CA_ SA(-4)  0.002294 -0.240013  0.001023 

  (0.00647)  (0.17053)  (0.00272) 

 [ 0.35464] [-1.40746] [ 0.37545] 

    

GDP_ SA(-1) -0.814870 -0.627613 -0.103178 

  (1.50585)  (39.6942)  (0.63400) 

 [-0.54114] [-0.01581] [-0.16274] 

    

GDP_ SA(-2)  0.349772 -3.412590  0.100498 

  (1.18756)  (31.3041)  (0.49999) 

 [ 0.29453] [-0.10901] [ 0.20100] 

    

GDP_ SA(-3) -1.166637 -37.17533  0.405306 

  (1.07039)  (28.2156)  (0.45066) 

 [-1.08992] [-1.31755] [ 0.89936] 
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Продовження дод. Ж 

 

Продовження табл. Ж.1 

 

    

GDP_SA(-4)  0.749488 -7.341355 -0.712706 

  (1.60953)  (42.4272)  (0.67765) 

 [ 0.46566] [-0.17303] [-1.05173] 

    

C  95.56634 -388.6804  9.913291 

  (38.2665)  (1008.71)  (16.1111) 

 [ 2.49739] [-0.38533] [ 0.61531] 
    
     R-squared  0.923957  0.939626  0.820511 

 Adj. R-squared  0.619785  0.698128  0.102553 

 Sum sq. resids  166.9262  115989.3  29.58967 

 S.E. equation  7.459362  196.6294  3.140577 

 F-statistic  3.037612  3.890830  1.142839 

 Log likelihood -41.46272 -93.81234 -27.62171 

 Akaike AIC  6.807840  13.35154  5.077714 

 Schwarz SC  7.435569  13.97927  5.705442 

 Mean dependent  99.97500 -5.485101  0.621755 

 S.D. dependent  12.09726  357.8797  3.315163 
    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  1042126.  

 Determinant resid covariance  6869.482  

 Log likelihood -138.7878  

 Akaike information criterion  22.22348  

 Schwarz criterion  24.10666  
    
    

Джерело: розраховано автором 
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Продовження дод. Ж 

 

Таблиця Ж.2 

Результати вибору порядку моделі з урахуванням кількісного індексу умов 

торгівлі на основі інформаційних критеріїв 

 
VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: TOT_QUANTITY_SA CA_SA  
GDP_SA    

Exogenous variables: C      

Date: 01/22/18   Time: 12:03     

Sample: 2008Q1 2016Q4     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -218.5925 NA   2.15e+08  27.69906  27.84392  27.70648 

1 -198.4668   30.18851*  55239807  26.30835  26.88779  26.33802 

2 -190.5950  8.855813  74443219  26.44937  27.46339  26.50130 

3 -173.1601  13.07613  41053801  25.39501  26.84362  25.46919 

4 -138.7878  12.88962   6205178.*   22.22348*   24.10666*   22.31991* 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

Джерело: розраховано автором 
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Продовження дод. Ж 
 

Таблиця Ж.3 

Результати перевірки стаціонарності моделі з урахуванням кількісного 

індексу умов торгівлі 
 
 

Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: TOT_QUANTITY_SA CA_SA 
GDP_SA  

Exogenous variables: C  

Lag specification: 1 4 

Date: 01/22/18   Time: 12:03 
  
       Root Modulus 
  
  -0.595903 - 0.688347i  0.910452 

-0.595903 + 0.688347i  0.910452 

 0.787432 - 0.402377i  0.884283 

 0.787432 + 0.402377i  0.884283 

-0.736578 - 0.440405i  0.858198 

-0.736578 + 0.440405i  0.858198 

 0.557222 - 0.576892i  0.802060 

 0.557222 + 0.576892i  0.802060 

-0.360650 - 0.696779i  0.784582 

-0.360650 + 0.696779i  0.784582 

 0.153099 - 0.507984i  0.530553 

 0.153099 + 0.507984i  0.530553 
  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 

Джерело: розраховано автором 

 

  



468 

 

Продовження дод. Ж 
 

Таблиця Ж.4 

Результати оцінювання моделі з урахуванням  цінового індексу умов торгівлі 

 

 Vector Autoregression Estimates  

 Date: 01/22/18   Time: 14:26  

 Sample (adjusted): 2009Q1 2016Q4  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
    

 CA_SA GDP_SA 
TOT_PRICE_S

A 
    
    CA_SA(-1) -0.751860  0.010947  0.006988 

  (0.34332)  (0.00529)  (0.01955) 

 [-2.18999] [ 2.07036] [ 0.35746] 

    

CA_SA(-2) -1.773830  0.000744  0.018151 

  (0.36442)  (0.00561)  (0.02075) 

 [-4.86752] [ 0.13255] [ 0.87475] 
    

CA_SA(-3) -0.113191  0.010526  0.010147 

  (0.27734)  (0.00427)  (0.01579) 

 [-0.40813] [ 2.46447] [ 0.64256] 
    

CA_SA(-4) -0.482676 -0.002801  0.001842 

  (0.11959)  (0.00184)  (0.00681) 

 [-4.03594] [-1.52072] [ 0.27052] 

    

GDP_SA(-1)  66.97232 -0.566820 -0.954994 

  (36.4662)  (0.56161)  (2.07632) 

 [ 1.83656] [-1.00928] [-0.45995] 

    

GDP_SA(-2)  38.24542  0.225782 -0.939927 

  (16.0142)  (0.24663)  (0.91182) 

 [ 2.38823] [ 0.91547] [-1.03083] 

    

GDP_SA(-3) -91.81622 -0.120219  0.568493 

  (16.6780)  (0.25685)  (0.94961) 

 [-5.50524] [-0.46804] [ 0.59866] 

    

GDP_SA(-4) -34.59413  0.506619  1.363461 

  (21.9548)  (0.33812)  (1.25006) 

 [-1.57570] [ 1.49833] [ 1.09071] 

    

TOT_PRICE_SA(-1) -52.56994 -0.203057  0.741918 

  (14.1513)  (0.21794)  (0.80575) 

 [-3.71484] [-0.93170] [ 0.92078] 

    

TOT_PRICE_SA(-2)  14.60780  0.336595  0.396325 

  (6.40405)  (0.09863)  (0.36464) 

 [ 2.28102] [ 3.41278] [ 1.08691] 

    

TOT_PRICE_SA(-3)  21.24722  0.237996 -0.095851 

  (4.83734)  (0.07450)  (0.27543) 

 [ 4.39234] [ 3.19462] [-0.34801] 

    

TOT_PRICE_SA(-4) -17.45305 -0.440504 -0.502448 

  (5.11507)  (0.07878)  (0.29124) 

 [-3.41208] [-5.59184] [-1.72518] 

    

C  3740.096  4.684717  40.95886 
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Продовження дод. Ж 

 

Продовження табл. Ж.4 

 

  (1200.57)  (18.4897)  (68.3582) 

 [ 3.11527] [ 0.25337] [ 0.59918] 
    
     R-squared  0.992412  0.979025  0.967433 

 Adj. R-squared  0.962058  0.895126  0.837164 

 Sum sq. resids  14578.45  3.457793  47.26269 

 S.E. equation  69.70999  1.073591  3.969160 

 F-statistic  32.69535  11.66906  7.426446 

 Log likelihood -77.22070 -10.44735 -31.36808 

 Akaike AIC  11.27759  2.930919  5.546010 

 Schwarz SC  11.90532  3.558647  6.173738 

 Mean dependent -5.485101  0.621755  100.0625 

 S.D. dependent  357.8797  3.315163  9.836117 
    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  14375.47  

 Determinant resid covariance  94.76019  

 Log likelihood -104.5198  

 Akaike information criterion  17.93998  

 Schwarz criterion  19.82317  
    
    

Джерело: розраховано автором 
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Продовження дод. Ж 

 

Таблиця Ж.5 

Результати вибору порядку моделі з урахуванням  цінового індексу умов 

торгівлі на основі інформаційних критеріїв 

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: CA_SA GDP_SA TOT_PRICE_SA    

Exogenous variables: C      

Date: 01/22/18   Time: 14:29     

Sample: 2008Q1 2016Q4     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -214.8429 NA   1.35e+08  27.23037  27.37523  27.23778 

1 -189.0419  38.70155  17006090  25.13024  25.70968  25.15991 

2 -180.6548  9.435510  21488408  25.20685  26.22087  25.25877 

3 -152.9545  20.77517  3284411.  22.86932  24.31792  22.94350 

4 -104.5198   18.16301*   85596.53*   17.93998*   19.82317*   18.03642* 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

Джерело: розраховано автором 
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Продовження дод. Ж 

 

Таблиця Ж.6 

Результати перевірки стаціонарності моделі з урахуванням  цінового індексу 

умов торгівлі  
 

Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: CA_SA GDP_SA 
TOT_PRICE_SA  

Exogenous variables: C  

Lag specification: 1 4 

Date: 01/22/18   Time: 14:29 
  
       Root Modulus 
  
  -0.539684 - 0.744557i  0.919578 

-0.539684 + 0.744557i  0.919578 

-0.912181  0.912181 

 0.608961 - 0.613505i  0.864420 

 0.608961 + 0.613505i  0.864420 

 0.744299 - 0.420536i  0.854887 

 0.744299 + 0.420536i  0.854887 

-0.161321 - 0.744972i  0.762238 

-0.161321 + 0.744972i  0.762238 

-0.419032 - 0.230712i  0.478347 

-0.419032 + 0.230712i  0.478347 

-0.131029  0.131029 
  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 

Джерело: розраховано автором 
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Продовження дод. Ж 

 

Таблиця Ж.7 

Результати оцінювання моделі з урахуванням перманентної складової 

цінового індексу умов торгівлі 

 

 Vector Autoregression Estimates  

 Date: 01/22/18   Time: 15:11  

 Sample (adjusted): 2009Q1 2016Q4  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
    

 CA_SA GDP_SA 
TOT_PRICE_P

ERM_SA 
    
    CA_SA(-1) -0.284791  0.007306  1.47E-05 

  (0.64248)  (0.00697)  (4.9E-06) 

 [-0.44327] [ 1.04768] [ 2.97972] 

    

CA_SA(-2) -0.649914  0.006329  1.01E-05 

  (0.50190)  (0.00545)  (3.8E-06) 

 [-1.29492] [ 1.16172] [ 2.62746] 

    

CA_SA(-3) -0.013993  0.004111  6.92E-06 

  (0.62981)  (0.00684)  (4.8E-06) 

 [-0.02222] [ 0.60130] [ 1.43344] 

    

CA_SA(-4) -0.127991  0.001433 -4.12E-06 

  (0.27359)  (0.00297)  (2.1E-06) 

 [-0.46782] [ 0.48246] [-1.96652] 

    

GDP_SA(-1) -3.917878 -0.778701 -0.000241 

  (62.3665)  (0.67696)  (0.00048) 

 [-0.06282] [-1.15029] [-0.50398] 

    

GDP_SA(-2) -11.25547 -0.372133  0.001010 

  (47.6218)  (0.51691)  (0.00036) 

 [-0.23635] [-0.71991] [ 2.76852] 

    

GDP_SA(-3) -30.42300  0.155284  0.001720 

  (61.2567)  (0.66491)  (0.00047) 

 [-0.49665] [ 0.23354] [ 3.66464] 

    

GDP_SA(-4) -25.08977 -0.191097  0.001102 

  (62.0358)  (0.67337)  (0.00048) 

 [-0.40444] [-0.28379] [ 2.31874] 

    
TOT_PRICE_PERM_SA(-

1)  1286.289  70.81529  1.756171 

  (50906.5)  (552.568)  (0.38997) 

 [ 0.02527] [ 0.12816] [ 4.50333] 

    
TOT_PRICE_PERM_SA(-

2) -5429.526 -79.37520 -0.240798 

  (129602.)  (1406.77)  (0.99282) 

 [-0.04189] [-0.05642] [-0.24254] 

    
TOT_PRICE_PERM_SA(-

3)  6604.231  28.04764 -1.143353 

  (117294.)  (1273.18)  (0.89854) 

 [ 0.05630] [ 0.02203] [-1.27246] 
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Продовження дод. Ж 

 

Продовження табл. Ж.7 

 

TOT_PRICE_PERM_SA(-
4) -2491.541 -12.17597  0.603510 

  (37747.1)  (409.728)  (0.28916) 

 [-0.06601] [-0.02972] [ 2.08709] 

    

C  3232.771 -738.8413  2.486677 

  (91532.2)  (993.542)  (0.70119) 

 [ 0.03532] [-0.74364] [ 3.54639] 
    
     R-squared  0.915784  0.884366  1.000000 

 Adj. R-squared  0.578919  0.421832  0.999999 

 Sum sq. resids  161793.3  19.06273  9.49E-06 

 S.E. equation  232.2307  2.520762  0.001779 

 F-statistic  2.718553  1.912002  1152785. 

 Log likelihood -96.47491 -24.10419  91.99596 

 Akaike AIC  13.68436  4.638023 -9.874494 

 Schwarz SC  14.31209  5.265752 -9.246766 

 Mean dependent -5.485101  0.621755  97.54530 

 S.D. dependent  357.8797  3.315163  1.708433 
    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  0.004132  

 Determinant resid covariance  2.72E-05  

 Log likelihood  15.97863  

 Akaike information criterion  2.877671  

 Schwarz criterion  4.760856  
    
    

Джерело: розраховано автором 
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Продовження дод. Ж 

 

Таблиця Ж.8 

Результати вибору порядку моделі з урахуванням перманентної складової 

цінового індексу умов торгівлі 

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: CA_SA GDP_SA TOT_PRICE_PERM_SA    

Exogenous variables: C      

Date: 01/22/18   Time: 15:12     

Sample: 2008Q1 2016Q4     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -182.9573 NA   2499309.  23.24467  23.38953  23.25208 

1 -112.4677  105.7344  1184.779  15.55847  16.13791  15.58814 

2 -94.69653  19.99259  463.2396  14.46207  15.47609  14.51399 

3 -35.23190  44.59847  1.335583  8.153988  9.602591  8.228168 

4  15.97863   19.20395*   0.024602*   2.877671*   4.760856*   2.974106* 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

Джерело: розраховано автором   
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Продовження дод. Ж 

 

Таблиця Ж.9 

Результати перевірки стаціонарності моделі з урахуванням перманентної 

складової цінового індексу умов торгівлі 

 

Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: CA__SA GDP_SA 
TOT_PRICE_PERM_SA  

Exogenous variables: C  

Lag specification: 1 4 

Date: 01/22/18   Time: 15:12 
  
       Root Modulus 
  
   0.921991  0.921991 

-0.600350 - 0.663351i  0.894681 

-0.600350 + 0.663351i  0.894681 

 0.809656 - 0.311180i  0.867396 

 0.809656 + 0.311180i  0.867396 

-0.823373  0.823373 

 0.493370 - 0.617341i  0.790268 

 0.493370 + 0.617341i  0.790268 

-0.326925 - 0.646898i  0.724815 

-0.326925 + 0.646898i  0.724815 

-0.078720 - 0.451504i  0.458316 

-0.078720 + 0.451504i  0.458316 
  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 

Джерело: розраховано автором 
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Продовження дод. Ж 
 

Таблиця Ж.10 

Результати оцінювання моделі з урахуванням тимчасової компоненти 

кількісного індексу умов торгівлі 
 

 Vector Autoregression Estimates  

 Date: 01/22/18   Time: 12:10  

 Sample (adjusted): 2009Q1 2016Q4  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
    

 CA_SA GDP_SA 
TOT_QUANTIT
Y_TEMP_SA 

    
    CA_SA(-1) -0.230656  0.000833  0.008561 

  (0.40808)  (0.00647)  (0.01336) 

 [-0.56523] [ 0.12862] [ 0.64081] 
    

CA_SA(-2) -0.796323  0.002943 -0.004423 

  (0.33533)  (0.00532)  (0.01098) 

 [-2.37476] [ 0.55327] [-0.40285] 
    

CA_SA(-3)  0.111203 -0.004351  0.002296 

  (0.45911)  (0.00728)  (0.01503) 

 [ 0.24222] [-0.59740] [ 0.15273] 
    

CA_SA(-4) -0.251758  0.001410  0.007463 

  (0.20759)  (0.00329)  (0.00680) 

 [-1.21278] [ 0.42805] [ 1.09812] 

    

GDP_SA(-1) -2.683402 -0.075588 -0.551978 

  (39.1747)  (0.62145)  (1.28254) 

 [-0.06850] [-0.12163] [-0.43038] 

    

GDP_SA(-2) -2.700787  0.072748 -0.038371 

  (32.8372)  (0.52091)  (1.07505) 

 [-0.08225] [ 0.13966] [-0.03569] 

    

GDP_SA(-3) -33.61230  0.349060 -1.773185 

  (25.6634)  (0.40711)  (0.84019) 

 [-1.30974] [ 0.85741] [-2.11046] 

    

GDP_SA(-4) -1.088496 -0.847286 -0.878921 

  (48.3725)  (0.76736)  (1.58366) 

 [-0.02250] [-1.10416] [-0.55499] 

    
TOT_QUANTITY_TEMP_S

A(-1)  10.77692 -0.174930 -0.171692 

  (12.5055)  (0.19838)  (0.40941) 

 [ 0.86178] [-0.88179] [-0.41936] 

    
TOT_QUANTITY_TEMP_S

A(-2)  0.331612  0.024962  0.676165 

  (9.10486)  (0.14443)  (0.29808) 

 [ 0.03642] [ 0.17283] [ 2.26838] 

    
TOT_QUANTITY_TEMP_S

A(-3) -6.960168  0.047280  0.013450 

  (9.72837)  (0.15433)  (0.31850) 

 [-0.71545] [ 0.30637] [ 0.04223] 
    

TOT_QUANTITY_TEMP_S
A(-4)  1.051698  0.004110 -0.514812 

  (9.11592)  (0.14461)  (0.29844) 
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Продовження дод. Ж 

 

Продовження табл. Ж.10 

 

 [ 0.11537] [ 0.02842] [-1.72498] 

    

C  186.0421  0.094713 -1.698044 

  (116.014)  (1.84038)  (3.79815) 

 [ 1.60362] [ 0.05146] [-0.44707] 
    
     R-squared  0.938771  0.820435  0.962273 

 Adj. R-squared  0.693853  0.102177  0.811366 

 Sum sq. resids  117631.8  29.60204  126.0814 

 S.E. equation  198.0167  3.141233  6.482834 

 F-statistic  3.833011  1.142257  6.376578 

 Log likelihood -93.92483 -27.62505 -39.21773 

 Akaike AIC  13.36560  5.078132  6.527216 

 Schwarz SC  13.99333  5.705860  7.154944 

 Mean dependent -5.485101  0.621755 -4.474635 

 S.D. dependent  357.8797  3.315163  14.92638 
    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  1187629.  

 Determinant resid covariance  7828.610  

 Log likelihood -139.8334  

 Akaike information criterion  22.35417  

 Schwarz criterion  24.23736  
    
    

Джерело: розраховано автором 
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Продовження дод. Ж 

 

Таблиця Ж.11 

Результати вибору порядку моделі з урахуванням тимчасової компоненти 

кількісного індексу умов торгівлі 

 
 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: CA_SA GDP_SA TOT_QUANTITY_TEMP_SA    

Exogenous variables: C      

Date: 01/22/18   Time: 12:11     

Sample: 2008Q1 2016Q4     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -221.3154 NA   3.02e+08  28.03942  28.18429  28.04684 

1 -199.5345   32.67133*  63127008  26.44181  27.02126  26.47149 

2 -191.6444  8.876335  84878536  26.58055  27.59458  26.63248 

3 -172.5726  14.30384  38147099  25.32158  26.77018  25.39576 

4 -139.8334  12.27723   7071554.*   22.35417*   24.23736*   22.45061* 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

Джерело: розраховано автором 
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Продовження дод. Ж 

 

Таблиця Ж.12 

Результати перевірки стаціонарності моделі з урахуванням тимчасової 

компоненти кількісного індексу умов торгівлі 

 
 

Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: CA_SA GDP_SA 
TOT_QUANTITY_TEMP_SA  

Exogenous variables: C  

Lag specification: 1 4 

Date: 01/22/18   Time: 12:11 
  
       Root Modulus 
  
  -0.831053 - 0.429093i  0.935291 

-0.831053 + 0.429093i  0.935291 

-0.610420 - 0.696702i  0.926286 

-0.610420 + 0.696702i  0.926286 

 0.821016 - 0.357150i  0.895334 

 0.821016 + 0.357150i  0.895334 

 0.548830 - 0.636923i  0.840765 

 0.548830 + 0.636923i  0.840765 

-0.382519 - 0.715623i  0.811442 

-0.382519 + 0.715623i  0.811442 

 0.215178 - 0.577005i  0.615821 

 0.215178 + 0.577005i  0.615821 
  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 

 

Джерело: розраховано автором 
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Продовження дод. Ж 
 

Таблиця Ж.13 

Результати оцінювання моделі з урахуванням перманентної компоненти 

кількісного індексу умов торгівлі 

 

 Vector Autoregression Estimates  

 Date: 01/22/18   Time: 15:20  

 Sample (adjusted): 2008Q4 2016Q4  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
    

 CA_SA GDP_SA 
TOT_QUANTIT
Y_PERM_SA 

    
    CA_SA(-1) -0.101616  0.005662 -9.95E-06 

  (0.20970)  (0.00198)  (2.9E-06) 

 [-0.48457] [ 2.86495] [-3.37429] 

    

CA_SA(-2) -0.686221  0.002482 -1.06E-06 

  (0.23421)  (0.00221)  (3.3E-06) 

 [-2.92999] [ 1.12473] [-0.32160] 

    

CA_SA(-3)  0.098055  0.001977  2.50E-06 

  (0.21227)  (0.00200)  (3.0E-06) 

 [ 0.46193] [ 0.98839] [ 0.83684] 

    

GDP_SA(-1) -27.86964 -0.610162 -4.42E-05 

  (42.5682)  (0.40115)  (0.00060) 

 [-0.65471] [-1.52103] [-0.07384] 

    

GDP_SA(-2) -17.30654 -0.150597 -0.001470 

  (40.2624)  (0.37942)  (0.00057) 

 [-0.42984] [-0.39691] [-2.59709] 

    

GDP_SA(-3) -82.12372 -0.145643 -0.000176 

  (25.6391)  (0.24162)  (0.00036) 

 [-3.20306] [-0.60279] [-0.48821] 

    
TOT_QUANTITY_PERM_S

A(-1)  7.427160 -47.75570  2.626686 

  (1958.11)  (18.4526)  (0.02753) 

 [ 0.00379] [-2.58802] [ 95.4217] 

    
TOT_QUANTITY_PERM_S

A(-2)  624.6708  71.50313 -2.408406 

  (2935.08)  (27.6593)  (0.04126) 

 [ 0.21283] [ 2.58514] [-58.3694] 

    
TOT_QUANTITY_PERM_S

A(-3) -552.2341 -25.25648  0.772842 

  (1182.08)  (11.1395)  (0.01662) 

 [-0.46717] [-2.26729] [ 46.5073] 

    

C -7532.416  135.1010  0.782099 

  (8897.12)  (83.8437)  (0.12508) 

 [-0.84661] [ 1.61134] [ 6.25300] 
    
     R-squared  0.883543  0.830020  1.000000 

 Adj. R-squared  0.733812  0.611475  1.000000 

 Sum sq. resids  425876.1  37.82036  8.42E-05 

 S.E. equation  246.6565  2.324416  0.003468 

 F-statistic  5.900888  3.797936  5177668. 
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Продовження дод. Ж 

 

Продовження табл. Ж.13 
 

    

 Log likelihood -110.2158 -30.91885  79.71358 

 Akaike AIC  14.14304  4.813982 -8.201597 

 Schwarz SC  14.63316  5.304107 -7.711472 

 Mean dependent  74.39920  1.082113  105.1908 

 S.D. dependent  478.0780  3.729104  5.917593 
    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  0.729945  

 Determinant resid covariance  0.050961  

 Log likelihood -47.06396  

 Akaike information criterion  9.066348  

 Schwarz criterion  10.53672  
    
    

Джерело: розраховано автором 
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Продовження дод. Ж 

 

Таблиця Ж.14 

Результати вибору порядку моделі з урахуванням перманентної компоненти 

кількісного індексу умов торгівлі 

 
 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: CA_SA GDP_SA TOT_QUANTITY_PERM_SA    

Exogenous variables: C      

Date: 01/22/18   Time: 15:21     

Sample: 2008Q1 2016Q4     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -201.5634 NA   25578890  25.57042  25.71528  25.57784 

1 -120.9638  120.8993  3426.604  16.62048  17.19992  16.65015 

2 -101.0739  22.37613  1028.051  15.25924  16.27327  15.31117 

3 -39.35481   46.28934*   2.236097*  8.669352  10.11796  8.743532 

4 -20.61139  7.028784  2.384151   7.451424*   9.334609*   7.547858* 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

       

Джерело: розраховано автором 
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Продовження дод. Ж 

 

Таблиця Ж.15 

Результати перевірки стаціонарності моделі з урахуванням перманентної 

компоненти кількісного індексу умов торгівлі 

 
 

Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: CA_SA GDP_SA 
TOT_QUANTITY_PERM_SA  

Exogenous variables: C  

Lag specification: 1 3 

Date: 01/22/18   Time: 15:21 
  
       Root Modulus 
  
   0.932148  0.932148 

 0.857441 - 0.330527i  0.918941 

 0.857441 + 0.330527i  0.918941 

 0.350592 - 0.710072i  0.791907 

 0.350592 + 0.710072i  0.791907 

-0.240401 - 0.747693i  0.785390 

-0.240401 + 0.747693i  0.785390 

-0.476252 - 0.405718i  0.625638 

-0.476252 + 0.405718i  0.625638 
  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 

  

Джерело: розраховано автором 
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Продовження дод. Ж 

 

Таблиця Ж.16 

Результати оцінювання моделі з урахуванням волатильності індексу умов 

торгівлі 
 
 

 Vector Autoregression Estimates  

 Date: 01/22/18   Time: 17:10  

 Sample (adjusted): 2008Q3 2016Q4  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
     TOT_GARCH GDP_SA CA_SA 
    
    TOT_GARCH(-1)  0.274920  0.136247  88899.78 

  (0.15306)  (0.32267)  (65346.1) 

 [ 1.79613] [ 0.42225] [ 1.36045] 

    

TOT_GARCH(-2) -0.063168  0.295363 -58097.06 

  (0.15207)  (0.32057)  (64921.9) 

 [-0.41539] [ 0.92136] [-0.89488] 

    

GDP_SA(-1) -0.208396  1.208461 -9651.188 

  (0.07127)  (0.15025)  (30428.9) 

 [-2.92385] [ 8.04285] [-0.31717] 

    

GDP_SA(-2)  0.065553 -0.392046  13077.35 

  (0.07914)  (0.16684)  (33788.5) 

 [ 0.82828] [-2.34980] [ 0.38704] 

    

CA_SA(-1) -2.10E-09 -6.15E-07  0.002305 

  (3.9E-07)  (8.1E-07)  (0.16490) 

 [-0.00543] [-0.75517] [ 0.01398] 

    

CA_SA(-2) -6.90E-07 -2.11E-07  0.043029 

  (3.8E-07)  (8.0E-07)  (0.16221) 

 [-1.81733] [-0.26303] [ 0.26527] 

    

C  0.687687  0.834886 -17938.37 

  (0.22779)  (0.48019)  (97247.7) 

 [ 3.01900] [ 1.73864] [-0.18446] 
    
     R-squared  0.473171  0.789915  0.071714 

 Adj. R-squared  0.385367  0.754901 -0.083000 

 Sum sq. resids  0.011915  0.052949  2.17E+09 

 S.E. equation  0.018192  0.038351  7766.764 

 F-statistic  5.388903  22.55992  0.463526 

 Log likelihood  115.0962  83.02763 -442.3714 

 Akaike AIC -5.027730 -3.536169  20.90100 

 Schwarz SC -4.741023 -3.249462  21.18770 

 Mean dependent  0.033519  4.635084 -1034.366 

 S.D. dependent  0.023205  0.077465  7463.213 
    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  28.58262  

 Determinant resid covariance  16.77275  

 Log likelihood -243.6678  

 Akaike information criterion  12.31013  

 Schwarz criterion  13.17025  
    
    

Джерело: розраховано автором   
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Продовження дод. Ж 

 

Таблиця Ж.17 

Результати вибору порядку моделі з урахуванням волатильності індексу умов 

торгівлі 
 
 
VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: TOT_GARCH  GDP_SA CA_SA   

Exogenous variables: C      

Date: 01/22/18   Time: 17:42     

Sample: 2008Q2 2016Q4     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -273.9763 NA   148.0330  13.51104  13.63642  13.55670 

1 -242.8683   56.14608*   50.44266  12.43260   12.93413   12.61523 

2 -233.8620  14.93726  50.84560*  12.43229  13.30998*  12.75190* 

3 -224.6225  13.97201  51.26854   12.42061*  13.67444  12.87718 

4 -215.6550  12.24824  53.32810  12.42220  14.05218  13.01575 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

       

Джерело: розраховано автором 
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Продовження дод. Ж 

 

Таблиця Ж.18 

Результати перевірки стаціонарності моделі з урахуванням волатильності 

індексу умов торгівлі 

 
 

Roots of Characteristic Polynomial 

Endogenous variables: TOT_GARCH GDP_SA CA_SA  

Exogenous variables: C  

Lag specification: 1 2 

Date: 01/22/18   Time: 17:44 
  
       Root Modulus 
  
   0.648549 - 0.328672i  0.727077 

 0.648549 + 0.328672i  0.727077 

-0.465452  0.465452 

 0.182839 - 0.403446i  0.442943 

 0.182839 + 0.403446i  0.442943 

 0.288361  0.288361 
  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 

 

Джерело: розраховано автором   
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ДОДАТОК З 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ МОДЕЛЕЙ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ 

ЧУТЛИВІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ДО ЦІН НА ОСНОВНІ 

ТОВАРИ АГРАРНОГО ЕКСПОРТУ 

Таблиця З.1 

Результати оцінювання моделі з урахуванням ціни на соняшникову олію 
 Vector Autoregression Estimates  

 Date: 02/09/18   Time: 17:49  

 Sample (adjusted): 2004Q1 2015Q4  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
     CA GDP OIL 
    
    CA (-1) -0.102257 -5.61E-07  0.001906 

  (0.16978)  (7.4E-05)  (0.00273) 

 [-0.60229] [-0.00763] [ 0.69876] 

    

CA(-4)  0.002930  0.000104  0.002578 

  (0.17328)  (7.5E-05)  (0.00278) 

 [ 0.01691] [ 1.39041] [ 0.92594] 

    

CA (-7) -0.040651  2.34E-05 -0.026697 

  (0.16723)  (7.2E-05)  (0.00269) 

 [-0.24309] [ 0.32277] [-9.93538] 

    

GDP (-1) -458.7031  0.890609  1.595105 

  (284.131)  (0.12312)  (4.56550) 

 [-1.61440] [ 7.23344] [ 0.34938] 

    

GDP (-4)  422.9654 -0.193785  4.308415 

  (285.698)  (0.12380)  (4.59066) 

 [ 1.48047] [-1.56528] [ 0.93852] 

    

GDP (-7) -191.0271 -0.031718 -10.71820 

  (188.491)  (0.08168)  (3.02872) 

 [-1.01346] [-0.38832] [-3.53886] 

    

OIL(-1)  3.141438 -0.004738  0.764579 

  (3.53120)  (0.00153)  (0.05674) 

 [ 0.88962] [-3.09652] [ 13.4751] 

    

OIL(-4) -7.323289  0.000795  0.047017 

  (5.00748)  (0.00217)  (0.08046) 

 [-1.46247] [ 0.36623] [ 0.58434] 

    

OIL(-7)  6.481325 -0.000105  0.069940 

  (4.99521)  (0.00216)  (0.08026) 

 [ 1.29751] [-0.04841] [ 0.87137] 

    

C -2906.077  5.579192  154.5513 

  (7437.49)  (3.22292)  (119.508) 

 [-0.39073] [ 1.73110] [ 1.29323] 
    
     R-squared  0.143433  0.823981  0.913676 

 Adj. R-squared -0.097476  0.774475  0.889397 

 Sum sq. resids  2.14E+09  401.9339  552644.5 

 S.E. equation  8178.601  3.544070  131.4159 

 F-statistic  0.595382  16.64424  37.63284 

Продовження дод. З 
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Продовження табл. З.1 
 Log likelihood -432.2744 -107.0264 -258.7762 

 Akaike AIC  21.06069  5.572686  12.79887 

 Schwarz SC  21.47442  5.986417  13.21260 

 Mean dependent -1075.158  2.558333  1162.136 

 S.D. dependent  7806.951  7.462858  395.1524 
    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  1.22E+13  

 Determinant resid covariance  5.38E+12  

 Log likelihood -794.3926  

 Akaike information criterion  39.25679  

 Schwarz criterion  40.49798  
    
    

Джерело: розраховано автором 
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Продовження дод. З 

 

Таблиця З.2 

Результати вибору порядку моделі з урахуванням ціни на соняшникову олію 
 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: CA GDP OIL     

Exogenous variables: C      

Date: 02/09/18   Time: 17:51     

Sample: 2001Q1 2015Q4     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -866.1537 NA   5.20e+14  42.39774  42.52312  42.44340 

1 -818.0248  86.86672  7.72e+13  40.48902   40.99055*  40.67165 

2 -806.6082  18.93488  6.92e+13  40.37113  41.24882  40.69074 

3 -804.4558  3.254887  9.86e+13  40.70516  41.95899  41.16174 

4 -799.7787  6.388174  1.26e+14  40.91604  42.54602  41.50959 

5 -792.4077  8.989011  1.46e+14  40.99550  43.00163  41.72602 

6 -786.6867  6.139652  1.89e+14  41.15545  43.53773  42.02294 

7 -737.5348   45.55541*   3.08e+13*   39.19682*  41.95525   40.20129* 

8 -731.1440  4.987912  4.35e+13  39.32410  42.45868  40.46554 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

       

Джерело: розраховано автором 
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Продовження дод. З 

 

Таблиця З.3 

Результати перевірки стаціонарності моделі з урахуванням ціни на 

соняшникову олію 
 

Roots of Characteristic Polynomial 

Endogenous variables: CA GDP OIL  

Exogenous variables: C  

Lag specification: 1 1 4 4 7 7 

Date: 02/09/18   Time: 17:50 
  
       Root Modulus 
  
   0.832953 + 0.427118i  0.936077 

 0.832953 - 0.427118i  0.936077 

 0.912896 + 0.076731i  0.916115 

 0.912896 - 0.076731i  0.916115 

 0.445216 + 0.788087i  0.905151 

 0.445216 - 0.788087i  0.905151 

-0.001390 + 0.889421i  0.889422 

-0.001390 - 0.889421i  0.889422 

-0.853440 - 0.214179i  0.879905 

-0.853440 + 0.214179i  0.879905 

 0.773584 - 0.417435i  0.879025 

 0.773584 + 0.417435i  0.879025 

-0.612996 - 0.555376i  0.827168 

-0.612996 + 0.555376i  0.827168 

-0.331950 + 0.731915i  0.803673 

-0.331950 - 0.731915i  0.803673 

-0.374916 + 0.524843i  0.644998 

-0.374916 - 0.524843i  0.644998 

 0.233905 + 0.472063i  0.526835 

 0.233905 - 0.472063i  0.526835 

-0.494794  0.494794 
  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 

  

Джерело: розраховано автором   
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Продовження дод. З 

 

Таблиця З.4 

Результати оцінювання моделі з урахуванням ціни на кукурудзу 

 Vector Autoregression Estimates  

 Date: 02/09/18   Time: 18:02  

 Sample (adjusted): 2001Q3 2015Q4  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
     D(CORN) GDP CA 
    
    D(CORN(-1))  0.301140  0.056021  0.948269 

  (0.14315)  (0.02216)  (43.8284) 

 [ 2.10373] [ 2.52796] [ 0.02164] 

    

GDP(-1)  0.082708  0.803317 -89.66755 

  (0.50988)  (0.07893)  (156.113) 

 [ 0.16221] [ 10.1770] [-0.57438] 

    

CA(-1) -0.000709 -5.14E-05 -0.018474 

  (0.00049)  (7.6E-05)  (0.15075) 

 [-1.43934] [-0.67498] [-0.12255] 

    

C  0.886050  0.302932 -638.5917 

  (3.94867)  (0.61130)  (1209.00) 

 [ 0.22439] [ 0.49555] [-0.52820] 
    
     R-squared  0.138856  0.745953  0.007791 

 Adj. R-squared  0.080141  0.728632 -0.059860 

 Sum sq. resids  26524.74  635.7111  2.49E+09 

 S.E. equation  24.55270  3.801050  7517.522 

 F-statistic  2.364933  43.06551  0.115159 

 Log likelihood -219.6602 -130.1141 -494.4204 

 Akaike AIC  9.319176  5.588087  20.76752 

 Schwarz SC  9.475109  5.744020  20.92345 

 Mean dependent  2.578125  3.263542 -928.6719 

 S.D. dependent  25.59992  7.296662  7302.145 
    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  4.85E+11  

 Determinant resid covariance  3.73E+11  

 Log likelihood -843.8310  

 Akaike information criterion  35.65963  

 Schwarz criterion  36.12743  
    
    

Джерело: розраховано автором 
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Продовження дод. З 

 

Таблиця З.5 

Результати вибору порядку моделі з урахуванням ціни на кукурудзу 
 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: D(CORN) GDP CA    

Exogenous variables: C      

Date: 02/09/18   Time: 18:03     

Sample: 2001Q1 2015Q4     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -757.5353 NA   2.60e+12  37.09928  37.22467  37.14494 

1 -725.4093  57.98350   8.42e+11*   35.97119*   36.47272*   36.15382* 

2 -716.9241  14.07302  8.71e+11  35.99630  36.87398  36.31590 

3 -715.6184  1.974449  1.29e+12  36.37163  37.62546  36.82821 

4 -714.5675  1.435469  1.98e+12  36.75939  38.38937  37.35294 

5 -700.4438   17.22396*  1.64e+12  36.50946  38.51559  37.23998 

6 -690.9067  10.23501  1.76e+12  36.48325  38.86553  37.35075 

7 -683.0854  7.249005  2.17e+12  36.54075  39.29918  37.54522 

8 -666.3299  13.07745  1.84e+12  36.16243  39.29702  37.30388 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

Джерело: розраховано автором 
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Продовження дод. З 

 

Таблиця З.6 

Результати перевірки стаціонарності моделі з урахуванням ціни на кукурудзу 
 

Roots of Characteristic Polynomial 

Endogenous variables: D(CORN) GDP CA 

Exogenous variables: C  

Lag specification: 1 1 

Date: 02/09/18   Time: 18:06 
  
       Root Modulus 
  
   0.825615  0.825615 

 0.267950  0.267950 

-0.007581  0.007581 
  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 

 

Джерело: розраховано автором  
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Продовження дод. З 

 

Таблиця З.7 

Результати оцінювання моделі з урахуванням ціни на пшеницю 

 

 Vector Autoregression Estimates  

 Date: 02/09/18   Time: 18:11  

 Sample (adjusted): 2002Q3 2015Q4  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
     CA GDP D(WHEAT) 
    
    CA (-1) -0.011500  0.000928 -0.007775 

  (0.16345)  (0.00120)  (0.00955) 

 [-0.07036] [ 0.77502] [-0.81394] 

    

CA (-2) -0.057116 -0.001138 -0.015943 

  (0.15793)  (0.00116)  (0.00923) 

 [-0.36166] [-0.98357] [-1.72740] 

    

CA (-3) -0.078489  0.000607 -0.017727 

  (0.15620)  (0.00114)  (0.00913) 

 [-0.50250] [ 0.53058] [-1.94198] 

    

CA(-4) -0.074466 -0.000157 -0.014406 

  (0.15552)  (0.00114)  (0.00909) 

 [-0.47883] [-0.13817] [-1.58506] 

    

CA (-5) -0.034992  0.000126 -0.017745 

  (0.15638)  (0.00115)  (0.00914) 

 [-0.22376] [ 0.11009] [-1.94167] 

    

GDP (-1)  35.20813  1.177206 -0.278497 

  (18.6494)  (0.13658)  (1.08990) 

 [ 1.88790] [ 8.61908] [-0.25552] 

    

GDP (-2) -54.36687 -0.333926  3.036411 

  (27.7829)  (0.20347)  (1.62368) 

 [-1.95685] [-1.64114] [ 1.87007] 

    

GDP (-3)  35.91520  0.270923  0.127689 

  (29.8307)  (0.21847)  (1.74336) 

 [ 1.20397] [ 1.24010] [ 0.07324] 

    

GDP (-4) -2.132338 -0.789173  0.542632 

  (29.3408)  (0.21488)  (1.71473) 

 [-0.07267] [-3.67259] [ 0.31645] 

    

GDP (-5)  2.509061  0.515779 -1.212930 

  (18.5921)  (0.13616)  (1.08655) 

 [ 0.13495] [ 3.78799] [-1.11631] 

    

D(WHEAT(-1)) -1.410445  0.042836 -0.164202 

  (2.60444)  (0.01907)  (0.15221) 

 [-0.54155] [ 2.24579] [-1.07880] 

    

D(WHEAT(-2)) -1.684564  0.024826 -0.043119 

  (2.45838)  (0.01800)  (0.14367) 

 [-0.68523] [ 1.37888] [-0.30012] 
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Продовження дод. З 
 

Продовження табл. З.7 
D(WHEAT(-3)) -0.305614 -0.013119 -0.422262 

  (2.33747)  (0.01712)  (0.13661) 

 [-0.13075] [-0.76636] [-3.09109] 
    

D(WHEAT(-4)) -3.093964 -0.028496 -0.436228 

  (2.50431)  (0.01834)  (0.14636) 

 [-1.23545] [-1.55370] [-2.98058] 
    

D(WHEAT(-5)) -0.452362  0.020789 -0.247027 

  (2.76487)  (0.02025)  (0.16158) 

 [-0.16361] [ 1.02665] [-1.52878] 
    

C  7.474231 -0.001419  1.838658 

  (71.2374)  (0.52172)  (4.16325) 

 [ 0.10492] [-0.00272] [ 0.44164] 
    
     R-squared  0.173195  0.881773  0.476781 

 Adj. R-squared -0.153175  0.835104  0.270247 

 Sum sq. resids  7918878.  424.7359  27046.54 

 S.E. equation  456.4992  3.343241  26.67866 

 F-statistic  0.530672  18.89431  2.308485 

 Log likelihood -397.8086 -132.3097 -244.4636 

 Akaike AIC  15.32625  5.492953  9.646800 

 Schwarz SC  15.91557  6.082282  10.23613 

 Mean dependent  40.80213  1.799259  1.003889 

 S.D. dependent  425.1013  8.233084  31.23029 
    

 Determinant resid covariance (dof adj.)  1.53E+09  

 Determinant resid covariance  5.33E+08  

 Log likelihood -772.4140  

 Akaike information criterion  30.38570  

 Schwarz criterion  32.15369  
    

 

Джерело: розраховано автором 

  



496 

 

Продовження дод. З 

 

Таблиця З.8 

Результати вибору порядку моделі з урахуванням ціни на пшеницю 
VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: CA GDP D(WHEAT)     

Exogenous variables: C      

Date: 02/09/18   Time: 18:12     

Sample: 2001Q1 2015Q4     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -808.2432 NA   1.32e+10  31.81346  31.92709  31.85688 

1 -768.8018   72.69579*  3.99e+09  30.61968   31.07423*   30.79338* 

2 -760.4959  14.33178  4.12e+09  30.64690  31.44236  30.95087 

3 -750.1919  16.56734  3.95e+09  30.59576  31.73213  31.03000 

4 -741.8205  12.47492  4.13e+09  30.62041  32.09769  31.18492 

5 -729.6993  16.63691   3.77e+09*   30.49801*  32.31620  31.19280 

6 -722.7923  8.667719  4.29e+09  30.58009  32.73919  31.40514 

7 -720.1399  3.016409  5.89e+09  30.82902  33.32903  31.78434 

8 -710.0887  10.24824  6.22e+09  30.78779  33.62871  31.87339 

 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

Джерело: розраховано автором 

 

Таблиця З.9 

Результати перевірки стаціонарності моделі з урахуванням ціни на пшеницю 
 

Roots of Characteristic Polynomial 

Endogenous variables: CA GDP D(WHEAT)  

Exogenous variables: C  

Lag specification: 1 5 

Date: 02/09/18   Time: 18:12 
  
       Root Modulus 
  
   0.535217 - 0.767255i  0.935488 

 0.535217 + 0.767255i  0.935488 

 0.736422 - 0.489972i  0.884528 

 0.736422 + 0.489972i  0.884528 

 0.867472  0.867472 

-0.477208 - 0.698215i  0.845714 

-0.477208 + 0.698215i  0.845714 

-0.458378 - 0.536641i  0.705758 

-0.458378 + 0.536641i  0.705758 

-0.640095 - 0.146856i  0.656726 

-0.640095 + 0.146856i  0.656726 

 0.155414 - 0.535905i  0.557986 

 0.155414 + 0.535905i  0.557986 

 0.521838  0.521838 

-0.090549  0.090549 
  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 

Джерело: розраховано автором   
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ДОДАТОК К 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ МОДЕЛІ ЗАЛЕЖНОСТІ ТЕМПУ 

ЗРОСТАННЯ ВВП, ПОТОЧНОГО РАХУНКУ В УКРАЇНІ ВІД ІНДЕКСУ 

ЦІН НА МЕТАЛ  

Таблиця К.1 

Результати оцінювання моделі залежності темпу зростання ВВП, поточного 

рахунку в Україні від індексу цін на метал 
 

 Vector Autoregression Estimates  

 Date: 02/09/18   Time: 18:22  

 Sample (adjusted): 2001Q3 2015Q4  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
     CA_PC GDP_R_PC D(METAL) 
    
    CA_PC(-1)  0.020355  0.000949  6.20E-05 

  (0.13630)  (0.00121)  (0.00486) 

 [ 0.14934] [ 0.78485] [ 0.01278] 

    

GDP_R_PC(-1) -1.673423  0.802069 -0.166450 

  (6.41830)  (0.05693)  (0.22863) 

 [-0.26073] [ 14.0891] [-0.72804] 

    

D(METAL(-1))  0.497598  0.112170  0.311095 

  (3.69890)  (0.03281)  (0.13176) 

 [ 0.13453] [ 3.41898] [ 2.36109] 

    

C  26.73309 -0.004749  1.076837 

  (59.8591)  (0.53093)  (2.13225) 

 [ 0.44660] [-0.00895] [ 0.50502] 
    
     R-squared  0.001790  0.812773  0.095651 

 Adj. R-squared -0.053666  0.802371  0.045409 

 Sum sq. resids  10091532  793.9147  12804.84 

 S.E. equation  432.2965  3.834335  15.39892 

 F-statistic  0.032271  78.13992  1.903817 

 Log likelihood -432.2346 -158.1779 -238.8154 

 Akaike AIC  15.04257  5.592341  8.372944 

 Schwarz SC  15.18467  5.734441  8.515043 

 Mean dependent  22.72082  2.527414  0.905345 

 S.D. dependent  421.1435  8.625119  15.76092 
    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  5.33E+08  

 Determinant resid covariance  4.30E+08  

 Log likelihood -823.3862  

 Akaike information criterion  28.80642  

 Schwarz criterion  29.23272  
    
    

Джерело: розраховано автором 
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Продовження дод. К 

 

Таблиця К.2 

Результати перевірки стаціонарності моделі залежності темпу зростання 

ВВП, поточного рахунку в Україні від індексу цін на метал 

 

Roots of Characteristic Polynomial 

Endogenous variables: CA_PC GDP_R_PC D(METAL)  

Exogenous variables: C  

Lag specification: 1 1 

Date: 02/09/18   Time: 18:22 
  
       Root Modulus 
  
   0.757845  0.757845 

 0.353907  0.353907 

 0.021767  0.021767 
  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 

 

Джерело: розраховано автором 
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Продовження дод. К 

 

Таблиця К.3 

Результати вибору порядку моделі залежності темпу зростання ВВП, 

поточного рахунку в Україні від індексу цін на метал 

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: CA_PC GDP_R_PC D(METAL)     

Exogenous variables: C      

Date: 02/09/18   Time: 18:22     

Sample: 2001Q1 2015Q4     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -776.4049 NA   3.77e+09  30.56490  30.67853  30.60832 

1 -728.6368   88.04310*   8.26e+08*   29.04458*   29.49913*   29.21828* 

2 -723.9577  8.073655  9.83e+08  29.21403  30.00949  29.51800 

3 -718.8771  8.168839  1.16e+09  29.36773  30.50410  29.80197 

4 -714.6968  6.229516  1.43e+09  29.55674  31.03402  30.12125 

5 -709.1020  7.679156  1.68e+09  29.69027  31.50846  30.38506 

6 -704.5673  5.690633  2.10e+09  29.86538  32.02448  30.69044 

7 -700.5663  4.550061  2.73e+09  30.06142  32.56143  31.01675 

8 -691.6820  9.058571  3.02e+09  30.06596  32.90688  31.15156 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

 

Джерело: розраховано автором 
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Продовження дод. К 

 

Таблиця К.4 

Результати оцінювання моделі залежності темпу зростання ВВП, поточного 

рахунку в Україні від індексу цін на сировину  
 

 Vector Autoregression Estimates  

 Date: 02/09/18   Time: 18:40  

 Sample (adjusted): 2001Q4 2015Q4  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
     CA_PC GDP_R_PC INDEX_RAW 
    
    CA_PC(-1) -0.018227  0.000511 -0.001785 

  (0.14004)  (0.00119)  (0.00193) 

 [-0.13015] [ 0.43109] [-0.92506] 

    

CA_PC(-2) -0.057576  0.000578 -0.000202 

  (0.14093)  (0.00119)  (0.00194) 

 [-0.40855] [ 0.48434] [-0.10407] 

    

GDP_R_PC(-1)  19.56198  1.095989 -0.019292 

  (15.7681)  (0.13346)  (0.21722) 

 [ 1.24061] [ 8.21215] [-0.08881] 

    

GDP_R_PC(-2) -23.14796 -0.342137 -0.085621 

  (15.1008)  (0.12781)  (0.20802) 

 [-1.53290] [-2.67689] [-0.41159] 

    

INDEX_RAW (-1) -2.538468  0.117226  1.396228 

  (9.11874)  (0.07718)  (0.12562) 

 [-0.27838] [ 1.51886] [ 11.1149] 

    

INDEX_RAW(-2)  0.845886 -0.160343 -0.515132 

  (9.03220)  (0.07645)  (0.12442) 

 [ 0.09365] [-2.09743] [-4.14010] 

    

C  242.3994  5.303898  14.32992 

  (361.312)  (3.05811)  (4.97733) 

 [ 0.67089] [ 1.73437] [ 2.87904] 
    
     R-squared  0.054802  0.819774  0.916710 

 Adj. R-squared -0.058622  0.798147  0.906715 

 Sum sq. resids  9552677.  684.3318  1812.814 

 S.E. equation  437.0967  3.699545  6.021319 

 F-statistic  0.483160  37.90490  91.71817 

 Log likelihood -423.7140 -151.7132 -179.4777 

 Akaike AIC  15.11277  5.568883  6.543076 

 Schwarz SC  15.36367  5.819784  6.793977 

 Mean dependent  23.68775  2.161228  115.6853 

 S.D. dependent  424.8221  8.234374  19.71447 
    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  86021891  

 Determinant resid covariance  58062326  

 Log likelihood -752.1338  

 Akaike information criterion  27.12750  

 Schwarz criterion  27.88020  
    
    

Джерело: розраховано автором   



501 

 

Продовження дод. К 

 

Таблиця К.5 

Результати вибору порядку моделі залежності темпу зростання ВВП, 

поточного рахунку в Україні від індексу цін на сировину  
 
 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: CA_PC GDP_R_PC INDEX_RAW    

Exogenous variables: C      

Date: 02/09/18   Time: 18:42     

Sample: 2001Q1 2015Q4     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -783.9020 NA   5.06e+09  30.85890  30.97254  30.90233 

1 -690.5786  172.0080  1.86e+08  27.55210   28.00665*  27.72580 

2 -677.0956   23.26479*   1.56e+08*   27.37630*  28.17175   27.68026* 

3 -670.8631  10.02080  1.76e+08  27.48483  28.62120  27.91907 

4 -667.5250  4.974460  2.24e+08  27.70686  29.18414  28.27137 

5 -655.6893  16.24511  2.07e+08  27.59566  29.41385  28.29044 

6 -647.1905  10.66516  2.21e+08  27.61531  29.77441  28.44037 

7 -639.1005  9.200369  2.45e+08  27.65100  30.15101  28.60633 

8 -634.1393  5.058449  3.16e+08  27.80938  30.65030  28.89498 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

Джерело: розраховано автором 

Таблиця К.6 

Результати перевірки стаціонарності моделі залежності темпу зростання 

ВВП, поточного рахунку в Україні від індексу цін на сировину  
 

Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: CA_PC GDP_R_PC 
INDEX_RAW  

Exogenous variables: C  

Lag specification: 1 2 

Date: 02/09/18   Time: 18:43 
  
       Root Modulus 
  
   0.830968  0.830968 

 0.630460 - 0.353667i  0.722883 

 0.630460 + 0.353667i  0.722883 

 0.502634  0.502634 

-0.060266 - 0.273310i  0.279875 

-0.060266 + 0.273310i  0.279875 
  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 

  

Джерело: розраховано автором
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Додаток Л  

Таблиця Л.1 

Динаміка сальдо рахунку поточних операцій країн світу протягом 1980-1997 рр. (у млрд.дол.США) 

Країна 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Австралія -3.856 -7.643 -7.681 -5.648 -8.175 -8.478 -9.163 -7.223 -10.299 -18.461 -15.657 -10.637 -10.360 -9.269 -15.765 -18.684 -14.413 -12.091 

Австрія -3.865 -3.042 0.703 0.276 -0.178 -0.158 0.204 -0.263 -0.242 0.248 1.166 0.061 -0.753 -1.013 -2.992 -7.014 -6.704 -5.099 

Азербайд-

жан - - - - - - - - - - - - -0.198 -0.160 -0.123 -0.318 -0.823 -0.916 

Албанія 0.001 -0.010 -0.052 -0.037 -0.030 -0.027 0.001 0.007 -0.025 -0.075 -0.096 -0.165 -0.069 0.024 -0.087 -0.057 -0.248 -0.295 

Алжир 0.242 -0.209 -0.436 -0.085 0.074 1.015 -2.230 0.141 -1.900 -1.033 1.350 2.390 1.290 0.810 -1.839 -2.237 1.248 3.450 

Ангола 0.070 -0.183 -0.494 -0.359 -0.171 0.195 -0.303 0.447 -0.469 -0.132 -0.236 -0.580 -0.735 -0.669 -0.340 -0.295 3.266 -0.884 

Антигуа та 

Барбуда -0.019 -0.038 -0.042 -0.009 -0.001 -0.029 -0.134 -0.079 -0.090 -0.083 -0.031 -0.031 -0.010 0.015 -0.006 -0.001 -0.059 -0.047 

Аргентина -2.573 -5.721 -2.917 -2.436 -2.495 -0.952 -2.859 -4.235 -1.572 1.095 4.665 -0.429 -6.468 -8.043 -10.981 -5.104 -6.754 -12.118 

Афганіс-

тан - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Багами -0.015 -0.082 -0.065 -0.039 -0.048 -0.040 -0.032 -0.055 -0.067 -0.096 -0.039 -0.145 0.046 0.066 -0.025 -0.137 -0.258 -0.651 

Бангладеш -0.249 -0.688 -0.661 -0.401 -0.622 -0.747 -0.582 -0.494 -1.172 -1.262 -0.945 -0.346 -0.126 -0.132 -0.322 -0.910 -0.996 -0.666 

Барбадос -0.027 -0.126 -0.042 -0.052 0.011 0.005 -0.016 -0.054 0.002 -0.003 -0.038 -0.024 0.145 0.069 0.140 0.058 0.089 -0.035 

Бахрейн 0.184 0.430 0.426 0.103 0.218 0.039 -0.069 -0.201 0.192 -0.193 0.070 -0.602 -0.826 -0.338 -0.255 0.237 0.260 -0.031 

Беліз -0.004 -0.005 -0.017 -0.012 -0.005 0.009 0.012 0.009 -0.003 -0.019 0.015 -0.026 -0.029 -0.049 -0.040 -0.017 -0.007 -0.032 

Бельгія -4.938 -4.186 -2.607 -0.497 -0.055 0.675 3.069 2.801 3.599 3.604 3.637 4.763 6.664 11.251 12.600 15.391 13.836 13.842 

Бенін -0.108 -0.264 -0.322 -0.159 -0.053 -0.046 -0.090 -0.096 -0.128 -0.026 -0.040 -0.052 -0.097 -0.095 -0.040 -0.132 -0.093 -0.159 

Білорусь - - - - - - - - - - - - 0.222 -0.435 -0.444 -0.458 -0.516 -0.859 

Болгарія 0.954 0.122 0.177 0.036 0.535 -0.136 -0.951 -0.720 -0.402 -0.769 -1.710 -0.077 -0.360 -1.099 -0.032 -0.206 0.434 1.534 

Болівія -0.007 -0.279 -0.130 -0.101 -0.075 -0.296 -0.302 -0.401 -0.133 0.033 -0.196 -0.255 -0.406 -0.419 -0.238 -0.335 -0.333 -0.553 

Боснія та 

Герцегови-

на - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ботсвана -0.151 -0.304 -0.145 -0.079 -0.059 0.082 0.109 0.628 0.194 0.492 -0.019 0.303 0.198 0.427 0.222 0.300 0.495 0.721 

Бразилія -12.807 -11.735 -16.311 -6.837 0.040 -0.228 -5.651 -1.435 4.173 1.034 -3.785 -1.405 6.145 -0.592 -1.681 -18.712 -23.843 -30.852 

Бруней - 2.711 2.758 2.525 2.922 3.158 1.993 2.265 2.246 2.153 2.355 2.466 1.810 1.225 1.588 1.154 1.354 1.212 

Буркіна 

Фасо -0.025 -0.036 -0.083 -0.056 0.007 -0.067 -0.038 -0.088 -0.108 -0.029 -0.131 -0.160 -0.159 -0.143 -0.019 -0.092 -0.211 -0.223 

 

5
02
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Продовження табл. Л.1 

Країна 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Бурунді -0.083 -0.067 -0.127 -0.133 -0.118 -0.041 -0.036 -0.095 -0.070 -0.011 -0.069 -0.033 -0.060 -0.028 -0.017 0.010 -0.040 0.006 

Бутан 0.014 0.005 -0.071 -0.079 -0.094 -0.078 -0.093 -0.083 -0.057 -0.071 -0.028 -0.025 -0.070 -0.040 -0.034 0.045 0.045 0.018 

Вануату 0.001 0.014 0.012 0.009 0.022 0.001 0.006 0.013 0.003 0.012 0.005 -0.005 -0.005 -0.003 -0.008 -0.005 -0.003 -0.002 

Велика 

Британія 3.568 9.233 3.438 1.490 -2.157 -1.167 -5.813 -12.361 -34.481 -40.435 -36.082 -15.840 -18.994 -14.704 -5.505 -8.605 -7.616 -2.435 

Венесуела 5.176 4.436 -3.878 4.803 5.045 3.717 -1.987 -1.390 -5.539 2.439 8.452 1.924 -3.753 -1.993 2.623 2.136 8.989 3.732 

Вірменія - - - - - - - - - - - - -0.050 -0.050 0.025 -0.218 -0.291 -0.317 

В’єтнам -0.565 -0.739 -0.616 -0.685 -0.980 -0.943 -1.480 -1.388 -0.769 -0.584 -0.259 -0.133 -0.008 -1.395 -1.872 -2.648 -2.020 -1.528 

Габон 1.246 0.641 0.513 0.451 0.635 0.374 -0.948 -0.266 -0.602 -0.177 0.150 0.091 -0.226 -0.058 0.336 0.465 0.889 0.531 

Гаїті -1.432 -0.774 -0.176 0.168 2.293 2.612 2.652 3.879 3.843 6.298 4.764 3.836 3.135 5.711 -1.120 -9.064 -4.001 -7.729 

Гайана -0.153 -0.238 -0.181 -0.181 -0.116 -0.150 -0.161 -0.127 -0.100 -0.120 -0.161 -0.138 -0.119 -0.104 -0.070 -0.069 -0.048 -0.103 

Гамбія -0.117 -0.035 -0.006 -0.004 -0.013 -0.006 -0.001 -0.004 0.010 0.005 -0.008 - - -0.017 -0.010 -0.016 -0.053 -0.005 

Гана -0.054 -0.508 -0.190 -0.227 -0.203 -0.256 -0.185 -0.205 -0.179 -0.202 -0.292 -0.377 -0.524 -0.708 -0.410 -0.320 -0.306 -1.002 

Гватемала -0.163 -0.573 -0.399 -0.224 -0.377 -0.246 -0.018 -0.443 -0.414 -0.367 -0.213 -0.184 -0.706 -0.702 -0.625 -0.572 -0.452 -0.634 

Гвінея 0.054 -0.073 -0.085 -0.003 -0.006 -0.041 -0.124 -0.038 -0.222 -0.180 -0.266 -0.220 -0.237 -0.198 -0.240 -0.272 -0.330 -0.240 

Гвінея-Бісау -0.061 -0.039 -0.080 -0.072 -0.066 -0.076 -0.050 -0.045 -0.056 -0.080 -0.045 -0.075 -0.097 -0.062 -0.046 -0.035 -0.044 -0.018 

Гондурас -0.317 -0.303 -0.222 -0.220 -0.273 -0.182 -0.101 -0.242 -0.132 -0.218 -0.080 -0.150 -0.220 -0.310 -0.309 -0.177 -0.194 -0.170 

Гренада -0.001 -0.013 -0.018 -0.016 0.004 0.002 -0.011 -0.023 -0.023 -0.026 -0.029 -0.035 -0.024 -0.040 -0.028 -0.042 -0.057 -0.069 

Греція -2.192 -2.392 -1.889 -1.878 -2.132 -3.276 -1.676 -1.223 -0.958 -2.561 -3.537 -1.573 -2.144 -0.747 -0.146 -3.214 -5.094 -5.331 

Грузія - - - - - - - - - - - - - - - -0.347 -0.383 -0.459 

Данія -2.389 -1.875 -2.259 -1.382 -1.718 -2.767 -4.490 -3.002 -1.340 -1.118 1.372 1.983 4.199 4.832 3.189 1.855 3.090 2.279 

Демокра-

тична 

Республіка 

Конго -0.254 -0.527 -0.520 -0.289 0.036 -0.092 -0.444 -1.088 -0.585 -0.862 -0.715 -0.944 -0.757 -0.373 -0.278 0.015 -0.037 -0.200 

Джибуті - - - - - - - - - - - 0.009 -0.017 0.011 0.004 0.007 0.002 -0.007 

Домініка -0.015 -0.023 -0.015 -0.010 -0.018 -0.024 -0.007 -0.007 -0.014 -0.045 -0.043 -0.033 -0.025 -0.023 -0.026 -0.041 -0.049 -0.040 

Домінікан-

ська 

Республіка -0.962 -0.637 -0.686 -0.347 -0.197 -0.091 -0.209 -0.362 -0.097 -0.265 -0.136 -0.082 -0.582 -0.533 -0.283 -0.183 -0.213 -0.163 

Еквадор -0.569 -1.002 -1.179 -0.134 -0.263 0.114 -0.541 -1.124 -0.564 -0.592 -0.374 -0.717 -0.215 -0.662 -0.811 -0.933 0.077 -0.592 

  

Продовження дод. Л 

5
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Продовження табл. Л.1 

Країна 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Еквато-

риальна 

Гвінея - - - - - - - -0.024 -0.017 -0.021 -0.019 -0.041 -0.011 0.003 - -0.123 -0.344 -0.144 

Ель 

Сальва-

дор 0.202 -0.122 -0.051 0.060 -0.041 -0.029 0.117 0.136 0.026 -0.194 -0.152 -0.168 -0.109 -0.082 -0.018 -0.262 -0.169 -0.098 

Еритрея - - - - - - - - - - - - - 0.107 0.124 -0.031 -0.060 0.005 

Естонія - - - - - - - - - - - - - 0.021 -0.165 -0.158 -0.399 -0.563 

Ефіопія -0.226 -0.250 -0.195 -0.170 -0.130 0.106 -0.327 -0.217 -0.228 -0.144 -0.294 0.103 -0.120 -0.050 0.125 0.039 0.080 -0.040 

Єгипет -0.193 -1.116 -2.084 -1.480 -3.393 -2.231 -1.492 -1.005 -1.986 -2.506 -2.593 1.664 3.669 2.193 0.191 0.387 -0.184 0.119 

Замбія -0.589 -0.869 -0.741 -0.329 -0.332 -0.350 -0.286 -0.104 0.015 -0.151 -0.093 0.009 -0.118 -0.088 0.047 -0.145 -0.122 -0.182 

Зімбабве -0.301 -0.674 -0.748 -0.504 -0.171 -0.153 -0.051 - 0.050 -0.079 -0.257 -0.547 -0.842 -0.311 -0.318 -0.369 -0.180 -0.801 

Ізраїль -0.879 -1.364 -2.258 -2.369 -1.573 0.991 1.280 -1.406 -0.832 0.214 0.169 -1.273 -0.870 -2.481 -3.409 -4.948 -5.334 -3.625 

Індія -2.799 -3.166 -3.393 -3.207 -2.416 -4.847 -4.567 -4.855 -8.024 -6.906 -9.680 -1.178 -3.526 -1.158 -3.369 -5.911 -4.619 -5.499 

Індонезія 2.900 -0.600 -5.400 -6.700 -2.300 -2.100 -4.300 -2.400 -2.100 -1.700 -3.200 -4.400 -3.100 -2.300 -3.000 -6.800 -7.300 -3.800 

Іорданія 0.374 -0.042 -0.336 -0.390 -0.271 -0.200 -0.046 -1.024 -0.315 0.161 -0.646 -0.716 -0.881 -0.644 -0.400 -0.257 -0.222 0.029 

Ірак - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ірландія -2.262 -2.580 -1.872 -1.155 -1.027 -0.692 -0.820 -0.088 0.094 -0.494 -0.372 0.340 0.545 1.830 1.496 1.716 2.025 1.947 

Ісламська 

Республі-

ка Іран -3.555 -4.328 4.913 -0.440 -0.957 -0.936 -5.668 -2.699 -2.123 -2.972 -2.700 -11.200 -7.300 -4.200 5.000 3.358 5.232 2.213 

Ісландія -0.069 -0.145 -0.256 -0.053 -0.130 -0.116 0.021 -0.184 -0.208 -0.076 -0.132 -0.272 -0.166 0.043 0.122 0.013 -0.182 -0.178 

Іспанія -5.300 -5.113 -4.704 -2.455 2.086 2.088 3.677 -0.037 -3.685 -11.508 -18.054 -20.055 -21.424 -5.531 -6.394 -5.840 -4.825 -4.268 

Італія -16.950 -15.431 -10.254 1.366 -4.026 -5.567 2.756 -2.920 -8.053 -15.031 -21.692 -29.946 -34.125 11.908 12.647 24.415 38.653 36.732 

Йемен - - - - - - - - - - 0.737 -0.500 -0.414 -0.467 0.273 0.039 0.058 0.022 

Кабо-

Верде -0.071 -0.024 -0.013 -0.012 -0.007 -0.005 0.002 0.014 -0.006 -0.026 -0.018 -0.017 -0.020 -0.033 -0.046 -0.062 -0.035 -0.030 

Казахстан - - - - - - - - - - - - -1.485 -0.445 -0.910 -0.213 -0.751 -0.799 

Камбод-

жа - - - - - - - - - - - - -0.025 -0.040 -0.095 -0.162 -0.247 0.045 

Камерун -0.445 -0.482 -0.386 -0.412 -0.169 -0.562 -0.452 -0.893 -0.426 -0.290 -0.551 -0.336 -0.366 -0.512 -0.056 0.090 -0.287 -0.582 

Канада -6.088 -12.534 1.846 -2.521 -1.299 -5.839 -11.359 -13.710 -15.359 -22.247 -20.324 -22.900 -21.540 -22.305 -13.868 -5.177 2.424 -8.985 

Катар 8.364 8.223 5.631 3.704 5.641 3.908 1.658 2.048 1.642 2.362 -0.715 -0.783 -0.943 -1.170 -1.015 -1.761 -2.367 -2.977 

Кенія -0.876 -0.562 -0.305 -0.047 -0.127 -0.115 -0.045 -0.502 -0.471 -0.590 -0.527 -0.213 -0.180 -0.262 -0.449 -1.578 -0.961 -1.791 

 

Продовження дод. Л 
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Продовження табл. Л.1 

Країна 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Киргизька 

Республіка - - - - - - - - - - - - -0.053 -0.086 -0.084 -0.235 -0.425 -0.138 

Китай - - - - - - - - - - - - - - - - - 36.963 

Кіпр -0.258 -0.172 -0.178 -0.205 -0.222 -0.180 -0.019 -0.008 -0.108 -0.249 -0.154 -0.420 -0.638 0.110 0.074 -0.205 -0.468 -0.418 

Кірибаті 0.011 0.009 0.005 0.004 0.010 0.006 0.011 0.006 0.001 0.003 -0.006 0.009 -0.009 -0.001 - -0.006 -0.017 0.004 

Колумбія -0.015 -1.722 -2.885 -2.826 -2.088 -1.596 0.535 -0.021 -0.215 -0.201 0.544 2.347 0.876 -2.221 -3.672 -4.599 -4.642 -5.751 

Коморські 

острови -0.009 -0.008 -0.011 -0.011 -0.033 -0.014 -0.016 -0.021 -0.007 0.005 -0.010 -0.010 -0.014 0.010 -0.007 -0.019 -0.028 -0.025 

Корея -6.845 -6.422 -5.542 -3.506 -1.756 -2.079 2.762 8.828 13.055 4.155 -2.404 -7.605 -2.432 2.026 -4.464 -9.752 -23.831 -10.285 

Коста-Рика -0.663 -0.420 -0.240 -0.283 -0.156 -0.130 -0.074 -0.229 -0.160 -0.376 -0.447 -0.224 -0.409 -0.690 -0.513 -0.373 -0.275 -0.460 

Кот-д'Івуар -1.826 -1.411 -1.016 -0.929 -0.073 0.068 -0.298 -0.968 -1.239 -0.966 -1.214 -1.074 -1.013 -0.892 -0.014 -0.492 -0.162 -0.155 

Кувейт 15.302 13.778 4.873 5.654 7.004 4.961 5.670 4.395 5.093 9.621 3.720 -26.220 -0.451 2.502 3.219 5.016 7.107 7.873 

Лаос -0.043 -0.055 -0.051 -0.071 -0.057 -0.059 -0.064 -0.082 -0.079 -0.116 -0.078 -0.025 -0.041 -0.043 -0.106 -0.124 -0.233 -0.202 

Латвія - - - - - - - - - - - - 0.191 0.417 0.201 -0.016 -0.280 -0.345 

Лесото -0.039 -0.052 -0.064 -0.046 -0.040 -0.031 -0.028 -0.063 -0.070 -0.133 -0.097 -0.263 -0.241 -0.232 -0.191 -0.264 -0.323 -0.271 

Литва - - - - - - - - - - - - - -0.086 -0.094 -0.614 -0.723 -0.981 

Ліберія - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ліван -0.139 -0.746 0.991 -1.177 -1.159 -0.491 -0.210 -0.200 -0.709 -0.603 -1.098 -2.524 -2.765 -0.460 -0.562 -1.071 -1.317 -5.036 

Лівія 8.215 -3.963 -1.579 -1.643 -1.468 1.906 -0.166 -1.043 -1.826 -1.026 2.147 0.432 1.791 -0.844 0.151 3.243 2.339 2.192 

Люксем-

бург - - - - - - - - - - - - - - - 2.473 2.367 1.839 

Мавританія - - - - - - - - - - -0.130 -0.083 -0.073 -0.095 -0.023 0.007 -0.003 -0.032 

Маврикій -0.117 -0.147 -0.041 -0.019 -0.051 -0.030 0.094 0.065 -0.056 -0.104 -0.119 -0.017 - -0.092 -0.232 -0.022 0.034 -0.089 

Мадагаскар -0.556 -0.363 -0.299 -0.247 -0.193 -0.184 -0.143 -0.141 -0.150 -0.084 -0.265 -0.230 -0.198 -0.258 -0.277 -0.276 -0.153 -0.202 

Макао - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Македонія - - - - - - - - - - - - -0.009 -0.109 -0.305 -0.273 -0.331 -0.297 

Малаві -0.260 -0.146 -0.112 -0.131 -0.042 -0.126 -0.085 -0.061 -0.087 -0.051 -0.086 -0.228 -0.285 -0.166 -0.181 -0.078 -0.147 -0.276 

Малайзія -0.266 -2.469 -3.585 -3.482 -1.657 -0.600 -0.101 2.575 1.867 0.315 -0.870 -4.183 -2.167 -2.991 -4.520 -8.644 -4.462 -5.935 

Малі -0.124 -0.140 -0.115 -0.103 -0.119 -0.210 -0.254 -0.214 -0.241 -0.150 -0.221 -0.173 -0.241 -0.189 -0.163 -0.284 -0.261 -0.178 

Мальдіви -0.010 -0.005 -0.004 -0.010 -0.004 0.006 0.011 0.020 0.022 0.022 0.029 0.006 -0.020 -0.054 -0.011 -0.018 -0.007 -0.035 

Мальта - - - - - - - - - - - - - - - -0.164 -0.181 -0.095 

  

Продовження дод. Л 

5
05

 
 



506 

 

Продовження табл. Л.1 

Країна 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Марокко -0.884 -1.136 -0.974 -0.991 -0.883 -1.261 -1.238 -1.538 0.104 -1.005 -0.714 -0.818 -0.873 -0.840 -1.194 -1.866 -0.654 -0.802 

Маршалові 

острови - - - - - - - - - - - - - - - -0.029 -0.043 -0.027 

Мексика -10.434 

-

16.241 -5.890 5.860 4.183 0.800 -1.374 4.239 -2.376 -5.821 -7.451 -14.647 -24.438 -23.399 -29.662 -1.577 -2.508 -7.665 

М’янма - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Мікронезія - - - - - - - - - - - - - - - -0.020 -0.040 -0.062 

Мозамбік -0.367 -0.407 -0.497 -0.415 -0.308 -0.301 -0.409 -0.389 -0.359 -0.460 -0.517 -0.554 -0.501 -0.609 -0.648 -0.464 -0.561 -0.438 

Молдова - - - - - - - - - - - - -0.039 -0.181 -0.098 -0.085 -0.192 -0.275 

Монголія - - - - - - - - - - - -0.095 -0.038 0.031 0.038 0.026 -0.037 0.074 

Намібія - - - - - - - - - - 0.028 0.105 0.050 0.110 0.085 0.176 0.116 0.090 

Непал -0.112 -0.104 -0.188 -0.232 -0.238 -0.170 -0.127 -0.138 -0.226 -0.269 -0.294 -0.328 -0.223 -0.218 -0.256 -0.100 -0.243 -0.038 

Нігер -0.276 -0.181 -0.233 -0.062 0.001 -0.064 -0.156 -0.177 -0.230 -0.257 -0.236 -0.176 -0.159 -0.097 -0.126 -0.152 -0.109 -0.133 

Нігерія 5.178 -6.474 -7.282 -4.332 0.123 2.604 0.211 -0.073 -0.296 1.090 4.988 1.203 2.268 -0.780 -2.128 -2.578 3.507 0.552 

Нідерланди -0.855 3.826 5.025 5.089 6.380 4.248 4.318 4.187 7.132 10.039 8.089 7.466 6.847 13.203 17.294 25.773 21.502 25.077 

Нікарагуа -0.411 -0.592 -0.514 -0.507 -0.597 -0.771 -0.691 -0.690 -0.715 -0.362 -0.305 -0.264 -0.769 -0.604 -0.911 -0.722 -0.825 -0.841 

Німеччина -18.696 -7.852 3.271 2.008 7.546 15.624 35.925 40.994 50.827 54.179 43.941 -26.669 -25.287 -21.481 -33.146 -32.239 -16.891 -11.289 

Нова 

Зеландія -0.903 -1.156 -1.710 -0.978 -1.978 -1.496 -1.517 -1.479 -0.115 -1.298 -1.278 -1.030 -1.517 -1.494 -1.635 -2.433 -3.279 -3.573 

Норвегія 1.079 2.171 0.527 2.445 3.280 3.037 -4.691 -4.353 -4.022 -0.094 2.943 4.383 4.472 3.513 3.735 5.318 11.004 9.939 

Об’єднані 

Арабські 

Емірати 10.089 10.763 7.000 5.259 7.464 6.914 2.378 3.719 2.527 3.934 7.942 1.358 2.274 3.046 0.029 0.108 4.351 16.189 

Оман 1.116 1.377 0.503 0.506 0.319 0.006 -1.027 0.790 -0.307 0.349 1.099 -0.197 -0.558 -1.377 -0.752 -0.818 0.205 -0.191 

Пакистан -0.915 -0.850 -0.374 -0.568 -1.120 -0.848 -0.593 -0.985 -1.374 -1.493 -1.379 -1.723 -1.065 -3.353 -1.661 -2.168 -4.172 -3.599 

Палау - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Панама -0.329 -0.535 -0.194 0.199 -0.202 0.075 -0.099 0.545 0.722 0.112 0.202 -0.240 -0.264 -0.095 0.021 -0.465 -0.211 -0.507 

Папуа Нова 

Гвінея -0.230 -0.410 -0.299 -0.375 -0.321 -0.150 -0.105 -0.215 -0.337 -0.355 -0.092 -0.152 0.070 0.618 0.687 0.988 0.228 -0.378 

Парагвай -0.277 -0.374 -0.375 -0.248 -0.317 -0.252 -0.365 -0.490 -0.210 0.256 0.385 0.172 0.027 0.157 -0.161 -0.217 -0.069 -0.549 

Перу -1.045 -2.360 -2.218 -1.291 -0.269 0.051 -1.371 -1.795 -1.793 -0.219 -1.457 -1.519 -1.917 -2.463 -2.698 -4.623 -3.645 -3.365 

Південна 

Африка 3.287 -5.143 -3.422 -0.404 -1.873 2.321 2.775 5.105 2.567 1.514 1.545 1.416 1.963 2.778 0.016 -2.494 -1.656 -2.221 
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Продовження табл. Л.1 

Країна 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Південний 

Судан - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Польща -3.417 -3.986 -1.941 -1.581 -1.083 -0.982 -1.106 -0.379 -0.107 -1.409 3.067 -2.146 -3.104 -5.788 0.634 0.854 -3.264 -5.744 

Португалія -1.064 -4.686 -3.258 -1.632 -0.623 0.380 1.166 0.435 -1.066 0.153 -0.181 -0.716 -0.184 0.233 -2.196 -0.132 -5.383 -7.162 

Республіка 

Конго -0.167 -0.461 -0.332 -0.401 0.210 -0.161 -0.601 -0.223 -0.445 -0.085 -0.251 -0.462 -0.317 -0.553 -0.793 -0.625 -0.651 -0.156 

Росія - - - - - - - - - - - - -1.200 2.600 7.844 6.963 10.847 -0.080 

Руанда -0.052 -0.072 -0.090 -0.048 -0.041 -0.064 -0.069 -0.135 -0.119 -0.102 -0.085 -0.034 -0.083 -0.129 0.099 0.057 -0.009 -0.062 

Румунія -2.394 -0.826 1.047 1.166 1.725 1.382 1.397 2.044 3.927 2.514 -1.758 -1.251 -1.685 -1.176 -0.500 -1.584 -2.350 -1.907 

Самоа -0.016 -0.017 -0.009 0.001 -0.003 0.002 0.010 0.011 0.013 0.014 0.013 -0.031 -0.025 -0.035 0.004 0.010 0.011 -0.009 

Саудівська 

Аравія 41.503 39.627 7.575 -16.852 -18.401 -12.932 -11.785 -9.760 -7.331 -9.525 -4.147 -27.509 -17.717 -17.245 -10.473 -5.318 0.679 0.305 

Свазіленд -0.130 -0.081 -0.114 -0.107 -0.077 -0.038 0.011 0.066 0.095 0.077 0.051 0.047 -0.041 -0.064 0.002 -0.030 -0.052 -0.003 

Сейшели -0.016 -0.019 -0.041 -0.026 -0.013 -0.019 -0.033 -0.021 -0.028 -0.040 -0.013 -0.008 -0.007 0.009 0.031 0.001 -0.052 -0.066 

Сенегал -0.432 -0.452 -0.307 -0.304 -0.272 -0.272 -0.268 -0.306 -0.414 -0.381 -0.444 -0.451 -0.506 -0.456 -0.289 -0.323 -0.337 -0.270 

Сент Він-

сент і 

Гренадини 0.005 0.001 -0.009 -0.008 -0.004 0.001 -0.003 -0.026 -0.016 -0.024 -0.018 -0.040 -0.023 -0.044 -0.057 -0.040 -0.033 -0.081 

Сент-Кіттс 

і Невіс -0.007 -0.005 -0.007 -0.016 -0.002 0.001 -0.004 -0.013 -0.021 -0.043 -0.048 -0.030 -0.009 -0.029 -0.024 -0.045 -0.065 -0.060 

Сент-Люсія -0.030 -0.038 -0.031 -0.012 -0.023 -0.002 -0.006 -0.013 -0.018 -0.066 -0.059 -0.073 -0.056 -0.052 -0.048 -0.027 -0.058 -0.078 

Сербія - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Сирія -0.635 -0.466 -0.252 -0.807 -0.797 -0.859 -0.504 -0.298 -0.131 1.222 1.748 1.685 0.542 -0.242 -0.852 0.207 -0.041 0.412 

Сьєрра-

Леоне -0.165 -0.132 -0.170 -0.018 -0.023 0.003 0.141 -0.030 -0.003 -0.060 -0.069 0.015 -0.005 -0.058 -0.089 -0.118 -0.151 -0.055 

Сингапур -1.577 -1.480 -1.276 -0.583 -0.354 0.058 0.374 -0.109 1.932 2.947 3.098 4.851 5.882 4.175 11.350 14.416 13.880 15.257 

Словацька 

Республіка - - - - - - - - - - - - - -0.651 0.664 0.538 -2.094 -1.930 

Словенія - - - - - - - - - - - - 1.087 0.282 0.557 -0.096 0.014 0.023 

Соломонові 

Острови -0.006 -0.021 -0.004 -0.006 - -0.029 0.008 - -0.021 -0.026 -0.026 -0.036 -0.007 -0.007 0.001 -0.085 -0.035 -0.021 
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Продовження табл. Л.1 

Країна 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Сполучені 

Штати 

Америки 2.316 5.031 -5.533 -38.695 -94.342 -118.159 -147.176 -160.661 -121.159 -99.485 -78.965 2.895 -51.614 -84.816 -121.612 -113.571 -124.773 -140.720 

Судан -0.931 -1.371 -1.100 -0.713 -0.766 -0.825 -1.358 -1.601 -1.841 -2.045 -2.200 -2.500 -1.475 -1.408 -1.476 -1.475 -1.086 -1.098 

Суринам 0.015 -0.027 -0.056 -0.173 -0.118 -0.032 -0.049 -0.030 -0.037 0.167 -0.002 -0.096 -0.024 0.021 0.053 0.063 -0.074 -0.092 

Таджикистан - - - - - - - - - - - - -0.049 -0.207 -0.167 -0.102 -0.082 -0.045 

Таїланд -2.076 -2.571 -1.003 -2.873 -2.109 -1.537 0.247 -0.366 -1.654 -2.498 -7.281 -7.571 -6.303 -6.355 -8.059 -13.582 -14.691 -3.021 

Тайвань - - - - 6.980 9.206 16.287 18.003 10.200 11.416 10.923 12.468 8.550 7.042 6.498 5.474 10.923 7.050 

Танзанія -0.521 -0.407 -0.523 -0.305 -0.359 -0.375 -0.321 -0.407 -0.357 -0.335 -0.559 -0.737 -0.714 -0.895 -0.637 -0.590 -0.413 -0.436 

Тімор-Лешті - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Того -0.095 -0.044 -0.087 -0.043 0.026 -0.027 -0.056 -0.061 -0.087 -0.051 -0.084 -0.141 -0.139 -0.082 -0.056 -0.122 -0.154 -0.117 

Тонга -0.003 0.002 0.004 0.005 0.004 0.003 -0.001 0.006 -0.007 -0.002 -0.016 -0.015 -0.011 -0.009 -0.017 -0.018 -0.011 -0.002 

Тринідад і 

Тобаго 0.357 0.415 -0.599 -0.947 -0.467 -0.048 -0.412 -0.225 -0.089 -0.039 0.459 -0.005 0.139 0.113 0.218 0.294 0.105 -0.614 

Тувалу - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Туніс -0.362 -0.817 -0.949 -0.750 -1.051 -0.589 -0.706 -0.098 0.097 -0.311 -0.729 -0.644 -1.272 -1.341 -0.700 -0.777 -0.478 -0.593 

Туркменістан - - - - - - - - - - - - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 -0.580 

Турція -3.090 -1.901 -0.952 -1.923 -1.439 -1.013 -1.465 -0.806 1.596 0.961 -2.625 0.909 -0.974 -6.433 2.631 -2.339 -2.437 -2.638 

Уганда -0.083 0.025 -0.070 -0.072 0.104 0.005 -0.043 -0.112 -0.195 -0.260 -0.263 -0.170 -0.100 -0.171 -0.174 -0.281 -0.212 -0.316 

Угорщина -1.102 -1.369 -0.531 -0.181 0.039 -0.455 -1.365 -0.676 -0.572 -0.588 0.379 0.403 0.352 -4.262 -4.054 -1.638 -1.764 -2.047 

Узбекистан - - - - - - - - - - - - -0.237 -0.439 0.118 -0.020 -0.980 -0.584 

Україна - - - - - - - - - - - - -0.620 -0.854 -1.163 -1.152 -1.184 -1.335 

Уругвай -0.709 -0.470 -0.449 -0.188 -0.142 -0.108 0.074 -0.125 0.027 0.121 0.186 0.042 -0.116 -0.244 -0.438 -0.213 -0.233 -0.287 

Фіджі -0.041 -0.181 -0.119 -0.106 -0.068 -0.067 -0.035 0.020 0.067 -0.016 -0.133 -0.074 -0.040 -0.090 -0.037 -0.031 0.019 -0.060 

Філіппіни -1.904 -2.061 -3.200 -2.771 -1.294 -0.036 0.952 -0.444 -0.390 -1.456 -2.695 -1.034 -1.000 -3.016 -2.950 -1.980 -3.953 -4.351 

Фінляндія -1.403 -0.478 -0.923 -1.124 -0.021 -0.806 -0.693 -1.731 -2.694 -5.797 -5.711 -5.663 -4.974 -1.267 1.142 5.301 4.923 6.363 

Франція -4.176 -4.773 -12.129 -4.715 -0.756 -0.352 2.354 -4.452 -4.665 -4.636 -9.870 -6.188 3.836 9.189 8.171 7.338 19.362 54.072 

Хорватія - - - - - - - - - - - - 0.314 0.621 0.684 -1.306 -0.942 -2.487 

Центральна 

Африканська 

Республіка -0.043 -0.004 -0.043 -0.029 -0.033 -0.049 -0.087 -0.073 -0.035 -0.033 -0.089 -0.062 -0.083 -0.006 0.007 -0.093 -0.033 -0.025 
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Продовження табл. Л.1 

Країна 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Чад 0.012 0.023 0.019 0.038 0.009 -0.087 -0.059 -0.026 0.026 -0.051 -0.046 -0.066 -0.086 -0.117 -0.038 -0.170 -0.196 -0.195 

Чеська 

Республіка - - - - - - - - - - - - - - - -1.390 -4.179 -3.566 

Чілі -1.971 -4.733 -2.304 -1.117 -2.111 -1.413 -1.191 -0.735 -0.231 -0.691 -0.484 -0.099 -0.958 -2.554 -1.585 -1.345 -3.083 -3.660 

Чорногорія - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Швейцарія -0.639 2.652 3.850 3.717 4.241 4.924 6.709 7.294 8.793 6.778 8.304 10.161 14.654 18.914 16.955 20.553 21.353 24.663 

Швеція -4.331 -2.778 -3.424 -0.743 0.725 -1.163 0.927 0.284 -0.490 -3.103 -6.268 -4.697 -7.388 -2.609 2.359 8.426 9.634 10.335 

Шрі Ланка -0.848 -0.672 -0.794 -0.470 -0.054 -0.422 -0.564 -0.496 -0.665 -0.578 -0.377 -0.620 -0.554 -0.610 -0.981 -0.985 -0.881 -0.531 

Ямайка -0.117 -0.434 -0.539 -0.299 -0.245 -0.254 -0.083 -0.141 -0.061 -0.324 -0.334 -0.170 -0.078 -0.085 -0.020 -0.090 -0.102 -0.313 

Японія -10.750 4.761 6.847 20.804 35.009 50.180 84.522 84.253 79.173 63.142 44.709 68.116 

112.39

4 

131.91

8 

130.54

3 

110.42

2 68.937 95.154 

Джерело: складено автором за даними [405] 
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Таблиця Л.2 

Динаміка сальдо рахунку поточних операцій країн світу протягом 1998-2015 рр. (у млрд.дол.США) 
Країна 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Австралія -17.845 -21.775 -15.601 -7.822 -15.721 -28.952 -41.063 -43.467 -45.322 -63.485 -51.445 -45.927 -44.414 -44.353 -66.383 -51.581 -43.831 -56.198 

Австрія -3.513 -3.491 -1.339 -1.512 5.464 4.186 6.074 6.245 11.055 14.751 19.333 10.317 11.478 6.794 6.144 8.378 8.437 13.461 

Азербайд-

жан -1.364 -0.600 -0.187 -0.052 -0.768 -2.021 -2.589 0.167 3.708 9.019 16.454 10.178 14.834 17.146 14.772 12.047 10.432 0.125 

Албанія -0.179 -0.062 -0.246 -0.248 -0.442 -0.432 -0.420 -0.734 -0.544 -1.138 -2.034 -1.929 -1.348 -1.703 -1.251 -1.376 -1.710 -1.311 

Алжир -0.910 0.020 9.142 7.060 4.359 8.808 11.116 21.183 28.950 30.600 34.449 0.411 12.157 19.802 12.290 0.835 -9.436 -27.041 

Ангола -1.867 -1.710 0.796 -1.431 -0.150 -0.720 0.681 5.138 10.690 10.581 7.194 -7.572 7.506 13.085 13.853 8.348 -3.722 -8.748 

Антигуа та 

Барбуда -0.047 -0.060 -0.067 -0.057 -0.082 -0.098 -0.095 -0.171 -0.292 -0.386 -0.359 -0.169 -0.167 -0.117 -0.176 -0.176 -0.181 -0.129 

Аргентина -14.467 -11.909 -8.955 -3.782 8.702 8.075 3.074 5.056 7.589 7.200 6.638 10.870 -1.462 -3.713 -1.274 -4.569 -7.441 -16.105 

Афганістан - - - - 1.215 0.909 1.319 1.080 0.142 3.146 0.279 1.577 1.146 1.080 1.191 1.589 1.604 0.872 

Багами -0.979 -0.191 -0.442 -0.621 -0.316 -0.338 -0.197 -0.685 -1.411 -0.954 -0.872 -0.809 -0.797 -1.193 -1.505 -1.494 -1.898 -1.021 

Бангладеш -0.470 -0.337 -0.678 -0.431 0.167 0.176 -0.190 0.008 0.764 0.617 1.182 2.663 0.507 -1.337 0.971 1.897 -0.120 -2.176 

Барбадос -0.086 -0.136 -0.112 -0.114 -0.162 -0.119 -0.266 -0.415 -0.352 -0.245 -0.487 -0.310 -0.258 -0.558 -0.402 -0.397 -0.388 -0.231 

Бахрейн -0.778 -0.022 0.846 0.226 -0.056 0.197 0.474 1.476 2.188 2.907 2.256 0.560 0.771 2.523 2.577 2.409 1.523 -0.987 

Беліз -0.060 -0.073 -0.162 -0.190 -0.165 -0.184 -0.155 -0.151 -0.025 -0.052 -0.145 -0.065 -0.034 -0.016 -0.019 -0.072 -0.130 -0.181 

Бельгія 13.255 20.070 9.393 7.896 11.611 10.790 11.426 7.703 7.545 7.041 -5.207 -5.226 8.548 -5.659 -0.266 -1.157 -1.147 2.359 

Бенін -0.133 -0.180 -0.124 -0.100 -0.206 -0.301 -0.272 -0.284 -0.233 -0.561 -0.539 -0.590 -0.574 -0.570 -0.772 -0.864 -0.896 -0.937 

Білорусь -1.017 -0.194 -0.338 -0.401 -0.334 -0.426 -1.193 0.436 -1.448 -3.040 -4.988 -6.178 -8.278 -5.052 -1.862 -7.567 -5.197 -1.064 

Болгарія 0.173 -0.398 -0.412 -0.514 -0.102 -0.715 -1.119 -2.818 -5.253 -10.616 -12.036 -4.324 -0.438 0.522 -0.139 1.016 0.658 1.043 

Болівія -0.667 -0.489 -0.446 -0.274 -0.350 0.084 0.325 0.561 1.293 1.506 1.991 0.746 0.766 0.077 1.970 1.054 0.061 -2.286 

Боснія та 

Герцегови-

на -0.348 -0.502 -0.397 -0.746 -1.183 -1.627 -1.639 -1.868 -0.984 -1.434 -2.645 -1.131 -1.039 -1.767 -1.524 -0.998 -1.450 -1.078 

Ботсвана 0.170 0.583 0.545 0.678 0.286 0.683 0.351 1.634 1.957 1.652 -0.120 -0.648 -0.356 0.475 0.046 1.322 2.496 1.202 

Бразилія -33.892 -25.869 -24.794 -23.721 -8.097 3.760 11.347 13.547 13.030 0.408 -30.640 -26.261 -75.824 -77.032 -74.218 -74.839 -104.181 -58.905 

Бруней 0.752 1.545 2.998 2.603 2.347 2.904 3.325 4.507 5.752 5.857 7.056 4.320 5.623 6.075 5.674 3.780 4.747 0.921 

Буркіна 

Фасо -0.208 -0.337 -0.346 -0.339 -0.351 -0.406 -0.532 -0.635 -0.554 -0.561 -0.964 -0.395 -0.204 -0.160 -0.803 -1.346 -1.004 -0.622 

Бурунді -0.044 -0.039 -0.061 -0.031 -0.022 -0.025 -0.058 -0.055 -0.273 -0.073 -0.016 0.030 -0.248 -0.323 -0.434 -0.497 -0.544 -0.444 

Бутан 0.039 0.009 -0.040 -0.039 -0.081 -0.138 -0.122 -0.235 -0.038 0.145 -0.028 -0.026 -0.142 -0.410 -0.350 -0.439 -0.459 -0.591 
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Продовження табл. Л.2 
Країна 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Вануату 0.006 -0.019 0.003 -0.004 -0.016 -0.025 -0.022 -0.034 -0.027 -0.038 -0.066 -0.048 -0.045 -0.066 -0.073 -0.011 0.004 -0.077 

Велика Бри-

танія -6.355 -39.403 -34.765 -31.089 -34.839 -33.187 -41.871 -30.221 -59.429 -74.594 -101.243 -70.431 -67.220 -43.928 -86.698 -121.805 -152.231 -123.454 

Венесуела -4.432 2.112 11.853 1.983 7.599 11.796 15.519 25.447 26.462 13.464 31.297 0.429 5.585 16.342 2.586 4.604 3.598 -18.150 

Вірменія -0.416 -0.313 -0.302 -0.221 -0.148 -0.174 -0.079 -0.124 -0.153 -0.677 -1.659 -1.426 -1.261 -1.059 -1.058 -0.845 -0.849 -0.335 

В’єтнам -1.373 1.177 0.850 0.920 -0.627 -1.931 -1.591 -0.560 -0.164 -6.992 -10.787 -6.608 -4.276 0.233 9.267 7.766 9.330 2.764 

Габон -0.621 0.390 1.001 0.517 0.338 0.766 0.924 1.983 1.796 1.748 3.355 0.537 2.140 2.770 2.734 2.042 1.467 -0.409 

Гаїті  2.507 10.670 7.546 10.392 13.127 17.404 16.822 21.572 24.565 27.551 32.851 21.157 16.008 13.812 4.145 4.149 3.787 9.395 

Гайана -0.092 -0.045 -0.075 -0.077 -0.058 -0.057 -0.029 -0.120 -0.195 -0.165 -0.263 -0.184 -0.217 -0.336 -0.330 -0.428 -0.388 -0.151 

Гамбія -0.010 -0.012 -0.035 -0.033 -0.033 -0.039 -0.026 -0.065 -0.045 -0.066 -0.118 -0.113 -0.155 -0.110 -0.072 -0.092 -0.090 -0.136 

Гана -0.598 -0.947 -0.483 -0.374 -0.076 0.014 -0.685 -1.219 -1.678 -2.158 -3.400 -1.397 -2.770 -3.545 -4.914 -5.704 -3.698 -2.990 

Гватемала -1.039 -1.026 -1.050 -1.211 -1.262 -1.020 -1.165 -1.241 -1.524 -1.786 -1.414 0.273 -0.563 -1.599 -1.310 -1.351 -1.230 -0.315 

Гвінея -0.320 -0.256 -0.123 0.012 - -0.002 -0.092 -0.038 -0.131 -0.461 -0.459 -0.382 -0.440 -1.109 -1.458 -1.645 -1.718 -1.503 

Гвінея-Бісау -0.025 0.016 0.044 0.018 0.005 0.008 0.022 - -0.026 -0.022 -0.022 -0.044 -0.073 -0.047 -0.117 -0.076 -0.038 -0.010 

Гондурас -0.128 -0.241 -0.508 -0.479 -0.282 -0.553 -0.678 -0.290 -0.404 -1.116 -2.130 -0.557 -0.682 -1.409 -1.581 -1.763 -1.444 -1.291 

Гренада -0.081 -0.056 -0.088 -0.103 -0.126 -0.146 -0.060 -0.187 -0.220 -0.232 -0.239 -0.187 -0.183 -0.183 -0.168 -0.196 -0.142 -0.144 

Греція -3.795 -5.347 -7.836 -7.317 -9.646 -12.738 -13.325 -18.367 -29.832 -44.686 -51.212 -40.912 -34.297 -28.825 -9.422 -4.904 -5.006 -0.008 

Грузія -0.462 -0.281 -0.177 -0.198 -0.219 -0.386 -0.356 -0.710 -1.176 -2.009 -2.813 -1.134 -1.193 -1.841 -1.854 -0.930 -1.745 -1.627 

Данія -0.264 4.501 3.266 6.009 5.358 8.576 8.743 11.268 8.923 4.422 9.409 10.617 18.321 19.608 18.492 24.173 26.712 20.276 

Демокра- 

тична 

Республіка 

Конго -0.426 -0.113 0.086 0.241 0.418 0.181 -0.055 -0.389 0.048 0.527 -0.151 -1.123 -2.174 -1.281 -1.260 -3.478 -3.449 -4.726 

Джибуті -0.017 -0.001 -0.027 0.007 0.015 0.021 -0.009 -0.023 -0.089 -0.182 -0.239 -0.098 0.007 -0.170 -0.275 -0.339 -0.407 -0.504 

Домініка -0.022 -0.046 -0.060 -0.052 -0.047 -0.053 -0.059 -0.076 -0.050 -0.087 -0.130 -0.111 -0.080 -0.068 -0.091 -0.068 -0.068 -0.070 

Доміні-

канська 

Республіка -0.338 -0.429 -1.026 -0.741 -0.798 1.036 1.034 -0.549 -1.297 -2.179 -4.519 -2.332 -4.006 -4.359 -3.971 -2.537 -2.026 -1.299 

Еквадор -2.257 0.844 0.738 -0.689 -1.218 -0.387 -0.479 0.474 1.739 1.886 1.766 0.309 -1.586 -0.403 -0.166 -0.968 -0.567 -2.819 
Екваториаль-
на Гвінея -0.398 -0.218 -0.157 -0.869 -1.121 -0.158 0.515 1.544 2.767 2.869 4.285 -2.360 -4.378 -0.018 -0.387 -0.688 -1.493 -0.617 

Ель 

Сальвадор -0.090 -0.239 -0.431 -0.150 -0.405 -0.702 -0.642 -0.622 -0.765 -1.217 -1.532 -0.312 -0.533 -1.112 -1.288 -1.574 -1.194 -0.826 

Естонія -0.480 -0.246 -0.308 -0.444 -0.815 -1.270 -1.448 -1.224 -2.541 -3.336 -2.107 0.501 0.351 0.309 -0.563 -0.026 0.272 0.437 
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Продовження табл. Л.2 

Країна 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ефіопія -0.333 -0.465 0.013 -0.373 -0.137 -0.136 -0.668 -1.568 -1.786 -0.828 -1.806 -2.191 -0.425 -0.783 -2.985 -2.821 -4.407 -7.893 

Єгипет -2.479 -1.724 -1.163 -0.033 0.614 1.943 3.418 2.910 1.752 2.696 0.888 -4.424 -4.318 -6.088 -10.146 -6.390 -2.356 -12.182 

Замбія -0.570 -0.386 -0.438 -0.674 -0.509 -0.507 -0.188 -0.232 0.593 -0.174 -0.597 0.913 1.525 1.093 1.372 -0.161 0.581 -0.768 

Зімбабве 0.057 0.420 -0.020 0.056 -0.071 -0.375 -0.492 -0.626 -0.463 -0.374 -0.987 -3.839 -1.507 -3.374 -3.053 -3.222 -2.639 -2.466 

Ізраїль -1.150 -1.517 -1.967 -1.893 -1.052 0.763 2.017 4.317 6.664 6.101 2.406 7.133 8.358 6.085 3.601 9.180 11.538 12.268 

Індія -4.038 -4.698 -2.666 3.400 6.345 14.083 -2.470 -9.902 -9.565 -15.736 -27.914 -38.181 -48.053 -78.155 -88.163 -32.397 -26.720 -26.218 

Індонезія 4.000 5.752 7.990 6.900 7.822 8.107 5.258 1.595 9.542 6.795 0.126 10.628 5.303 1.685 -24.418 -29.109 -27.515 -17.760 

Іорданія 0.022 0.405 0.060 0.005 0.545 1.172 0.039 -2.272 -1.726 -2.874 -2.055 -1.245 -1.885 -2.960 -4.718 -3.458 -2.362 -3.299 

Ірак - - - - - - -6.410 6.182 3.859 0.741 20.891 -7.600 4.099 22.312 14.516 3.170 -1.732 -10.824 

Ірландія 0.703 0.242 -0.350 -0.678 -1.255 -0.368 -1.170 -7.235 -8.193 -14.440 -15.730 -7.139 1.250 1.913 -3.456 7.379 9.080 10.595 

Ісламська 

Республіка 

Іран -2.140 6.589 12.500 5.985 3.585 0.816 0.903 15.393 20.584 32.597 22.837 9.474 27.330 59.364 23.416 26.523 15.891 1.394 

Ісландія -0.613 -0.640 -0.921 -0.352 0.105 -0.559 -1.349 -2.652 -3.970 -2.977 -3.991 -1.241 -0.875 -0.773 -0.595 0.887 0.627 0.710 

Іспанія -10.274 -20.909 -26.278 -27.510 -26.455 -35.285 -59.830 -86.869 -113.783 -142.927 -151.962 -64.336 -56.246 -47.359 -3.089 20.675 13.601 16.477 

Італія 25.977 14.076 0.480 5.881 -3.786 -10.097 -6.926 -17.562 -30.369 -32.041 -68.836 -42.477 -74.000 -70.142 -8.919 18.984 40.901 38.737 

Йемен -0.318 0.550 1.337 0.671 0.443 0.176 0.225 0.633 0.232 -1.508 -1.251 -2.527 -1.054 -0.982 -0.606 -1.242 -0.715 -2.072 

Кабо-Верде -0.058 -0.082 -0.059 -0.060 -0.069 -0.091 -0.132 -0.034 -0.060 -0.196 -0.245 -0.250 -0.207 -0.304 -0.221 -0.090 -0.150 -0.147 

Казахстан -1.225 -0.171 0.366 -1.390 -1.024 -0.273 0.335 -1.036 -2.000 -8.373 6.250 -4.121 1.385 10.199 1.058 0.858 5.994 -4.500 

Камбоджа -0.172 -0.169 -0.096 -0.039 -0.097 -0.166 -0.116 -0.240 -0.047 -0.160 -0.685 -0.719 -0.769 -1.303 -1.547 -1.880 -2.032 -2.042 

Камерун -0.151 -0.509 -0.333 -0.561 -0.557 -0.242 -0.534 -0.565 0.280 0.282 -0.280 -0.815 -0.652 -0.801 -0.950 -1.150 -1.396 -1.647 

Канада -8.822 0.810 18.588 15.689 12.518 10.191 23.228 21.600 17.969 11.109 1.529 -40.409 -58.243 -49.600 -65.733 -57.939 -40.587 -51.375 

Катар -2.029 0.278 1.659 4.152 3.824 5.754 7.552 7.482 9.459 11.458 26.595 6.389 23.952 52.124 62.000 60.461 49.662 9.146 

Кенія -2.633 -2.365 -0.199 -0.320 -0.118 0.132 -0.132 -0.252 -0.510 -1.032 -1.983 -1.689 -2.369 -3.830 -4.255 -4.872 -6.339 -5.011 

Киргизька 

Республіка -0.364 -0.184 -0.059 -0.024 -0.064 0.033 0.109 0.069 -0.087 -0.228 -0.786 -0.103 -0.294 -0.595 -1.031 -1.101 -1.245 -0.979 

Китай 31.471 21.114 20.432 17.405 35.422 43.052 68.941 132.378 231.843 353.183 420.569 243.257 237.810 136.097 215.392 148.204 219.678 293.200 

Кіпр 0.292 -0.170 -0.489 -0.316 -0.393 -0.297 -0.788 -0.995 -1.284 -2.565 -4.333 -1.994 -2.705 -1.075 -1.409 -1.073 -1.052 -0.992 

Кірибаті 0.016 0.002 -0.002 -0.006 -0.009 -0.008 -0.007 -0.029 -0.014 -0.007 -0.009 -0.018 -0.003 -0.024 -0.008 0.015 0.045 0.074 

Колумбія -4.858 0.671 0.854 -1.038 -1.302 -0.946 -0.782 -1.892 -2.911 -6.009 -6.461 -4.648 -8.663 -9.710 -11.305 -12.367 -19.567 -19.035 

Коморські 

острови -0.028 -0.013 -0.003 0.005 -0.001 -0.014 -0.032 -0.046 -0.044 -0.047 -0.100 -0.083 -0.032 -0.086 -0.105 -0.104 -0.074 -0.060 
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Продовження табл. Л.2 

Країна 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Корея 40.057 21.608 10.444 2.700 4.693 11.877 29.743 12.655 3.569 11.795 3.190 33.593 28.850 18.656 50.835 81.148 84.373 105.871 

Косово - - -0.450 -0.148 -0.181 -0.271 -0.260 -0.308 -0.284 -0.485 -0.925 -0.522 -0.684 -0.917 -0.488 -0.450 -0.582 -0.512 

Коста-Рика -0.491 -0.694 -0.717 -0.603 -0.857 -0.880 -0.791 -0.981 -1.023 -1.646 -2.787 -0.576 -1.281 -2.228 -2.408 -2.486 -2.340 -2.135 

Кот-д'Івуар -0.290 -0.120 -0.241 -0.061 0.768 0.294 0.241 0.040 0.479 -0.139 0.452 1.618 0.465 2.665 -0.321 -0.423 -0.236 -0.542 

Кувейт 2.215 5.064 14.670 8.327 4.265 9.423 15.596 30.069 45.311 42.188 60.245 28.290 36.713 65.720 78.711 69.491 53.802 13.890 

Лаос -0.076 -0.096 0.003 -0.239 -0.197 -0.292 -0.408 -0.529 -0.423 -0.570 -1.019 -1.228 -1.285 -1.480 -2.751 -3.123 -2.710 -2.905 

Латвія -0.650 -0.544 -0.375 -0.628 -0.619 -0.915 -1.768 -2.007 -4.483 -6.426 -4.416 2.117 0.559 -0.803 -0.925 -0.721 -0.620 -0.433 

Лесото -0.267 -0.216 -0.037 0.043 0.058 0.029 0.156 0.151 0.302 0.366 0.350 0.067 -0.224 -0.372 -0.237 -0.235 -0.176 -0.054 

Литва -1.298 -1.194 -0.675 -0.574 -0.734 -1.278 -1.724 -1.894 -3.179 -5.989 -6.422 0.778 -0.123 -1.682 -0.505 0.716 1.734 -0.932 

Ліберія - - -0.106 -0.087 -0.026 -0.100 -0.055 0.021 -0.082 -0.058 -0.506 -0.265 -0.413 -0.423 -0.375 -0.558 -0.635 -0.801 

Ліван -5.104 -3.328 -2.996 -3.418 -2.746 -2.665 -3.332 -2.926 -1.582 -1.778 -3.033 -4.176 -7.857 -6.060 -10.720 -12.731 -13.419 -12.782 

Лівія 0.899 2.980 8.316 4.794 0.813 2.460 7.031 17.425 28.093 29.825 37.083 9.380 14.578 3.173 23.835 8.895 -12.362 -16.703 

Люксембург 1.648 2.272 2.688 1.770 2.212 1.920 4.100 4.108 4.204 4.960 4.252 3.715 3.555 3.633 3.402 3.508 3.581 3.000 

Мавританія -0.018 -0.030 -0.098 -0.131 0.035 -0.175 -0.517 -0.877 -0.036 -0.485 -0.523 -0.490 -0.332 -0.309 -1.286 -1.262 -1.471 -0.917 

Маврикій 0.003 -0.124 -0.034 0.276 0.255 0.100 -0.112 -0.313 -0.569 -0.456 -0.861 -0.714 -1.011 -1.525 -0.818 -0.753 -0.713 -0.590 

Мадагаскар -0.289 -0.225 -0.260 -0.140 -0.477 -0.328 -0.399 -0.695 -0.208 -0.930 -1.937 -1.808 -0.845 -0.680 -0.685 -0.621 -0.034 -0.211 

Макао - - - - 2.329 2.599 3.562 2.965 2.490 4.368 3.999 6.664 12.092 15.836 17.956 21.938 21.082 12.108 

Македонія -0.311 -0.098 -0.068 -0.248 -0.356 -0.192 -0.450 -0.153 -0.029 -0.577 -1.269 -0.637 -0.191 -0.267 -0.308 -0.178 -0.091 -0.141 

Малаві -0.004 -0.158 -0.073 -0.060 -0.473 -0.331 -0.363 -0.486 -0.697 -0.364 -0.803 -0.632 -0.597 -0.688 -0.555 -0.471 -0.494 -0.568 

Малайзія 9.529 12.604 8.488 7.287 7.190 13.381 15.079 20.694 26.188 29.737 39.439 31.420 25.711 32.460 16.245 11.262 14.457 8.712 

Малі -0.208 -0.253 -0.255 -0.310 -0.149 -0.271 -0.409 -0.438 -0.219 -0.581 -1.063 -0.655 -1.190 -0.656 -0.273 -0.375 -0.664 -0.371 

Мальдіви -0.022 -0.079 -0.051 -0.059 -0.036 -0.031 -0.122 -0.273 -0.302 -0.266 -0.610 -0.226 -0.190 -0.393 -0.187 -0.119 -0.125 -0.251 

Мальта -0.098 -0.058 -0.209 -0.064 0.045 -0.067 -0.332 -0.523 -0.635 -0.307 -0.095 -0.562 -0.408 -0.235 0.123 0.367 0.417 0.403 

Марокко -0.925 -1.007 -1.434 0.797 0.412 0.263 -0.339 -0.101 -1.062 -1.969 -6.609 -4.949 -4.078 -7.986 -9.346 -8.491 -6.226 -1.413 

Маршалові 

острови -0.022 -0.026 -0.025 -0.020 -0.006 -0.016 -0.001 0.002 -0.003 -0.002 0.001 -0.022 -0.043 -0.010 -0.017 -0.028 -0.014 -0.001 

Мексика -15.993 -14.000 -18.752 -17.753 -14.707 -8.139 -6.963 -9.311 -7.834 -14.828 -20.676 -8.666 -5.218 -13.397 -16.559 -30.322 -24.846 -32.381 

М’янма -1.101 -0.662 -0.609 -0.363 0.144 0.066 0.419 0.845 1.132 -0.157 -1.446 -0.443 -0.544 -1.105 -2.391 -2.957 -3.683 -5.943 

Мозамбік -0.774 -0.855 -0.697 -0.649 -0.869 -0.817 -0.479 -0.761 -0.755 -0.786 -1.147 -1.226 -1.679 -3.329 -6.790 -6.253 -5.797 -6.185 

Молдова -0.335 -0.068 -0.098 -0.027 -0.020 -0.130 -0.046 -0.226 -0.386 -0.671 -0.976 -0.447 -0.437 -0.773 -0.538 -0.399 -0.294 -0.426 

Монголія -0.076 -0.060 -0.054 -0.140 -0.110 -0.102 0.024 0.030 0.222 0.265 -0.722 -0.410 -0.931 -2.759 -3.362 -3.192 -1.405 -0.567 
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Продовження табл. Л.2 

Країна 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Намібія 0.162 -0.028 0.192 0.011 0.086 0.266 0.446 0.333 1.082 0.749 -0.009 -0.131 -0.390 -0.379 -0.742 -0.511 -1.120 -1.253 

Непал -0.049 0.218 0.366 0.451 0.232 0.153 0.196 0.163 0.192 -0.014 0.344 0.536 -0.378 -0.181 0.909 0.635 0.908 1.067 

Нігер -0.152 -0.137 -0.104 -0.092 -0.165 -0.219 -0.231 -0.312 -0.314 -0.351 -0.651 -1.320 -1.136 -1.433 -1.021 -1.151 -1.318 -1.289 

Нігерія -4.244 0.506 7.427 2.478 1.083 3.391 16.840 36.529 36.518 27.643 29.154 13.868 14.459 12.554 20.353 20.148 1.279 -11.918 

Нідерланди 13.031 15.684 7.264 9.810 11.017 29.867 44.273 41.599 57.167 50.057 38.951 50.017 61.822 81.317 89.544 94.905 93.402 80.987 

Нікарагуа -0.687 -0.928 -0.936 -0.820 -0.784 -0.706 -0.687 -0.784 -0.842 -1.168 -1.508 -0.724 -0.780 -1.155 -1.113 -1.200 -0.838 -1.079 

Німеччина -15.924 -31.173 -34.216 -7.085 39.339 35.448 125.828 131.714 170.717 232.509 210.923 196.710 192.253 228.999 248.878 252.907 282.884 285.196 

Нова 

Зеландія -1.509 -2.879 -1.754 -0.431 -1.347 -2.013 -4.636 -8.012 -7.832 -9.163 -10.390 -2.756 -3.255 -4.651 -6.852 -5.726 -6.185 -5.249 

Норвегія -0.476 8.918 25.268 27.531 24.090 27.436 32.708 50.105 55.777 49.037 72.391 41.060 46.773 61.539 63.358 53.485 59.779 35.038 

Об’єднані 

Арабські 

Емірати 10.499 13.412 26.952 15.409 6.874 9.431 12.963 31.485 49.905 32.312 22.278 7.849 7.241 50.949 79.564 71.378 54.627 13.545 

Оман -3.130 -0.451 3.100 1.948 1.370 0.513 0.876 5.178 5.663 2.460 5.017 -0.503 5.036 8.946 7.800 5.116 4.699 -7.373 

Пакистан -1.704 -1.856 -0.215 0.325 2.833 4.070 1.811 -1.534 -4.990 -6.878 -13.874 -9.261 -3.946 0.214 -4.658 -2.496 -3.130 -2.627 

Палау - - -0.066 -0.047 -0.037 -0.030 -0.045 -0.037 -0.048 -0.033 -0.040 -0.014 -0.012 -0.018 -0.019 -0.021 -0.030 -0.001 

Панама -1.016 -1.159 -0.689 -0.170 -0.096 -0.580 -1.061 -1.064 -0.463 -1.537 -2.641 -0.212 -3.113 -4.523 -4.177 -4.401 -4.794 -3.377 

Папуа Нова 

Гвінея -0.121 0.034 0.263 0.179 0.005 0.097 0.015 0.679 -0.093 0.250 0.679 -1.233 -2.091 -3.040 -8.244 -4.895 -0.703 0.444 

Парагвай 0.132 0.139 -0.247 -0.032 0.620 0.017 -0.010 -0.067 0.168 0.780 0.184 0.482 -0.057 0.110 -0.501 0.478 -0.127 -0.515 

Перу -3.335 -1.377 -1.545 -1.204 -1.095 -0.927 0.059 1.159 2.910 1.521 -5.286 -0.614 -3.545 -3.179 -5.299 -8.637 -8.091 -8.431 

Південна 

Африка -2.368 -0.680 -0.172 0.333 1.044 -1.447 -6.332 -8.063 -12.170 -16.098 -15.896 -8.109 -5.633 -9.001 -19.696 -21.116 -19.055 -13.671 

Південний 

Судан - - - - - - - - - - - - - 3.158 -1.793 -0.181 0.290 -0.332 

Польща -6.901 -12.487 -10.343 -5.946 -5.544 -5.473 -13.830 -7.958 -13.873 -27.419 -35.811 -17.859 -25.875 -27.357 -18.605 -6.744 -11.125 -2.215 

Португалія -9.419 -11.303 -12.823 -12.695 -11.429 -11.848 -15.779 -19.532 -22.279 -23.420 -31.921 -25.467 -24.232 -14.711 -4.115 3.291 0.280 0.901 

Республіка 

Конго -0.241 -0.231 0.192 -0.133 -0.144 0.033 -0.493 0.027 0.219 -0.547 -0.066 -1.357 0.897 0.707 -0.329 -0.600 -1.281 -1.264 

Росія 0.219 24.616 46.839 33.935 29.116 35.410 59.514 84.388 92.316 71.346 103.936 50.385 67.451 97.274 71.282 34.141 59.461 65.800 

Руанда -0.083 -0.141 -0.094 -0.102 -0.136 -0.105 -0.044 -0.065 -0.139 -0.085 -0.242 -0.379 -0.414 -0.477 -0.821 -0.558 -0.909 -1.139 

Румунія -2.892 -1.446 -0.972 -1.285 -1.231 -2.703 -5.689 -8.633 -12.824 -23.715 -24.720 -8.099 -8.551 -9.183 -8.207 -2.043 -0.910 -1.950 

Самоа 0.002 -0.021 -0.004 -0.011 -0.023 -0.026 -0.031 -0.040 -0.045 -0.079 -0.035 -0.032 -0.044 -0.037 -0.066 -0.001 -0.062 -0.033 
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Продовження табл. Л.2 

Країна 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Саудівська 

Аравія -13.132 0.411 14.317 9.353 11.873 28.048 51.926 90.089 99.131 93.414 132.322 20.955 66.751 158.582 164.764 135.442 73.758 -41.479 

Свазіленд -0.093 -0.033 -0.046 0.009 0.033 0.089 0.071 -0.103 -0.197 -0.066 -0.231 -0.416 -0.388 -0.339 0.155 0.233 0.145 0.020 

Сейшели -0.106 -0.117 -0.043 -0.153 -0.101 -0.009 -0.060 -0.174 -0.134 -0.111 -0.184 -0.125 -0.186 -0.230 -0.226 -0.162 -0.300 -0.195 

Сенегал -0.339 -0.341 -0.328 -0.246 -0.323 -0.437 -0.552 -0.772 -0.724 -1.337 -1.908 -0.856 -0.568 -1.159 -1.538 -1.550 -1.373 -1.033 

Сент-

Вінсент і 

Гренадини -0.092 -0.068 -0.024 -0.037 -0.042 -0.079 -0.103 -0.102 -0.119 -0.192 -0.230 -0.197 -0.208 -0.199 -0.191 -0.223 -0.216 -0.188 

Сент-Кіттс 

і Невіс -0.046 -0.067 -0.066 -0.107 -0.125 -0.116 -0.068 -0.065 -0.086 -0.119 -0.197 -0.182 -0.144 -0.116 -0.072 -0.052 -0.065 -0.117 

Сент-Люсія -0.060 -0.111 -0.095 -0.108 -0.106 -0.148 -0.091 -0.129 -0.309 -0.345 -0.340 -0.137 -0.203 -0.243 -0.177 -0.150 -0.094 -0.106 

Сербія -0.469 -0.455 -0.178 0.253 -0.636 -1.527 -3.262 -2.202 -2.960 -6.958 -10.349 -2.660 -2.486 -3.995 -4.674 -2.778 -2.632 -1.765 

Сирія 0.130 0.303 1.036 0.830 1.120 -1.663 -0.781 -0.648 0.480 -0.095 -0.673 -1.584 -1.707 - - - - - 

Сьєрра-

Леоне -0.033 -0.099 -0.112 -0.098 -0.073 -0.083 -0.099 -0.105 -0.095 -0.160 -0.225 -0.327 -0.585 -1.914 -1.210 -0.859 -0.911 -0.574 

Сингапур 18.445 14.487 10.158 12.060 12.257 21.899 20.506 27.868 36.885 46.749 27.742 32.360 55.943 60.561 49.774 54.084 53.176 57.561 

Словацька 

Республіка -2.185 -0.932 -0.639 -1.709 -1.892 -1.668 -2.526 -3.579 -4.039 -3.707 -6.178 -3.074 -4.224 -4.866 0.880 1.921 0.133 -0.996 

Словенія -0.148 -0.735 -0.564 0.008 0.206 -0.240 -0.927 -0.653 -0.725 -1.989 -2.969 -0.282 -0.057 0.094 1.195 2.686 3.464 3.118 

Соломонові 

Острови -0.006 0.014 -0.031 -0.026 -0.015 0.021 0.061 -0.029 -0.042 -0.080 -0.111 -0.131 -0.224 -0.077 0.018 -0.038 -0.050 -0.030 

Сполучені 

Штати 

Америки -215.066 -295.526 -410.757 -395.320 -458.083 -521.348 -633.770 -745.434 -806.726 -718.645 -690.790 -384.024 -441.961 -460.355 -449.669 -376.761 -389.525 -484.077 

Судан -1.428 -0.767 0.007 -0.700 -0.791 -0.885 -1.035 -2.663 -3.168 -2.749 -0.856 -5.118 -1.348 -0.288 -5.839 -5.667 -4.999 -6.457 

Суринам -0.123 0.008 -0.019 -0.084 -0.131 -0.161 -0.137 -0.144 0.221 0.325 0.325 0.111 0.568 0.251 0.162 -0.196 -0.415 -0.808 

Таджикис-

тан -0.097 -0.010 -0.016 -0.052 -0.043 -0.020 -0.060 -0.037 -0.079 -0.319 -0.393 -0.295 -0.062 -0.315 -0.187 -0.244 -0.892 -0.795 

Таїланд 14.242 12.428 9.313 5.101 4.654 4.772 2.759 -7.642 2.315 15.584 0.931 20.666 10.023 8.902 -1.499 -5.169 15.418 34.823 

Тайвань 3.436 7.993 8.899 18.936 26.357 30.504 19.728 17.578 26.300 35.154 27.505 42.923 39.872 39.927 49.015 55.309 65.417 76.165 

Танзанія -0.704 -0.777 -0.472 -0.415 -0.174 -0.160 -0.500 -0.938 -1.374 -1.843 -2.138 -2.179 -2.385 -3.633 -4.542 -4.691 -4.583 -3.886 

Тімор-

Лешті - - -0.015 -0.032 -0.042 -0.044 0.066 0.262 0.544 1.167 2.042 1.284 1.678 2.352 2.736 2.391 1.096 0.431 

Того -0.140 -0.127 -0.140 -0.169 -0.140 -0.162 -0.207 -0.204 -0.176 -0.216 -0.223 -0.177 -0.200 -0.302 -0.294 -0.567 -0.592 -0.523 

  

Продовження дод. Л 

5
15

 
 



516 

 

Продовження табл. Л.2 

Країна 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Тринідад і 

Тобаго -0.644 0.031 0.544 0.445 0.077 0.986 1.648 3.593 7.271 5.167 8.499 1.634 4.172 2.899 0.824 1.920 1.266 -1.329 

Тувалу - - - -0.008 0.001 -0.007 -0.006 -0.003 0.007 -0.004 0.002 - -0.013 -0.024 -0.010 -0.009 -0.010 -0.009 

Туніс -0.675 -0.448 -0.821 -1.021 -0.747 -0.735 -0.761 -0.299 -0.619 -0.917 -1.711 -1.235 -2.105 -3.385 -3.722 -3.879 -4.341 -3.875 

Туркменіс-

тан -0.935 -0.571 0.412 0.115 0.583 0.304 0.082 0.875 3.351 4.037 3.560 -2.981 -2.349 0.582 0.015 -2.983 -3.092 -4.523 

Турція 2.000 -0.925 -9.920 3.760 -0.626 -7.554 -14.198 -20.980 -31.168 -36.949 -39.425 -11.358 -44.616 -74.402 -47.961 -63.608 -43.552 -32.192 

Уганда -0.364 -0.293 -0.359 -0.288 -0.165 -0.051 -0.014 0.039 -0.316 -0.563 -1.234 -1.058 -1.624 -2.104 -1.666 -1.804 -2.625 -2.193 

Угорщина -3.400 -3.762 -4.010 -3.204 -4.642 -6.702 -8.589 -7.895 -8.073 -9.895 -11.214 -1.051 0.363 1.049 2.252 5.361 3.130 6.141 

Узбекистан -0.102 -0.163 0.245 -0.114 0.116 0.587 0.860 1.100 1.563 1.634 2.485 0.735 2.397 2.612 0.921 1.631 0.454 -0.007 

Україна -1.296 1.658 1.481 1.402 3.173 2.891 6.909 2.531 -1.617 -5.272 -12.763 -1.732 -3.018 -10.245 -14.315 -16.518 -5.332 -0.260 

Уругвай -0.476 -0.255 -0.566 -0.498 0.382 -0.087 0.003 0.042 -0.392 -0.220 -1.730 -0.384 -0.733 -1.315 -2.593 -2.825 -2.494 -2.120 

Фіджі -0.007 -0.050 -0.093 -0.111 -0.020 -0.139 -0.369 -0.222 -0.463 -0.343 -0.562 -0.119 -0.128 -0.184 -0.053 -0.413 -0.326 -0.257 

Філіппіни 1.546 -2.875 -2.228 -1.750 -0.282 0.285 1.625 1.987 6.964 8.072 0.145 8.444 7.180 5.646 6.949 11.384 10.758 8.396 

Фінляндія 6.763 6.971 9.499 10.421 11.476 7.945 11.734 6.571 8.197 9.814 6.403 4.825 3.086 -4.873 -4.967 -4.469 -2.566 0.272 

Франція 55.511 63.144 36.079 39.381 31.739 29.016 23.940 10.524 10.468 2.477 -27.628 -22.466 -22.171 -28.336 -32.031 -22.644 -26.237 -3.041 

Хорватія -1.463 -1.489 -0.480 -0.678 -1.900 -2.048 -1.685 -2.355 -3.283 -4.298 -6.219 -3.202 -0.666 -0.501 -0.078 0.453 0.380 2.143 

Центральна 

Африкансь-

ка 

Республіка -0.063 -0.018 -0.013 -0.017 -0.016 -0.025 -0.022 -0.088 -0.044 -0.106 -0.197 -0.179 -0.202 -0.166 -0.100 -0.046 -0.095 -0.205 

Чад -0.154 -0.169 -0.214 -0.576 -1.898 -1.359 -0.758 0.070 0.341 0.708 0.387 -0.850 -0.956 -0.686 -1.076 -1.192 -1.242 -1.392 

Чеська 

Республіка -1.282 -1.472 -2.737 -3.323 -4.210 -5.674 -5.084 -1.303 -3.358 -8.170 -4.429 -4.868 -7.598 -4.797 -3.239 -1.106 0.366 1.648 

Чілі -3.919 0.100 -0.898 -1.100 -0.580 -0.829 2.597 1.892 7.116 7.079 -5.799 3.519 3.770 -3.089 -9.377 -10.311 -3.317 -4.765 

Чорногорія - - - -0.157 -0.146 -0.115 -0.149 -0.376 -0.846 -1.451 -2.259 -1.156 -0.942 -0.798 -0.755 -0.646 -0.699 -0.535 

Швейцарія 25.173 29.100 33.647 23.883 27.047 46.648 59.953 57.228 64.188 51.424 16.428 43.373 86.235 53.340 68.621 76.359 61.904 75.822 

Швеція 9.712 10.658 10.294 11.378 11.832 21.839 24.047 25.144 34.682 43.233 43.938 25.425 29.358 34.373 31.956 34.864 30.580 29.188 

Шрі Ланка -0.353 -0.672 -1.066 -0.179 -0.236 -0.074 -0.648 -0.605 -1.500 -1.400 -3.885 -0.214 -1.075 -4.615 -3.981 -2.541 -2.018 -1.681 

Ямайка -0.261 -0.293 -0.359 -0.643 -1.033 -0.700 -0.642 -1.073 -1.200 -1.975 -2.432 -1.333 -1.052 -1.740 -1.584 -1.252 -0.980 -0.598 

Японія 115.093 114.244 130.651 86.186 109.125 139.414 182.049 170.135 174.536 212.138 142.599 145.250 220.986 129.834 59.703 40.704 24.404 137.467 

Джерело: складено автором за даними [405]  

 

Продовження дод. Л 
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ДОДАТОК М 

 

Таблиця М.1 

Результати оцінювання впливу чинників на рахунок поточних операцій в 

Україні 
Dependent Variable: CA_GDP_PERCENT  

Method: Markov Switching Regression (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 01/30/18   Time: 14:09   

Sample (adjusted): 2002Q2 2015Q4  

Included observations: 55 after adjustments  

Number of states: 2   

Initial probabilities obtained from ergodic solution 

Standard errors & covariance computed using observed Hessian 

Random search: 25 starting values with 10 iterations using 1 standard 

        deviation (rng=kn, seed=46735250)  

Convergence achieved after 40 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     Regime 1 
     
     C 18.45354 6.578629 2.805074 0.0050 

REER -0.200564 0.066045 -3.036777 0.0024 

GFCF(-1) 0.181520 0.074798 2.426805 0.0152 

D(FIN_DEV) 96.67253 12.93940 7.471176 0.0033 

CA_GDP_PERCENT(-1) 0.738435 0.182976 4.035696 0.0001 

D(TOT) 21.24336 12.06057 1.761389 0.0782 
     
     Regime 2 
     
     C 20.98153 4.620003 4.541453 0.0000 

REER -0.187707 0.044968 -4.174239 0.0000 

GFCF(-1) -0.039680 0.023583 -1.682571 0.0925 

D(FIN_DEV) -13.14331 19.42029 -0.676782 0.4985 

CA_GDP_PERCENT(-1) 0.224507 0.069534 3.228712 0.0012 

D(TOT) -12.89360 0.580540 -22.20967 0.0209 
     
     Common 
     
     LOG(SIGMA) 0.055995 0.138786 0.403463 0.6866 
     
     Transition Matrix Parameters 
     
     P11-C 0.109474 0.877794 0.124715 0.9007 

P21-C -1.727601 0.748482 -2.308139 0.0210 
     
     Mean dependent var -1.199792     S.D. dependent var 6.710891 

S.E. of regression 2.556619     Sum squared resid 215.6979 

Durbin-Watson stat 1.930981     Log likelihood -88.42994 

Akaike info criterion 4.392914     Schwarz criterion 5.055631 

Hannan-Quinn criter. 4.643356    
     
     

Джерело: розраховано автором 
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Рис.М.1. Графік фактичних, теоретичних значень залежної змінної та залишків 

моделі впливу чинників на рахунок поточних операцій в Україні  

Джерело: розраховано автором 
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ДОДАТОК Н 

Таблиця Н.1 

Результати оцінювання впливу потоків фінансового капіталу на волатильність 

ВВП 
Dependent Variable: CRISIS   

Method: ML - Binary Logit    

Date: 02/12/18   Time: 13:33   

Sample (adjusted): 2002Q1 2013Q2  

Included observations: 46 after adjustments  

Convergence achieved after 8 iterations  

QML (Huber-White) standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C -6.933354 3.644794 -1.902262 0.0571 

BANK_LOANS -0.008404 0.003333 -2.521426 0.0117 

FDI -0.001119 0.002510 -0.445916 0.6557 

EQUITY -0.001170 0.002942 -0.397692 0.6909 
     
     McFadden R-squared 0.779139     Mean dependent var 0.108696 

S.D. dependent var 0.314696     S.E. of regression 0.163877 

Akaike info criterion 0.325768     Sum squared resid 1.127933 

Schwarz criterion 0.484780     Log likelihood -3.492667 

Hannan-Quinn criter. 0.385335     Deviance 6.985335 

Restr. deviance 31.62772     Restr. log likelihood -15.81386 

LR statistic 24.64239     Avg. log likelihood -0.075928 

Prob(LR statistic) 0.000018    
     
     Obs with Dep=0 41      Total obs 46 

Obs with Dep=1 5    
     
     

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Н.2 

Результати перевірки адекватності моделі впливу потоків фінансового 

капіталу на волатильність ВВП 
Goodness-of-Fit Evaluation for Binary Specification    
Andrews and Hosmer-Lemeshow 
Tests      

Equation: LAST       

Date: 02/12/18   Time: 14:31      

Grouping based upon predicted risk (randomize ties)    
         
              Quantile of Risk Dep=0 Dep=1 Total H-L 

 Low High Actual Expect Actual Expect Obs Value 
         
         1 2.E-19 4.E-18 4 4.00000 0 4.3E-18 4 4.3E-18 

2 4.E-17 2.E-11 5 5.00000 0 2.4E-11 5 2.4E-11 

3 1.E-08 2.E-05 4 3.99997 0 2.8E-05 4 2.8E-05 

4 2.E-05 0.0001 5 4.99965 0 0.00035 5 0.00035 

5 0.0002 0.0003 5 4.99906 0 0.00094 5 0.00094 

6 0.0003 0.0006 4 3.99796 0 0.00204 4 0.00204 

7 0.0008 0.0019 5 4.99421 0 0.00579 5 0.00580 

8 0.0038 0.0410 4 3.94230 0 0.05770 4 0.05855 

9 0.0501 0.2731 4 4.35377 1 0.64623 5 0.22242 

10 0.5255 0.9999 1 0.71307 4 4.28693 5 0.13466 

  Total 41 41.0000 5 5.00000 46 0.42478 

H-L Statistic 0.4248  Prob. Chi-Sq(8) 0.9999  

Andrews Statistic 25.7638  Prob. Chi-Sq(10) 0.0041  

Джерело: розраховано автором  
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Таблиця Н.3 

Результати розрахунку прогнозної якості моделі  
 

Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification 

Equation: LAST     

Date: 02/12/18   Time: 14:32    

Success cutoff: C = 0.5    
       
                   Estimated Equation            Constant Probability 

 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 
       
       P(Dep=1)<=C 40 1 41 41 5 46 

P(Dep=1)>C 1 4 5 0 0 0 

Total 41 5 46 41 5 46 

Correct 40 4 44 41 0 41 

% Correct 97.56 80.00 95.65 100.00 0.00 89.13 

% Incorrect 2.44 20.00 4.35 0.00 100.00 10.87 

Total Gain* -2.44 80.00 6.52    

Percent Gain** NA 80.00 60.00    
       
                   Estimated Equation            Constant Probability 

 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 
       
       E(# of Dep=0) 39.92 1.08 41.00 36.54 4.46 41.00 

E(# of Dep=1) 1.08 3.92 5.00 4.46 0.54 5.00 

Total 41.00 5.00 46.00 41.00 5.00 46.00 

Correct 39.92 3.92 43.83 36.54 0.54 37.09 

% Correct 97.36 78.31 95.29 89.13 10.87 80.62 

% Incorrect 2.64 21.69 4.71 10.87 89.13 19.38 

Total Gain* 8.22 67.44 14.66    

Percent Gain** 75.67 75.67 75.67    
       
       *Change in "% 

Correct" from 
default 

(constant 
probability) 

specification       
**Percent of 

incorrect 
(default) 

prediction 
corrected by 

equation       

Джерело: розраховано автором 
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ДОДАТОК О 
 

Таблиця О.1 

Результати оцінювання моделі впливу збурень з боку системно значимих економік світу (країни груп АЕ та ЕDA) на 

динаміку основних макроекономічних показників України 
 Vector Autoregression Estimates         

 Date: 10/01/18   Time: 12:09         

 Sample (adjusted): 2001Q4 2015Q4         

 Included observations: 67 after adjustments        

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]        
           
           
 D_GDP D_CPI D_IND_PROD D_REER D_DEBT GDP_REAL_AE CPI_AE GDP_REAL_EDA CPI_EDA OIL_PRICE 
           
           

D_GDP (-1) -0.178457  0.227878  0.318782  1.757930  0.246335 -0.384240 -1.236947 -28.41819 -2.895268 -0.926228 

  (0.28165)  (0.31273)  (0.71211)  (0.72788)  (0.79434)  (8.62556)  (8.49469)  (13.5361)  (7.04277)  (2.08677) 

 [-0.63362] [ 0.72867] [ 0.44766] [ 2.41513] [ 0.31011] [-0.04455] [-0.14561] [-2.09943] [-0.41110] [-0.44386] 

           

D_GDP (-2) -0.352746 -0.040918 -0.530057  0.713835 -0.347837  0.760128  1.174596 -5.939872  9.409452 -2.468310 

  (0.30016)  (0.33329)  (0.75893)  (0.77573)  (0.84656)  (9.19262)  (9.05314)  (14.4260)  (7.50577)  (2.22395) 

 [-1.17518] [-0.12277] [-0.69843] [ 0.92021] [-0.41088] [ 0.08269] [ 0.12974] [-0.41175] [ 1.25363] [-1.10987] 

           

D_CPI (-1)  0.628527  0.087674  1.569104  2.584582 -0.038549  4.330267  15.68808  11.45326  17.04619  4.006648 

  (0.25105)  (0.27876)  (0.63475)  (0.64881)  (0.70804)  (7.68850)  (7.57184)  (12.0656)  (6.27766)  (1.86007) 

 [ 2.50359] [ 0.31452] [ 2.47200] [ 3.98360] [-0.05444] [ 0.56321] [ 2.07190] [ 0.94925] [ 2.71537] [ 2.15404] 

           

D_CPI (-2) -1.038256 -0.048399 -2.844946  3.015795 -0.218608 -23.09492 -2.911339  0.510306 -5.107964 -6.131810 

  (0.34566)  (0.38381)  (0.87397)  (0.89332)  (0.97488)  (10.5860)  (10.4254)  (16.6127)  (8.64349)  (2.56106) 

 [-3.00366] [-0.12610] [-3.25521] [ 3.37595] [-0.22424] [-2.18164] [-0.27925] [ 0.03072] [-0.59096] [-2.39425] 

           

D_IND_PROD (-1)  0.198575 -0.236546 -0.008189  0.434961 -1.697326  6.395164 -0.350105  22.80870 -3.085998  1.106447 

  (0.17301)  (0.19210)  (0.43743)  (0.44712)  (0.48794)  (5.29844)  (5.21805)  (8.31488)  (4.32618)  (1.28184) 

 [ 1.14777] [-1.23136] [-0.01872] [ 0.97281] [-3.47856] [ 1.20699] [-0.06709] [ 2.74312] [-0.71333] [ 0.86317] 

           

D_IND_PROD (-2) -0.076919 -0.007621 -0.279049 -0.107471  0.140811  0.131333  2.701737  19.38577 -3.147335  0.024764 

  (0.19831)  (0.22020)  (0.50141)  (0.51251)  (0.55930)  (6.07338)  (5.98123)  (9.53099)  (4.95891)  (1.46932) 

 [-0.38787] [-0.03461] [-0.55653] [-0.20969] [ 0.25176] [ 0.02162] [ 0.45170] [ 2.03397] [-0.63468] [ 0.01685] 
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Продовження табл. О.1 

D_REER (-1)  0.079678 -0.029327  0.251775 -0.987312  0.196208  1.774163  0.383152  1.035191 -0.224922  0.508053 

  (0.06237)  (0.06925)  (0.15769)  (0.16118)  (0.17590)  (1.91004)  (1.88106)  (2.99744)  (1.55955)  (0.46209) 

 [ 1.27755] [-0.42349] [ 1.59664] [-6.12545] [ 1.11547] [ 0.92886] [ 0.20369] [ 0.34536] [-0.14422] [ 1.09946] 

           

D_REER (-2) -0.016889 -0.006215  0.111154 -0.397756  0.369987  0.876116 -1.092724  2.051067  3.059574  0.147626 

  (0.05355)  (0.05946)  (0.13541)  (0.13840)  (0.15104)  (1.64013)  (1.61524)  (2.57386)  (1.33916)  (0.39679) 

 [-0.31536] [-0.10451] [ 0.82090] [-2.87387] [ 2.44958] [ 0.53418] [-0.67651] [ 0.79688] [ 2.28469] [ 0.37205] 

           

D_DEBT (-1) -0.101344 -0.006666 -0.297176 -0.045084 -0.098919 -1.904216 -0.457018  3.732728 -1.230534 -0.592685 

  (0.06192)  (0.06875)  (0.15655)  (0.16002)  (0.17463)  (1.89624)  (1.86747)  (2.97579)  (1.54828)  (0.45876) 

 [-1.63675] [-0.09696] [-1.89827] [-0.28174] [-0.56646] [-1.00420] [-0.24473] [ 1.25437] [-0.79477] [-1.29194] 

           

D_DEBT (-2) -0.057420 -0.004349  0.000649 -0.121551 -0.193704 -2.360750 -3.030838  2.115171  1.015314 -0.121450 

  (0.04346)  (0.04825)  (0.10987)  (0.11231)  (0.12256)  (1.33087)  (1.31068)  (2.08854)  (1.08666)  (0.32198) 

 [-1.32131] [-0.09013] [ 0.00590] [-1.08230] [-1.58046] [-1.77384] [-2.31242] [ 1.01275] [ 0.93435] [-0.37720] 

           

GDP_REAL_AE (-1) -0.006223 -0.007617 -0.010605  0.083431 -0.033669  0.915660 -0.087754 -0.181634 -0.126095 -0.042091 

  (0.00602)  (0.00669)  (0.01523)  (0.01556)  (0.01698)  (0.18442)  (0.18162)  (0.28941)  (0.15058)  (0.04462) 

 [-1.03341] [-1.13926] [-0.69652] [ 5.36104] [-1.98250] [ 4.96513] [-0.48317] [-0.62760] [-0.83741] [-0.94340] 

           

GDP_REAL_AE (-2)  0.005191  0.004041  0.002598 -0.047895  0.017299 -0.368043  0.118509  0.096447  0.159665  0.036019 

  (0.00505)  (0.00561)  (0.01277)  (0.01305)  (0.01424)  (0.15467)  (0.15232)  (0.24273)  (0.12629)  (0.03742) 

 [ 1.02788] [ 0.72066] [ 0.20342] [-3.66950] [ 1.21452] [-2.37953] [ 0.77800] [ 0.39735] [ 1.26429] [ 0.96259] 

           

CPI_AE(-1)  0.004605 -0.002180 -0.009403 -0.018783 -0.042972  0.288272  0.533391  0.583282  0.017129 -0.085577 

  (0.01010)  (0.01122)  (0.02554)  (0.02611)  (0.02849)  (0.30942)  (0.30472)  (0.48557)  (0.25264)  (0.07486) 

 [ 0.45579] [-0.19430] [-0.36809] [-0.71935] [-1.50807] [ 0.93166] [ 1.75042] [ 1.20123] [ 0.06780] [-1.14322] 

           

CPI_AE(-2) -0.000789  0.001086 -0.000589  0.022584  0.056818 -0.127410  0.069468 -0.399632 -0.598975  0.031517 

  (0.00973)  (0.01080)  (0.02460)  (0.02515)  (0.02744)  (0.29799)  (0.29347)  (0.46764)  (0.24331)  (0.07209) 

 [-0.08108] [ 0.10051] [-0.02395] [ 0.89811] [ 2.07045] [-0.42756] [ 0.23671] [-0.85457] [-2.46178] [ 0.43718] 

           

GDP_REAL_EDA(-1)  0.001471 -0.003791 -0.006793 -0.040035  0.020047 -0.176379 -0.005279  0.409266  0.111045 -0.031028 

  (0.00472)  (0.00524)  (0.01194)  (0.01220)  (0.01332)  (0.14460)  (0.14241)  (0.22693)  (0.11807)  (0.03498) 

 [ 0.31155] [-0.72301] [-0.56902] [-3.28081] [ 1.50538] [-1.21974] [-0.03707] [ 1.80351] [ 0.94051] [-0.88691] 

           

GDP_REAL_EDA(-2)  0.006333  0.011317  0.022825 -0.005404  0.011266  0.267111  0.027348  0.277584  0.177691  0.057959 

  (0.00485)  (0.00538)  (0.01226)  (0.01253)  (0.01368)  (0.14853)  (0.14627)  (0.23308)  (0.12127)  (0.03593) 

 [ 1.30581] [ 2.10152] [ 1.86144] [-0.43118] [ 0.82369] [ 1.79842] [ 0.18697] [ 1.19092] [ 1.46524] [ 1.61299] 
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CPI_EDA(-1)  0.003059  0.008171  0.007930 -0.043896  0.043762  0.047521  0.127165 -0.297315  0.584204  0.049306 

  (0.00557)  (0.00619)  (0.01410)  (0.01441)  (0.01572)  (0.17073)  (0.16814)  (0.26793)  (0.13940)  (0.04130) 

 [ 0.54866] [ 1.32002] [ 0.56260] [-3.04676] [ 2.78334] [ 0.27834] [ 0.75630] [-1.10968] [ 4.19083] [ 1.19372] 

           

CPI_EDA(-2) -0.008474 -0.004994 -0.007416  0.015959 -0.037345 -0.224107 -0.157218 -0.354132 -0.106553 -0.020686 

  (0.00511)  (0.00567)  (0.01291)  (0.01320)  (0.01440)  (0.15638)  (0.15401)  (0.24541)  (0.12769)  (0.03783) 

 [-1.65959] [-0.88071] [-0.57443] [ 1.20936] [-2.59315] [-1.43307] [-1.02082] [-1.44300] [-0.83449] [-0.54675] 

           

OIL_PRICE (-1)  0.055086  0.028001  0.034172 -0.324491  0.163505 -0.237354  1.877275 -4.547492  4.366353  1.155960 

  (0.06100)  (0.06773)  (0.15423)  (0.15764)  (0.17203)  (1.86807)  (1.83973)  (2.93158)  (1.52528)  (0.45194) 

 [ 0.90308] [ 0.41343] [ 0.22157] [-2.05843] [ 0.95043] [-0.12706] [ 1.02041] [-1.55121] [ 2.86266] [ 2.55778] 

           

OIL_PRICE (-2) -0.052126 -0.054897 -0.076481  0.403143 -0.171317 -0.672980 -1.642683  4.589521 -2.072760 -0.348571 

  (0.06188)  (0.06871)  (0.15645)  (0.15991)  (0.17451)  (1.89502)  (1.86627)  (2.97387)  (1.54729)  (0.45846) 

 [-0.84240] [-0.79901] [-0.48885] [ 2.52099] [-0.98168] [-0.35513] [-0.88019] [ 1.54328] [-1.33961] [-0.76031] 

           

C -0.037253  0.063423  0.118260  0.014748 -0.210136  4.977264 -0.512304  5.035934 -9.161968  0.698580 

  (0.07183)  (0.07976)  (0.18162)  (0.18564)  (0.20259)  (2.19985)  (2.16647)  (3.45224)  (1.79618)  (0.53221) 

 [-0.51861] [ 0.79519] [ 0.65115] [ 0.07945] [-1.03726] [ 2.26254] [-0.23647] [ 1.45874] [-5.10081] [ 1.31261] 
           
           

 R-squared  0.872002  0.759656  0.775119  0.896849  0.914835  0.981597  0.915855  0.924117  0.975037  0.948664 

 Adj. R-squared  0.712004  0.459225  0.494017  0.767910  0.808378  0.958594  0.810674  0.829264  0.943833  0.884495 

 Sum sq. resids  0.003203  0.003948  0.020473  0.021389  0.025473  3.003669  2.913214  7.397196  2.002461  0.175803 

 S.E. equation  0.014148  0.015709  0.035771  0.036563  0.039901  0.433277  0.426704  0.679945  0.353771  0.104822 

 F-statistic  5.450092  2.528556  2.757435  6.955626  8.593495  42.67229  8.707397  9.742576  31.24712  14.78370 

 Log likelihood  120.5619  116.6886  86.24148  85.43117  82.19846 -6.045683 -5.479998 -22.71911  1.455282  46.46153 

 Akaike AIC -5.381724 -5.172356 -3.526566 -3.482766 -3.308025  1.461929  1.431351  2.363195  1.056471 -1.376299 

 Schwarz SC -4.467419 -4.258052 -2.612262 -2.568461 -2.393720  2.376234  2.345656  3.277500  1.970776 -0.461994 

 Mean dependent  0.003661  0.023493 -0.000911  0.001441  0.050418  1.297366  1.980585  8.556947  4.925958  4.380581 

 S.D. dependent  0.026363  0.021362  0.050288  0.075895  0.091151  2.129296  0.980665  1.645549  1.492727  0.308427 
           
           

 Determinant resid covariance (dof adj.)  7.04E-24         

 Determinant resid covariance  1.61E-27         

 Log likelihood  616.3260         

 Akaike information criterion -21.96357         

 Schwarz criterion -12.82052         
           
           

Джерело: розроблено автором  
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Продовження дод. О 
 

Таблиця О.2 

Результати оцінювання моделі впливу збурень з боку системно значимих економік світу (країни зони євро та Китай) на 

динаміку основних макроекономічних показників України 
 Vector Autoregression Estimates          

 Date: 11/01/18   Time: 22:06          

 Sample (adjusted): 2001Q4 2015Q4          

 Included observations: 67 after adjustments         

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]         
            

            

 D_GDP D_CPI D_IND_PROD D_REER D_DEBT D(TOT) 
D_IND_PROD_EUR

O 
D_IND_PROD_CHI

NA CPI_CHINA CPI_EURO OIL_PRICE 
            

            
D_GDP (-1) -0.049541  0.342150  0.177944  0.309238  0.418603  0.045060  0.015261  4.064097  4.713316  1.451481 -1.722428 

  (0.31800)  (0.42676)  (0.81343)  (1.62912)  (1.22001)  (0.72049)  (0.17648)  (3.07578)  (20.2013)  (7.73277)  (2.37940) 

 [-0.15579] [ 0.80173] [ 0.21876] [ 0.18982] [ 0.34311] [ 0.06254] [ 0.08647] [ 1.32132] [ 0.23332] [ 0.18771] [-0.72389] 
            

D_GDP (-2) -0.559256 -0.040626 -0.963372 -0.225702  0.521978  0.745458 -0.353850  3.012538 -7.253751 -7.661559 -3.778492 

  (0.31005)  (0.41609)  (0.79309)  (1.58837)  (1.18950)  (0.70247)  (0.17206)  (2.99886)  (19.6960)  (7.53938)  (2.31989) 

 [-1.80377] [-0.09764] [-1.21471] [-0.14210] [ 0.43882] [ 1.06120] [-2.05650] [ 1.00456] [-0.36828] [-1.01621] [-1.62874] 

            

D_CPI (-1)  0.858601  0.230121  1.982125  2.137362  0.626399  0.453813  0.305560  5.213260  35.55480  15.33588  5.805844 

  (0.27478)  (0.36876)  (0.70286)  (1.40768)  (1.05418)  (0.62256)  (0.15249)  (2.65771)  (17.4554)  (6.68170)  (2.05598) 

 [ 3.12472] [ 0.62405] [ 2.82007] [ 1.51836] [ 0.59420] [ 0.72895] [ 2.00380] [ 1.96156] [ 2.03689] [ 2.29521] [ 2.82388] 

            

D_CPI (-2) -1.052062  0.143087 -2.847580  0.130439  1.090028 -0.099879 -0.514741 -4.832979 -37.14311 -8.615111 -8.028356 

  (0.26686)  (0.35813)  (0.68260)  (1.36710)  (1.02380)  (0.60461)  (0.14809)  (2.58110)  (16.9522)  (6.48909)  (1.99671) 

 [-3.94242] [ 0.39954] [-4.17165] [ 0.09541] [ 1.06469] [-0.16520] [-3.47575] [-1.87245] [-2.19104] [-1.32763] [-4.02078] 
            

D_IND_PROD (-1)  0.139988 -0.251963 -0.001049  0.809894 -1.657434  0.114989  0.253462 -3.215557  2.086295  2.664361  0.995848 

  (0.15150)  (0.20332)  (0.38754)  (0.77615)  (0.58124)  (0.34326)  (0.08408)  (1.46538)  (9.62437)  (3.68408)  (1.13360) 

 [ 0.92399] [-1.23924] [-0.00271] [ 1.04348] [-2.85153] [ 0.33499] [ 3.01459] [-2.19435] [ 0.21677] [ 0.72321] [ 0.87848] 
            

D_IND_PROD(-2)  0.106395  0.067339  0.266299 -0.484527  0.587548  0.235000 -0.055541 -0.845217  10.92887  3.805418  1.415113 

  (0.21091)  (0.28304)  (0.53949)  (1.08047)  (0.80915)  (0.47785)  (0.11705)  (2.03994)  (13.3980)  (5.12858)  (1.57808) 

 [ 0.50446] [ 0.23791] [ 0.49362] [-0.44844] [ 0.72613] [ 0.49179] [-0.47453] [-0.41433] [ 0.81571] [ 0.74200] [ 0.89673] 
 

D_REER (-1)  0.112968 -0.091948  0.224366 -0.593095  0.035515  0.139917  0.030906  0.738992  2.691222  0.329172  0.826049 

  (0.06619)  (0.08882)  (0.16930)  (0.33907)  (0.25392)  (0.14995)  (0.03673)  (0.64016)  (4.20445)  (1.60941)  (0.49522) 

 [ 1.70685] [-1.03520] [ 1.32527] [-1.74921] [ 0.13987] [ 0.93307] [ 0.84143] [ 1.15439] [ 0.64009] [ 0.20453] [ 1.66804]  
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D_REER (-2)  0.022520 -0.042379  0.148203 -0.181254  0.273941  0.208237  0.025385  0.311496  5.552028 -0.984283  0.325745 

  (0.05113)  (0.06862)  (0.13079)  (0.26194)  (0.19616)  (0.11585)  (0.02838)  (0.49455)  (3.24812)  (1.24334)  (0.38258) 

 [ 0.44043] [-0.61761] [ 1.13314] [-0.69196] [ 1.39649] [ 1.79754] [ 0.89461] [ 0.62986] [ 1.70930] [-0.79165] [ 0.85145] 
            

D_DEBT (-1) -0.087733  0.020240 -0.214333 -0.464265  0.090611 -0.024001 -0.060146 -0.999041  0.934236 -0.987666 -0.548136 

  (0.06569)  (0.08816)  (0.16803)  (0.33652)  (0.25201)  (0.14883)  (0.03645)  (0.63535)  (4.17290)  (1.59733)  (0.49150) 

 [-1.33559] [ 0.22960] [-1.27558] [-1.37960] [ 0.35955] [-0.16127] [-1.64990] [-1.57242] [ 0.22388] [-0.61832] [-1.11522] 

            

D_DEBT (-2)  0.010371  0.040582  0.057720 -0.219433 -0.222106  0.046232 -0.006022  0.195247  8.907523 -1.169175  0.350228 

  (0.06271)  (0.08415)  (0.16040)  (0.32125)  (0.24058)  (0.14207)  (0.03480)  (0.60652)  (3.98351)  (1.52483)  (0.46920) 

 [ 0.16538] [ 0.48224] [ 0.35985] [-0.68307] [-0.92323] [ 0.32541] [-0.17305] [ 0.32192] [ 2.23610] [-0.76676] [ 0.74644] 

            

D(TOT_ (-1)) -0.032710  0.059093 -0.150429 -0.868233  0.412020 -0.191396 -0.044178  0.906583  2.589805  1.383228 -0.213908 

  (0.10152)  (0.13624)  (0.25968)  (0.52008)  (0.38948)  (0.23001)  (0.05634)  (0.98192)  (6.44910)  (2.46863)  (0.75960) 

 [-0.32220] [ 0.43374] [-0.57928] [-1.66941] [ 1.05787] [-0.83212] [-0.78414] [ 0.92328] [ 0.40158] [ 0.56032] [-0.28160] 
            

D(TOT_ (-2)) -0.062646 -0.088927 -0.324824 -0.164742  0.319376 -0.237888 -0.071663  1.267422  2.062990  0.734507  0.023077 

  (0.10959)  (0.14708)  (0.28034)  (0.56145)  (0.42046)  (0.24831)  (0.06082)  (1.06003)  (6.96210)  (2.66500)  (0.82003) 

 [-0.57162] [-0.60462] [-1.15869] [-0.29342] [ 0.75959] [-0.95804] [-1.17827] [ 1.19565] [ 0.29632] [ 0.27561] [ 0.02814] 

            
D_IND_PROD_EU

RO (-1) -0.032457 -0.132624  0.049912  1.687618  0.012869 -0.384236 -0.014326 -2.108025  5.443650  4.678791  1.788293 

  (0.48601)  (0.65224)  (1.24320)  (2.48984)  (1.86459)  (1.10115)  (0.26972)  (4.70084)  (30.8744)  (11.8183)  (3.63653) 

 [-0.06678] [-0.20334] [ 0.04015] [ 0.67780] [ 0.00690] [-0.34894] [-0.05311] [-0.44844] [ 0.17632] [ 0.39589] [ 0.49176] 
            

D_IND_PROD_EU
RO (-2)  0.323814  0.113329 -0.329713  0.799777 -2.049807  0.033088  0.335373 -3.907985  15.70181 -2.095766 -1.687394 

  (0.36438)  (0.48900)  (0.93206)  (1.86671)  (1.39794)  (0.82556)  (0.20222)  (3.52436)  (23.1475)  (8.86053)  (2.72642) 

 [ 0.88867] [ 0.23175] [-0.35375] [ 0.42844] [-1.46630] [ 0.04008] [ 1.65849] [-1.10885] [ 0.67834] [-0.23653] [-0.61891] 
            

D_IND_PROD_CHI
NA (-1)  0.070097  0.018229  0.118660  0.205533 -0.056785 -0.058926  0.011071 -0.464355  2.726470  0.079591  0.472579 

  (0.03687)  (0.04948)  (0.09431)  (0.18888)  (0.14145)  (0.08353)  (0.02046)  (0.35661)  (2.34216)  (0.89655)  (0.27587) 

 [ 1.90122] [ 0.36841] [ 1.25819] [ 1.08816] [-0.40145] [-0.70541] [ 0.54109] [-1.30214] [ 1.16408] [ 0.08878] [ 1.71305] 
            

D_IND_PROD_CHI
NA (-2)  0.003740 -0.014350 -0.014394  0.175559 -0.112121 -0.087377  0.024324 -0.723863 -1.870863 -0.843587 -0.210988 

  (0.03385)  (0.04542)  (0.08658)  (0.17340)  (0.12986)  (0.07669)  (0.01878)  (0.32739)  (2.15023)  (0.82308)  (0.25326) 

 [ 0.11050] [-0.31591] [-0.16625] [ 1.01243] [-0.86341] [-1.13937] [ 1.29492] [-2.21103] [-0.87008] [-1.02492] [-0.83308] 
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CPI_CHINA(-1)  0.006534  0.004465  0.016770 -0.016359  0.029243  0.003828  0.001812  0.023404  0.878463  0.108234  0.049387 

  (0.00396)  (0.00531)  (0.01012)  (0.02026)  (0.01517)  (0.00896)  (0.00220)  (0.03826)  (0.25127)  (0.09618)  (0.02960) 

 [ 1.65191] [ 0.84117] [ 1.65754] [-0.80734] [ 1.92708] [ 0.42716] [ 0.82531] [ 0.61176] [ 3.49612] [ 1.12530] [ 1.66874] 

CPI_CHINAA(-2) -0.008075 -0.002183 -0.014073  0.016666 -0.034115 -0.009296 -0.002944 -0.040838 -0.081993 -0.048522 -0.008655 

  (0.00483)  (0.00648)  (0.01234)  (0.02472)  (0.01851)  (0.01093)  (0.00268)  (0.04667)  (0.30655)  (0.11734)  (0.03611) 

 [-1.67345] [-0.33710] [-1.14009] [ 0.67414] [-1.84271] [-0.85025] [-1.09917] [-0.87496] [-0.26747] [-0.41351] [-0.23970] 

CPI_EURO(-1)  0.002076  0.011508  0.028974  0.025744 -0.007126 -0.035166  0.002883 -0.228156 -0.368830  1.019599  0.005443 

  (0.01515)  (0.02033)  (0.03874)  (0.07759)  (0.05810)  (0.03431)  (0.00841)  (0.14649)  (0.96211)  (0.36828)  (0.11332) 

 [ 0.13709] [ 0.56618] [ 0.74791] [ 0.33180] [-0.12265] [-1.02482] [ 0.34297] [-1.55751] [-0.38335] [ 2.76852] [ 0.04803] 

CPI_EURO(-2)  0.011003 -0.012406 -0.023150  0.033166  0.010283  0.024320 -0.001415  0.030305 -0.373922 -0.243547 -0.020433 

  (0.01302)  (0.01747)  (0.03330)  (0.06668)  (0.04994)  (0.02949)  (0.00722)  (0.12590)  (0.82688)  (0.31652)  (0.09739) 

 [ 0.84530] [-0.71022] [-0.69528] [ 0.49737] [ 0.20592] [ 0.82466] [-0.19585] [ 0.24071] [-0.45221] [-0.76946] [-0.20980] 

OIL_PRICE (-1) -0.000454 -0.041331 -0.174585 -0.387863 -0.029828  0.197603 -0.007000  0.857728  0.536943 -0.829934  0.531764 

  (0.05175)  (0.06945)  (0.13238)  (0.26513)  (0.19855)  (0.11725)  (0.02872)  (0.50056)  (3.28762)  (1.25846)  (0.38723) 

 [-0.00877] [-0.59509] [-1.31881] [-1.46293] [-0.15023] [ 1.68525] [-0.24371] [ 1.71352] [ 0.16332] [-0.65948] [ 1.37324] 
            

OIL_PRICE(-2) -0.014208  0.013082  0.110171  0.382701  0.016256 -0.171944 -0.009559 -0.846434  1.112634  0.680267  0.244995 

  (0.04775)  (0.06408)  (0.12215)  (0.24463)  (0.18320)  (0.10819)  (0.02650)  (0.46186)  (3.03346)  (1.16117)  (0.35729) 

 [-0.29753] [ 0.20413] [ 0.90196] [ 1.56440] [ 0.08874] [-1.58928] [-0.36073] [-1.83265] [ 0.36679] [ 0.58585] [ 0.68569] 
            

C  0.058354  0.129205  0.303637 -0.087060  0.068724 -0.078309  0.084407  0.340645 -5.563935  0.875714  1.005631 

  (0.05631)  (0.07556)  (0.14403)  (0.28845)  (0.21601)  (0.12757)  (0.03125)  (0.54460)  (3.57682)  (1.36916)  (0.42129) 

 [ 1.03640] [ 1.70991] [ 2.10822] [-0.30182] [ 0.31815] [-0.61386] [ 2.70126] [ 0.62550] [-1.55555] [ 0.63960] [ 2.38700] 

 R-squared  0.894356  0.710220  0.810027  0.665455  0.869929  0.750576  0.958544  0.812355  0.941907  0.945433  0.956788 

 Adj. R-squared  0.728343  0.254852  0.511498  0.139741  0.665532  0.358623  0.893400  0.517486  0.850618  0.859685  0.888884 

 Sum sq. resids  0.002643  0.004760  0.017295  0.069371  0.038905  0.013568  0.000814  0.247279  10.66677  1.562952  0.147982 

 S.E. equation  0.013741  0.018440  0.035147  0.070392  0.052715  0.031132  0.007625  0.132901  0.872876  0.334125  0.102811 

 F-statistic  5.387281  1.559662  2.713395  1.265811  4.256077  1.914966  14.71415  2.754962  10.31786  11.02571  14.09020 

 Log likelihood  124.1127  113.2282  89.36224  63.66445  74.36399  93.85149  145.9005  40.15017 -29.49071  6.039589  49.64851 

 Akaike AIC -5.465553 -4.877200 -3.587148 -2.198079 -2.776432 -3.829810 -6.643271 -0.927036  2.837336  0.916779 -1.440460 

 Schwarz SC -4.464172 -3.875819 -2.585767 -1.196697 -1.775051 -2.828429 -5.641889  0.074345  3.838717  1.918160 -0.439078 

 Mean dependent  0.003661  0.023493 -0.000911  0.001441  0.050418  0.011230 -0.000220 -0.013150  3.030058  2.041577  4.380581 

 S.D. dependent  0.026363  0.021362  0.050288  0.075895  0.091151  0.038873  0.023355  0.191326  2.258412  0.891983  0.308427 

  

Продовження дод. О 

5
26
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Продовження табл. О.2 
 Determinant resid covariance (dof adj.)  3.40E-32          

 Determinant resid covariance  7.75E-37          

 Log likelihood  960.7341          

 Akaike information criterion -38.25590          

 Schwarz criterion -27.24070          
            
            

Джерело: розроблено автором 
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Додаток П 

 

МЕХАНІЗМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ У МОДЕЛЯХ DSGE 

Модель 

Метод 

встановлення 

ціни 

Особливості моделі 

Механізми ціноутворення в залежності від часового фактору 

Модель 

Ротем-

берга 

(1982) 
Ціни 

встановлюються 

фірмами в кожний 

період часу 

Зміни цін пов’язані з певними видатками, які можуть бути 

як фізичними так і такими, що пов’язані з негативним 

впливом «змін цін (насамперед їх зростання) на репутацію 

фірми» [376, c.1190]. Ці видатки представляють собою 

квадратичну функцію від різниці цін, відповідно до якої 

збільшення різниці між цінами призводить до зростання 

видатків. Таким чином, з точки зору фірми в результаті дії 

певного шоку доцільнішим є поступове корегування цін до 

їх оптимального рівня. 

Модель 

Фішера 

(1977) - 

Фелпса-

Тейлора 

(1977) 

В основі моделей 

лежить постулат 

про те, що ціни 

або заробітна 

плата 

обумовлюються 

багатоперіодними 

контрактами. 

Термін дії угод, 

що визначають 

частину 

визначених цін, 

спливає кожний 

період. Це 

викликає 

необхідність їх 

поновлення, що 

призводить до 

«поступового 

коригування цін у 

відповідь на дію 

номінальних 

збурень» [372, 

c.313]. Тому 

збурення 

сукупного попиту 

здійснюють 

стійкий реальний 

вплив на 

економіку [372, 

c.313]. 

В даній моделі ціни є напередвизначеними, але не є 

фіксованими. Тобто, угоди передбачають встановлення 

різних цін для кожного періоду. 

Інформація про сукупний попит, що стає доступною між 

періодами часу  1t  та 2t , передається як на рівень цін 

tp  (частка 




1
) так і на випуск ty  (частка 

1

1
), де   

вимірює ступінь реальної жорсткості (чутливість бажаних 

цін до сукупного реального випуску). При цьому менші 

значення   відповідають більшій жорсткості.  

В результаті для двохперіодної моделі рівень цін та випуск 

визначаються наступним чином: 

)(
1

212 ttttttt mEmEmEp  






, 

)()(
1

1
121 tttttttt mEmmEmEy  





. 

Зауважимо, що в короткостроковому періоді не всі ціни є 

гнучкими. При чому взаємозв’язки між тими, хто 

встановлює ціни, також можуть сприяти зростанню чи 

зменшенню ефектів мікроекономічної нееластичності цін. 
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Продовження дод. П 
Модель 

Тейлора 

(1979, 

1980) 

 В даній двохперіодній моделі фірми, встановлюючи ціни, 

фіксують їх протягом всього терміну дії угоди, змінюючи 

тільки в детерміновані моменти часу.  

Відповідно до висновків моделі шоки сукупного попиту 

здійснюють довгостроковий вплив на випуск. Причиною 

цього є небажання фірм змінювати відносні ціни 

(поступове корегування у випадку, коли бажані ціни 

являють собою зростаючу функцію рівня цін). Випуск в 

момент часу t  визначається як ttt uyy
2

1
1





  , де tu  - 

білий шум,   - параметр. 

Модель 

Кальво 

(1983) 

Відповідно до припущень моделі фірми не мають змоги 

встановлювати ціни кожний період, але змінюють їх в 

певні випадкові моменти часу. Кількість періодів, коли 

ціна залишається постійною, є випадковою величиною. 

Модель дає можливість врахування будь-якої ступені 

цінової жорсткості завдяки зміні параметра, який визначає 

ймовірність зміни ціни, що встановляє фірма кожний 

період. Також модель Кальво дозволяє визначати динаміку 

інфляції завдяки виведенню модифікованої 

неокейнсіанської кривої Філліпса:  

1)]1(1[
1




 tttt Ey 



 , де   - частка фірм, 

що змінюють ціни,   - норма дисконтування, t  - 

інфляція в момент часу t .  

Механізми ціноутворення в залежності від фактору стану 

Модель 

Капліна-

Спулбе-

ра (1987) 

Ціни 

встановлюються 

фірмами таким 

чином, щоб 

різниця між 

фактичною та 

оптимальною 

ціною 

дорівнювала 

певному 

цільовому рівню 

 

Модель описує «ефект частоти», відповідно до якого 

кількість фірм, що корегуватимуть ціни у відповідь на 

настання більшого (масштабнішого) збурення у грошовій 

сфері, буде зростати [372, c.332], припускаючи відсутність 

специфічних для кожної окремої фірми шоків. Це 

твердження справедливе і для сукупного попиту. 

Відповідно до моделі позитивна зміна m  не сприяє зміні 

сукупного випуску, повністю визначаючи зміну загального 

рівня цін: 0,)1(  ympmpp  . 
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Продовження дод. П 

Модель 

Данциге-

ра (1999)-

Голосова-

Лукаса 

(2007) 

 Модель демонструє «ефект відбору», що полягає у більшій 

схильності до зміни цін тими фірмами, фактичні ціни яких 

значно менші за оптимальний рівень. Завдяки існуванню 

властивих кожній фірмі індивідуальних шоків зростання 

m  в середньому сприятиме повному коригуванню 

фактичних цін. Таким чином, відповідно до накладених 

припущень модель ілюструє нейтральність монетарного 

шоку протягом одного періоду [372, c.336]. 

Модифікації, пов’язані із урахуванням інфляційної інерційності 

Модель 

Кальво із 

ураху-

ванням 

індексації 

(2005) В моделях 

передбачається 

деяке 

коригування цін 

між періодами 

перегляду 

політики 

ціноутворення 

В моделі припускається коригування цін із урахуванням 

минулої інфляції (наявність індексації цін із урахуванням 

інфляції в попередньому періоді). Тому неокейнсіанська 

крива Філліпса із урахуванням індексації дорівнює: 

ttttt yE 






 





  11

11

1
 

Модель 

Манківа-

Райса 

(2002) 

Модель припускає встановлення траєкторії цін протягом 

певного періоду; припускається наявність наперед 

визначених, але не фіксованих цін як в моделі Фішера.  

Наявність невеликої кількості фірм, що повільно змінюють 

ціни, сприяє довшому ефекту від дії монетарних шоків з 

наперед визначеними цінами. Неочікуване підвищення m  

провокує зростання сукупного попиту, що нівелюється з 

часом, та поступове підвищення рівня цін. Однак, 

зростання випуску як результат перманентного зростання 

сукупного попиту може бути достатньо стійким у разі 

високої реальної жорсткості [372, c.350]. 

Джерело: складено на основі [147], [241], [372], [376]  
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ДОДАТОК Р 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ І 
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35. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Парадигмальні 

зрушення в економічній теорії ХХІ ст.» (м. Київ, 2-3 листопада 2017 р., 

безпосередня участь). 

36. International Conference «Investment policies: New Models, New 

Markets, New Practical Strategies» (Франція, м. Париж, 15-16 листопада 2017 р., 

дистанційна участь). 

37. 6th International Workshop on Information Technologies in Economic 

Research (м. Київ, 14 травня 2018 р., безпосередня участь). 

38. The 3rd International Conference on Actual Economic and Social 

Problems in Modern Globalization (Грузія, м. Тбілісі, 30 червня -1 липня 2018 р., 

безпосередня участь). 

 

Всеукраїнські конференції та круглі столи 

39. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Проблеми та перспективи розвитку національних економік в сучасних 

умовах» (м. Вінниця, 9 квітня 2013 р., заочна участь).  

40. Експертний круглий стіл “Фіскальні правила: міжнародний досвід та 

рекомендації для України” (м. Київ, 2 червня 2015 р., безпосередня участь). 

41. Науково-практична конференція «Трансформація зовнішньої 

політики в Україні в умовах нестабільності» (м. Київ, 31 березня 2016 р., 

безпосередня участь). 

 


