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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. 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. Віплош, 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 

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.  
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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 

«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; 

- 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; 
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- 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 

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. 
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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. 

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 

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;  
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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; 

- 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; 
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- категоріальний апарат, який уточнює визначення поняття «зовнішня 

стійкість економіки» у частині здатності економічної системи повертатися у стан 

довгострокової рівноваги внаслідок відхилення від неї під впливом 

несприятливих зовнішньоекономічних збурень за умови стійкості рахунку 

поточних операцій і стаціонарності відношення валового зовнішнього боргу та 

зовнішнього державного і гарантованого державою боргу до валового 

внутрішнього продукту, експорту товарів і послуг та доходів державного 

бюджету. 

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 

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 
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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. 

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), XII 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. 

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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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт і предмет 

дослідження, сформульовано мету та завдання дисертації, наведено перелік 

використаних методів, наукову новизну одержаних результатів, їх теоретичну та 

практичну значущість, розкрито особистий внесок автора, наведено інформацію 

щодо апробації та публікації результатів дисертації. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження економічного 

зростання як основи забезпечення зовнішньої стійкості економіки» розкрито 

теоретичні засади дослідження економічного зростання як основи забезпечення 

зовнішньої стійкості економіки на підставі аналізу його генезису у світі, підходів 

до трактування, визначення теоретичних засад моделювання і моделей 

економічного зростання в Україні та їх основних чинників. 

Узагальнення результатів досліджень проблем економічного зростання дало 

змогу виявити дуалістичність його природи. З одного боку, економічне зростання 

характеризує кількісне збільшення показників, що відображають результати 

функціонування економічної системи, з іншого – якісне покращання, насамперед 

підвищення рівня добробуту населення. Водночас за умов «наздоганяючого 

розвитку» прослідковується антагоністичний характер залежності стратегії 

забезпечення стійких темпів економічного зростання економіки та підвищення 

рівня добробуту населення.  

З’ясовано, що в Україні домінує експортоорієнтована модель економічного 

зростання з превалюючою часткою сировинних товарів у структурі експорту, що 

зумовлює його залежність від зовнішньої конкурентоспроможності країни та 

підвищення волатильності внаслідок дії зовнішньоекономічних збурень. 

Показано, що за цих умов для України актуалізується значення взаємозв’язку 

економічного зростання у світі та динаміки цін на сировинні товари. 

На основі узагальнення досліджень проблем розвитку країн з низьким 

рівнем доходу, що в подальшому демонстрували стійкі темпи зростання протягом 

тривалого періоду, окреслено основні зовнішні можливості для стимулювання 

економічного зростання в Україні, а саме: 

- модернізація виробничих потужностей та залучення новітніх технологій з 

метою підвищення конкурентоспроможності національної економіки; 

- задоволення світового попиту на високотехнологічну промислову 

продукцію завдяки розвитку відповідних галузей виробництва та її просуванню на 

зовнішні ринки; 

- залучення міжнародного фінансового капіталу, цілі якого не мають 

суперечити цілям досягнення довгострокового зростання національної економіки, 

в реальний сектор економіки (насамперед, у високотехнологічні галузі 

виробництва); при цьому на ранніх стадіях розвитку економіки допускається 

незбалансованість рахунку поточних операцій внаслідок відсутності 

деструктивного впливу на її зовнішню стійкість, а на законодавчому рівні має 

бути передбачено встановлення обмежень на фінансування дефіциту 

держбюджету за рахунок зовнішніх запозичень та на розмір зовнішнього 

державного боргу, деномінованого в іноземній валюті. 
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На основі аналізу теоретичних засад моделювання економічного зростання 

обґрунтовано необхідність застосування інструментарію економіко-математичних 

моделей на основі взаємоузгодження інтересів різних секторів економіки, серед 

яких: споживачі, виробники товарів проміжного і кінцевого використання й 

держава, та врахування впливу зовнішніх чинників на економічну систему. 

У другому розділі «Теоретико-методологічні основи моделювання 

зовнішньої стійкості економіки» узагальнено підходи до трактування 

зовнішньої стійкості економіки, визначено сутність та основні чинники цього 

явища, оцінено зовнішню стійкість економіки України та розроблено концепцію її 

моделювання. 

На основі узагальнення існуючих підходів до визначення поняття «зовнішня 

стійкість економіки» здійснено його уточнення у частині здатності економічної 

системи повертатися у стан довгострокової рівноваги внаслідок відхилення від неї 

під впливом несприятливих зовнішніх збурень. Необхідними аспектами політики 

щодо забезпечення зовнішньої стійкості економіки є підтримання збалансованості 

рахунку поточних операцій платіжного балансу в довгостроковій перспективі та 

стаціонарність відношень валового зовнішнього боргу та зовнішнього державного 

і гарантованого державою боргу до таких макроекономічних показників, як 

валовий внутрішній продукт, експорт товарів і послуг та доходи державного 

бюджету, що має значення в контексті формування джерел для погашення 

акумульованої зовнішньої заборгованості. 

Визначено основні чинники зовнішньої стійкості економіки, серед яких: 

темпи економічного зростання країни та її торговельних партнерів, дефіцит 

державного бюджету, індекс умов торгівлі, ступінь відкритості економіки, 

збалансованість структури зовнішньої торгівлі, обсяг і 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, невизначеність на зовнішніх ринках 

традиційного експорту країни, відсутність ліквідних ресурсів для погашення 

заборгованостей, відплив капіталу з країни тощо. 

Показано, що суттєвий вплив на економічне зростання в Україні 

здійснюють шоки зовнішнього характеру, які проявляються у зміні динаміки 

розвитку світової економіки та кон’юнктури на світових ринках традиційного 

вітчизняного експорту. Проведений аналіз їх проявів в Україні дав змогу 

специфікувати такі зовнішньоекономічні шоки, як шок зовнішнього попиту, 

ціновий шок на ресурси на світовому ринку, шок умов торгівлі, шок світових 

процентних ставок, шок потоків світового капіталу тощо. В якості каналів їх 

розповсюдження виокремлено торговий та фінансовий канали. 

Запропоновано концепцію моделювання зовнішньої стійкості економіки 

України, що ґрунтується на розкритті її теоретико-методологічних основ та 

дослідженні впливу зовнішніх шоків на економічну систему. Дана концепція 

охоплює розробку економетричних моделей, які описують різні аспекти 

поширення зовнішніх збурень через торговий та фінансовий трансмісійні канали, 

та комплексної економіко-математичної моделі на підставі застосування 
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інструментарію динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги, яка 

враховує взаємодію між мікроекономічними суб’єктами економіки та вплив 

зовнішньоекономічних чинників на основні показники функціонування 

національної економіки. Це дає змогу всебічно дослідити особливості динаміки і 

взаємозв’язки між макропоказниками та реакцію економічної системи на дію 

зовнішніх шоків. Запропоновану концептуальну схему моделювання зовнішньої 

стійкості економіки України наведено на рис.1. 

Запропоновано індикативну систему зовнішньої стійкості економіки 

України, що включає 40 індикаторів, які поділено на п’ять груп (макроекономічні 

індикатори; індикатори, що характеризують позицію щодо рахунку поточних 

операцій; індикатори, що характеризують рух капіталу; боргові індикатори та 

індикатори, що характеризують вплив зовнішнього сектору) та теоретико-

методичний підхід до оцінювання, що охоплює статистичний аналіз зазначених 

показників, розрахунок порогових персентилей, властивих вітчизняній економіці, 

ймовірнісне оцінювання динаміки індикаторів в результаті впливу збурень та 

розрахунок ймовірностей нестійкості. Аналіз індикаторів зовнішньої стійкості 

включає перевірку їх волатильності, стійкості та мінливості відносно ВВП. Це 

обумовлює необхідність розрахунку стандартного відхилення та відношення 

квадрата середнього значення індикатора до суми квадрата середнього значення 

індикатора та його дисперсії для тестування волатильності індикаторів, 

коефіцієнта автокореляції для перевірки стійкості індикатора та коефіцієнта 

кореляції між його значенням та темпом зростання ВВП для визначення 

мінливості відносно цього показника результативності функціонування 

економіки. 

На основі статистичного аналізу індикаторів зовнішньої стійкості економіки 

України визначено, 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)). 

Переважна більшість індикаторів є стійкими, окрім відношення резервних активів 

до імпорту (у місяцях імпорту), відношення портфельних інвестицій до ВВП, 

відношення чистих зовнішніх активів до ВВП, середньої відсоткової ставки за 

зовнішніми державними зобов’язаннями та середнього терміну погашення 

зовнішніх зобов’язань.  

Ймовірності знаходження значень індикаторів зовнішньої стійкості 

України у проміжку ),(    є більшими за 0,5. Водночас для деяких 

індикаторів ймовірність знаходження значень в проміжку )2,2(    

дорівнює одиниці. 

Показано, що більшість індикаторів зовнішньої стійкості економіки України 

є ациклічними, тобто такими, що слабо корелюють з темпом зростання валового 

внутрішнього продукту, хоча їх поворотні точки в багатьох випадках 

співпадають.   
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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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Проциклічними індикаторами є відношення резервних активів до «широких 

грошей», відношення чистих зовнішніх активів до ВВП, середня відсоткова 

ставка за зовнішніми державними зобов’язаннями, контрциклічними – 

відношення резервних активів до короткострокового зовнішнього боргу,  питома 

вага зовнішнього державного боргу, деномінованого в іноземній валюті, до 

загального обсягу зовнішніх державних зобов’язань (крім спеціальних прав 

запозичення). 

На основі застосування сигнального підходу розраховано порогові 

персентилі, відношення шум-сигнал і ймовірності появи нестійкості для 

індикаторів зовнішньої стійкості економіки України. Для переважної більшості 

індикаторів ймовірності настання нестійкої ситуації за умови сигналу від 

індикатора та без його урахування перевищують 0,5. Також визначено 

ймовірності настання нестійкої ситуації за умови сигналу від індикатора та без 

його урахування для всієї системи індикаторів. 

У третьому розділі «Моделювання впливу зовнішніх збурень на 

економічне зростання в Україні: торговий трансмісійний канал» визначено 

основні чинники економічного зростання у відкритих країнах з переважанням 

експорту продукції з низьким ступенем переробки, досліджено взаємозалежності 

темпів зростання валового внутрішнього продукту, сальдо рахунку поточних 

операцій, кількісного і цінового індексів умов торгівлі та їх компонент в Україні та 

оцінено вплив динаміки світових цін на основну експортовану продукцію на темп 

зростання реального валового внутрішнього продукту України і сальдо рахунку 

поточних операцій. 

Для визначення рушійних сил економічного зростання у відкритих країнах з 

переважанням експорту продукції з низьким ступенем переробки (Білорусь, 

Гондурас, Демократична Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, Ісландія, 

Мальдіви, Мавританія, Маврикій, Монголія, Об’єднані Арабські Емірати, Палау, 

Панама, Україна) розроблено панельну структурну векторну авторегресійну 

модель взаємозалежності темпів зростання валового національного доходу на 

одну особу, основного капіталу, робочої сили та індексу умов торгівлі. 

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; 

 Тit
TOT

it

LF

it

GCF

it

GNI

it
 ,,,  – 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; 

 Тit
tot
it

nom
it

ply
it

demand
it uuuuu ,,, sup  – вектор структурних шоків, де 

demand
itu  – шок 
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попиту, ply
itusup  – шок пропозиції, nom

itu  – номінальний шок, tot
itu  – шок умов 

торгівлі. 

У приведеній формі розроблена панельна структурна векторна модель 

авторегресії має вигляд: 




 
5

1
0

j
itjitjit YY  ,         (1) 

де 0  – вектор констант, j  – матриці коефіцієнтів )5,1( j ; itit uA 1
0
 , 0A  – 

матриця структурних взаємозв’язків. 

На довгострокові мультиплікатори моделі було накладено ідентифікуючі 

обмеження, залишаючи короткострокову поведінку необмеженою, завдяки чому 

визначено ефект від дії кожного окремого шоку на змінні моделі. Графіки 

функцій відгуків змінних моделі на змодельовані макроекономічні шоки 

відображено на рис.2.  
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 Рис.2. Графіки функцій відгуків змінних панельної структурної векторної 

моделі авторегресії на макроекономічні шоки 

Джерело: розроблено автором 
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Визначено, що шок попиту та номінальний шок провокують позитивний 

миттєвий відгук з боку темпу зростання валового національного доходу на одну 

особу, шок пропозиції – його миттєве зменшення. Показано, що в 

короткостроковому періоді дія шоку умов торгівлі справляє позитивний вплив на 

темп зростання національного доходу на одну особу, який нівелюється в 

довгостроковій перспективі, що засвідчує тимчасовий характер цього впливу. 

Варіативність темпу зростання валового національного доходу на одну особу 

зумовлюють переважно шок умов торгівлі та шок пропозиції. 

Для дослідження впливу кількісного і цінового індексів умов торгівлі та їх 

компонент (перманентної та тимчасової) на динаміку валового внутрішнього 

продукту та сальдо рахунку поточних операцій в Україні побудовано шість 

векторних моделей авторегресії.  
 

Специфікація моделі з урахуванням кількісного індексу умов торгівлі має 

вигляд: 

tttttt YAYAYAYAAY 14,1143,1132,1121,11110,1   ,     (2) 

де  tttt saGDPsaCAsaquantityTOTY _,_,__,1   – вектор ендогенних змінних, 

tsaquantityTOT __  – кількісний індекс умов торгівлі в момент часу t , tsaCA _ – 

темп зростання сальдо поточного рахунку в момент часу t , tsaGDP _  – темп 

зростання валового внутрішнього продукту в момент часу t , 
10A  – вектор 

констант, jA1  – матриці коефіцієнтів )4,1( j , t1  – вектор збурень. 

Для моделювання впливу цінового індексу умов торгівлі розроблено 

векторну модель авторегресії: 

tttttt YAYAYAYAAY 24,2243,2232,2221,22120,2   ,    (3) 

де  tt saGDPsaCAsapriceTOTY tt _,_,__,2   – вектор ендогенних змінних, 

tsapriceTOT __  – ціновий індекс умов торгівлі у момент часу t , 20A  – вектор 

констант, jA2  – матриці коефіцієнтів )4,1( j , t2  – вектор збурень. 

Для аналізу впливу перманентної компоненти цінового індексу умов 

торгівлі розроблено векторну модель авторегресії з константою та чотирма 

лагами: 

tttttt YAYAYAYAAY 34,3343,3332,3321,33130,3   ,    (4) 

де  ttt saGDPsaCAsapermpriceTOTY t _,_,___,3   – вектор ендогенних 

змінних, tsapermpriceTOT ___  – перманентна компонента цінового індексу 

умов торгівлі, 30A  – вектор констант, jA3  – матриці коефіцієнтів )4,1( j , t3  – 

вектор збурень. 

Специфікація моделі, що включає тимчасову складову кількісного індексу 

умов торгівлі, наступна: 

tttttt YAYAYAYAAY 44,4443,4432,4421,44140,4   ,    (5) 
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де  ttt saGDPsaCAsatempquantityTOTY t _,_,___,4   – вектор ендогенних 

змінних, tsatempquantityTOT ___  – тимчасова складова кількісного індексу умов 

торгівлі, 
40A  – вектор констант, jA4  – матриці коефіцієнтів )4,1( j , t4 – вектор 

збурень. 

Векторна модель авторегресії з урахуванням перманентної складової 

кількісного індексу умов торгівлі має вигляд: 

ttttt YAYAYAAY 53,5532,5521,55150,5   ,      (6) 

де  ttt saGDPsaCAsapermquantityTOTY t _,_,___,5   – вектор ендогенних 

змінних, tsapermquantityTOT ___  – перманентна складова кількісного індексу 

умов торгівлі, 
50A  – вектор констант, jA5  – матриці коефіцієнтів )3,1( j , t5  – 

вектор збурень. 

Специфікацію моделі з урахуванням волатильності індексу умов торгівлі 

представлено в такий спосіб: 

tttt YAYAAY 62,6621,66160,6   ,        (7) 

де  ttt saGDPsaCAsagarchTOTY t _,_,__,6   – вектор ендогенних змінних, 

tsagarchTOT __  – волатильність індексу умов торгівлі, 
60A  – вектор констант, jA6 – 

матриці коефіцієнтів )2,1( j , t6  – вектор збурень. 

Аналіз результатів оцінювання моделей (2)–(7) дав змогу підтвердити ефект 

Харбергера-Лаурсена-Метцлера для моделі, що включає кількісний індекс умов 

торгівлі та його тимчасову компоненту (моделі (2) та (5)). Доведено, що на 

варіативність темпу зростання валового внутрішнього продукту в Україні 

помітний вплив здійснює ціновий індекс умов торгівлі.  

Для емпіричного дослідження чутливості темпів зростання реального ВВП 

України та сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу до світових цін 

на експортовану аграрну продукцію розроблено три векторні моделі авторегресії.  

Для дослідження взаємовпливу темпів зростання валового внутрішнього 

продукту і сальдо рахунку поточних операцій та приросту світової ціни на 

соняшникову олію оцінено векторну авторегресійну модель вигляду: 

ttttt ZAZAZAAZ 17,134,121,1110,1   ,     (8) 

де  ttt OILCAGDPZ t ,,,1   – вектор ендогенних змінних, tGDP  – темп зростання 

валового внутрішнього продукту, tCA  – темп зростання сальдо рахунку поточних 

операцій, tOIL  – приріст ціни на соняшникову олію, 10A  – вектор констант, jA  – 

матриці коефіцієнтів )3,1( j , t1  – вектор збурень. 

 Вплив приросту світової ціни на кукурудзу представлено наступною 

векторною моделлю авторегресії з константою та одним лагом: 

ttt ZAAZ 21,2420,2   ,        (9) 
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де  ttt CORNCAGDPZ t ,,,2   – вектор ендогенних змінних, tCORN  – приріст ціни 

на кукурудзу, 
20A  – вектор констант, 4A  – матриця коефіцієнтів, t2  – вектор 

збурень. 

Векторну модель авторегресії, що відображає взаємовплив темпів зростання 

валового внутрішнього продукту і сальдо рахунку поточних операцій та приросту 

ціни на пшеницю, представлено у вигляді: 

ttttttt ZAZAZAZAZAAZ 35,694,583,472,361,3530,3   ,          (10) 

де  ttt WHEATCAGDPZ t ,,,3   – вектор ендогенних змінних, tWHEAT  – приріст 

ціни на пшеницю, 
30A  – вектор констант, jA  – матриці коефіцієнтів )9,5( j , t3

– вектор збурень. 

Аналіз результатів моделювання дав змогу з’ясувати, що найбільший вплив 

на темп зростання реального ВВП України здійснює підвищення ціни на 

соняшникову олію, найменший – зростання ціни на пшеницю. 

Розроблено комплекс векторних авторегресійних моделей для дослідження 

взаємовпливу індексів світових цін на метал і сировину та темпів зростання 

реального ВВП і сальдо рахунку поточних операцій України. Для дослідження 

взаємовпливу темпів зростання валового внутрішнього продукту і рахунку 

поточних операцій та приросту ціни на метал запропоновано таку модель: 

ttt XCCX 11,1110,1   ,                (11) 

де  ttt METALDPCCAPCGDPX t _,_,_,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. 

Вплив індексу цін на сировину представлено векторною моделлю 

авторегресії з константою та двома лагами: 

tttt XCXCCX 22,231,2220,2    ,              (12) 

де  ttt RAWINDEXPCCAPCGDPX t _,_,_,2   – вектор ендогенних змінних, 

tRAWINDEX _  – індекс цін на сировину, 20С  – вектор констант, 32 , СС  – матриці 

коефіцієнтів, t2  – вектор збурень. 

На основі аналізу результатів моделей доведено наявність 

короткострокового ефекту впливу приросту світових цін на метал на зростання 

ВВП України та швидкість реакції вітчизняної економіки на їх зміну. Водночас 

реакція темпу зростання ВВП України та сальдо рахунку поточних операцій 

платіжного балансу на зміну індексу цін на сировину є довшою. Емпірична 

перевірка залежності курсу гривні та індексу світових цін на метал засвідчила, що 

курс національної валюти залежить від зміни вказаного індексу з лагом у чотири 

квартали. 

У четвертому розділі «Моделювання впливу зовнішніх збурень на 

економічне зростання в Україні: фінансові аспекти» оцінено тенденції світової 

економіки в розрізі глобальних дисбалансів, стійкість поточного рахунку 
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платіжного балансу України, вплив показників, що характеризують результати 

функціонування системно значимих економік світу, та потоків фінансового 

капіталу на основні макроекономічні індикатори України. 

На підставі застосування теоретико-методичного підходу, що охоплює 

аналіз позицій по поточному рахунку у світі, позицій по чистим зовнішнім 

активам та дисбалансів інвестицій і заощаджень системно значимих країн, 

з’ясовано, що зростання волатильності позицій по поточному рахунку у світі 

виражається у розширенні сальдо рахунку поточних операцій як в абсолютному 

вираженні, так і по відношенню до світового ВВП. При цьому спостерігається 

зростання дефіцитів поточних рахунків у розвинутих країнах та профіцитів у 

країнах з економіками, що формуються. 

Розраховано індикатори, що характеризують ступінь концентрації позицій 

по поточному рахунку у країнах світу та їх стійкість, які засвідчили зменшення 

концентрації дефіцитів поточного рахунку та нарощення волатильності протягом 

2006-2009 рр. та з 2014 року (рис.3). 

 

 
а 

 
б 

Рис.3. Динаміка індикаторів концентрації (а) та стійкості (б) позицій по 

поточному рахунку країн світу впродовж 2006-2016 рр. 

Джерело: розроблено автором 

 

Проведений аналіз позицій по чистим зовнішнім активам країн світу 

показав стрімке зростання потоків фінансового капіталу, починаючи з 2000-х рр., 

та контрастність позицій двох системно значимих країн - США та Китаю - 

впродовж останніх 15 років. Аналіз дисбалансів поточного рахунку з позицій 

капітального підходу, тобто дисбалансів інвестицій та заощаджень, у таких 

системно значимих країнах, як США та Китай, дозволив зробити висновок про їх 

тісний зв’язок із темпами зростання ВВП. Крім того, у цих країнах 

прослідковується наявність ефекту Фельдштейна-Горіокі.  

Аналіз динаміки сальдо поточного рахунку в Україні засвідчив стійкість 

його дисбалансів. Узагальнення результатів аналізу динаміки поточного рахунку 

та дисбалансів інвестицій і заощаджень в Україні дало змогу виділити періоди 

стійкості/нестійкості поточного рахунку. Періоди дефіцитів поточного рахунку в 

Україні характеризувалися, з одного боку, перевищенням валових інвестицій над 

валовими заощадженнями, а з іншого – негативним сальдо чистого експорту 

товарів та послуг. Водночас, ці періоди не кореспондувалися з додатними 
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темпами зростання економіки України, що засвідчує її зовнішню нестійкість. Крім 

того, накопичені дефіцити поточного рахунку передували економічним кризам 

1998-1999 рр., 2008-2009 рр. та 2014-2015 рp.  

Оцінювання залежності валових інвестицій по відношенню до ВВП, tYI )/ln( , від 

валових заощаджень по відношенню до ВВП, tYS )/ln( , в Україні засвідчило 

зростання норми інвестування майже на 0,32% при збільшенні норми 

заощадження на 1% у поточному періоді: 

.)/ln(5213.0)/ln(3171.0112.2)/ln( 1 ttt YIYSYI             (13) 

Аналіз джерел фінансування дефіциту поточного рахунку в Україні 

впродовж 1994-2017 рр. засвідчив, що протягом цього періоду спостерігався 

відтік чистих прямих та портфельних інвестицій (за виключенням 2008, 2009 та 

2014 рр.). Погіршення ситуації щодо забезпечення зовнішньої стійкості 

спостерігалося з 2006 року, коли дефіцит поточного рахунку поєднувався зі 

зростанням боргового навантаження на економіку.  

Оцінено вплив чинників на сальдо рахунку поточних операцій України на 

основі розробки моделі з марківським перемиканням режимів: 

tktt kGDPCA   )(_ ,                (14) 

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, k  – вектор параметрів; tREER  - реальний 

ефективний обмінний курс, 1tGFCF  – валове нагромадження основного капіталу з 

лагом 1, tDEVFIND __  – приріст індексу фінансового розвитку, tTOTD _  – приріст 

індексу умов торгівлі; k  – стандартне відхилення, що залежить від перебування 

в тому чи іншому стані, t  – незалежні, нормально розподілені збурення. 

Результати моделювання дали змогу виявити чинники, що впливають на 

рахунок поточних операцій в Україні. Oбґрунтовано, що для періоду профіциту 

значущими є 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. Доведено стійкість профіцитного та дефіцитного станів рахунку поточних 

операцій. Оцінено ймовірності переходу між станами (рис.4) та очікувані 

тривалості перебування у кожному зі станів.  

Розроблено модель залежності волатильності реального ВВП України 

(залежна змінна ty  приймає значення «1» у разі відхилення темпу зростання ВВП  
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Рис.4. Ймовірності переходу між дефіцитним та профіцитним станами 

Джерело: розроблено автором 

 

від свого середнього значення більш ніж на 10 відсоткових пунктів (в.п.), 

значення «0» – в інших випадках) від прямих іноземних інвестицій ( tFDI ), 

облігацій та інших довгострокових боргових цінних паперів ( tEQUITY ), позик 

банківського сектору ( tLOANS ): 

t
T
tt Xy   ,                (15) 

де T
tttt LOANSEQUITYFDIX ),,(  – вектор пояснювальних змінних моделі,   – 

константа, T),,( 321    – вектор параметрів моделі, t  – збурення, що мають 

стандартний логістичний розподіл:  

)1(/)|1(
T
t

T
t XX

tt eeXyP
  .              (16) 

Показано, що падіння темпу зростання ВВП більш ніж на 10 в.п., суттєво 

залежить від припливу іноземного капіталу в банківський сектор. Результати 

оцінювання також продемонстрували незначний вплив облігацій та інших 

довгострокових боргових цінних паперів на спад економіки України.  

Оцінювання впливу темпу зростання ВВП країн Європейського Союзу (

tGROWTHEU _ ) на волатильність реального ВВП України ( ty ) на основі розробки 

логіт-моделі вигляду 

ttt GROWTHEUy   _ ,               (17) 

де   – константа,    – параметр моделі, 
t   – збурення, що мають стандартний 

логістичний розподіл, засвідчило значимість цього зв’язку. 

Для визначення впливу показників результатів функціонування системно 

значимих країн світу на основні макроекономічні індикатори України розроблено 

векторну модель авторегресії, що включає десезоналізовані змінні внутрішнього 

блоку, у логарифмах: 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 



21 

зростання реального ВВП та індекси споживчих цін в країнах з розвиненою 

економікою
1
 ( tAEREALGDP __ , tAECPI _ ) і країнах Азії з ринками, що 

формуються та розвиваються
2
 ( ,__ tEDAREALGDP  tSAEDACPI __ ) та ціну на нафту 

( tPRICEOIL_ ), з константою та двома лагами:  

tttt ZZZ   22110 ,                (18) 

де 
)_,_,__,_,__

,_,_,__,_,_(

ttttt

tttttt

PRICEOILEDACPIEDAREALGDPAECPIAEREALGDP

DEBTDREERDPRODINDDCPIDGDPDZ 
 – вектор 

змінних моделі, 0  – вектор констант, 21,   – матриці коефіцієнтів, t  – вектор 

збурень. 

Результати симуляцій за моделлю виявили істотну залежність національної 

економіки від економічного розвитку країн групи EDA та індексу споживчих цін 

країн групи АЕ. Аналіз функцій реакції на шоки з боку зазначених країн засвідчив 

їх тривалу абсорбцію вітчизняною економікою. Шок темпу зростання реального 

ВВП країн групи EDA має істотніший вплив ніж відповідний шок для країн групи 

АЕ. Світова ціна на нафту не зумовлює очікуваного впливу на темп зростання 

реального валового внутрішнього продукту України. 

Побудова подібної моделі для дослідження впливу основних 

макроекономічних показників країн зони євро і Китаю (індекси промислового 

виробництва та індекси споживчих цін) продемонструвала схожу реакцію на 

зовнішні збурення (векторна модель авторегресії з константою та двома лагами). 

У п’ятому розділі «Моделювання зовнішньої стійкості економіки 

України на основі динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги» 

розроблено динамічну стохастичну модель загальної рівноваги України, як малої 

відкритої економіки, що дає змогу здійснювати аналіз впливу 

зовнішньоекономічних шоків (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, позитивний 

шок зовнішнього державного боргу) на основні макроекономічні показники; 

здійснено лог-лінеаризацію, калібрацію параметрів побудованої моделі та на її 

основі досліджено реакцію вітчизняної економіки на зовнішні збурення. 

Розроблено пропозиції щодо забезпечення зовнішньої стійкості економіки 

України. 

Розроблена комплексна неокейнсіанська динамічна стохастична модель 

загальної рівноваги є моделлю малої відкритої економіки внаслідок незначної 

частки у світовій торгівлі та залежності від зовнішньої кон’юнктури, до якої 

включено внутрішній (домашні господарства, вітчизняні фірми-виробники й 

фірми-імпортери, уряд, національний банк) та зовнішній сектори. У моделі 

припускається наявність звичок у споживанні домашніх господарств та видатків 

на пристосування капіталу.  

                                                           
1
 Країни групи AE 

2
 Країни групи EDA 

Зовнішній 

світ 

Здійснює 

експортно-

імпортні операції  
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Динамічна стохастична модель загальної рівноваги складається з 69 рівнянь 

(54 рівняння у лог-лінеаризованому вигляді
3
).  

Репрезентативне домашнє господарство, яке розглядається в моделі, 

споживає товари та послуги, накопичує капітальні активи, які в подальшому 

інвестує, володіє облігаціями (внутрішньої та зовнішньої позик), заощаджує у 

вигляді реальних грошових залишків та надає відповідну кількість праці фірмам. 

Крім того, домашні господарства отримують заробітну плату відповідно до 

відпрацьованих годин, доход від інвестованого капіталу, соціальні трансферти, 

виплати за облігаціями та доход від зроблених у попередньому періоді 

депозитних вкладів. 

Домашнє господарство максимізує очікувану функцію корисності, в якій 

корисність у момент часу t  позитивно залежить від споживання за вирахуванням 

змінної, що характеризує сталість звичок у споживанні, і реальних грошових 

залишків, негативно – від пропозиції праці, що вимірюється кількістю 

відпрацьованих годин: 
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             (19) 

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 залишки у момент часу t ,   – норма дисконтування, 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, l  – обернена еластичність зусиль праці щодо 

реальної заробітної плати, m  – обернена еластичність грошових залишків щодо 

відсоткової ставки. 

Звички у споживанні th  у момент часу t  визначаються споживанням у 

попередній період 1tc : 

1 tt hch ,                    (20) 

де h  – параметр, що характеризує сталість споживання. 

Бюджетне обмеження домашнього господарства визначається як: 

                                                           
3
 Лог-лінеаризація являє собою лінеаризацію рівнянь моделі відносно змінних, що є 

логарифмічними відхиленнями від своїх стійких значень 
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             (21) 

де tm  – реальний попит на гроші у момент часу t , 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 за облігаціями внутрішньої позики у 

момент часу 1t , 
*

1ti  – номінальна відсоткова ставка за облігаціями, 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 , DEP
tr  – відсоткова ставка за 

депозитами у момент часу t , tdep  – реальний попит на депозити у момент часу t , 
dep
t  – податок на депозитні вклади у момент часу t . 

На основі максимізації очікуваної функції корисності (19) за умови 

бюджетного обмеження (21) визначаються рівняння попиту на гроші, пропозиції 

праці, рівняння Ейлера та тіньова вартість споживання (
t ). 

Для врахування жорсткості домашні господарства встановлюють ціну на 

ринку праці на підставі моделі Кальво. Номінальна заробітна плата домашніх 

господарств визначається на основі максимізації очікуваної корисності (19) за 

умови бюджетного обмеження (21) та функції попиту на працю v -го 

домогосподарства: 

t

w

t

t
t l

W

vW
vl


















)(
)( ,                 (22) 

де 
w

  – коефіцієнт еластичності заміщення між домогосподарствами, tl  – попит 

на працю, tW  – агрегований рівень заробітної плати, )(vWt  – ставка заробітної 

плати, яку встановлює v -те домогосподарство.  

В економіці функціонують вітчизняні фірми-виробники. Виробнича функція 
m -ої репрезентативної фірми представлена наступною функцією: 
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  )()( m
t

z
t

m
t

m
t lky  ,                 (23) 

де m
ty  – обсяг випуску товару m  у момент часу t , m

tk  – витрати капіталу на 

виробництво товару m  у момент часу t , m
tl  – витрати праці на виробництво 

товару m  у момент часу t , z
t  – технологічний шок у момент часу t ,   – 

еластичність випуску щодо капіталу,   – еластичність випуску щодо праці. 

Рівняння динаміки капіталу з урахуванням видатків пристосування у 

реальному вираженні описується наступним рівнянням: 

))(1()1( 1 t
I
t

I
ttt invsinvkk    ,               (24) 

де I
t  – інвестиційний шок у момент часу t , 2)(

2
)( t

I
t

I

t
I
t

I inv
s

invs    – видатки на 

встановлення одиниці капіталу у момент часу t ,   – норма зносу. 

В результаті максимізації очікуваної корисності домашнього господарства 

(19) за умови бюджетного обмеження (21) та динаміки капіталу (23) отримано 

тіньову вартість одиниці капіталу tQ : 
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 .                 (25) 

Встановлення ціни на товари також відбувається відповідно до механізму 

ціноутворення за Кальво. Фірма змінює ціну товару m  m
tP  з ймовірністю p1 . 

Оптимальна ціна на товар m  знаходиться шляхом максимізації теперішньої 

приведеної вартості прибутку фірми від реалізації товару, що визначається 

різницею між доходом фірми m
kt

m
t yP 
  та сукупними витратами на виробництво 

m
ktTC  : 
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Фірма-імпортер встановлює ціну f
jtP ,
  на j -й імпортний товар з ймовірністю 

f
p1 . Оптимальна ціна на j -ий імпортний товар f

jtP ,
  визначається на основі 

максимізації теперішньої приведеної вартості чистого грошового потоку: 
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  ,             (27) 

де 
t

S  – номінальний обмінний курс національної грошової одиниці в момент часу 

t , 
tP  – індекс світових цін в момент часу t , f

jktE ,  – попит на j -й імпортний товар 

в момент часу kt  . 
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Рівень цін в економіці T
tP  визначається на основі агрегування цін на 

вітчизняні ( tP ) та імпортні ( f
tP ) товари за принципом Діксіта-Стігліца. 

Оптимальні значення відсоткової ставки за користування капіталом K
tr  та 

заробітної плати tw  визначаються на основі мінімізації витрат фірми, які 

складаються з видатків на залучення капіталу tktr
K  та оплату праці найманих 

працівників ttlw  

ttt
K

t lwkr                     (28) 

за умови виробничої функції (23) та дорівнюють: 

 tt
z
tt

K
t lkmcr 1)(  ,                 (29) 

1)(    tt
z
ttt lkmcw ,                 (30) 

де 
t

mc  – граничні витрати. 

Випуск товарів та послуг в економіці 
ty  обумовлюється внутрішнім 

попитом на вироблені товари і послуги tE  та попитом з боку іноземних 

споживачів 
tE : 


t

E
t

E
t

y .                   (31) 

Внутрішній попит домашніх господарств на вітчизняні та імпортні  товари і 

послуги ( tE  і 
f

tE  відповідно) визначається на основі мінімізації витрат на їх 

споживання tt EP  та 
f

t

f

t EP : 
f

t

f

ttt EPEP  .                  (32) 

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  .                 (33) 

Зовнішній блок в моделі представлений рештою країн світу.  

Попит іноземних споживачів на вітчизняну продукцію моделюється 

рівнянням: 
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,                 (34) 

де 
T

tE  – виробництво товарів і послуг закордоном, *P
t  – збурення в індексі цін 

країн світу, 
T

E

t



  – збурення у виробництві товарів і послуг закордоном, I  – 

параметр, що характеризує схильність до споживання іноземних товарів,   – 

еластичність заміщення між споживанням товарів вітчизняного та іноземного 

виробництва. 

Умови торгівлі tTT  із інкорпоруванням шоку умов торгівлі TT
t  визначаються 

рівнянням: 
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f

t

tTT

tt
P

P
TT  .                  (35) 

Реальний обмінний курс ts  розраховується на основі номінального 

обмінного курсу tS  з урахуванням співвідношення індексів цін в країні tP , 

закордоном 
tP  та шоку номінального обмінного курсу S

t : 

t

tt
S
t

t
P

PS
s






.                    (36) 

Рахунок поточних операцій платіжного балансу tca  моделюється як сума 

потоку товарів і послуг tpca  та первинних і вторинних доходів tnfa  між 

резидентами і нерезидентами: 

t
NFA
tt

PCA
tt nfapcaca   ,                 (37) 

де PCA
t  – збурення первинного поточного рахунку, NFA

t  – збурення чистих 

зовнішніх інвестиційних доходів. 

Непокритий паритет процентних ставок характеризує відношення 

процентних ставок та очікуваної зміни обмінного курсу національної грошової 

одиниці: 

    011 1 
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де P
t  – премія за ризик у момент часу t , C

t  – премія контролю за рухом капіталу 

у момент часу t . Припускається, що P
t  та C

t  постійні для всіх t . 

Бюджетне обмеження уряду описується рівнянням: 
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,              (39) 

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 , t  – темп 

зростання валового внутрішнього продукту у момент часу t , 
t

t
t

m
m


1  – доход від 

сеньйоражу. 

Загальна заборгованість державного сектору td  дорівнює сумі внутрішнього 

D
td  та зовнішнього державного боргу *

td : 

*
t

D
tt ddd  .                (40) 
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Здійснюючи фіскальну політику, уряд зменшує чи збільшує державні 

видатки за рахунок коригування податкового навантаження, розміру соціальних 

трансфертів та боргового навантаження на економіку. 

Інструментальне правило монетарної політики специфікується відповідно 

до правила Тейлора. 

Змінні, що характеризують світову економіку, та шоки описуються 

процесами авторегресії першого порядку. 

Результати моделювання засвідчили, що найбільший позитивний вплив на 

економіку країни здійснює зростання світового випуску, що в першу чергу 

викликає збільшення вітчизняного випуску внаслідок розширення попиту на 

традиційну експортну продукцію, підвищення привабливості вітчизняних фірм, 

зростання рівня реальної заробітної плати та, як наслідок, і споживання 

домашніми господарствами. На рисунку 5 наведено графіки функцій імпульсних 

реакцій змінних неокейнсіанської динамічної стохастичної моделі загальної 

рівноваги на позитивний шок у світовому випуску.  
 
 

 
 

Рис.5. Графіки функцій імпульсних реакцій змінних неокейнсіанської 

динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги на позитивний шок у 

світовому випуску 

Джерело: розроблено автором 

 

На основі використання запропонованого комплексу економіко-

математичних моделей розроблено пропозиції щодо трансформації економічної 

моделі України від експортоорієнтованої до зовнішньостійкої економіки через 

утвердження моделі економіки, орієнтованої на внутрішній ринок, в основі яких: 

- на етапі переходу від експортоорієнтованої економіки до економіки, 

орієнтованої на внутрішній ринок, – залучення внутрішніх інвестиційних ресурсів 

та прямих іноземних інвестицій у реальний сектор економіки; впровадження 

новітніх технологій; розвиток галузей, що здійснюють виробництво експортної 

продукції та зменшення їх енергозатратності; прискорення імпортозаміщення; 

забезпечення просування вітчизняної продукції на зовнішні ринки та закріплення 

власних позицій на них; 

Р РТ 

У* invT 

gT 
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E*Т E*Т 
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- на етапі переходу до зовнішньостійкої економіки – розширення 

внутрішнього попиту; залучення внутрішніх інвестиційних ресурсів та прямих 

іноземних інвестицій у соціальну інфраструктуру, сферу послуг, інноваційні 

галузі та галузі, орієнтовані на виробництво продукції для кінцевого споживача та 

їх розвиток; просування вітчизняної продукції з високою доданою вартістю на 

зовнішні ринки; рівномірний розвиток регіонів та покращення їх інфраструктури 

тощо. 

Реалізація зазначених пропозицій матиме наслідком утвердження 

зовнішньостійкої економіки, що характеризуватиметься стійкими темпами 

економічного зростання, розвиненим внутрішнім ринком, високим рівнем 

інвестиційної активності, виробництвом високотехнологічної, конкуренто-

спроможної на зовнішніх ринках, промислової продукції, високим рівнем життя 

населення. 

 

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 таких макроекономічних показників, як 

валовий внутрішній продукт, експорт товарів і послуг та доходи державного 

бюджету, для досягнення зовнішньої стійкості економіки в довгостроковому 

періоді та визначено її основні чинники. 

3. Запропонована концепція моделювання зовнішньої стійкості 

економіки України ґрунтується 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 стохастичної 

моделі загальної рівноваги, яка дозволяє оцінити вплив зовнішньоекономічних 

шоків на основні показники функціонування національної економіки. 
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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 ймовірностей 

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, 

слабо 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 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 темпи зростання сальдо 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. 

7. Для визначення чутливості темпів зростання 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 темпів 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),  
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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 ґрунтується 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. 

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 економіки 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 приросту 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.  

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 

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 
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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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Украины как малой открытой экономики. 
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ABSTRACT 
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Thesis for the Doctor of Economics degree in specialty 08.00.11 – Mathematical 

Methods, Models and Information Technologies in Economics. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2018. 

The thesis is devoted to the development of theoretical and methodological 

foundations of research and economic and mathematical models of external 

sustainability of the Ukrainian economy. 

The theoretical and methodological foundations of economic growth as basis of 

external sustainability ensuring are considered.  

The approaches to the interpretation of the essence of the concept "external 

sustainability of the economy", its factors and methodological principles of its 

evaluation are analyzed.  

The concept of external sustainability modeling of Ukraine’s economy is 

proposed. An indicative system of external sustainability of economy that includes the 

formation of indicators system and the theoretical and methodical approach to its 

evaluation comprising statistical analysis of indicators system, calculation of their 

threshold percentiles inherent to national economy, probabilistic estimation of the 

indicators’ dynamics as a result of the shocks influence and calculation of instability 

probabilities is developed. 

The toolkit for determining the driving forces of economic growth in countries 

with commodity economies is proposed based on the construction of  panel structural 

vector autoregression model of the interaction of gross national income per capita, the 

fixed capital, labor force and terms of trade growth rates imposing identifing restrictions 
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on the impact of macroeconomic shocks (demand shock, supply shock, nominal shock 

and terms of trade shock). Econometric models to determine the sensitivity of the gross 

domestic product and the balance of current account growth rates in Ukraine to the 

change in world prices for the main export products are developed. The dynamic 

models of interdependence between gross domestic product and the current account 

growth rates, the quantitative and price terms of trade indices and their components 

(permanent and temporary) are constructed. 

The analysis of world economy trends in the context of external imbalances is 

carried out. The author calculated the indicators characterizing the concentration of 

current account positions in the countries of the world and their stability. The dynamics 

of the current account balance, national investment and savings and sources of current 

account deficit financing in Ukraine are analyzed. The influence of factors on the 

current account balance of Ukraine on the basis of constructing a model with Markov 

mode switching is estimated. The logit models of the dependence of Ukraine's real GDP 

volatility on foreign direct investment, portfolio investment, bonds and other long-term 

debt securities, bank sector loans and GDP growth rates in EU are constructed. The 

dynamic economic and mathematical models for determining the influence of 

systemically important economies on the main macroeconomic indicators of Ukraine on 

the basis of vector autoregression models toolkit are developed.  

A Neo-Keynesian dynamic stochastic general equilibrium model  for Ukraine as a 

small open economy is developed to research the reaction of the main indicators of the 

national economy functioning  to the effect of foreign economic shocks (shock in world 

output, shock in world aggregate demand, shock in world interest rate, shock in world 

prices, shock in demand for foreign bonds and shock in external public debt).  

The propositions regarding the transformation of Ukraine’s economic model from 

the export-oriented economy to the externally sustainable one are developed. 

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

shocks, dynamic stochastic general equilibrium models (DSGE), econometric modeling, 

current account, global imbalances, terms of trade, systemically important countries, 

volatility, commodity economies 


