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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Одним із головних завдань валютної 

політики держави є ефективне управління міжнародними резервами. Важливість 

компетентного управління міжнародними резервами зумовлена тим, що саме 

резерви є одним з визначальних чинників забезпечення стійкості країни до 

шокових потрясінь. Використання ненадійних та ризикованих методів управління 

резервними активами має наслідком прийняття помилкових або неефективних 

рішень відповідними державними органами під час фінансових криз, що, своєю 

чергою, може їх поглиблювати. Результатом використання зазначених методів є 

виникнення значних фінансових втрат з усіма відповідними наслідками для 

репутації країни. Саме тому, здійснюючи управління міжнародними резервами, 

необхідно враховувати низку внутрішніх та зовнішніх чинників. 
Ефективне управління міжнародними резервами передбачає аналіз ситуацій 

на фінансових ринках, моніторинг ризиків (зокрема, валютних, відсоткових та 

кредитних), а також управління ліквідністю з параметрами валютної та 

інвестиційної структури. Зазначене слугує основою для здійснення валютних 

операцій на міжнародних фінансових ринках. Значне зростанням обсягів 

міжнародних резервів центральних банків протягом останніх років об’єктивно 

вимагає як удосконалення управління міжнародними резервами на національному 

рівні, так і посилення міжнародної співпраці в цій сфері.  

В економічній теорії дослідження різних аспектів процесу управління 

міжнародними резервами знайшли своє відображення у працях багатьох 

зарубіжних учених-економістів. Дослідженням детермінантів міжнародних 

резервів займалися Д. Баттен, М. Госселін, Х. Іто, Н. Маріон, Н. Поповська-

Канмар, І.-В. Ченг та ін. Оптимальні масштаби міжнародних резервів визначали 

Дж. Айзенман, Б. Айхенгрін, Д. Берк, Дж. Війндхолдс, Дж. Вільямсон,                 

П. Гвідотті, Р. Геллер, А. Грінспен, П. Лейн, Дж. Френкель та ін. Дослідженням 

структури міжнародних резервів присвятили свої праці М. Дулі, С. Лісондо,         

Г. Марковіц, Д. Метісон та ін.  

Щодо розвитку вітчизняних економічних досліджень у зазначеному напрямі 

потрібно константувати, що українська економічна думка ще не має достатніх 

напрацювань стосовно комплексного аналізу управління міжнародними 

резервами. Серед вітчизняних вчених дослідженням різних аспектів зазначеної 

проблеми займалися О. Береславська, О. Дзюблюк, Н. Жмурко, Ф. Журавка,        

Л. Кістерський, O. Лупін, П. Мельник, В. Мовчан, О. Рогач, А. Філіпенко,            

О. Шнирков та інші.  

Незважаючи на вагомий внесок учених, подальшого вивчення та 

дослідження потребує оптимізація процесу управління міжнародними резервами, 

достатності та структури міжнародних резервів, а також виокремлення та оцінка 

основних детермінантів міжнародних резервів у країнах Центральної та Східної 

Європи та в Україні. 
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Звʼязок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота – це складова науково-дослідної роботи кафедри 

міжнародного економічного аналізу і фінансів Львівського національного 

університету імені Івана Франка за такими напрямами: «Дослідження механізмів 

інституційних змін та інституційного середовища економічного розвитку в 

країнах Центральної та Східної Європи» (номер державної реєстрації 

0110U003149, січень 2010 – грудень 2012 року); «Дослідження проблеми вибору 

та формування оптимальної траєкторії економічного розвитку держав в умовах їх 

значної торговельної та фінансової відкритості» (номер державної реєстрації 

0110U000869, січень 2013 – грудень 2016 року); «Економічний аналіз структурної 

трансформації інвестиційного та експортного потенціалу у регіонах і країнах 

світу» (номер державної реєстрації 0117U000889, січень 2017 – грудень            

2019 року). 

Мета та завдання дослідження. Основною метою дисертаційної роботи є 

дослідження особливостей управління міжнародними резервами в країнах 

Центральної та Східної Європи, а також визначення факторів, які впливають на 

формування резервних активів у вищезгаданих країнах. 

Досягнення поставленої мети передбачає формування та виконання таких 

завдань: 

- дослідити підходи до визначення поняття міжнародних резервів та 

встановити основні сутнісні характеристики цього явища; 

-  з’ясувати закономірності процесу управління міжнародними резервами; 

- систематизувати та класифікувати зафіксовані в літературі детермінанти 

міжнародних резервів; 

- відстежити еволюцію теоретичних досліджень достатності міжнародних 

резервів у світовій економічній думці та систематизувати погляди учених; 

- з’ясувати роль світових фінансових організацій в сфері управління 

міжнародними резервами; 

- дослідити структуру міжнародних резервів у країнах ЦСЄ; 

- оцінити достатність міжнародних резервів у країнах ЦСЄ; 

- визначити та оцінити основні детермінанти міжнародних резервів у 

країнах ЦСЄ; 

- дослідити тенденції управління міжнародними резервами в Україні. 

Об’єктом дослідження є особливості процесу управління міжнародними 

резервами. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та методичні підходи до 

аналізу управління міжнародними резервами в країнах Центральної та Східної 

Європи. 

Методи дослідження. Методологічним підґрунтям дисертаційної роботи є як 

загальнонаукові, так і спеціальні економічні методи, що в комплексі використані 

дисертантом для вирішення поставлених завдань та досягнення мети дослідження.  
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У дисертаційному дослідженні використано такі методи: історичний – під час 

аналізу еволюції досліджень міжнародних резервів у світовій економічній думці – 

у розділі 1; системний аналіз наукового пізнання та метод логічного узагальнення 

– для розкриття теоретичних положень з визначення сутності міжнародних 

резервів та процесу їхнього управління – у розділі 1; описово-аналітичний та 

статистико-економічний метод – під час побудови статистичних та аналітичних 

таблиць – у розділах 2 та 3; графічний – для побудови графічних зображень та 

наочної демонстрації отриманих результатів – у розділах 1, 2 та 3; моделювання 

та формалізації – під час побудови моделей факторів впливу на міжнародні 

резерви у країнах ЦСЄ – у розділі 3; регресійний аналіз – для перевірки валідності 

моделей факторів впливу на міжнародні резерви у країнах ЦСЄ – у розділі 3; 

порівняльний аналіз – для порівняння отриманих результатів дослідження –          

у розділах 2, 3. 

Інформаційною базою дослідження є наукові та аналітичні праці 

українських та зарубіжних вчених, присвячені різним аспектам управління 

міжнародними резервами; офіційні публікації та статистичні дані Світового 

банку, Міжнародного валютного фонду; бази даних центральних банків та 

державних органів статистики країн ЦСЄ; періодичні видання, матеріали 

міжнародних конференцій, інтернет-ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі 

отримано обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують науково-

прикладне завдання поглиблення теоретико-методологічних підходів до 

комплексного дослідження процесу управління міжнародними резервами у 

країнах Центральної та Східної Європи, що включає аналіз достатності, структури 

та основних детермінантів міжнародних резервів. Основними теоретичними та 

практичними результатами, які характеризують новизну дисертаційного 

дослідження й особистий внесок автора, є: 

уперше: 

- із застосуванням інструментів економетричного аналізу змодельовано та 

визначено основні детермінанти міжнародних резервів для країн Центральної та 

Східної Європи протягом 1993–2018 рр. Зокрема, для групи країн ЦСЄ – членів 

Європейського Союзу та зони євро (Естонії, Латвії, Литви, Словаччини та 

Словенії) доведено прямо пропорційний та статистично значущий вплив таких 

показників, як ВВП на душу населення та відношення прямих іноземних 

інвестицій до ВВП, а також обернено пропорційний вплив індексу Джонсів на 

величину міжнародних резервів. Визначено, що зі зростанням ВВП на душу 

населення на 10 % обсяги міжнародних резервів досліджуваної групи країн 

зростають на 6 %; зі зростанням значення відношення ПІІ до ВВП на 0,01 обсяги 

міжнародних резервів збільшуються на 3,5 %; зі зростанням міжнародних резервів 

країн-сусідів ЦСЄ на 10 % обсяги міжнародних резервів країн зони євро 

скорочуються на 4,5–5 %. Своєю чергою для групи країн ЦСЄ – членів 
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Європейського Союзу, що мають в обігу власні грошові одиниці (Польщі, 

Угорщини, Чехії, Болгарії та Румунії) доведено, що ВВП на душу населення має 

прямо пропорційний та статистично значущий вплив, тоді як альтернативна 

вартість зберігання міжнародних резервів має обернено пропорційний вплив. 

Визначено, що зі зростанням ВВП на душу населення на 10 % міжнародні резерви 

досліджуваних країн зростають на 3,2 %; зі збільшенням альтернативної вартості 

зберігання резервів на одиницю обсяги міжнародних резервів скорочуються        

на 0,8 %; 

удосконалено: 

- визначення міжнародних резервів, які запропоновано трактувати як 

високоліквідні зовнішні активи держави, визнані міжнародним співтовариством, 

які використовують для зовнішнього і внутрішнього регулювання економіки 

країни. Це дозволило розширити понятійно-категоріальний апарат та методичні 

підходи до дослідження міжнародних резервів, встановити основні сутнісні 

характеристики даного явища, а також визначити межі, в яких виникає ця 

категорія; 

- класифікацію детермінантів міжнародних резервів шляхом включення до 

її складу поряд з групою традиційних факторів низки інституційних чинників, 

зокрема, факторів взаємозалежності обсягів резервних активів у географічних 

країнах-сусідах, політичної стабільності, корупції, та запропоновано 

виокремлювати такі категорії, як розмір та рівень розвитку економіки, поточний 

рахунок платіжного балансу, рахунок операцій з капіталом платіжного балансу, 

волатильність валютного курсу, альтернативна вартість зберігання міжнародних 

резервів. На основі зазначеної класифікації та за допомогою економетричного 

моделювання визначено та оцінено основні детермінанти міжнародних резервів у 

країнах ЦСЄ та в Україні; 

набули подальшого розвитку: 

- дослідження критеріїв достатності міжнародних резервів у країнах ЦСЄ 

та в Україні, а саме – критерію покриття імпорту міжнародними резервами, 

відношення міжнародних резервів до ВВП, відношення міжнародних резервів до 

грошової маси, відношення міжнародних резервів до короткотермінового 

зовнішнього боргу, що дало можливість розширити існуючі емпіричні 

дослідження, оцінити та порівняти достатність міжнародних резервів у країнах 

ЦСЄ, що є членами зони євро, та країнах ЦСЄ з власними грошовими одиницями 

згідно із зазначеними критеріями; 

- дослідження структури міжнародних резервів у країнах ЦСЄ та в Україні, 

зокрема, таких їхніх складових, як офіційні валютні резерви, резервна позиція у 

МВФ, спеціальні права запозичення, золото та інші резервні активи, що дало 

змогу простежити динаміку та порівняти структуру міжнародних резервів у 

країнах ЦСЄ, що є членами зони євро, та країнах ЦСЄ з власними грошовими 

одиницями; 
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- визначення ролі світових фінансових організацій, зокрема, Міжнародного 

валютного фонду, Банку міжнародних розрахунків та Європейського 

центрального банку, у наданні рекомендацій центральним банкам щодо 

ефективного управління міжнародними резервами на основі принципів 

захищеності, ліквідності, узгодженості та дохідності, що дозволить покращити 

механізм співпраці між центральними банками у зазначеній сфері, а також 

сприятиме чіткості розподілу повноважень та відповідальності між особами, які 

задіяні на всіх етапах управління резервними активами, прозорості у здійсненні 

операцій з міжнародними резервами, врахуванню ризиків та попереднього 

негативного досвіду з управління міжнародними резервами. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що виявлено 

особливості управління міжнародними резервами у країнах Центральної та 

Східної Європи під час здійснення валютної політики центральними банками 

зазначених держав. Матеріали дисертаційного дослідження можуть слугувати 

викладачам вищих навчальних закладів під час підготовки спеціалізованих 

навчальних курсів, лекцій та навчальних посібників з питань структури, 

достатності та методів управління міжнародними резервами, а також науковцям у 

подальшому дослідженні питань управління міжнародними резервами. Результати 

наукових досліджень використані на факультеті міжнародних відносин 

Львівського національного університету імені Івана Франка в організації 

навчального процесу та розробці методичних матеріалів, наукових програм для 

викладання дисциплін «Валютна політика» та «Міжнародні фінанси» (довідка    

№ 3672-H від 07.10.2019 р.). Окремі теоретичні положення, методичні підходи, 

практичні рекомендації та висновки розглянуті фахівцями АТ «Креді Агріколь 

Банк» (довідка № 56401-11/433 від 18.10.2019 р.) та АТ «Банк СІЧ» (довідка         

№ 735  від 29.10.2019 р.) та рекомендовані для практичного застосування під час 

підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів та розробки концептуальних 

пропозицій. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. Наукові положення, висновки, рекомендації, 

що викладені в дисертації та винесені на захист, отримані автором особисто. Із 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертаційній роботі 

використано ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача і 

становлять індивідуальний внесок здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження викладено у доповідях і схвалено на конференціях: Наукова 

конференція факультету міжнародних відносин «Міжнародні відносини: 

політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти» (8–9 лютого 2011 р., 

м. Львів); VIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених 

«Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна 

ідентичність та тенденції глобалізації» (24–25 лютого 2011 р., м. Тернопіль); 
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Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми 

розвитку національної економіки України» (13–14 травня 2011 р., м. Львів); 

Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні відносини в умовах 

ХХІ ст.: сучасна теорія і практика» (17–18 листопада 2011 р., м. Львів); Наукова 

конференція факультету міжнародних відносин (30 січня 2012 р., м. Львів);         

III Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна економіка»               

(28–29 квітня 2017 р., м. Київ); ІХ міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні тенденції розвитку світової економіки» (26 травня 2017 р., м. Харків),    

а також на щорічних наукових семінарах кафедри міжнародного економічного 

аналізу і фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано     

15 наукових праць загальним обсягом 6,18 авт. арк. (з них 5,76 авт. арк. належать 

особисто автору), з яких 1 стаття у науковому фаховому виданні України; 6 статей 

у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз; 1 стаття в іноземному фаховому виданні; 1 стаття в іншому 

науковому виданні; 6 тез доповідей на наукових та науково-практичних 

вітчизняних та міжнародних конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів (девʼяти підрозділів), висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Основний зміст викладено на 191 сторінці комп’ютерного набору. 

Робота містить 37 таблиць, 22 формули, 26 рисунків та додатки. Список 

використаних джерел налічує 227 позицій. Робота містить 10 додатків, 

розміщених на 22 сторінках, включаючи 19 таблиць. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми роботи, її науково-теоретичну та 

практичну значущість, сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет та методи 

дослідження, подано відомості про зв’язок отриманих результатів з науковими 

програмами, а також про апробацію основних положень дисертації та публікації 

автора за темою роботи, описано структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади управління 

міжнародними резервами» охарактеризовано еволюцію поглядів науковців на 

роль міжнародних резервів та запропоновано власне визначення поняття; 

виокремлено шість груп детермінантів міжнародних резервів; проаналізовано та 

розкрито сутність критеріїв достатності та структури міжнародних резервів; 

розкрито сутність процесу управління міжнародними резервами. 

У літературі часто вживають такі терміни на позначення офіційних 

резервних запасів держави як «валютні резерви», «офіційні валютні резерви», 

«золотовалютні резерви». Проте ці терміни за змістом є вужчими, ніж  термін 

«міжнародні резерви», та дещо неточними у сучасних умовах, оскільки після 

створення Бреттон-Вудської валютної системи, заснування Міжнародного 

валютного фонду та еволюції світового валютного механізму склад резервів 
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значно розширився та ускладнився. Запропоновано уточнене та доповнене 

визначення міжнародних резервів, які трактуємо як високоліквідні зовнішні 

активи держави, визнані міжнародним співтовариством, які використовують для 

зовнішнього і внутрішнього регулювання економіки країни. 

На підставі детального аналізу емпіричних досліджень факторів впливу на 

обсяг та динаміку резервних активів виокремлено шість основних груп 

детермінантів міжнародних резервів: 

- розмір та рівень розвитку економіки, що характеризується такими 

показниками, як ВВП, ВВП на душу населення, чисельність населення; 

- поточний рахунок платіжного балансу, що характеризується такими 

показниками, як частка експорту у виробництві, частка імпорту у виробництві; 

- рахунок операцій з капіталом платіжного балансу, що вказує на фінансову 

відкритість економіки та характеризується такими показниками як відношення 

потоків капіталу до ВВП, відношення грошової маси до ВВП, короткотерміновий 

зовнішній борг, позиція іноземного капіталу; 

- волатильність валютного курсу, що характеризується такими показниками, 

як реальний ефективний валютний курс, номінальний ефективний валютний курс; 

- альтернативна вартість зберігання міжнародних резервів, що виникає 

внаслідок різниці національної та іноземної відсоткових ставок; 

- інституційні змінні, що характеризуються такими поняттями, як політична 

(не)стабільність, корупція, індекс Джонсів. 

Процес управління міжнародними резервами складається з кількох етапів, у 

межах кожного з яких вирішують певні завдання. Зокрема, це етапи: планування; 

організація та виконання; аналіз ефективності; звітність та контроль. Незважаючи 

на специфічність систем управління міжнародними резервами окремих цент-

ральних банків світу, можна виокремити декілька загальних принципів 

управління міжнародними резервами – захищеність, ліквідність, узгодженість та 

дохідність. Власне процес управління міжнародними резервами перебуває під 

постійним впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища відносно 

цього процесу. 

Ефективне управління міжнародними резервами передбачає не лише 

нагромадження міжнародних резервів, а й їхню диверсифікацію. Зазвичай до 

складу міжнародних резервів країни відносять офіційні валютні резерви, резервну 

позицію у Міжнародному валютному фонді, авуари у спеціальних правах 

запозичення (СПЗ), офіційні запаси золота та інші резервні активи. 

Співвідношення між цими складовими, а також вибір шляхів їхнього зберігання 

та застосування є індивідуальними для кожної держави та відповідають 

особливостям економічної політики та ситуації в країні. 

Важлива роль міжнародних резервів у врегулюванні фінансової та курсової 

стабільності постійно актуалізує проблему визначення оптимального обсягу 

резервних активів, якими повинна володіти країна, оскільки занижений обсяг 
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резервів істотно обмежує регулятивні можливості держави, а завищений – 

спричиняє заморожування значної частини національного доходу на тривалий 

період. Сьогодні існує багато показників кількісної оцінки достатності 

міжнародних резервів. Наприклад, відношення міжнародних резервів до імпорту, 

відношення міжнародних резервів до ВВП, відношення міжнародних резервів до 

грошової маси, відношення міжнародних резервів до сальдо платіжного балансу, 

відношення міжнародних резервів до обсягу зовнішніх платежів, відношення 

міжнародних резервів до обсягу платежів з обслуговування зовнішнього боргу. 

У другому розділі «Аналіз формування міжнародних резервів у країнах 

Центральної та Східної Європи» проаналізовано діяльність центральних банків 

країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), а саме – Естонії, Латвії, Литви, 

Словаччини, Словенії, Польщі, Угорщини, Чехії, Болгарії та Румунії у сфері 

управління міжнародними резервами; здійснено комплексне дослідження 

критеріїв достатності та структури резервних активів у зазначених країнах. 

Країни ЦСЄ завершили, здебільшого, перехід від командно-

адміністративної до ринкової економіки після падіння або трансформації 

комуністичних режимів упродовж 1989–1991 років. Найвищих результатів у 

створенні ринкової економіки досягли центральноєвропейські країни, а саме – 

Чехія, Угорщина та Польща. Повільніше відбувався перехід у країнах Балтії 

(Литва, Латвія, Естонія) та у країнах Балканського регіону – Болгарії, Румунії.  

Введення євро в грошовий обіг також значною мірою вплинуло на економічне 

середовище країн Європи. Саме тому аналізуючи особливості управління 

міжнародними резервами у країнах ЦСЄ, здійснено їхній поділ на дві групи: 

- І група – країни ЦСЄ – члени Європейського Союзу та зони євро (Естонія, 

Латвія, Литва, Словаччина, Словенія); 

- ІІ група – країни ЦСЄ – члени Європейського Союзу, що мають в обігу 

власні грошові одиниці (Польща, Угорщина, Чехія, Румунія, Болгарія). 

Аналіз діяльності центральних банків країн ЦСЄ дав змогу виокремити 

заходи щодо досягнення стратегічних цілей під час управління резервними 

активами у зазначених країнах. Це, зокрема, диверсифікація валют та 

інвестиційних інструментів, впровадження передових методів глобального 

розподілу активів, спрощення процесу ухвалення рішень та розробка методів 

управління інвестиційними ризиками. Визначено, що міжнародні резерви країн 

ЦСЄ інвестують виключно у високонадійні та ліквідні цінні папери у такий 

спосіб, який не загрожуватиме зменшенню обсягів резервних активів країни.  

Дослідження структури міжнародних резервів засвідчило, що центральним 

банкам країн ЦСЄ – членів ЄС та зони євро довелося змінити структуру 

резервних активів у зв’язку з введенням в обіг євро як національної грошової 

одиниці. Наприклад, у Словаччині та Словенії із різким скороченням частки 

офіційних валютних резервів значно зросла частка золота (10–67 % – у 

Словаччині; 10–15 % – у Словенії), СПЗ (20–33 %) та резервної позиції в МВФ 
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(10–20 %). В Естонії з введенням євро значно зросла частка СПЗ (20–45 %).          

У Латвії та Литві абсолютна більшість резервних активів зберігається у формі 

офіційних валютних резервів (75–95 %). В усіх країнах зазначеної групи 

практично відсутні інші резервні активи. Своєю чергою центральні банки країн 

ЦСЄ – членів ЄС, що  мають власні грошові одиниці, абсолютну більшість       

(75–98 %) резервних активів зберігають у формі офіційних валютних резервів. 

Мінімальна частка припадає на резервну позицію в МВФ (0–1,63 %) та СПЗ   

(0,01–5,4 %). Незначна частка активів зберігається у формі золота (1–5 %). 

Винятком є Болгарія, частка золота в структурі резервів якої становить 6–12 %. 

Що стосується інших резервних активів, то їхня частка є незначною та 

коливається в межах 1–6 %, у Болгарії та Румунії вони відсутні взагалі, а в Чехії 

останніми роками показник суттєво зріс і становить близько 20 %. 

Дослідження достатності міжнародних резервів засвідчило, що відбулося 

різке скорочення обсягу міжнародних резервів у країнах ЦСЄ після введення в 

обіг євро як національної грошової одиниці. Найбільші показники падіння 

зафіксовано в Естонії (у 12 разів) та Словаччині (у 10 разів), а найменші – у Латвії 

(у 2,5 раза), Литві (у 5,1 разів) та Словенії (у 6,7 разів). Обсяг міжнародних 

резервів на душу населення у країнах ЦСЄ з власними грошовими одиницями є 

значно вищим (2018 року максимальний показник зафіксовано у Чехії, який сягав 

13 412 дол. США), ніж у країнах ЦСЄ – членах зони євро (2018 року 

максимальний показник зафіксовано у Латвії, який сягав 2 269 дол. США). 

Дослідження таких критеріїв достатності міжнародних резервів, як критерій 

покриття імпорту міжнародними резервами, відношення міжнародних резервів до 

ВВП, відношення міжнародних резервів до грошової маси, засвідчили, що у 

країнах ЦСЄ – членах зони євро міжнародні резерви були нижчими, ніж 

мінімальні порогові значення достатності, після введення в обіг євро в кожній з 

країн до 2018 року. Отримані результати дослідження достатності міжнародних 

резервів підтверджують теорію, що країни з фіксованими валютними режимами 

потребують більшого запасу міжнародних резервів, ніж країни з плаваючими 

валютними режимами, оскільки з введенням євро, всі країни зазначеної групи 

ЦСЄ перейшли від режимів фіксованого до режимів плаваючого валютного курсу. 

Міжнародні резерви у країнах ЦСЄ з власними грошовими одиницями, 

відповідно до критеріїв відношення міжнародних резервів до ВВП та відношення 

міжнародних резервів до грошової маси можна, вважати достатніми протягом 

2004–2018 років. Проте міжнародні резерви, згідно з критерієм покриття імпорту, 

були нижчими за мінімальне значення у 3 місяці в таких країнах, як Угорщина 

(2004–2008, 2016–2018 рр.) та Чехія (2008, 2011 рр.). 

У третьому розділі «Моделювання детермінантів міжнародних резервів 

у країнах Центральної та Східної Європи та в Україні» досліджено основні 

детермінанти міжнародних резервів у країнах ЦСЄ; проаналізовано процес 

управління міжнародними резервами в Україні. 
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З метою виявлення особливостей динаміки обсягів міжнародних резервів, 

підвищення точності прогнозів та ефективності проведення заходів щодо їхнього 

управління в умовах сучасної економічної ситуації у світі здійснено 

економетричне дослідження за допомогою пакета E-views на основі річних даних 

за 1993–2018 роки. Для дослідження використано модель панельної регресії з 

фіксованими ефектами, які дають змогу врахувати вплив усіх факторів, 

притаманних певній країні, які не введено до змінних моделі. Враховано, що 

детермінанти міжнародних резервів для однієї країни можуть деякою мірою 

відрізнятися від детермінантів міжнародних резервів іншої країни, проте є 

постійними для різних періодів.  

З метою оцінки впливу основних детермінантів на формування 

міжнародних резервів спершу побудовано модель (1) панельної регресії для       

10-ти країн ЦСЄ (Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, 

Румунії, Словаччини та Словенії): 
 

ln RESit = α + αi + β1×ln GDPPERCAPit + β2×(IMP/GDP)it + β3×(FDI/GDP)it + 

       + β4×ln REERit + β5×(INTRATE-LIBOR)it + β6×ln RESi t-1 + uit ,                            (1) 
 

де GDPPERCAPit – ВВП на душу населення (показник рівня розвитку економіки); 

(IMP/GDP)it  – середня схильність до імпорту (показник поточного рахунку 

платіжного балансу); (FDI/GDP)it – відношення прямих іноземних інвестицій до 

ВВП (показник рахунку операцій з капіталом платіжного балансу); REERit – 

реальний ефективний валютний курс (показник волатильності валютного курсу); 

(INTRATE-LIBOR)it – альтернативна вартість зберігання міжнародних резервів 

(обчислена як різниця між внутрішньою реальною відсотковою ставкою та 

ставкою LIBOR); RESi t-1 – попередній обсяг міжнародних резервів, який показує 

інерцію в змінах, часткове пристосування до нових умов, нездатність центральних 

банків миттєво реагувати і змінювати ситуацію на ринку; βj – параметри регресії;  

αi – фіксовані ефекти кожної з країн; uit – випадкові збурення. 

Обчислені значення фіксованих ефектів для кожної країни (рис. 1) 

виявляють рівень міжнародних резервів у цій країні порівняно з середнім рівнем 

перетину моделі. Моделювання засвідчує, що за умови однакових значень 

факторів моделі значно менший обсяг міжнародних резервів, порівняно з 

середнім у країнах ЦСЄ рівнем, мали б Естонія, Латвія, Литва, Словаччина та 

Словенія. Саме ці країни належать до групи країн ЦСЄ – членів ЄС та зони євро. 

Отже, для подальшого дослідження та аналізу вирішено поділити усі країни ЦСЄ 

на дві групи (як у розділі 2) та оцінити детермінанти міжнародних резервів для 

кожної з них зокрема. 
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Рис. 1. Значення фіксованих ефектів для країн ЦСЄ 
Джерело: розроблено автором на основі власних розрахунків за даними Світового банку та 

Міжнародного валютного фонду 
 

Почергово розглянуто дві специфікації моделі (1) – з урахуванням середньої 

схильності до імпорту (IMP/GDP)it та середньої схильності до експорту 

(ЕХP/GDP)it як показників поточного рахунку платіжного балансу. 

Для першої групи країн ЦСЄ – членів ЄС та зони євро визначено 

статистично значущий та прямо пропорційним вплив таких показників, як 

відношення прямих іноземних інвестицій до ВВП та попереднього обсягу 

міжнародних резервів, а обернено пропорційний – середньої схильності до 

імпорту та середньої схильності до експорту. Для другої групи країн ЦСЄ – 

членів ЄС, що мають в обігу власні грошові одиниці, статистично значущий і 

прямо пропорційний  вплив мають такі показники, як ВВП на душу населення та 

попередній обсяг міжнародних резервів, а обернено пропорційний – 

альтернативна вартість зберігання міжнародних резервів. Реальний ефективний 

валютний курс виявився незначущим фактором у двох групах країн. 

Для подальшого аналізу до моделі (1) введено ще одну незалежну змінну  

JONESESit – індекс Джонсів, після чого модель набула нового вигляду: 
 

ln RESit = α + αi + β1×ln GDPPERCAPit + β2×(IMP/GDP)it + β3×(FDI/GDP)it + 

+ β4*ln REERit + β5×(INTRATE-LIBOR)it + β6×ln RESi t-1 + β7×ln JONESESit + uit. (2) 
 

Індекс Джонсів (від англ. to keep up with Joneses – не відставати від 

Джонсів) – інституційний фактор впливу на формування міжнародних резервів. 

Припускають, що обсяг міжнародних резервів у певній країні залежить від обсягу 

резервних активів її географічних країн-сусідів. Обчислюють як суму 

міжнародних резервів усіх країн ЦСЄ, а саме – Болгарії, Чехії, Угорщини, 

Польщі, Румунії, Естонії, Латвії, Литви, Словаччини та Словенії, окрім тієї, для 

якої обчислюють зазначений індекс. 

Порівняння оцінки впливу детермінантів міжнародних резервів у двох 

групах країн ЦСЄ наведено в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Порівняння впливу детермінантів міжнародних резервів  

у країнах ЦСЄ 
                               Країни 

Показники 

Естонія, Латвія, Литва, 

Словаччина, Словенія  

Польща, Угорщина, Чехія, 

Болгарія, Румунія 

ВВП на душу населення Прямий ** Прямий ** 

Середня схильність до імпорту Незначущий Незначущий 

Середня схильність до експорту Незначущий Незначущий 

Відношення ПІІ до ВВП Прямий ** Незначущий 

Реальний ефективний валютний курс Незначущий  Незначущий  

Альтернативна вартість МР Незначущий  Обернений *** 

Попередній обсяг МР  Прямий *** Прямий *** 

Індекс Джонсів Обернений ** Незначущий 
 

** 95% рівень значущості коефіцієнтів; *** 99% рівень значущості коефіцієнтів. 
Джерело: розроблено автором на основі власних розрахунків за даними Світового банку та 

Міжнародного валютного фонду 
 

Для першої групи країн ЦСЄ – членів ЄС та зони євро встановлено прямо 

пропорційний і статистично значущий вплив таких показників, як ВВП на душу 

населення та відношення прямих іноземних інвестицій до ВВП. Зростання ВВП 

на душу населення на 10 % зумовлює зростання обсягів міжнародних резервів на 

6 %. Своєю чергою зростання відношення прямих іноземних інвестицій до ВВП 

на 0,01 спричиняє збільшення резервних активів досліджуваних країн на 3,5 %. 

Обернено пропорційним і статистично значущим визначено вплив такого 

фактора, як індекс Джонсів. Якщо міжнародні резерви країн-сусідів ЦСЄ 

зростають на 10 %, то обсяги міжнародних резервів зазначеної групи країн 

скорочуються на 4,5–5 %. З’ясовано, що вплив попереднього значення обсягу 

міжнародних резервів є значущим, а еластичність обсягу міжнародних резервів за 

обсягом міжнародних резервів у попередньому періоді становить 0,75. 

Дослідження детермінантів міжнародних резервів для другої групи країн 

ЦСЄ – членів ЄС, що мають в обігу власні грошові одиниці, визначило прямо 

пропорційний та статистично значущий вплив такого показника, як ВВП на душу 

населення. Зростання ВВП на душу населення на 10 % зумовлює збільшення 

обсягів міжнародних резервів на 3,2 %. Натомість обернено пропорційним і 

статистично значущим встановлено вплив альтернативної вартості зберігання 

міжнародних резервів. Зі збільшенням різниці між внутрішньою реальною 

відсотковою ставкою та ставкою LIBOR на одну одиницю обсяг міжнародних 

резервів скорочується на 0,8 %. Як і для попередньої групи країн, отримано 

результат щодо значущості попереднього значення обсягу міжнародних резервів. 

З’ясовано, що еластичність обсягу міжнародних резервів за обсягом міжнародних 

резервів у попередньому періоді становить близько 0,71. На відміну від країн 

ЦСЄ – членів ЄС та зони євро, у країнах ЦСЄ – членах ЄС, що мають в обігу 

власні грошові одиниці, індекс Джонсів визначено статистично незначущим 
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фактором впливу на міжнародні резерви. Отже, зростання обсягу резервних 

активів країн-сусідів ЦСЄ жодним чином не впливає на обсяги резервів 

досліджуваної групи країн.  

Стосовно тенденцій управління міжнародними резервами в Україні 

зазначимо, що аналіз достатності резервних активів України, відповідно до 

критеріїв відношення міжнародних резервів до ВВП, покриття імпорту 

міжнародними резервами, забезпеченості грошової маси міжнародними резервами 

та відношення міжнародних резервів до короткотермінового зовнішнього боргу 

засвідчив, що міжнародні резерви можна вважати достатніми, згідно з усіма 

досліджуваними критеріями, лише протягом 2005–2010 років та 2018 року. 

Показник міжнародних резервів на душу населення в Україні протягом  1993–

2018 років досяг максимального значення 2010 року та становив 754 дол. США. 

Протягом наступних чотирьох років відбулося скорочення резервних активів на 

душу населення у 4,5 раза, а 2014 року показник досяг позначки у 166 дол. США. 

З 2014 року спостерігається тенденція нагромадження міжнародних резервів на 

душу населення. 2018 року показник становив 467 дол. США, що в 29 разів 

менше, ніж у Чехії – країні ЦСЄ з найбільшим значенням цього показника. 

Стосовно структури міжнародних резервів зазначимо, що починаючи з   

2002 року активи зберігають, здебільшого, у формі офіційних валютних резервів 

(85–95 %), незначну частку у золоті  (5–7 %). Резервна позиція в МВФ є мізерною 

та становить менше 1 %. Аналогічну ситуацію спостерігаємо із СПЗ, за винятком 

2016 та 2017 років, коли їхня частка становила 17 % та 11 % відповідно. 

Виконане економетричне дослідження (аналогічне як для країн ЦСЄ) 

детермінантів міжнародних резервів виявило прямий та значущий вплив таких 

показників, як середня схильність до експорту та відношення прямих іноземних 

інвестицій до ВВП. Отримані результати є аналогічними як і для групи країн ЦСЄ 

– членів зони євро. Також встановлено прямий та значущий вплив індексу 

Джонсів. Натомість встановлено обернений та значущий вплив альтернативної 

вартості зберігання міжнародних резервів. Отриманий результат є аналогічним, як 

і для групи країн ЦСЄ, що мають в обігу власні грошові одиниці. Такі показники 

як ВВП на душу населення, середня схильність до імпорту, реальний ефективний 

валютний курс, визначено статистично незначущими факторами впливу на  

міжнародні резерви в Україні. 
 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено теоретичні узагальнення та 

методологічні підходи в розв’язанні наукової проблеми, яка полягає в 

комплексному дослідженні процесу управління міжнародними резервами у 

країнах Центральної та Східної Європи, що дало можливість виявити особливості 

структури та достатності резервних активів, а також оцінити основні 

детермінанти міжнародних резервів. За підсумками дослідження сформульовано 

такі висновки теоретичного та практичного характеру: 
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1. Теоретичний аналіз підходів до визначення міжнародних резервів дав 

змогу сформулювати власне визначення досліджуваного поняття, за яким 

міжнародні резерви – це високоліквідні зовнішні активи держави, визнані 

міжнародним співтовариством, які використовують для зовнішнього і 

внутрішнього регулювання економіки країни. Таке трактування дозволило 

встановити основні сутнісні характеристики цього явища, а також визначити 

межі, в яких виникає категорія. 

2.  Процес управління міжнародними резервами складається з кількох 

етапів, у межах кожного з яких вирішують певні завдання. Зокрема, це етапи: 

планування; організація та виконання; аналіз ефективності; звітність та контроль. 

Незважаючи на специфічність систем управління міжнародними резервами 

окремих центральних банків світу, виокремлено декілька загальних принципів 

управління міжнародними резервами – захищеність, ліквідність, узгодженість та 

дохідність. 

3. Завдяки аналізу емпіричних досліджень детермінантів міжнародних 

резервів вдалося виокремити шість основних груп факторів, які впливають на 

величину та динаміку міжнародних резервів: 1) розмір та рівень розвитку 

економіки, що характеризується такими показниками, як ВВП, ВВП на душу 

населення, чисельність населення; 2) поточний рахунок платіжного балансу, що 

характеризується такими показниками, як частка експорту у виробництві, частка 

імпорту у виробництві; 3) рахунок операцій з капіталом платіжного балансу, що 

вказує на фінансову відкритість економіки та характеризується такими 

показниками, як відношення потоків капіталу до ВВП, відношення грошової маси 

до ВВП, короткотерміновий зовнішній борг, позиція іноземного капіталу;            

4) волатильність валютного курсу, що характеризується такими показниками, як 

реальний ефективний валютний курс, номінальний ефективний валютний курс;  

5) альтернативна вартість зберігання міжнародних резервів, що виникає внаслідок 

різниці національної та іноземної відсоткових ставок; 6) інституційні змінні, що 

характеризуються такими поняттями, як політична (не)стабільність, корупція, 

індекс Джонсів.  

4. Важлива роль міжнародних резервів у врегулюванні фінансової та 

курсової стабільності постійно актуалізує проблему визначення оптимального 

обсягу резервних активів, якими повинна володіти країна. У дисертації 

наголошено на таких показниках кількісної оцінки достатності міжнародних 

резервів, як відношення міжнародних резервів до імпорту, відношення 

міжнародних резервів до ВВП, відношення міжнародних резервів до грошової 

маси, відношення міжнародних резервів до сальдо платіжного балансу, 

відношення міжнародних резервів до обсягу зовнішніх платежів, відношення 

міжнародних резервів до обсягу платежів з обслуговування зовнішнього боргу. 

5. Вагома роль у процесі управління міжнародними резервами належить 

світовим фінансовим організаціям та інституціям. Міжнародний валютний фонд 
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розробив Керівні принципи управління міжнародними резервами, у яких 

визначені основні принципи та методи управління резервними активами для країн 

з різним рівнем розвитку та різними інституційними структурами управління 

резервами. Банк міжнародних розрахунків сприяє валютній та економічній 

співпраці між центральними банками, є форумом міжнародного валютного 

співробітництва та здійснює різноманітні операції за дорученнями центральних 

банків. Європейський центральний банк регулює управління міжнародними 

резервами на регіональному рівні в країнах Європейського Союзу, здійснюючи 

стратегічний та тактичний менеджмент в організації діяльності Євросистеми, в 

той час як національні центральні банки здійснюють операційний менеджмент. 

6. Результати аналізу структури міжнародних резервів країн ЦСЄ 

засвідчили, що центральним банкам країн ЦСЄ – членів ЄС та зони євро довелося 

змінити структуру міжнародних резервів у зв’язку з введенням в обіг євро як 

національної грошової одиниці. Наприклад, у Словаччині та Словенії із різким 

скороченням частки офіційних валютних резервів значно зросла частка золота, 

СПЗ та резервної позиції в МВФ. В Естонії з введенням євро значно зросла частка 

СПЗ. У Латвії та Литві резервні активи, здебільшого, зберігають у формі 

офіційних валютних резервів (75–95 %). В усіх країнах досліджуваної групи 

практично відсутні інші резервні активи. Центральні банки країн ЦСЄ – членів 

ЄС, що мають власні грошові одиниці, абсолютну більшість (75–98 %) резервних 

активів зберігають у формі офіційних валютних резервів. Мінімальна частка 

припадає на резервну позицію в МВФ (0–1,63 %) та СПЗ (0,01–5,4 %). Незначну 

частку активів зберігають у формі золота (1–5 %). Винятком є Болгарія, частка 

золота у структурі резервів якої становить 6–12 %. Стосовно інших резервних 

активів з’ясовано, що їхня частка є незначною та коливається в межах 1–6 %. 

7. Дослідження достатності міжнародних резервів засвідчило, що відбулося 

різке скорочення обсягу міжнародних резервів у країнах ЦСЄ після введення в 

обіг євро як національної грошової одиниці. Обсяг міжнародних резервів на душу 

населення у країнах ЦСЄ з власними грошовими одиницями є значно вищим, ніж 

у країнах ЦСЄ, що є членами зони євро: максимальні значення показників кожної 

з досліджуваних груп відрізняються майже у 6 разів. Аналіз таких критеріїв 

достатності міжнародних резервів, як критерій покриття імпорту міжнародними 

резервами, відношення міжнародних резервів до ВВП, відношення міжнародних 

резервів до грошової маси встановив, що у країнах ЦСЄ – членах зони євро 

міжнародні резерви були нижчими від мінімальних порогових значень 

достатності з моменту введення в обіг євро як національної грошової одиниці до 

2018 року. Отримані результати є актуальними і підтверджують теорію, що країни 

з фіксованими валютними режимами потребують більшого запасу міжнародних 

резервів, ніж країни з плаваючими валютними режимами. Адже з введенням євро 

всі країни досліджуваної групи ЦСЄ перейшли від режимів фіксованого 

валютного курсу до режимів плаваючого валютного курсу. Міжнародні резерви у 
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країнах ЦСЄ з власними грошовими одиницями, відповідно до критеріїв 

адекватності, можна вважати достатніми протягом 2004–2018 років, за винятком 

критерію покриття імпорту в Угорщині та Чехії в окремі періоди. 

8. На підставі економетричних моделей визначено та оцінено основні 

детермінанти міжнародних резервів у країнах ЦСЄ. Для країн ЦСЄ – членів ЄС та 

зони євро (Естонії, Латвії, Литви, Словаччини та Словенії) значущий та прямо 

пропорційний вплив на формування міжнародних резервів мають такі показники, 

як ВВП на душу населення та відношення прямих іноземних інвестицій до ВВП. 

Натомість індекс Джонсів має значущий та обернено пропорційний вплив. Якщо 

ВВП на душу населення зростає на 10 %, то обсяги міжнародних резервів 

досліджуваної групи країн зростають на 6 %, а якщо міжнародні резерви країн-

сусідів ЦСЄ зростають на 10 %, то обсяги міжнародних резервів зазначеної групи 

країн скорочуються на 4,5–5 %. Зі зростанням відношення ППІ до ВВП на 0,01 

обсяги міжнародних резервів збільшуються на 3,5 %.  У групі країн ЦСЄ – членів 

ЄС, що мають в обігу власні грошові одиниці (Польщі, Угорщині, Чехії, Болгарії 

та Румунії), значущий та прямо пропорційний вплив на формування міжнародних 

резервів має ВВП на душу населення, а обернено пропорційний – альтернативна 

вартість зберігання резервних активів. Зі зростанням ВВП на душу населення на 

10 % міжнародні резерви досліджуваних країн зростають на 3,2 %, а зі 

збільшенням альтернативної вартості зберігання резервів на одиницю, обсяг 

міжнародних резервів скорочується на 0,8 %. В обох групах країн вплив 

попереднього значення обсягу міжнародних резервів є значущим, а еластичність 

обсягу міжнародних резервів за обсягом міжнародних резервів у попередньому 

періоді становить близько 0,75. Середня схильність до імпорту (середня 

схильність до експорту) та реальний ефективний валютний курс є незначущими 

факторами впливу на міжнародні резерви. 

9. Управління міжнародними резервами в Україні здійснюють на основі 

Закону України «Про Національний банк України»,  Положення Національного 

банку України «Про політику управління міжнародними (золотовалютними) 

резервами» та низки міжнародних нормативно-правових актів. Результати аналізу 

достатності резервних активів України засвідчили, що міжнародні резерви можна 

вважати достатніми, згідно з такими критеріями достатності, як відношення 

міжнародних резервів до ВВП, відношення міжнародних резервів до грошової 

маси, відношення міжнародних резервів до короткотермінового зовнішнього 

боргу та критерію покриття імпорту міжнародними резервами лише протягом 

2005–2010 років та 2018 року. Дослідження структури міжнародних резервів 

України засвідчило, що абсолютна більшість активів зберігається у формі 

офіційних валютних резервів (85–95 %), незначна частка – у золоті  (5–7 %), 

мізерна частка – у формі резервної позиції в МВФ та СПЗ (< 1 %). Міжнародні 

резерви у формі інших резервних активів в Україні відсутні. 
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Висвітлено теоретичні аспекти процесу управління міжнародними 

резервами, уточнено та доповнено визначення міжнародних резервів. 

Систематизовано існуючі в літературі класифікації детермінантів міжнародних 

резервів. Проаналізовано діяльність центральних банків країн ЦСЄ у сфері 

управління міжнародними резервами. Досліджено структуру та достатність 

міжнародних резервів у країнах ЦСЄ. Використовуючи економетричне 

моделювання для панельних даних, здійснено емпіричне дослідження для 

визначення основних детермінантів міжнародних резервів. Проведено 

порівняльний аналіз оцінки впливу основних детермінантів міжнародних резервів 

у країнах ЦСЄ. 
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достатність міжнародних резервів, структура міжнародних резервів, детермінанти 
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  Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические 

отношения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – 

Киев, 2019. 

  Диссертация посвящена исследованию процессов управления 

международными резервами в странах ЦВЕ (Эстонии, Латвии, Литве, Словакии, 

Словении, Польши, Венгрии, Чехии, Болгарии, Румынии и Украине). Проблемы, 

изучаемые в диссертационной работе, исследованы на основе теорий различных 

научных школ, работ отечественных и зарубежных ученых. 

  Освещены теоретические аспекты процесса управления международными 

резервами, уточнены и дополнены определения международных резервов. 

Систематизированы существующие в литературе классификации детерминантов 

международных резервов. Проанализирована деятельность центральных банков 

стран ЦВЕ в области управления международными резервами. Исследована 

структура и достаточность международных резервов в странах ЦВЕ. Используя 

эконометрическое моделирование для панельных данных, осуществлено 

эмпирическое исследование для определения основных детерминантов 

международных резервов. Проведен сравнительный анализ оценки влияния 

основных детерминантов международных резервов в странах ЦВЕ. 

Ключевые слова: международные резервы, управление международными 

резервами, достаточность международных резервов, структура международных 

резервов, детерминанты международных резервов. 
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SUMMARY 

 Hrytsyshyn A. T. Management of International Reserves in Central and 

Eastern European Countries. – Manuscript. 

 The thesis submitted for the academic degree of PhD in Economics, specialty 

08.00.02 – World Economy and International Economic Relations. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv. – Kyiv, 2019. 

 This paper presents a research on theoretical and practical aspects of international 

reserve management in Central and Eastern European (CEE) countries. All the countries 

are divided into two groups for further research: 1) First group – CEE countries which 

are member states of the EU and euro area (Estonia, Latvia, Lithuania, the Slovak 

Republic, Slovenia); 2) Second group – CEE countries which are member states of the 

EU and have their own national currencies (Poland, Hungary, the Czech Republic, 

Bulgaria, Romania). 

 The dissertation analyses in detail the activities of the central banks of CEE 

countries in the sphere of international reserves management. Adequacy of international 

reserves is measured for CEE countries by such criteria: the ratio of international 

reserves to imports, the ratio of international reserves to GDP, the ratio of international 

reserves to money supply, the ratio of international reserves to short-term external debt. 

The structure of international reserves of CEE countries according to the IMF 

classification is researched by following positions: official foreign reserves; the IMF 

reserve position; special drawing right (SDRs); gold; other reserve assets.  

 Generalised classification of determinants of international reserves includes 

following categories: size and level of economic growth, current account of balance of 

payments, capital account of balance of payments, exchange rate volatility, opportunity 

cost of international reserves and institutional factors. Based on this classification, a 

regression analysis of the main determinants of international reserves for two groups of 

CEE countries has been conducted. For the first group of CEE countries such indicators 

as GDP per capita, the ratio of foreign direct investment to GDP and the Joneses index 

have been found significant. For the second group of CEE countries such indicators as 

GDP per capita and the opportunity cost of international reserves have been found 

significant. 

If GDP per capita and ratio of foreign direct investment to GDP increase, the 

volume of international reserves in CEE countries is also increasing. If opportunity cost 

of international reserves and the Joneses index increase, the volume of reserve assets in 

CEE countries is decreasing. Average import propensity, average export propensity and 

real effective exchange rate have been found not significant determinants of 

international reserves for all CEE countries. 

Keywords: international reserves, management of international reserves, 

adequacy of international reserves, structure of international reserves, determinants of 

international reserves. 
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