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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

∑Debtt – сума фінансових зобов’язань за період (t-1 – попередній період) 

AD – сукупний попит 

Adebt – сума амортизації боргу 

B – облігації  

C – споживчі витрати 

Cash flow (CF) – рух ліквідності, рух готівкових грошей 

Credrollover – ролловерний кредит 

Debtf – зовнішній борг 

Dep – обсяг депозитів 

Exf – зарубіжний експорт 

Expopt – оптимістичні очікування економічних суб’єктів 

flight of capital – відтік капіталу 

G – державні витрати 

I , ІD – інвестиційні витрати 

і – процентна ставка  

idebt – відсотки по боргам 

іf – іноземні процентні ставки 

Inc – доходи  

Inv – товарні запаси 

K – обсяг кредитів 

LD – попит на ринку праці 

liq – ліквідність 

MD – попит на гроші 

MD
liq – попит на ліквідні активи 

MS – пропозиція грошей 

MS
liq – пропозиція ліквідних активів 

MS
unexp – неочікувані зміни в пропозиції грошей 
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me – витратний мультиплікатор 

NX – чистий експорт 

Passets – ціна активів  

PD
ass – ціна попиту на капітальні активи 

PS
ass – ціна пропозиції капітальних активів 

Passets = const – незмінна ціна активів 

Pr - прибуток 

Pshares  – ціна акцій підприємницького сектору 

rcreditor – ризик позикодавця 

risk – економічний ризик 

r* - оптимальна величина ризику 

q – курс валют 

T – податки  

WR – реальна заробітна плата 

Y – валовий випуск, валовий дохід 

YF – вартість фіктивного багатства (агрегований показник фіктивного 

капіталу певної економіки) 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Розповсюдження економічних шоків в економічних 

системах світу є невід’ємною та необхідною складовою розвитку сучасної 

відкритої ринкової економіки. Актуальність цієї проблематики зростає разом з 

посиленням макроекономічної дестабілізації в умовах обмеженості якісних 

точок росту у світовій економіці, а також з поширенням практики застосування 

позаринкових механізмів монетарного державного втручання у функціонування 

ринку та кредитної експансії. 

Гіперболізація значення фінансових відносин, притаманна сучасним 

розвиненим економікам, породжує нові, недостаньо глибоко досліджені явища в 

економічній теорії, що на практиці здатні чинити потужний шоковий вплив як на 

грошово-кредитні відносини, так і на відносини в реальному секторі. Можливим 

інструментом наукової декомпозиції сутності шокових явищ, які виникають або 

безпосередньо у нерівноважному середовищі, або поза ним, є множина каналів 

трансмісії економічних шоків. 

Оцінка значимості активності чи пасивності каналів трансмісії ендогенних 

і екзогенних економічних шоків в умовах глобальної нерівноваги набуває рис 

одного з ключових теоретичних питань економічної теорії. В умовах 

домінування нециклічних форм хвилеподібної економічної динаміки, 

притаманної сучасному глобалізованому ринку, розробка багатоаспектної 

проблеми економічних шоків має важливе практичне значення в межах однієї чи 

кількох економічних систем, що прагнуть відновити та пролонгувати висхідну 

фазу економічного розвитку. 

Зменшення вразливості економічної системи за умов активізації 

ендогенних каналів поширення економічних шоків з врахуванням асиметрії в 

конфігурації економічних коливань є ключем до формування ефективної 

економічної політики держави, в тому числі і України.  

Недостатній ступінь розробки теоретико-методологічних засад вивчення 

сучасних економічних флуктуацій як динамічної множини шокових станів 
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ринку, з одного боку, та важливість результатів даного дослідження для 

вдосконалення макроекономічної політики в Україні – з іншого, обумовлюють 

актуальність дисертаційної роботи та її структуру.  

Стан наукової розробки проблеми. Вагомий внесок у дослідження 

сутності та трансмісійного механізму економічних шоків, здійснено такими 

науковцями, як: М.Дж. Артіс, О.Бланшар, П.Бодрі, К.Бруннер, Р.Дорнбуш, 

Дж.Кокрейн, Ф.Коллард, С.Морріс, С.Фішер, С.Шмітт-Ґрох та ін.  

Сучасним проблемам економічної динаміки та антициклічної політики 

присвятили роботи Т.Байомі, Б.Бернанке, Н.Джаймовіч, К.Ільмаз, Ф.Канова, 

П.Кругман, М.Леттю, С.Людвігсон, Ф.Мілані, Д.Озборн, Е.Ортега, Е.Прескотт, 

Дж.Тейлор, Д.Уессел, М.Уріб, М.Цисареллі та інші. 

Окремі аспекти економічних коливань з нециклічними характеристиками 

знайшли відображення в працях таких вчених, як: Р.Барро, К.Варбуртон, Л.Єгер, 

С.Гроссман, Х.Мінськи, Є.Слуцький, М.Туган-Барановський, М.Фрідмен, 

Р.Фріш, Г.Хаберлер, Ф.Хайєк та ін. 

Серед праць вітчизняних вчених, які досліджують дану тематику, слід 

відзначити роботи В.Д.Базилевича, О.К.Баженової, В.Г. Бодрова, Т.В.Бурлай, 

А.С.Гальчинського, В.М.Геєця, Н.Ю.Гончара, Н.І.Гражевської,  А.А.Гриценка, 

І.В.Крючкової, В.І.Міщенка, В.Л. Осецького, І.Ф.Радіонової, О.І. Черняка, 

Т.П. Шинкоренко та інших. 

В цілому, провідними вітчизняними та зарубіжними вченими зроблено 

значний внесок у розробку досліджуваної проблеми. Разом з тим, дискусійними 

залишаються питання про доцільність перешкоджання трансмісії шоків 

застосуванням інструментів жорсткої макроекономічної політики заради 

встановлення тимчасової нестійкої економічної рівноваги чи про доцільність 

активізації трансмісійних каналів з метою досягнення стійкої динамічної 

рівноваги; про наявність домінування глобальних екзогенних шоків над 

локальними ендогенними шоками, в тому числі на різних фазах економічної 

хвилі. 



7 

Проблема вибору дієвих заходів щодо зменшення вразливості економічної 

системи в умовах активізації каналів поширення економічних шоків у глибоко 

дестабілізованій економічній системі також потребує подальших комплексних 

досліджень як в теоретичному, так і в практичному аспектах. 

Таким чином, наукова та практична значимість вказаної проблематики 

зумовила вибір теми дисертаційної роботи, її мету, завдання та логіку наукового 

дослідження. 

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи 

кафедри економічної теорії, макро-  і мікроекономіки економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах 

комплексної держбюджетної теми «Модернізація економіки України на засадах 

сталого соціально-економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» 

№11БФ040-01 (реєстраційний номер 0111U006456). Особистий внесок автора 

полягає в обґрунтуванні теоретичних і практичних засад адаптаційної 

макроекономічної політики України як низки інструментів абсорбції наслідків 

дії каналів поширення економічних шоків в умовах ринкової ациклічності.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексне 

макроекономічне дослідження сутності, трансмісійного механізму економічного 

шоку з врахуванням реконфігурації економічних коливань в умовах 

нерівноважності економічних систем, а також розробка ефективної адаптаційної 

політики держави на основі активізації каналів поширення економічних шоків 

задля досягнення фази економічного зростання національної економіки. 

Відповідно до поставленої мети в роботі вирішено такі наукові завдання: 

- узагальнити теоретичні підходи до аналізу циклічних та нециклічних 

коливань в ринковій економіці; 

- розкрити сутність та роль економічних шоків в утворенні коливань; 

- визначити роль очікувань ринкових суб’єктів у поясненні економічних 

шоків; 
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- дослідити трансмісійний механізм економічного шоку та його вплив на 

формування нерівноваги економічної системи; 

- визначити загальне та специфічне у хвилеподібних коливаннях розвинених 

економік; 

- обґрунтувати можливості зменшення уразливості економічних систем з 

макроекономічними диспропорціями під впливом активізації ендогенних 

каналів поширення економічних шоків; 

- розкрити особливості економічної політики розвинених країн за умов 

поширення монетарних шоків; 

- здійснити ранжування інструментів економічної політики України 

методом моделювання імпульсних реакцій макроекономічних змінних; 

- запропонувати шляхи вдосконалення макроекономічної політики в 

Україні. 

Об’єктом дослідження є макроекономічна динаміка сучасних 

економічних систем. 

Предметом дослідження є економічні шоки та їхня трансмісія в 

макроекономічній динаміці. 

Методи дослідження. Теоретичну і методологічну основу дисертаційної 

роботи становлять фундаментальні положення сучасної економічної теорії. В 

процесі дослідження використовувався комплексний підхід, наукові методи: 

аналізу (розділи 2,3), синтезу (розділ 2), абстрагування (розділ 1), групування 

(розділи 3), компаративістики (розділ 2,3), індукції (розділи 1,2,3), статистичних 

вибірок (розділ 3), економетричного моделювання (розділ 3). Обґрунтування 

теоретичних положень і аргументація висновків здійснені на основі емпірико-

індуктивного і логічного методів. Оцінка значимості каналів поширення 

економічних шоків та, відповідно, вразливості нерівноважних економічних 

систем реалізовані на базі економетричного моделювання і статистичної 

компаративістики.  

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі акти, науково-

аналітичні матеріали і прогнози, в результаті чого було побудовано і оцінено 
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економетричну модель на базі векторної авторегресії імпульсних реакцій 

ключових економічних змінних. Інформаційною базою дослідження є 

монографії, дисертаційні роботи, наукові статті та робочі матеріали, аналітичні 

записки та звіти (включаючи іноземні англомовні джерела), спеціалізовані бази 

даних з обраної тематики тощо. Прикладна частина дослідження виконувалась в 

програмному пакеті E-views. 

Статистична база проведеного аналізу сформована із масивів даних 

Державної служби статистики України, Національного банку України, Світового 

Банку, Міжнародного валютного фонду, Федеральної резервної системи США. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у визначенні сутності 

категорії «економічний шок», розкритті сутності, структурної побудови явища 

трансмісійного механізму економічного шоку та оцінці впливу його якісних 

характеристик на економічну систему з врахуванням нециклічності економічних 

коливань; виявленні шляхом моделювання імпульсних реакцій 

макроекономічних змінних ступеня впливовості інструментів здійснення 

адаптаційної політики в Україні. Найвагомішими теоретичними та практичними 

результатами, що характеризують наукову новизну дисертаційної роботи та 

особистий внесок автора, є такі: 

вперше:  

- запропоновано авторське визначення категорії «економічний шок» як 

несистемного імпульсного відхилення значущої економічної змінної, яке не 

поглинається вбудованими автоматичними регуляторами миттєво і може бути 

змодельоване як ряд згасаючих коливань, де початкова амплітуда відповідає силі 

ураження економічної системи; 

- сформульовано і статистично підтверджено макроекономічну гіпотезу, 

згідно з якою перехід більшості каналів поширення економічних шоків в 

пасивний стан при домінуванні локального економічного тренду над світовим, 

що характерно для вітчизняної економіки, означає зростання рівня уразливості і 

розбалансованості економічної системи та втрату спроможності ефективно 

поглинати чи регулювати наслідки ендогенних та екзогенних шоків, внаслідок 
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чого були вироблені рекомендації щодо вдосконалення адаптаційної політики 

України, принципом реалізації яких є саме активізація каналів поширення 

економічних шоків;  

удосконалено: 

- методику використання макроекономічного інструментарію логічних 

ланцюжків в аналізі процесу трансмісії економічного шоку через відсотковий, 

кредитний, валютний канали та канали грошового потоку і цін активів, в тому 

числі і інфекційного шоку (міжнародного імпульсу, що розповсюджується серед 

кількох економік завдяки високому рівню відкритості та глобалізованості 

економічних відносин суб’єктів ринку); 

- схему превалювання активних або пасивних каналів поширення 

економічних шоків на прикладі індустріалізованих та інверсійних економік з 

врахуванням таких умов розвитку, як: нагромаджений соціально-економічний 

досвід минулих періодів, структура економіки, динаміка поточного розвитку та 

застосовувана економічна політика і теоретично та емпірично обґрунтовано 

закономірність наявності оберненої залежності між ступенем активності 

ендогенних каналів поширення економічних шоків у відкритій економіці та 

мірою уразливості економічної системи, при зменшенні якої формуються 

підстави для економічного зростання та підвищення ефективності застосування 

інструментів адаптаційної економічної політики держави; 

- рекомендації (включаючи очікувані результати) щодо 

вдосконалення антициклічної макроекономічної політики України шляхом 

активізації трансмісії економічного шоку за рахунок підвищення ефективності 

роботи банківської системи (кредитний ризик-менеджмент, підтримка рівня 

ліквідності, розширення грошового агрегату М3 за рахунок довгострокових 

інструментів заощадження та інвестування), валютного регулювання та 

підтримки платіжного балансу, наповнення золотовалютних резервів країни; 

набули подальшого розвитку:  

- графічна інтерпретація шоків сукупної пропозиції, сукупного попиту, 

економічної політики і ринкових очікувань, відтворена із зображенням 
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безпосереднього зсуву кривих агрегованого попиту та пропозиції та його впливу 

на утворення хвилеподібної динаміки валового випуску, опосередкованого дією 

тих чи інших трансмісійних каналів та оцінка пропорційності впливу зовнішніх 

та внутрішніх шоків на динаміку товарообігу, промислового випуску та рівня 

зайнятості у розвинених країнах на користь превалювання локального 

(національного) тренду над світовим, який, в свою чергу, пояснює лише третину 

спостережуваних економічних флуктуацій; 

- визначення шляхів підвищення адаптивної та акомодаційної здатності 

економічної системи завдяки сучасним нетрадиційним інструментам монетарної 

політики на прикладі розвинених економік з вираженою грошово-кредитною та 

фінансовою домінантами економічного зростання, зокрема, політиці кількісного 

пом’якшення; 

- макроекономічні оцінки здатності сучасних економічних флуктуацій 

розвинених, індустріалізованих та країн інверсійного типу розвитку до 

синхронізації в межах широкої статистичної вибірки, в результаті чого 

підтверджено схильність до такої синхронізації на стадії контракції ділової 

активності та десинхронізації на стадії експансії, коли економічна хвиля набуває 

ідіосинкратичного характеру, що поглиблює ступінь невизначеності і зменшує 

ефективність використовуваних інструментів економічної політики. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

систематизований теоретичний і економетричний матеріали за обраною 

тематикою можуть використовуватися під час розробки антикризових заходів і 

реалізації тактичних цілей з активізації каналів поширення економічних шоків з 

метою досягнення висхідної фази економічної хвилі. 

Практичні рекомендації щодо доцільності і ефективності використання 

низки макроекономічних показників з метою ідентифікації фінансових і 

структурних диспропорцій в економічних системах, уражених  економічними 

шоками, викладені у дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук, були використані відділом державних фінансів  Науково-

дослідного фінансового інституту при Міністерстві  фінансів України при 
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підготовці аналітичних матеріалів в процесі виконання теми науково-дослідних 

робіт «Стійкість державних фінансів та обґрунтування заходів щодо її 

забезпечення» (№ ДР 0112U003352) (довідка № 77021/890 від 26.07.2012 р.). 

Науково-практичні висновки і рекомендації, викладені в дисертаційній 

роботі щодо застосування емпіричних та теоретичних даних процесу поширення 

інфекційних економічних шоків різної природи походження в процесі 

прогнозування показників та індикаторів майбутньої стійкості національної 

економіки у контексті внутрішніх та зовнішніх викликів та ризиків сучасності 

були застосовані Національним науковим центром «Інститут аграрної 

економіки» при виконанні науково-дослідної роботи відповідно до плану 

науково-дослідних робіт на 2011-2015 рр. (номер державної реєстрації 

0111U001171) за темою «Теоретичні і методологічні засади інституціонального 

забезпечення розвитку підприємництва і кооперації» (довідка № 07/473 від 

24.09.2015 р.)  

Результати дисертаційної роботи набули впровадження у навчальний 

процес на кафедрі економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Використовуються такі результати наукового дослідження: в курсі «Економічна 

теорія» для студентів спеціальності «Економічна теорія» згідно з навчальною 

програмою вивчаються аспекти циклічності та нециклічності економічних 

коливань при формуванні ефективної адаптаційної економічної політики 

держави в темах «Циклічність економічного розвитку» та «Державне 

регулювання національної економіки»; в курсі «Макроекономіка-2» для 

студентів спеціальності «Економічна теорія» вивчаються економічні шоки в темі 

«Загальна економічна нерівновага. Нерівновага як нестабільність, спричинена 

фінансовими та грошовими імпульсами». Положення дисертаційної роботи 

використовуються при підготовці дипломних робіт та доповідей студентів на 

наукових конференціях (довідка № 013/494 від 21.10.2015р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням, у якому викладено авторський підхід до 
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розуміння значення економічних шоків та каналів їх поширення (трансмісії) для 

стабілізації роботи відкритої економічної системи і підвищення ефективності 

адаптаційної економічної політики в умовах ендогенних нециклічних 

флуктуацій. Наукові результати, висновки і рекомендації, які виносяться на 

захист, отримані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження пройшли апробацію на 11 міжнародних наукових і науково-

практичних конференціях, а саме: Міжнар. наук.-практ. конф. «Парадигмальні 

зрушення в економічній теорії ХХІ ст.» каф. економічної теорії економічного 

факультету КНУ ім. Т.Шевченка (15 – 16 листопада 2012 р., м. Київ); IX Міжнар. 

наук.-практ. конф. каф. фінансів економічного факультету КНУ ім. Т.Шевченка 

«Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» (25-26 

жовтня 2012 р., м. Київ); Міжнар. наук.-практ. конф. Інституту економіки та 

прогнозування НАН України «Механізм реалізації стратегії інноваційно-

технологічного розвитку України в мовах глобальних викликів» (1-2 листопада, 

2012 р., м. Київ), (спільно з д.е.н., проф. Осецьким В.Л.); II-й Междунар.науч.-

практ. конф. «Социально-экономическое развитие современного государства в 

условиях глобализации» (25 сентября 2012 р., г. Саратов); XVI Междунар. науч.-

практ. конф. «Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд» 

(22 октября 2012 р., г. Новосибирск); Міжнар. наук.-практ. конф. «Соціально-

економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки» (6-7 грудня 2012 

р., м. Вінниця); Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna «Nauki. Teoria 

i praktyka», Sekcja 25: Ekonomika. Podsekcja 7: Мікро та макро економіка (29-31 

жовтня 2012 р., м. Poznań, Польща);   Іst International science conference “European 

Applied Sciences: modern approaches in scientific researches” (December 17-19, 

2012, Stuttgart, Germany); Міжнар. наук.-практ. конф. «Конкурентоспроможність 

національної економіки» кафедри економіки та підприємництва економічного 

факультету КНУ ім. Т.Шевченка (26-27 березня 2015 р., м. Київ); Міжнар. наук.-

практ. конф. «Сучасні економічні системи: стан та перспективи» Хмельницького 

кооперативного торговельно-економічного інституту (14-15 травня 2015 р., м. 
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Івано-Франківськ); ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Парадигмальні зрушення в 

економічній теорії ХХІ ст.» кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки 

економічного факультету КНУ ім. Т.Шевченка (15-16 жовтня 2015 р., м.Київ). 

Публікації. Основні результати та висновки дисертаційної роботи 

викладено у 20 наукових працях, в т.ч. 6 з них – іноземними мовами (3 

англійською мовою та 3 російською мовою). До наукометричних баз даних Index 

Copernicus (Польща), РИНЦ (Росія), Google Scholar (США), Ulrich’s Periodicals 

Directory (США) та RePEc (США) належать 7 статей.  Загальний обсяг всіх 

наукових праць склав 9,41 д.а. (особисто автору належать 8,57 д.а.), у тому числі: 

7 статей – у наукових фахових виданнях (4,89 д.а., особисто автору належать 4,25 

д.а.); 1 стаття – у науковому виданні (0,58 д.а., особисто автору належать 0,38 

д.а.); 4 статті – у наукових іноземних виданнях (2,34 д.а.); 8 публікацій – за 

матеріалами конференцій (1,60 д.а.). 

Обсяг і структура роботи обумовлені метою і завданням дослідження. 

Дисертаційна робота складається з переліку умовних позначень, вступу, трьох 

розділів (дев’яти параграфів), висновків після кожного з розділів, загальних 

висновків, списку літератури та додатків. Повний обсяг дисертаційної роботи 

становить 246 сторінок. Основний зміст роботи викладено на 196 сторінках 

комп’ютерного тексту, що містить 15 таблиць, 44 рисунків. Робота має 12 

додатків. Список використаних джерел налічує 244 найменування. 
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Розділ І. Теоретико-методологічні засади дослідження економічних 

шоків в умовах макроекономічної нерівноваги 

 

1.1 Ретроспектива теоретичних підходів до вивчення циклічних та 

нециклічних коливань в ринковій економіці 

В ринковій економіці довгострокове економічне зростання є 

нерівномірним, воно переривається періодами підвищеної економічної 

нестабільності. Починаючи з другої чверті XIX століття, ринкове господарство з 

певною періодичністю переживає кризи або економічні спади. Спади з часом 

закінчуються,  починається пожвавлення, зрештою  – підйом, який означає 

перевищення докризового стану економіки (дана стадія може спостерігатися 

особливо нерівномірно по відношенню до інших, що є однією з особливостей 

розвитку сучасної економіки). Період підйому ("перегріву економіки")  

змінюється скороченням, після чого економіка наражається на черговий спад.  

Таке чергування стану економіки (а саме співвідношень обсягів споживчих та 

інвестиційних витрат), її рух за наведеними фазами в теорії отримав назву 

«економічного циклу», «циклічності». 

За визначенням одного з класиків дослідження економічних циклів 

Годфріда Хаберлера: “Для повного розуміння економічного циклу необхідно 

розрізняти первинне, або фундаментальне, і вторинне, або випадкове, коливання. 

Фундаментальним проявом економічного циклу є хвилеподібне коливання 

економічної активності. Хід сучасного економічного життя (прим. – вперше цей 

нарис був опублікований у 1932 році під назвою “Гроші та економічний цикл”) 

не представляє собою рівне і безперервне зростання; воно переривається не 

тільки зовнішніми збурюючими факторами, такими, як війни та інші аналогічні 

катастрофи, але демонструє й внутрішньо притаманну дискретність; періоди 

швидкого розвитку змінюються періодами стагнації” [92, с.5]. 

До необхідності дотримання категоріальної “чистоти” економічної науки 

при дослідженні циклів неодноразово закликали і Г.Хаберлер, і М.Фрідмен. 

Зокрема, вони наводили власну доказову базу щодо втрати чи відсутності у 
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досліджуваних економічних коливаннях валового випуску «ортодоксальних» 

елементів циклічності [92, c.217-221]; [153, c. 226-230].  

Зауважимо, що поняття «економічні коливання» є більш широким за 

змістом, ніж поняття «економічні цикли» [79, с.93-95]. 

Для виділення економічного циклу у своєму класичному вияві з-поміж 

інших економічних коливань необхідно розпізнати дві базові ознаки: 

1) Проходження певних фаз (спаду, дна, підйому, піку); 

2) Регулярність, або чітка періодичність.  

Однак, такі ознаки не є обов’язковими для економічних коливань як таких.  

Зокрема, аналіз динаміки економічно розвинених країн світу приводить до 

висновку про відсутність стійкої періодичності у чергуванні фаз циклу, 

непостійності інтервалів між ними [157]. Скажімо в економіці США від кінця 50-

х до середини 70-х років не спостерігалося абсолютних рецесій, – тобто 

відбувалося лише сповільнення темпів росту, а не від’ємні його значення, тоді як 

від середини 70-х до кінця 90-х подібних абсолютних скорочень було чотири. 

При цьому, стадія експансії бізнес циклу досягла повоєнного значення лише 

наприкінці століття, тоді як всі інші «піки» лише до певної міри пожвавлювали 

економіку. І, нарешті, драматичний спад 2007-2009 років перевершив всі 

очікування експертів, зрівнявшись з Великою Депресією (хоч і не можна 

ототожнювати природу їх виникнення) [45, c.81-84]. 

Втрату економічними коливаннями ознак циклічності можна вважати 

суттєвою зміною конфігурації динаміки економічних систем [92, c.36-37]; [153]. 

До базових причин таких змін варто відносити:  

1) державне регулювання (згладжуючий ефект – антициклічне регулювання в 

традиційному розумінні, або ендогенний руйнуючий ефект – державні гарантії 

провокують поглиблення макроекономічних дисбалансів);  

2) прискорення науково-технічного прогресу [79, с.94-95] (як у матеріальній 

основі виробництва (наприклад, ресурсозберігаючі технології), так і у 

нематеріальній формі взаємозв’язків між економічними агентами, а відтак, - 
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біхевіористичних особливостях та інформаційних шоках (переважно 

дестабілізуючий фактор) [2; 15; 17]; 

3) глобалізацію та інтернаціоналізацію структури відтворення (під впливом 

міжнародних інтеграційних процесів, що підвищує ризик швидкого і 

руйнівного поширення інфекційних шоків з однієї сторони, та зменшує ризик 

макроекономічної дестабілізації за рахунок міжнародної підтримки 

резервними фондами, капітальними вливаннями) [86, с.188-193]; 

4) акселерацію процесів нагромадження та обігу фіктивного капіталу; 

5) зростання питомої ваги сфери послуг та товарів народного споживання (яким 

менш властиві циклічні коливання) [54, с. 144-145]; 

6) обмеження інституційного, правового характеру, а саме контрактна основа 

економічної діяльності (сприяє коротко- та середньостроковій стабілізації 

економічних відносин, певній передбачуваності). 

Внаслідок дії вищезгаданих факторів деформації усталеної форми руху 

економічної активності, динаміка економічних систем видозмінюється разом з 

соціально-економічним середовищем. Зокрема, ринковій економіці стають 

притаманні такі етапи хвилеподібного розвитку:  

- нівелювання фази дна, особливо у розумінні її як депресії (тривалого етапу 

скорочення виробництва, високого безробіття, низького попиту, як 

споживчого, так і інвестиційного тощо) [11, c.377-387];  

- відсутність стагнації, а відтак – злиття спаду (рецесії) та дна (див. Додаток А, 

агрегований світовий показник); 

- тотожність етапу пожвавлення з усією фазою підйому (як показує практика, 

поточне зростання не обов’язково перевищить показники минулого періоду 

(див. Додаток Г та А))1; подовження фази піку дає можливість говорити про 

наявність, щонайменше, гармонійного (недискретного) середньострокового 

зростання (див. Додаток А та Г2; Додаток В3).  

1 Спостерігалось в японській економіці. 
2 Спостерігалось в економіках Китаю та США. 
3 Спостерігалось в країнах Центральної та східної Європи.  
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Відтак, на часовому відрізку у кілька десятиліть можна спостерігати 

ненормовану амплітуду економічних коливань: швидкі двофазні (від спаду до 

підйому і знов до спаду) переходи (див. Додаток Г)4, або пологі висхідні періоди 

тривалого піку чи дна. Тривалість «циклу» варіює в широкому діапазоні.  

Співставляючи динаміку ВВП різних регіонів світу помітно, що саме 

коливання розвинених європейських країн (див. Додаток В) наближаються до 

ортодоксальної конфігурації економічного циклу, тоді як США, Китай (див. 

Додаток А) демонструють вельми унікальну конфігурацію, відмінну від 

традиційної. В подальшому буде окремо досліджено проблему синхронізації 

економічних коливань по розвиненим країнам (див. п. 2.2). 

Всю суму економічних коливань, що втратили або ж ніколи не мали 

безпосередньо циклічного характеру можна називати нециклічними. Якщо 

циклічні зміни, – це регулярний рух, протягом якого події безперервно 

повторюються, то нециклічні зміни – це унікальний нерегулярний перебіг 

випадкових подій. В даному разі «випадкових» не означає будь-яких; дані події 

також детерміновані певними попередніми змінами або самоініційовані і мають 

конкретну емпіричну форму вираження у часі, мають економічний або 

неекономічний характер. 

Існують різні підходи для визначення циклу – традиційно вони базуються 

на характеристиках тривалості, регулярності та фазовості. Однак, в сучасних 

дослідженнях вищенаведені риси циклічної динаміки фактично заміщуються 

рисами, спричиненими шоковими порушеннями рівноваги, а саме – 

асиметричністю, нерівномірністю тощо.  

Таким чином, економічний цикл можна розглядати як наслідок порушень 

рівноваги в результаті економічних шоків, що вражають економіку в різні 

періоди і спричиняють зміни, стійкі у часі [91, с.581-582]. В будь-якому випадку 

продовжує фігурувати категорія «цикл», що поступово модифікується в 

залежності від нових умов соціально-економічного  середовища.  

4 Спостерігалось в японській економіці. 
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На сьогоднішній день, більшість англомовних джерел спирається на точку 

зору, що будь-який коливальний рух економічної активності варто  називати 

циклічним, не дивлячись на відсутність чіткої періодичності чи регулярність 

протікання, утворюючи, таким чином, синонімічний ряд для всіх конфігурацій 

руху економічних систем. Підтвердженням цього може виступити підхід 

М.Фрідмена, який використовував категорію «бізнес-цикл» як зручне умовне 

позначення, розуміти яке як «цикл» – невірно, адже динаміка економічної 

активності, на його думку, має нециклічну природу [153; 154]. 

М. Фрідмен наполягав, що для більшості, за виключенням найбільших 

шоків пропозиції, бізнес-спади є монетарним феноменом. Теорія раціональних 

очікувань, в свою чергу, спирається на гіпотезу про ефективність ринку, згідно 

якої не може існувати жодного детермінованого циклу, адже це, тим самим, 

створювало б «ідеальні» можливості для ефективної торгівлі цінними паперами 

(arbitrage opportunities): можливість купувати активи за низькими цінами і 

негайно продавати їх на різноманітних ринках за вищою ціною.   

Перш ніж розглянути теорії економічних флуктуацій у ретроспективі (від 

класичних до новітніх), підсумуємо дані по кільком з найбільш застосовуваних 

нині теоретико-прикладним доробкам, відштовхуючись від критерію 

«середовище виникнення економічного шоку» (див. Табл.1.1 та Табл.1.2).  

Звертаючись до хрестоматійних теорій з вивчення природи економічного 

циклу або економічних флуктуацій, варто розпочати із самостійної 

політекономічної парадигми, розробленої Карлом Марксом.  

Згідно з підходом класика вивчення капіталістичної ринкової економіки К. 

Маркса, економічний цикл – це промисловий цикл, що представляє собою  

постійно повторюваний рух (оборот) капіталістичного виробництва від однієї 

економічної кризи до іншої. Капіталістичний цикл включає наступні фази: криза, 

депресія, пожвавлення, підйом. В процесі розвитку кожної з цих фаз складаються 

умови для переходу до наступної фази капіталістичного циклу. «Як небесні тіла, 

що одного разу почали певним чином визначений рух, постійно повторюють 

його, точно так само й суспільне виробництво, якщо воно залучене у рух 
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поперемінного розширення і скорочення, постійно повторює цей рух. Наслідки, 

в свою чергу, стають причинами, і фази процесу, постійно відтворюючого свої 

власні умови, що змінюються, приймають форму періодичності» [58, с.647-648].  

Таблиця 1.1 

Коротка характеристика деяких з найпоширеніших теорій економічних 
флуктуацій ендогенного характеру за критерієм «середовище виникнення 

економічного шоку» 

Ключова 
проблема 

Ключові фактори 

Найбільш 
чутливі 
процеси 

Чи 
прив’яз

ані 
цикли 

до 
зростан

ня 

Особливі 
риси Автор 

Ініціюючий 
фактор: 

середовище 
виникнення 

економічного 
шоку  

Фактор 
реагування 

Теорії ендогенного характеру 

Монетарна 
нерівновага 

Нестабільний 
грошовий потік 

(банківський 
кредит) 

Зміни 
процентних 

ставок; 
чергування 
інфляції та 
дефляції 

Інвестуванн
я в товарні 

запаси 
Ні 

Строго 
періодичні 
цикли при 
наявності 
системи 

«золотого 
стандарту» 

Хоутрі 

Надмірне 
інвестуванн
я, надмірне 
поширення 
банківськог
о кредиту 

Нерівномірна 
пропозиція 

банківського 
кредиту 

Розрив між 
потенційною 
відсотковою 
ставкою та 
величиною 
боргового 
відсотку 
банків 

Капітальне 
інвестування, 
подовження 

та 
скорочення 

виробничого 
процесу 

Ні або 
слабо 

Диспропорц
ійний 

розвиток 
економічної 

системи, 
обумовлений 
монетарною 

нерівновагою 

Хайєк 

Циклічне 
зростання 
реальних 
доходів 

Інтенсифікаці
я інновацій 

(нові продукти, 
ринки тощо) 

Кредитне 
фінансування 
(поширення 

спекуляцій та 
помилкових 

оцінок) 

Бум 
капітального 
інвестування 
змінюється 

скороченням 

Так 

Одночасне 
існування 
довгого, 

середнього та 
короткого 

циклів 

Шумпе
тер 

Джерело: складено автором, в тому числі на основі матеріалів [31; 59; 
65; 92; 167; 169; 230] 

 
Циклічний характер відтворення суспільного капіталу обумовлений 

основною суперечністю капіталізму – суперечністю між суспільним характером 

виробництва і приватнокапіталістичним присвоєнням.  
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Таблиця 1.2 

Коротка характеристика деяких з найпоширеніших теорій 
економічних флуктуацій екзогенного характеру за критерієм «середовище 

виникнення економічного шоку» 

Ключова 
проблема 

Ключові фактори 

Найбільш 
чутливі 
процеси 

Чи 
прив’я

зані 
цикли 

до 
зроста

ння 

Особливі 
риси Автор 

Ініціюючий 
фактор: 

середовище 
виникнення 

економічного 
шоку  

Фактор 
реагування 

1 2 3 4 5 6 7 
Теорії екзогенного та стохастичного характеру 

Присутніст
ь імпульсу, 

що має 
здатність 

до 
розповсюд

ження 

Не 
ідентифікован

е та 
тимчасове 

збурення при 
умові існування 

періодичних 
інноваційних 

хвиль 

Інвестиційний 
акселератор, 
часовий лаг 

між випуском 
капітальних 

благ, попитом 
на гроші при 
недостатньо 
еластичній 
пропозиції 

Виробництв
о 

капітальних 
благ при 

затухаючому 
розвитку 

всієї 
економічної 

системи 

Так 
(через 

інвести
ції) 

Випадкові 
шоки чи 
інновації 

підтримують 
коливальний 

рух 
починаючи з 

фази 
зростання 

Фріш 

Монетарна 
нерівновага 

Послідовні 
фазові 

коливання: 
високі темпи 
розширення 
монетарної 

бази 
змінюються 

низькими 

Відносні ціни 
та дохідність 
активів, а з 

часом і 
грошові 
витрати 

Як 
споживання, 
так і обсяг 
інвестицій 

реагують на 
монетарні 

зміни 

Ні 

Монетарна 
політика 

дестабілізує 
приватний 

сектор 

Фрідме
н, 

Шварц 

Очищення 
ринку 
через 

раціональні 
очікування 
та неповну 
інформован

ість 
ринкових 

агентів 

Випадкові 
монетарні 

збурення, що 
формують 
умови для 

коливання рівня 
цін 

Помилкове 
розуміння 
загального 
рівня цін та 

відносних цін; 
міжчасова 

зміна переваг 
у праці та 

відпочинку; 

Помітна 
реакція на 

зміни 
суб’єктивни
х відчуттів 

щодо 
відносних 

цін або 
норми 

прибутку зі 
сторони 

пропозиції 

Ні 

Гнучкі ціни 
та зарплати 

постійно 
«очищують» 

ринок; 
випадкові 

зміни цін та 
грошової 

маси 
викликають 
флуктуації у 
випуску та 
інвестиціях 

Лукас 
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Продовження табл.1.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Теорія 
інвестиційн

ої 
нерівноваг

и та 
фінансової 
нестабільн

ості 

Мінливі 
очікування 

щодо прибутку 
спонукають до 
інвестування, 

що в свою 
чергу 

викликають 
коливання 

обсягів виручки 
та кінцевого 

прибутку  

Грошова маса 
продукується 
через масове 
кредитування 

бізнесу; 
короткострок

ове 
фінансування 
довгостроков
их інвестицій 

Відносні 
ціни 

капітальних 
активів 

знаходяться 
під 

ринковим 
ризиком 

невпевненос
ті щодо 

майбутньої 
дохідності, 

ставки 
відсотку по 

кредиту, 
руху 

платежів 

Так 

Довгостроко
ві витрати 

породжують 
надмірну 

впевненість, 
зростаючий 

борговий 
тиск та 

проблему з 
ліквідністю, 
після чого 

формуються 
умови для 

контракції і 
рецесії 

Мінськ
и 

Джерело: складено автором, в тому числі на основі матеріалів [31; 156; 
155; 203; 224] 

 
Визначальною фазою капіталістичного циклу є циклічна криза 

перевиробництва. Криза завершує цикл, причому найнижча точка падіння 

виробництва під час кризи є, разом з тим, вихідною точкою нового циклу.Тим 

самим, циклічні кризи надають руху капіталістичного виробництва форму 

«спіралі що розгортається» [58]. 

Наступним етапом до розуміння економічних флуктуацій стали роботи 

видатних представників математичної, або ж як прийнято їх називати нині,  

економетричної школи – Євгена Слуцького та Рагнара Фріша. 

Так, однією з найперших робіт по проблемі економічної циклічності з 

використанням економетричного апарату була робота Є. Слуцького, який ще 

наприкінці 20-х років ХХ ст. у статті «Сложение случайных причин как источник 

циклических процессов» (журнал «Вопросы коньюнктуры», 1927 р.) висунув 

гіпотезу про те, що чимало коливальних процесів, в тому числі й економічні, 

можуть представляти собою результат накопичення чисто випадкових 

флуктуацій. Слуцький робить висновок, що «складання випадкових причин 

породжує хвилеподібні ряди, що мають тенденцію на протязі більшого чи 
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меншого числа хвиль імітувати гармонійні ряди, складені з відносно невеликої 

кількості синусоїд, проявляючи приблизну (більш чи менш, дивлячись на 

обставини, строгу) періодичність. Перехід від одного періоду до іншого може 

бути більш монотонним, або більш різким, навколо особливих критичних точок» 

[24, c.181-194]. 

Дану точку зору бурхливо обговорювали багато західних вчених. Зокрема 

Р. Фріш у своєму листі до Слуцького (1937 р.) писав: «вважаю, що доволі повно 

вирішив проблему, що залишилася в стані певної невизначеності після публікації 

вашої статті (вищезгаданої статті Слуцького), а саме, який тип циклів буде 

створено шляхом нагромадження вільно заданої системи вагів. Крім того, я 

спробував здійснити синтез  цієї математично-статистичної точки зору і точки 

зору макродинамічної економічної теорії.  

Дійсно, виявляється, що динамічна економічна теорія дає нам не тимчасову 

форму стандартних кривих, з якою варто порівнювати часові ряди, які 

спостерігаються емпіричним шляхом, а систему вагів, за допомогою якої 

потрібно здійснювати нагромадження. Відповідно, фундаментальна проблема 

полягає в тому, якою є гармонійна природа часового ряду, створеного шляхом 

нагромадження згідно такої попередньо заданої системи вагів» [57]. Стаття 

Слуцького, поряд з роботами Юла і Хоттелінга, є одним із вагомих внесків в 

обговорення питань стохастичності в економіці.  

Досліджуючи проблеми стохастичних рядів, Р. А. К. Фріш, в свою чергу, 

заявляв, що вже досліджуваний тоді механізм мультиплікатора-акселератора 

відображає коливання не  властиві економіці, виходячи з величини коефіцієнтів 

акселерації. Натомість, використовуючи економетричний метод у дослідженні 

природи та конфігурації економічних флуктуацій, Р. Фріш спирався на модель 

маятника, система коливань якого призводить до трьох типів поведінки системи: 

1) наростаючі коливання (нестійка система); 2) спадаючі коливання (стійка 

система); 3) проміжне положення із постійною амплітудою коливань. Третій тип 

вчений вважав неможливим, а при наявності першого – передбачав 

саморуйнацію системи. Відтак, для емпіричних досліджень було обрано лише 
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другий тип коливань, що однак не відповідав на ключове питання – як економічні 

флуктуації зберігаються, якщо маятникові коливання згасають.  

Відповіддю стала теорія Йозефа Шумпетера, який заклав у коливальний 

рух системи так звані інноваційні поштовхи, або технологічні шоки, що час від 

часу стимулюють коливальний рух [65, c.11-13]. Проте, як для Шумпетера, так і 

для Фріша, дані поштовхи залишалися аперіодичними – виникали під тиском 

групи соціально-економічних умов з різною регулярністю та різною початковою 

силою впливу. На базі даних досліджень, Р.Фріш сформулював власну теорію 

«нерівномірних поштовхів».  

Теорія нерівномірних поштовхів – це сукупність взаємопов’язаних 

динамічних моделей економічного циклу, на основі яких підтверджується, що 

якщо система переживає випадкові флуктуації, то хвилеподібний рух стає 

постійним, що підтверджується емпірично. В основі теорії дві групи змінних – 

динамічні фактори (спонукають до інвестування: технології, природні ресурси, 

географічні («протоглобалізація»), ріст народонаселення) та характер 

інвестування (мультиплікатор інвестицій, функція споживання тощо)  [178, 

c.357-363; 224]. 

З точки зору Фріша, аналізуючи економічні флуктуації, варто 

розмежовувати проблеми розуміння самої динамічної системи, яка 

розширюється породжуючи коливання і безпосередньо імпульсної складової – 

факторів, які формують поштовхи як в стані спокою, так і в динаміці, або ж 

іншими словами – економічних шоків [155, c.2-35]. 

Теорія нерівномірних поштовхів має важливе значення, оскільки вона 

пояснює той факт, що не існує двох однакових циклів і що в економіці часові 

ряди не знають чіткої періодичності. Таким чином, вона стосується як проблеми 

регулярності, так і проблеми іррегулярності. Натомість, функція, яку вивів Фріш, 

разом з принципом акселерації (елемент динаміки) є основною динамічною 

характеристикою всього капіталістичного виробництва і лягла в основу 

більшості економетричних моделей циклу [100]. Дослідження Фріша 

підтвердили, що поки економіка зберігає свою динамічність і поки 
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продовжується ріст з необхідністю підвищувати обсяги інвестування, до тих пір 

діють потужні сили, що породжують хвилеподібні коливання. В той же час, 

вмонтовані інституційні механізми можуть тільки звузити межі коливань, і 

тільки до певної міри. Звідси виникає необхідність в антициклічній програмі. 

Зауважимо, що висновки Фріша – одного з перших нобеліантів – щодо теорії 

економічних флуктуацій є надзвичайно важливими та актуальними при вивченні 

циклічності  на протязі ХХ ст. і до сьогоднішнього дня. 

Йозеф Шумпетер, проаналізувавши теорію «довгих хвиль» 

М. Кондратьева [59], зробив висновок про те, що розвиток економіки являє 

собою складний циклічний процес, у якому спалахи нововведень є причиною 

чергування фаз кризи і процвітання [230]. Він доводить, що інноваційну 

діяльність слід розглядати тільки за умов циклічності і динамічного змагання 

старих товарів і технологій з новими, які приходять їм на зміну, вчений визнає 

руйнування, що постійно повторюється, «процесом творчого руйнування», 

дорогою від застарілого до сучасного [16, c.19-23]. 

Одним з прикладів теорій, що пояснюють цикл відсутністю синхронності 

в розвитку різних сфер економіки є дослідження М. Туган-Барановського [31; 9, 

c.65-72]. Він пов’язував циклічний характер економічного розвитку з 

інноваціями в галузях, що виробляють засоби виробництва, а причину циклічних 

коливань вбачав у диспропорціях між рухом заощаджень та інвестицій у цих 

галузях. Появу диспропорцій Туган-Барановський пояснював недосконалістю дії 

ринкових механізмів, їх неспроможністю пропорційно розподілити капітал між 

різними сферами. В основі циклу закладено розширення інвестиційного 

(виробничого) попиту, тобто теза проти теорії недоспоживання. Вчений писав: 

«інвестиційні можливості зменшуються внаслідок обмеженості банківських 

ресурсів, встановлення невигідних умов, застосування позичкового капіталу, а 

головне – диспропорційності розподілу вільних коштів між сферами економіки. 

Останнє – вирішальний чинник циклічних коливань і появи економічних криз» 

[63, с.30]. 
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Класичне альтернативне розуміння економічного циклу і тренду 

пропонують кейнсіанці, які наполягають на тому, що коливаються фактичні 

показники виробництва навколо заданого тренду, а неокласики вказують на 

коливання самого тренду, природних показників виробництва. Важливу роль для 

таких висновків грають припущення кожного з підходів, а саме: узгодженість чи 

неузгодженість ринків, нейтральність чи ненейтральність грошей, шоки з боку 

пропозиції і попиту. Зокрема, шоки з боку пропозиції, розглянуті неокласиками 

є перманентними і відносяться до довгогострокового періоду [105, с.3-5; 209], 

потенційних обсягів виробництва, тоді як тимчасові шоки попиту відповідають 

короткостроковому періоду і ініціюють зміни у фактичних величинах. 

Теорія економічних циклів Дж. М. Кейнса («Загальна теорія зайнятості, 

проценту та грошей», 1936 р.) [46] в порівнянні з роботою того ж періоду 

Г.Хаберлера («Процвітання та депресія: теоретичний аналіз циклічних 

коливань», 1937 р.) [92] не тільки змістила акценти у розумінні циклічності, але 

і спробувала кардинально переорієнтувати економічну теорію до аналізу не 

причини переходу системи зі стану бурхливого зростання до депресивного стану, 

а вивчення самого стану дна, рецесії чи депресії і того, як на даній фазі циклу 

створити нові робочі місця [192].  

Викладена Кейнсом теорія економічного циклу базується на тих 

фундаментальних припущеннях, що він зробив: рівноважний рівень доходу, що 

забезпечує рівність заощаджень та інвестицій зовсім не обов’язково означає, що 

в системі наявна повна зайнятість. Відтак, було покладено кінець вірі в здатність 

ринкової економіки автоматично забезпечувати повну зайнятість, що поклало 

початок так званій антициклічній чи стабілізаційній економічній політиці 

сучасного взірця [6, c.612-613; 78, c.169-186].  

За австрійською неоліберальною теорією економічного циклу Ф. фон 

Хайєка, причиною кризового стану є кредит, розширення якого провокує 

диспропорції в економіці. Зокрема, такою диспропорцією є вищі темпи росту цін 

на предмети споживання, ніж на засоби виробництва [47, c.3-10]. Базовими 
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способами виходу із кризи є зменшення рівня споживання та стимулювання 

добровільних заощаджень [167, c.148-157; 168, c.49-71]. 

Пояснення переходу економічного циклу від підйому до спаду 

відбувається за рахунок так званого «ефекту Рікардо» (довжина періоду 

виробництва скорочується під час підйому і збільшується під час спаду, що 

залежить від зміни відносної прибутковості методів виробництва) [169, c.277-

285]. Економічний бум запускається кредитною експансією, в результаті чого 

грошова норма проценту опускається нижче її «природної» норми. Під впливом 

цього хибного сигналу підприємці починають інвестувати більше, ніж 

суспільство реально готове зберігати. Але крім цього, падіння проценту змінює 

і відносну прибутковість різних методів виробництва на користь найменш 

трудомістких та найбільш капіталомістких. Однак, переорієнтація ресурсів на 

випуск великого обсягу капіталомісткої продукції призводить до скорочення 

виробництва товарів споживчого попиту, в результаті чого вони дорожчають. 

Саме ріст споживчих цін, який випереджає ріст грошової заробітної плати, 

запускає той самий «ефект Рікардо», після чого закінчується фаза підйому: 

відносне здешевлення ресурсу праці дає поштовх реверсному руху – від більш 

капіталомісткого виробництва до менш капіталомісткого [172, c.203-215].  

При цьому залишаються незавершеними чимало розпочатих інвестиційних 

проектів. Підприємці проявляють більший попит на кредити, в результаті чого їх 

ціна росте, що відновлює рівновагу між інвестиціями та добровільними 

заощадженнями. Капіталовкладення та зайнятість скорочуються і економіка 

переходить до фази спаду. Таким чином, Хайєк намагався довести, що 

кейнсіанська програма нарощення споживчих витрат врешті решт зіштовхнеться 

з «ефектом Рікардо», який унеможливить постійне економічне зростання при 

антициклічній політиці.  

Головним опонентом такої точки зору став кейнсіанець Н.Калдор, який 

перейменував «ефект Рікардо» у «ефект гармошки» [180, c.359-382]. Основний 

контраргумент Калдора полягав у тому, що у випадку перевищення грошовою 

нормою проценту «природнього» рівня зростає прибутковість всіх методів 
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виробництва, хоч і в різній мірі. Тому, підприємці почнуть розширювати випуск 

всієї продукції, а не тільки найбільш капіталомісткої. Відповідно, ті зміни, що 

передбачаються «ефектом Рікардо» – відсутні [208, c.669-672]. 

Продовження неоліберальних ідей Хайєка знаходимо в працях економістів 

гетеродоксної5 Австрійської школи, які сперечаються з приводу  того, що цикли 

початково спричиняються надмірним поширенням банківського кредиту, 

спровокованим центральним банком, шляхом встановлення відсоткової ставки 

на надто низькому рівні, особливо в поєднанні з політикою часткового 

резервування. Зростання грошової пропозиції спричиняє бум, протягом якого 

ресурси розподіляються неефективно згідно фальшивого сигналу щодо 

відсоткової ставки, що, в результаті, призводить до провалу, так як ринок 

здійснює самокорегування, ліквідуються всі ненадійні інвестиції з сумнівним 

підрахунком ризиків, а грошова пропозиція скорочується [208, с. 669-672].  

Монетаристська позиція щодо циклічності економіки займає проміжне 

положення між класичним розумінням та кейнсіанським підходом та 

зосереджується на імпульсах грошових вливань, що порушують рівновагу, до 

якої економіка повертається коливально чи монотонно, в залежності від 

еластичності попиту на гроші за обсягом ВВП, еластичності темпу інфляції за 

рівнем використання ресурсів, коефіцієнту коригування очікувань інфляції на 

похибки минулого прогнозу [78, c.171-174]. Хоча варто зауважити, що пізніші 

прихильники монетаристських позицій, такі як представники теорії 

раціональних очікувань, проявили значно більш екстремістські переконання, 

зокрема й щодо грошей як єдиного систематичного порушника економічної 

рівноваги.  Натомість, теоретична позиція самого М. Фрідмена, за висловом 

П.Кругмана, часом практично не відрізняється від доволі жорстких 

кейнсіанських висновків [191; 132].  

5 Трактування категорії «гетеродоксна економічна теорія» як правило є обмеженим як 
«немейнстрімна» економічна думка, тоді як подібне визначення елімінує низку особливостей, 
що, в кінцевому підсумку, і визначають існування гетеродоксії.  
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За іншою відомою концепцією, теорією реального бізнес-циклу 

(зустрічатиметься і надалі, RBC), економічні коливання залежать від стану 

реального сектору, а зміни в ньому дістали назву «реальних шоків»: тимчасових 

(реальна сукупна пропозиція відхиляється від тренду і повертається до нього) і 

перманентних6 (змінюється сам довгостроковий тренд) [78, с.174-176]. В рамках 

дослідження реального бізнес-циклу та реальних шоків, Нельсон та Плоссер 

встановили, що з точки зору їх теоретичного підходу, економічне зростання є 

ніщо інше, як «власне хвилеподібний тренд», тобто коливання валового випуску 

самі по собі є трендом, який провокується перманентними реальними шоками 

(немонетарними) [211, c.139-162]. 

Теорії, що пояснюють цикл відсутністю синхронності (відповідності) у 

розвитку різних сфер, розробляли також Альберт Афталіон, Джон М. Кларк, 

Уеслі, К. Мітчел, а також П.Самуельсон (моделювання економічного циклу, 

економіко-математичні методи вимірювання корисності тощо) і Дж.Хікс 

(моделювання економічного росту, теорії попиту). Економічний цикл, при 

цьому, пояснювався явищем, що дістало назву «принципу акселерації» [31, 

c.1088-1094]. Класифікуючи теорії економічного циклу за їх відношенням до 

економічного шоку, стає зрозумілим, що принцип мультиплікатора-акселератора 

є найбільш використовуваним як методологічна платформа при 

економетричному моделюванні флуктуацій.  

Підхід, згідно з яким цикл є результатом високої диференціації доходу 

серед населення країни (висока частка в сукупних доходах багатших прошарків 

суспільства), обґрунтовується в рамках теорії недоспоживання Джона Гобсона 

[174, c.137], Еріха Прайзера та інших. За теорією Гобсона, величина заощаджень 

у капіталістичному суспільстві має тенденцію до перевищення обсягу інвестицій 

6 Вивчався Ч.Нельсоном та Ч.Плоссером: більшість змін у ВВП є постійними і не зникають з 
часом, тому є відсутньою тенденція повернення випуску до попереднього тренду. Іншими 
словами, випуск представляє собою випадкове блукання зі зсувом (random walk with drift), 
представлене у вигляді Yt = gt +Y t-1 +zt , де gt – ріст випуску відносно детермінованого тренду; 
Y t-1 – всі попередні значення випуску; zt – випадкова складова з нульовим середнім (іншими 
словами, випуск поточного періоду залежить від попередніх станів, потенційних темпів росту і 
випадкових відхилень). 
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(оскільки переваги прогресу привласнюються багатими, їх схильність до 

інвестування спадає). Нерівний розподіл доходів, що спричиняє відносне 

скорочення інвестицій призводить до безробіття, зниження цін і доходів. 

Прайзер, навпаки, наголошував на тому, що надмірно високі прибутки періоду 

підйомів призводять до відносного відставання зарплати від інвестицій. Високі 

прибутки спричиняють великі обсяги інвестування, яке, з часом, стає надмірним, 

а споживання - відносно недостатнім [79, с.96]. 

Нарешті, відомий представник посткейнсіанства Х.Мінськи7 запропонував 

власне пояснення формування циклів на основі флуктуацій у кредиті і 

відсоткових ставках та «фінансової слабкості», узагальнене гіпотезою 

фінансової нестабільності. Згідно даної гіпотези, ринкова фінансова система є 

вкрай нестійкою в сенсі забезпечення стимулів до інвестування і необхідних для 

них фінансових ресурсів, має тенденцію до нестійких темпів економічного росту 

і ставить під сумнів саме поняття росту. В результаті постійні коливання 

зайнятості, обсягів випуску тощо є нормальними для ринкової системи.  Дана 

теорія стала точкою відліку для моделювання циклів в неортодоксальному 

макроекономічному аналізі [39, c.295-298]. 

Фаза пожвавлення – «стан спокійного росту» за Мінськи, стимулюється 

підвищенням оптимізму фірми в «посткризовий період». Очікуваний дохід від 

використання капітальних активів зростає, а попит на гроші як на майно, в тому 

числі і попит на високоліквідні активи, падає. Ціна попиту на капітальні активи 

підіймається значно вище за ринкову ціну пропозиції капітальних активів і 

інвестиційний процес інтенсифікується. Тому, більша частина інвестицій 

здійснюється за рахунок внутрішніх джерел – забезпечене фінансування: притік 

готівки, забезпеченої реальними активами, достатній для виплати загальних сум 

поточних фінансових зобов’язань (відсотки і амортизація боргу) – «міцна» 

7 Гіпотеза фінансової нестабільності міститься в наступних роботах:[204]. Вперше ця стаття 
була опублікована у 1977 році в журналі Nebraska Journal of Economics and Business); крім того, 
її можна знайти у:[203]; [202]. При цьому, Х.Ф.Мінськи викладав свою теорію переважно 
вербально і графічно, тоді як алгебраїчну інтерпретацію його моделі знаходимо у джерелі [82]. 
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економічна система. Фірми все в більшій мірі виявляють «спонукання до 

інвестування», але через нестачу власних коштів, вони вимушені переходити на 

зовнішнє фінансування [77, c.63-67]. 

Перехід фірми на надлишкове зовнішнє фінансування має такі результати: 

- спекулятивне фінансування: поточні надходження готівкових коштів достатні 

тільки для виплати процентів, але їх не вистачає на амортизацію боргу і 

підприємницький сектор вимушений брати нові запозичення – «ролловерний 

кредит»; 

- Понци8-фінансування: поточних надходжень готівкових коштів не вистачає 

навіть на виплату відсотків за кредит і підприємницький сектор вимушений 

збільшувати заборгованість – «фінансова піраміда». 

Так, економічна система стає «слабкою», маятник ділової активності 

збільшує амплітуду. Понци-фінансування не є шахрайством, воно породжується 

ростом процентних ставок і ролловерного кредиту. Проте, рано чи пізно, ті хто 

використовує даний тип фінансування, не зможуть збільшити свою 

заборгованість для виплати минулих боргів, як мінімум, через ризик позикодавця 

та через загальну нестачу ліквідності в економіці. В такому випадку уникнути 

негайного банкрутства можна лише шляхом реалізації власних капітальних 

активів. Однак, оскільки така реалізація є масовою, то вона призводить до різкого 

падіння цін на капітальні та фінансові активи9 і розкручує ланцюг банкрутств. 

Настає фаза спаду. Поглибити цей спад можуть взаємопосилюючі один одного 

падіння цін та збільшення боргового тягаря (ефект «боргової дефляції» або ефект 

Фішера [202]): надріст ризику позичальника і надпадіння попиту на капітальні 

активи (інвестиції не здійснюються взагалі). Так, економіка стає менш здатною 

до поглинання шоків, в результаті чого ці шоки з більшою імовірністю можуть 

8 Мінськи запозичив ім’я Чарльза Понци – бостонського банкіра, що користувався таким видом 
фінансування зразу після Першої світової війни. 
9 В даному випадку, найпоширенішим методом упередження високих ризиків є диверсифікація 
активів, що, тим не менш, може не виправдати очікувань, адже вартість акцій таких компаній 
падатиме швидше за “монолітних” виробників, продаж яких, тим самим, не дозволить погасити 
заборгованості.  
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викликати фінансову кризу і боргову дефляцію [55, c.53-66]. 

Отже, в економіці з кредитними грошима фізичні інвестиції неминуче 

пов’язані з випуском боргових зобов’язань. Фаза підйому забезпечується 

накопиченням боргів, фаза спаду породжується неспроможністю боржників 

(фірм) виконати свої боргові зобов’язання перед кредиторами (банками і іншими 

фінансовими установами). Пом’якшувати такі коливання за Мінськи може 

держава, що має усунути нестачу фінансових ресурсів в економіці для виплати 

боргів. Проте, як писав сам Мінськи, «після того, як позичальники та позикодавці 

визнають факт зменшення ступеня знижувальної нестабільності прибутку, буде 

рости готовність і здатність промисловців та банкірів до боргового 

фінансування. Якщо потоки готівкових коштів, що погашають борги, фактично 

гарантовані діяльністю уряду, то виникає заохочення боргового фінансування 

для придбання капітальних активів» [204, c.282-292]. У цьому, на думку 

Р.Полліна та Г.Дімськи [111, c.13-32], як раз і полягає «парадокс Мінськи». 

Здійснювані урядом спроби пом’якшення циклічних спадів посилюють 

передумови їх виникнення у вигляді подальшого нарощування обсягів боргів. 

Таким чином, політика по запобіганню глибокого спаду породжує  не тільки 

вигоди, але й втрати. Причому, у випадку збереження слабких фінансових 

структур ці втрати зростають з часом. 

Таким чином, за словами Мінськи, маємо «теорію про те, як ринкова 

економіка ендогенно породжує фінансову структуру, що схильна до фінансових 

криз» («Гіпотеза фінансової нестабільності»)[203, c.24-55]. 

У своїй праці «Шоки» від 1994 року, новий класик економічної теорії та 

ключовий опонент посткейнсіанця Пола Кругмана, Джон Кокрейн зазначив, що 

«не дивлячись на двохсотрічний досвід у вивченні хвилеподібної економічної 

активності, ми і досі не певні, які саме шоки відповідають за утворення 

флуктуацій» [131, c.297]. Тим самим, вчений узагальнив одну з базових проблем 

сучасної економічної політики, для якої розуміння природи економічних 

флуктуацій – одне з центральних завдань. Адже, саме визначивши ключові 

економічні шоки – фундаментальні (ендогенні) чи екзогенні – для формування 
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хвилеподібної економічної активності, можна віднайти найбільш ефективні 

засоби стабілізаційної (антициклічної) економічної політики.  

Відтак, будь-яку теорію економічного циклу можна розглянути з точки 

зору економічного шоку, який спонукає систему до випадкових (велика кількість 

учасників ринку та змінних в моделі) постійних флуктуацій. Частково ми вже 

деталізували кілька класичних теоретичних напрямів (табл. 1.1 та табл. 1.2); 

пропонуємо ширше узагальнення більшості напрямків вивчення економічних 

коливань в рамках заданого критерію (економічний шок) (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 
Еволюція методологічних підходів до вивчення економічних 

коливань із виявленням ролі економічних шоків 

Напрямок Ключове питання Особливості Представники 

теорії самого 
коливального 

руху 

чи може рухатись 
економічна система 
не хвилеподібно? 

(формалізація 
емпіричного досвіду 
щодо коливальності 

руху економічної 
системи) 

математичне 
узагальнення 

економічних коливань як 
єдиної можливої форми 

руху економічної 
системи 

економетрична школа 
першої пол. ХХ ст. 

теорії причин 
зміни фаз 

коливального 
руху та 

встановлення 
економічної 

рівноваги 

чому є спади і 
піднесення? 

нерівномірність 
виникнення шоків та 

самих коливань; спроба 
спростити розуміння 

хвилеподібного руху до 
більш універсальних 
циклічних моделей 

неокласичні, ліберальні 
моделі; моделі раціональ-

них очікувань; монета-
ризм; сучасні 

неокласичні інтерпретації 
принципу 

«мультиплікатора-акселе-
ратора» [149], 

включаючи 
економетричне 
моделювання 

теорії 
«знаходження

» у певних 
фазах 

коливального 
руху та 

встановлення 
нерівноваги 

як виглядає 
економічна 

активність на кожній 
з фаз? 

для узагальнення шокової 
природи флуктуацій 

формулюються заходи 
економічної політики (на 

базі трансмісійного 
механізму і відповідної 

ефективності 
застосування того чи 
іншого інструменту 

економічної політики та 
економетричного 

моделювання) 

історично кейнсіанська 
традиція: нео-, 

посткейнсіанство, а 
також сучасні 
дослідження з  

неокласичного синтезу на 
базі моделей IS-LM; 

згодом і нові класики 
(також трансмісійний 

механізм) 

Джерело: складено автором на основі [31; 46; 57; 78; 100; 191; 204] 
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Нарешті, вивчаючи види і причини економічних циклів, варто звернутися 

до класичної типологізації циклів за їх тривалістю. Перша група циклів – короткі 

цикли Кітчена [187, c.3-57], що пов’язані з коливанням цін. Друга група циклів – 

середні тривалістю 7-11 років. До даної групи відносяться практично всі 

широковідомі теорії циклів, в тому числі і розглянуті нами в даному параграфі 

дисертаційної роботи, а саме: цикли оновлення основного капіталу Маркса, 

інноваційні цикли Шумпетера, кредитні цикли Хоутрі-Хайєка [31, c.1009-1012], 

цикли недоспоживання Гобсона-Еріха-Прайзера [31, c.1094-1101], цикли 

асинхронності розвитку різних сфер економіки (Афталіон, Кларк, Мітчел, Туган-

Барановський та ін.) тощо. Третій тип циклів – довгі або великі цикли 

кон’юнктури Кондратьєва тривалістю 48-60 років [18]. Основою такого циклу 

вчений визнав період оновлення технологічного способу виробництва, а саме 

єдність виробничої інфраструктури та трудових ресурсів.  

Розглянемо кілька типів економічних коливань з ознаками нециклічності, 

що відповідають двом макроекономічним ознакам: іррегулярності і 

аперіодичності флуктуацій [85, c.430; 105, c.185-186]. Дана проблема 

висвітлюється автором дисертаційної роботи у статті «Традиційний та 

гетеродоксний погляди на проблему економічної циклічності» [45, c.81-84]. 

Умовним прикладом базової реконфігурації економічного циклу можуть 

слугувати наступні графіки, представлені на рис. 1.1 та допоміжних рис. 1.2 та 

1.3. 

Як видно з рис. 1.1, спади та підйоми відбуваються з різною періодичністю 

і різною глибиною, переростаючи в нерівномірну, але єдину, фазу експансії – 

перевищення минулого рівня зростання, що забезпечуватиме постійно 

зростаючий тренд (під певним кутом) і, крім того, майже напевно кожен з 

«циклів» має різну природу походження і різноманітні наслідки для соціально-

економічного середовища. 

Представлені вище рис. 1.2 та 1.3 також є прикладами  аперіодичності, або 

сучасного варіанту економічного циклу, на прикладі темпів росту світового ВВП 

протягом періоду біля 30 років та динаміки зайнятості. 
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Рис. 1.1. Аперіодичні економічні коливання (загальний вигляд, 

агрегований світовий показник ВВП (млрд. дол.), 1960-2012 pp.), Світовий Банк 
Джерело: складено автором з використанням матеріалів [237]  

 
 

 
Рис. 1.2 Агрегований показник ВВП (світовий), та ВВП США за ринковими 

цінами, трлн дол., 1991-2014 pp. 
Джерело: складено автором з використанням матеріалів [237]  

 
Наступний тип нециклічних коливань є окремим по відношенню до інших 

якісних визначень даного виду економічних флуктуацій і скоріше відіграє 

допоміжну роль (рис. 1.4). Тут нециклічні коливання – це частоти або коливання 

вище та нижче за обрані межі (ліміт). Відтак носять частковий і випадковий 

характер, не підтверджуючи загальнотрендову динаміку розвитку того чи іншого 
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показника. Подібні критичні значення відкидаються при виділенні ковзкого 

середнього в процесі згладжування [194, с.339-351]. 
 

 
Рис. 1.3. Агрегований показник рівня світового безробіття, та рівня 

безробіття в США, % від загального обсягу робочої сили, 1991-2014 pp. 
Джерело: складено автором з використанням матеріалів [237]  

 

 
Рис.1.4. Атипові відхилення в траєкторії економічних коливань  

(недотримання граничних показників) 
Джерело: складено автором на основі [194] 

 

Такий підхід, зокрема, використовується при аналізі взаємодії економічних 

коливань у будівельному інвестуванні та загального бізнес-циклу країни, а відтак 

вивчається питання: чому сприяє даний напрямок інвестування – скороченню чи 

розширенню загального бізнес-циклу. Для обґрунтування висновків результати 
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теоретичних пошуків тестуються за допомогою аналізу часових рядів по даним 

кількох десятиліть [194, c.339-351]; [29]. 

Третій тип нециклічних коливань стосується мезорівня: окремих галузей, 

ринків чи корпорацій (рис. 1.5). Для даного середовища, гіпотетично екзогенного 

по відношенню до загальноекономічної динаміки всієї системи, різниця між 

циклічним і нециклічним розвитком набуває нового забарвлення – вона 

відноситься до ступеня корельованості ринкової ціни акцій та економічних 

флуктуацій як таких. «Нециклічні цінні папери» (англ. non-cyclical stocks) з 

періоду в період відзначаються підвищеною стабільністю на ринку в той час, як 

економічне зростання сповільнюється, тоді як «циклічні компанії» 

висококорельовані з економікою [41, c.77-84]. «Нециклічні цінні папери» також 

називають «захищеними», вони приносять прибуток, не дивлячись на 

економічну ситуацію, адже відображають вартість низько еластичних та 

нееластичних товарів чи послуг: продукти харчування, сировина (окрім тих, що 

торгуються на ф’ючерсному ринку) тощо.  

Графічно це виглядає наступним чином (рис 1.5): більш полога крива 

відображує поведінку на ринку товарів, динаміка виробництва і збуту яких є 

вельми рівномірною та до певної міри індиферентною до ринкових коливань, 

тоді як верхня крива відображає загальну динаміку певного ринку [136]. 

 
 

Рис. 1.5. Нециклічна поведінка на мезоекономічному рівні господарювання 
Джерело: складено автором на основі [136] 
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Наприклад, вищою стабільністю відзначаються так звані «голубі фішки», 

що побудовані таким чином, аби протистояти економічній турбулентності, або 

мають розгалужені диверсифіковані портфелі [4, c.3-22]. Характерними шоками 

в даному випадку можна вважати поведінкові (споживчі переваги) та 

технологічні (сировинні та інноваційні).  

Останній тип нециклічних коливань, що має бути розглянутий, стосується 

менш вивченого феномену інституційного трансформаційного зсуву, тобто 

міжсистемної трансформації, характерної для пострадянських країн. Такий зсув 

стосується всієї економічної системи і є, відповідно, «структурним» шоком, 

супроводжуваним всіма іншими відомими економічними шоками. Графік такого 

явища можна представити наступним чином (рис.1.6): 

  
Рис.1.6. Інституційний структурний злам як випадок нециклічності 

Джерело: складено автором. 
 

Подібний міжсистемний перехід, або трансформація, відзначається 

радикальними змінами наявної економічної системи, в результаті чого 

утворюється нова якість, подібна чи неподібна до вже існуючих, де починає діяти 

новий господарський механізм. На графіку зафіксовано доперехідний етап, де 

економіка розвивається не ринково, а планово (тобто кожного періоду 

закладається певний темп росту), тоді як з моменту переходу та інституційного 

оформлення починається хвилеподібний тип розвитку економічної системи з 

усіма характерними особливостями, властивими ринковій конкурентній 

економіці [68, c.4-7]. Саме момент переходу або трансформації, позначений на 
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графіку зсувом траєкторії розвитку, можна назвати окремим прикладом 

нециклічного типу руху економіки з додатковою умовою, відсутньою у всіх 

інших типах нециклічних коливань – утворенням нової якості.  

Нами було розглянуто чотири типи нециклічних економічних коливань, де 

перший є базовим для даного дослідження, а саме емпірично відтворювана 

іррегулярна конфігурація флуктуацій ринкових економік (графічно 

підтверджено показником реального випуску та зайнятості за  агрегованим 

світовим трендом) (рис. 1.1-1.3). Крім того наведено: випадкові відхилення 

окремих фаз «циклу» поза критичні значення (детрендінг) (рис. 1.4); 

мезоекономічні деформації – занижена корельованість ринкових цін окремих 

активів з загальнонаціональним трендом (рис. 1.5), а також інституційний 

трансформаційний зсув (міжсистемна трансформація економічної системи), що 

існує поза логікою гармонійного ринкового зростання, відтак є нециклічним 

(рис. 1.6). 

Таким чином, нами встановлено, що сучасна динаміка економічних систем 

не може ідентифікуватись як циклічна в розумінні жорсткої фазовості та 

регулярності. Адекватним визначенням форми руху ринкових економік є 

економічні коливання з ознаками нециклічності, тобто нециклічні економічні 

коливання. Вони, будучи іманентною характеристикою ринкових економік, 

діють в нестійкому, невизначеному і слабо передбачуваному середовищі, 

насиченому ендогенними та екзогенними економічними шоками.  

 

1.2 .Сутність, класифікація та роль економічних шоків в утворенні 

економічних коливань 

Економічний шок – явище, що, за умови різноманітності причин і 

середовища походження визначається наявністю та значимістю наслідків для 

економічної системи. В сучасній економічній теорії таке «середовище» входить 

до кола економічних відносин, проте не належить до нього безпосередньо.  

Так як економічні шоки, або «шоки значимих економічних наслідків» 

(критерій значущості чітко не визначений), позбавлені єдиної природи 
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походження, її можна визначити та прослідити лише в окремому, одиничному 

випадку, в той час як на макрорівні вона набуває, до певної міри, випадкового 

характеру.  

Економічні шоки виникають як з ринкового механізму врівноваження 

попиту та пропозиції, так і з набагато більш складного середовища економічної 

політики. 

Таким чином, розглядаючи життєдіяльність економічної системи в 

певному часовому проміжку, зіштовхуємося з проблемою природи економічних 

шоків. Відповідно, якщо шоки здатні модифікувати умовно циклічний 

економічний розвиток, то до певної міри лише хаотично та випадково. В 

результаті, отримуємо динаміку економічних шоків, що виникають час від часу 

у вигляді поштовхів – окремих відхилень змінних від референтного 

(контрольного) рівня. Ми виходимо з того, що економічні шоки притаманні 

будь-якій конкурентній ринковій економіці та позначаються на хвилеподібних 

відхиленнях фактичних значень випуску від потенційних  показників. 

Економічні шоки позначаються на відхиленнях ринків від рівноважного 

значення в умовах жорстких цін та ненейтральності грошової маси. 

Несистемність економічних шоків поглиблюється неспроможністю економічної 

системи достатньо чітко визначити їх наслідки: масштаби поширення, силу 

ураження, унікальні особливості протікання залежно від конкретних соціально-

економічних умов тощо. 

В умовах прогресуючої невизначеності розвитку економічних систем, роль 

та місце економічних шоків не є чітко визначеними. Шоки мають схильність 

виникати як на об’єктивних ринкових, так і на  суб’єктивних, або  штучних  

засадах на мікро-, мезо- та макроекономічному рівнях [34, c.3-10]. 

Синергетичний ефект від особливостей будь-якої сучасної економічної 

системи неминуче має своїм наслідком розповсюдження економічних шоків, що, 

в свою чергу, виникають у різноманітних площинах системи відносин. Це 

означає, що економічним шоком можна вважати, наприклад,  стрімке падіння 
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світового рівня нафтових цін або зміну інфляційних очікувань населення, або 

чергове застосування політики кількісного пом’якшення тощо.  

Відтак, економічний шок – несистемне імпульсне відхилення значущої 

економічної змінної, яке не поглинається вбудованими автоматичними 

регуляторами миттєво і може бути змодельоване як ряд згасаючих коливань, де 

початкова амплітуда відповідає силі ураження економічної системи. Шок, таким 

чином, позначає розрив, що виникає в момент передачі імпульсу при зміні 

системою стану рівноваги на стан нерівноваги. Проте, таке припущення є суто 

теоретичним, ідеалізованим. В реальності шоки не з’являються одноразово і 

вони не виникають, коли економічна система знаходиться у рівновазі [61, с.80].  

Крім того, в реальній системі коливання рухаються не по симетричній 

синусоїді, оскільки система є «в’язкою» та на неї діють сторонні сили [48, c.4-

32]. Тому, в ідеальному випадку мова йтиме про гармонійні коливання, а в 

реальному – про несиметричні затухаючі, для яких в теорії коливань вводиться 

додатковий параметр – період напівзатухання. Також можуть діяти різноманітні 

нелінійні процеси, наприклад мультиплікатори криз (виражається у взаємодії 

скорочення економічної та фінансової діяльності на низхідній фазі коливального 

розвитку системи), а також інші, важко враховувані фактори. В результаті дії 

вимушених коливань, викликаних шоками, «в’язкість» системи може зростати 

[124, c.2-28]. 

Зазначимо, що кожна відносно стабільна система переживає як власні, такі 

що відповідають її внутрішньому ритму, так і вимушені коливання, що 

відбуваються під тиском інших імпульсів. Останні проявляються тим сильніше, 

чим ближче їх частота до внутрішнього ритму системи, тоді вони входять в 

резонанс з її власними коливаннями. 

Економічний шок локалізується та поглинається розвиненою 

національною економікою, або розповсюджується певним чином (в залежності 

від своєї природи) на інші національні господарські системи, набуваючи, таким 

чином, міжнародних масштабів. Причому, в процесі подібного поширення низка 

послідовно спричинених у відповідь на шок економічних явищ вибудовується у 
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таке деструктивне явище, як економічна криза. Для прикладу наведемо низку 

економічних ризиків, які, розповсюджуючись, утворюють економічні шоки: 

різке падіння цін на фондовому ринку, сильна девальвація (особливо для країн, 

чия національна валюта не є вільно конвертованою), різке падіння попиту на 

гроші, очікування суб’єктів господарювання (ірраціональна складова), стрибок 

відсоткової ставки на ринках головних нетто-кредиторів тощо. Після того, як 

економіка певної країни чи регіону зазнала шоку, спостерігається так звана 

ланцюгова реакція, коли даний шок відповідної природи поширюється (процес 

трансмісії) на локальному або глобальному рівнях по відповідним каналам на 

інші складові економічної системи. В результаті таких явищ виникає спад 

(рецесія або депресія) в залежності від ступеня ушкодження та ступеня 

розвиненості національних економік (вважається, що економіки, що 

розвиваються, або такі, що зазнають трансформаційних перетворень є 

“кращими” провідниками зовнішніх шоків, хоч вони ж зазнають менших втрат в 

силу недосконалості  відповідних систем, інституцій) [113, c.2-57]. 

До наслідків розповсюдження шоку у реальному секторі можна віднести: 

інфляцію або дефляцію, скорочення рівня добробуту, відповідно й сукупного 

попиту, згортання міжнародної торгівлі, зміни у обсягах заощаджень та 

інвестування, коригування споживчих пріоритетів тощо. При цьому, сам шок, як 

і економічні коливання в цілому, відображається динамікою валового випуску та 

рівня зайнятості. Відтак, економічні шоки мають, перш за все, макроекономічну 

природу.  

Розглянемо типові ризики та шоки, що розглядаються при застосуванні так 

званого стрес-тестування національних фінансових систем за методикою МВФ  

(табл. 1.4). Аналогом такого методу оцінки впливу шоків на економічну систему, 

наприклад, є лінійні моделі «шок-контроль», що побудовані на основі 

порівняння шокового сценарію з базовим сценарієм [61, с.80]. 

Проблема економічних шоків є більш масштабною, ніж це може здаватися. 

На основі емпірико-індуктивних досліджень в економічній теорії вивчається 

низка економічних шоків, класифікація яких викликає певні труднощі.  
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Щоб уникнути методологічних помилок, відштовхнемося від теорії 

економічних циклів та використання поглядів двох провідних економічних шкіл 

ХХ ст. – кейнсіанської (в тому числі й її модифікації як неокейнсіанської) та 

монетаризму (зокрема, як послідовників неокласичного напряму), які з різних 

позицій вивчали одні і ті ж економічні явища та процеси.  

Вивчення економічних шоків пов’язане з дослідженням коливань ділової 

активності – теоріями економічних циклів. Ми вже зазначили певну 

невизначеність категоріального апарату в питаннях економічних коливань. 

Орієнтуймось надалі на аналіз економічних коливань за відсутності 

безпосередньо циклічних властивостей. 

Таблиця 1.4. 

Діапазон економічних ризиків що вражають фінансові системи (визначені 
за допомогою стрес-тестування згідно методики МВФ). 

Вид ризику Потенційні прояви і формування шоків 

Відсотковий ризик - Паралельний зсув кривої дохідності. 
- Зміна форми кривої дохідності тощо. 

Курсовий ризик - Зміна валютного курсу, наприклад, зниження або 
підвищення на 10-20% і більше відносно валюти основного 
торгівельного партнера в залежності від часового горизонту – 
ризик спричиняє вимушену конкурентну девальвацію, виникає 
економічний (фінансовий, а саме валютний) шок. 

Кредитний ризик - Підвищення ймовірності дефолту 
- Збільшення частки не обслуговуваних кредитів. 

Ризик падіння цін на 
акції (фондовий 
ризик) 

- Падіння індексу фондового ринку, наприклад, зниження 
основних фондових індексів на 20-30% і більше. 

Ризик підвищення 
ступеню фінансової 
волатильності 

- Підвищення ступеня змінюваності (збільшення амплітуди 
коливань) відсоткових ставок, валютних курсів, цін акцій і 
відповідних опціонів. 

Ризик нестачі 
ліквідності 

- Зниження ліквідності цінних паперів, що знаходяться в обігу, 
наприклад, скорочення заставної вартості всіх цінних паперів, 
окрім найбільш ліквідних. 
- Підвищення рівня вилучення коштів вкладниками або 
скорочення міжбанківських кредитних ліній. 

Товарний ризик - Зниження цін основних експортних сировинних товарів 
(наприклад зниження ціни нафти) на 20% і більше. 

Джерело: складено автором з використання матеріалів [173, с.25] 

При моделюванні шокової поведінки макроекономічних змінних варто 

досліджувати два типи властивостей моделей: поведінку моделі у відповідь на: 

1) тимчасовий неочікуваний шок до повернення економіки у початковий 
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рівноважний стан (коливання індуційовані або зовнішнім або внутрішнім 

шоком); 2) перманентні, притаманні розвиненим економікам, шоки, що 

змінюють рівноважний стан (у цьому випадку ми досліджуємо як природу 

нового рівноважного стану, так і перехід до нього). Більшість шоків, що 

впливають на короткострокову, середньострокову динаміку економічного 

розвитку і впливають на прогнозування, виникають з екзогенних причин. 

Натомість, перманентні шоки, що змінюють рівноважний стан моделі, викликані 

внутрішніми системними диспропорціями в ринковій системі. Вони здатні  

надати більше інформації щодо поведінки моделі. Крім того, тимчасові шоки 

можуть короткостроково впливати на змінні, що вже знаходяться під дією 

перманентного шоку на будь-якому із етапів коливального руху системи і, тим 

самим, ускладнювати дослідження такої економіки [34, c.5-10]. 

Таким чином, поняття «економічний шок» – неочікувана чи очікувана 

подія (докладніше параграф 1.3 дисертаційної роботи), що впливає на 

економічну систему позитивно або негативно, значуща екзогенна або ендогенна 

змінна, тобто така змінна, що впливає на макроекономічні показники, та або 

безпосередньо не регулюється даною економічною системою (мова йде про 

тимчасові шоки – кейнсіанське бачення), або поглинається нею (перманентні 

шоки – неокласичне бачення). 

Етимологія поняття «шок» – потрясіння, удар, поштовх, стрибок. Крім 

того, поняття «шок» має розповсюдженій синонім – «імпульс» [3, с.417], хоч за 

таких обставин відбувається певне вихолощення категорії «економічний шок». 

Той факт, що бізнес-цикли не демонструють необхідної, з точки зору класичних 

детерміністських теорій, регулярності та періодичності  (загалом типовості)  

слугував причиною розвитку «імпульсних теорій» бізнес-циклу [92, c.7]. Згідно 

з цими теоріями, через наявність випадкових імпульсів (шоків) та вплив 

зовнішніх поштовхів з’являється коливальний, хвилеподібний відгук, який 

вщухає з часом. Однак бізнес-цикли виникають знову як наслідок появи нових 

імпульсів, а їх динаміка є вельми непередбачуваною, особливо в 

короткостроковому періоді. Таким чином, хвилеподібність розвитку, яка 
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спостерігається в економіці, є результатом дії серії нерівномірно виникаючих 

імпульсів.  

Пов’язуючи проблему економічних шоків з флуктуаціями або 

економічними коливаннями, виникає подвійне відношення: «шок – флуктуація» 

та «флуктуація – шок». Це, в свою чергу, означає, що економічні шоки можуть 

як самі спричиняти (найбільш сильні з них), так і сприяти хвилеподібній 

динаміці, або ж бути результатом економічних коливань минулих періодів, 

утворюючи, у підсумку, замкнену систему хвилеподібних  видозмін економічних 

відносин.  

В цілому, будь-який вид економічних шоків може займати довільне місце 

у діапазоні впливовості і значимості залежно від конкретної соціально-

економічної системи в конкретний проміжок часу з врахуванням множини 

вторинних оточуючих факторів, утворюючи, таким чином, коло відносин, 

наслідки і перспективи яких попередньо оцінити можна лише з невисокою 

імовірністю.  

Відзначимо, що не варто ототожнювати або прямо асоціювати питання 

економічних шоків з відомою фрідменівською «шоковою доктриною». Як 

зазначає Наомі Кляйн у праці «Доктрина шоку» (2007 р.), подібний звід правил 

для сучасної гіпермобільної глобальної економіки виражає «ключовий 

тактичний постулат капіталізму»: «тільки криза – реальна чи умовна – 

призводить до справжніх змін» [49, c.21], відтак пропагуючи шукати 

«можливості» засобами неочікуваного та, бажано, масштабного соціально-

економічного або природного стресу. Подібні приклади можна розглядати як 

частковий приклад економічних шоків, проте досить обмежено. 

Ще одним питанням є ступінь проникнення, а, відтак, сила 

розповсюдження економічного шоку в системі. Так, скажімо, уражуваність 

реального сектору внаслідок настання фінансових шоків, може значно 

змінюватися залежно від превалюючого джерела існування фінансового ринку, 

а також, скажімо, від ступеня перерозподілу промислового виробництва країни-

ядра на периферію, а відтак міри імпортозалежності країни і виробничої 
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структури економіки як такої [67, c.543-553]. Зауважимо, що дана проблема 

стосується, зокрема, найбільш розвинених капіталістичних економік. В свою 

чергу, «обслуговуючі» індустріальні зони, винесені за межі території 

превалюючого споживання, також знаходяться під тиском суміжних і якісно 

нових, глобальних і локальних впливів та, нарешті, економічних шоків. Таким 

чином, ступінь впливовості економічних шоків можна визначити за певним 

умовним (а можливо і кількісним) «коефіцієнтом проникнення» в соціально-

економічне середовище. 

Зазначимо, що повернення системи до рівноваги не обов’язково 

призводить до вихідного положення – для відкритих систем цей процес зазвичай 

завершується на іншому, часто більш високому технологічному і 

організаційному рівнях, причому він носить коливальний  характер, якщо тільки 

внутрішня «в’язкість» системи не надто висока.  

Коливання можуть деформуватись економічними шоками чотирьох типів:  

- шоки агрегованого попиту (зміна інвестиційних або споживчих витрат) [79, 

с.159-160, 162]; 

- шоки агрегованої пропозиції [79, с.159-160, 162] (технологічні зрушення, 

поява нових джерел сировини, або, навпаки, їх зникнення); 

- шоки економічної політики (регулювання валютного курсу та  пропозиції 

грошей, зміни у фіскальній політиці: коливання обсягів податків або 

державних витрат тощо); 

- поведінкові шоки (біхевіористичні) можуть стосуватися будь-якої з 

вищезгаданих категорій та базуються на індивідуальних очікуваннях 

економічних агентів (шоки очікувань та «шумові» шоки) та їх здатності 

імплементувати результати комунікативної діяльності у економічне 

середовище (інформаційні шоки та шоки новин). 

Таким чином, шокова теорія не стільки відповідає на питання причин 

виникнення економічних коливань (та циклів), скільки виявляє випадки  їх 

шокової природи та вказує на тип спостережуваного шоку.  
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Справедливо вважати, що кейнсіанці обрали за основу своїх досліджень 

шоки попиту, вважаючи інвестиційні витрати основним джерелом імпульсів 

(шоків), що викликають посилену ринкову волатильність. Ці позиції, 

запропоновані ще Дж.М.Кейнсом, набувають свого розвитку і по сьогоднішній 

день. Зокрема, варто звернутись до праць А. Блайндера, Г. Менк’ю, Дж. 

Акерлофа, які, залишаючись на принципових позиціях кейнсіанства, 

концентрують зусилля на мікроекономічних явищах. Припускаючи, що 

виникнення економічного циклу спричиняється шоками попиту, ці вчені 

прагнуть визначити, які саме фактори заважають фірмам швидко адаптуватися 

до змін ситуації і відновлювати рівновагу [8, с.58-59].   

Однак, у поясненні не кожної економічної ситуації представники даного 

напряму використали однакові аргументи. Згідно з висновками С. Фішера, 

О.Бланшара та Р. Шмалензі стагфляційні тенденції 70-80-х років стали 

об’єктивною причиною для перегляду кейнсіанських положень. Зокрема, тоді 

економічна нестабільність була пояснена серією шоків пропозиції, або цінових 

шоків, які зсунули криву Філіпса вправо вгору. Отже, з 30-х років і до кінця 60-

х років припускалось, що зміна випуску продукції і цін в економіці викликаються 

зсувами кривої сукупного попиту – споживчого (змінами грошової і фіскальної 

політики (включаючи війни у якості фіскальних експансій)) та інвестиційного 

попиту. Але предмет макроекономічного аналізу у 70-х роках складали в 

основному шоки пропозиції [21, с.482].  

З точки зору економічної політики як одного з типів економічних шоків, з 

однієї сторони, і як механізму їх поглинання та згладжування, з іншої, економічні 

шоки виступають базовим об’єктом вивчення. Як відзначав прихильник 

монетаристської концепції К.Бруннер [221, c.9-22], згідно з кейнсіанськими 

поглядами, економічні процеси схильні до шоків, а економічна система в цілому 

характеризується нестабільністю. Засіб протистояння цим явищам – активна 

макроекономічна політика. Монетаризм, навпаки, виходить з того, що 

економічні процеси здатні абсорбувати шоки, а економіка в цілому – стабільна. 
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Поглинання шоків проявляється, по К.Бруннеру, у безпосередньому впливі 

зростання грошової маси на ціни. Підкреслюється, що динаміка кількості грошей 

в обігу не впливає на реальні економічні показники. Вважається, що існує 

природний рівень виробництва, який не може бути довільно збільшений шляхом 

зростання грошової пропозиції. На думку К.Бруннера, у монетаристському 

аналізі приймаються до уваги не тільки усталені технології виробництв, а також 

інституційна організація та структура прав власності. Ці обмеження покликані 

підкреслити труднощі у здійсненні структурних зсувів, які могли б відбуватись 

під впливом зростання грошової маси. 

Проблему поглинання наслідків шоків економічною системою можна 

додатково висвітлити за допомогою підходу нових класиків – «ідеї миттєвого 

очищення ринків» та принципу оптимізації в макроекономічному аналізі ( і як 

наслідок – концепції раціональних очікувань). Припускається, що суб’єкти що 

максимізують корисність або прибуток, швидко реагують на різноманітні 

«зовнішні шоки» і домагаються оптимальної для себе ситуації. Це і є та ситуація, 

за якої ринки очищені, а отже, знаходяться у рівновазі. На думку нових класиків, 

нерівноважне становище ринків не сумісне з оптимізуючою поведінкою 

господарюючих суб’єктів. 

Таким чином, на даний момент нам достовірно відомо, що існують шоки 

попиту, пропозиції та економічної політики, які, в свою чергу, включають всі 

інші. Крім того, кожен з економічних шоків може окремо вивчатись з точки зору 

поведінкової теорії. Для узагальнення такої позиції сформулюймо дефініції для 

вище перерахованих видів економічних шоків. 

В класичному підручнику з макроекономіки Р.Дорнбуша та С.Фішера 

зазначено: «Шоки пропозиції – це порушення в економіці, основним наслідком 

яких є зсув кривої пропозиції» [21, с.482]. Графічно шок пропозиції можна 

зобразити наступним чином (рис.1.7). 

Відтак, спостерігаємо суму негативних наслідків в результаті типового 

шоку пропозиції, а саме зсув кривої короткострокової пропозиції вгору та вліво, 

що означає скорочення національного доходу (вісь абсцис) від Y1 до Y2 та 
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підвищення загального рівня цін (вісь ординат) від Р1 до Р2. Відповідно, 

утворилась нова точка рівноваги 2.  

Свої дослідження вчені базували на емпіричних даних по нафтовим шокам 

1973-1974, 1979-1980 років (як шоки негативного впливу на економіку) та 

позитивним зрушенням в пропозиції в середині 80-х років [88].  

Шоки пропозиції обумовлені різкими стрибками цін на ресурси (цінові 

шоки, наприклад нафтовий шок), посиленням діяльності профспілок, змінами в 

законодавстві, значним зростання витрат на екологію, стихійними лихами, що 

призводять до втрати частини ресурсів економіки. 

 
Рис.1.7. Шок сукупної пропозиції 
Джерело: складено автором самостійно. 
 

За допомогою моделі AD-AS можна ілюструвати вплив шоків сукупного 

попиту і сукупної пропозиції на економіку, як це зроблено вище, а також 

наслідки стабілізаційної політики держави, спрямованої на пом’якшення 

коливань, викликаних шоками, і відновлення рівноважного обсягу виробництва 

і зайнятості на попередньому рівні [34, c.3-10]. 

Зокрема, імплементуючи вищенаведений графік до наступної системи 

графіків (рис. 1.8), легко простежити його сумісність з хвилеподібними 

коливаннями. 

Так, перший графік повторює шок пропозиції зі зміщенням від точки 1 до 

точки 2. Надалі, даний зсув проектується на виробничу функцію, сигналізуючи 
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про відповідне скорочення в пропозиції праці в економічній системі, що зазнала 

значного економічного шоку. Крім того, опосередковуючи зв’язок шоку за 

допомогою сорока п’яти градусного променя отримуємо проекцію на 

«економічний цикл», а саме стадію спаду, викликану негативним шоком (стадія 

помічена заштрихованою зоною і переходом від точки 1 до точки 2) за певний (t2 

– t1) період. 

 
Рис.1.8. Роль шоку сукупної пропозиції при формуванні хвилеподібних коливань 
в економіці 
Джерело: складено автором самостійно 

 

Шоки попиту ідентифікуються як неочікувані події, що тимчасово 

підвищують чи скорочують попит на товари та послуги. Незалежно від того, чи 

це позитивний (підвищує попит), чи негативний (скорочує попит) шоки попиту, 

вони впливатимуть на ціни товарів та послуг. Так, коли попит на товари вищий, 

ціни також матимуть тенденцію до зростання, згідно чого відбуватиметься 

зрушення кривої сукупного попиту вправо та вгору і навпаки. Даний вид шоків 

може виникати внаслідок скорочення чи підвищення податків, розширення чи 
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скорочення грошової пропозиції та зростання чи скорочення державних витрат. 

Наприклад, зменшення податкового тиску скорочує частку грошей, яку платник 

податків має сплатити державі та звільняє від зобов’язань кошти для 

індивідуальних витрат. Ці гроші потім використовуються даним суб’єктом для 

споживання певних товарів та послуг, що, відповідно, підвищує їх ціну та 

спричиняє інфляційні тенденції в економіці. 

Таким чином, виявлено, що шоки зі сторони попиту виникають внаслідок 

різкої зміни пропозиції грошей або швидкості їх обігу,  коливань інвестиційного 

попиту, змін у податковій політиці та політиці державних витрат тощо. В свою 

чергу, реалізація таких макроекономічних ризиків спричинятиме відповідні 

(негативні чи позитивні) зміни в усталених економічних зв’язках, іманентних 

економічній системі. В українській літературі прикладного характеру також 

знайшли місце шоки сукупного попиту та пропозиції, однак тематика 

підпорядкована вивченню специфіки трансмісійного шокового механізму для 

вітчизняної економіки, обумовленої домінуючою регулятивною роллю 

державних інститутів [61]. 

Графічне зображення для шоку попиту наступне (рис. 1.9): 

 
Рис.1.9. Шок сукупного попиту  

Джерело: складено автором 
 

Так, спостерігаємо негативні наслідки від шоку попиту, а саме скорочення 

сукупного попиту (від AD1 до AD2) на знецінені фондові папери, що викликає 
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скорочення валових доходів споживачів (від Y1 до Y2) і, в тому числі, попиту на 

імпорт.  

Аналогічно до попереднього прикладу, вважаємо за потрібне  спробувати 

імплементувати вищенаведений графік до наступної системи, де легко 

простежити його сумісність з хвилеподібними коливаннями (рис. 1.10). 

 
Рис.1.10. Роль шоку сукупного  попиту при формуванні хвилеподібних 

коливань в економіці 
Джерело: складено автором самостійно. 

 

Зображення шоку попиту проектується на скорочення показнику 

агрегованого інвестування (зсув І1 до І2) та паралельного зростання обсягів 

заощаджень та схильності до заощаджень (S=Y-C=-C0+(1-c´)*Y=-C0+s´*Y; s1´> 

s2´, кут нахилу кривої S2 змінений), в результаті чого спостерігаємо рух від точки 

1 до точки 2. Крім того, зображено скорочення у споживанні в результаті 

зменшення валового доходу. Підсумовуючи, четвертий графік корелює шок 

попиту із рецесійною стадією економічного циклу.  
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Нарешті, ще одна група економічних шоків – шоки економічної політики. 

Дана група економічних шоків є специфічною, адже фактично вона може 

дублювати шоки попиту з тією лише різницею, що акцентує увагу на 

інструментах економічної політики, якими можуть регулюватися наслідки 

поширення шоків. 

Ґрунтовне дослідження у цьому напрямку проведене фахівцями МВФ 

А.Бергом, Ф.Керамом, Д.Лекстоном [114, c.5-45]. Вони розробили модель для 

обґрунтування оптимальних з позиції формування макроекономічної рівноваги 

протишокових заходів монетарної політики держави [112, с.3-125]. Ця 

економетрична модель призначена для опису дії механізму монетарної трансмісії 

у випадку, коли умови таргетування інфляції, ініційованої певним економічним 

шоком, вимагають екстремальної зміни відсоткової банківської ставки. 

Найпоширеніша форма ідентифікації модельних припущень – це накладення 

обмежень на синхронну реакцію однієї змінної у відповідь на фактичну чи 

прогнозну «шокову поведінку» іншої змінної моделі.  

Так, економетрична розробка А.Берга, Ф.Керама, Д.Лекстона здійснена в 

контексті неокейнсіанських уявлень щодо рівноважного стану економіки і за 

формою є моделлю динамічної стохастичної загальної рівноваги. Вона 

передбачає раціональні очікування і випадкові шокові коливання кожної 

ендогенної змінної. 

Одним з прикладів шоків економічної політики може бути політика 

кількісного пом’якшення, направлена на упередження фази спаду чи запобігання 

глибокої рецесії. При цьому, мова йде про неортодоксальну монетарну політику 

(англ. unconventional monetary measures), умовою застосування якої є мінімальна 

короткострокова відсоткова ставка (наближається до нуля). 

Ситуація наближення відсоткової ставки до нуля і неможливість 

подальшого її зниження знайшла своє відображення в теорії макроекономіки в 

понятті «пастки ліквідності», що є основою для наступного графічного 

зображення (рис. 1.11).  
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Користуючись даним графіком можна простежити трансмісію політики 

кількісного пом’якшення (іншими словами – заходів з покупки активів 

центральним банком), представлену різними каналами, в результаті чого 

відбуваються зміни у витратах (або сукупному попиті) та рівні інфляції і 

інфляційних очікуваннях. На графіку дана проблема представлена зсувом кривої 

AD вгору та вправо, а також відповідним зростанням рівня цін (від Р1 до Р2).  

 
Рис.1.11. Роль шоку економічної політики  при формуванні хвилеподібних 

коливань в економіці. Пастка ліквідності 
Джерело: складено автором самостійно 

 

Зокрема, перші два графіка демонструють пастку ліквідності, коли 

відсоткова ставка і = const знаходиться на незмінно низькому рівні і не залежить 

від збільшення пропозиції грошей. Відтак, проектуємо довільний обсяг 

грошових вливань на зсув AD – шок попиту, та спостерігаємо висхідну стадію 

ділового циклу. 

Так, скуповування фінансових активів коштами центрального банку має, 

перш за все, сприяти збільшенню грошових вкладів, зростанню цін активів, а 
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також стимулювати витрати (через здешевлення боргів) і зростання добробуту. 

Політика кількісного пом’якшення може справляти масштабніший 

стимулюючий вплив на очікування та банківську боргову політику. 

Отже, нами був здійснений огляд шоків сукупного попиту, пропозиції і 

економічної політики, а також продемонстровано наявність безпосереднього 

зв’язку даних шоків з хвилеподібним рухом економіки.  

Виходячи з окреслених даним параграфом уявлень про економічні шоки, 

маємо можливість поглибити дане дослідження вивченням поведінкових шоків 

як одних з найбільш актуальних. 

 

1.3. Значення очікувань ринкових суб’єктів для пояснення 

економічних шоків 

З теорії макроекономіки відомо, що зміни в очікуваннях щодо майбутнього 

можуть бути важливим джерелом економічних флуктуацій. Традиції розуміння 

даного питання сягають робіт Пігу (1926) [216], який підкреслив можливість 

того, що накопичення капіталу, викликане оптимістичними очікуваннями щодо 

майбутнього зростання попиту, може призвести до рецесії в разі несправджених 

сподівань. Вищенаведене теоретичне положення стосовно циклів, спричинених 

очікуваннями, яке інколи відтворюється як «цикли Пігу», надалі реформується в 

категоріях сучасних рівноважних моделей бізнес-циклів. 

Для графічного аналізу поведінкового шоку, зокрема, можна обрати відому 

функцію Лукаса, де короткострокова пропозиція підсилюється очікуваннями 

економічних агентів (EAS – Expectation-Augmented Aggregate Supply) [78, с. 21-

22]. В той же час, згідно моделі, довгострокова функція скупної пропозиції 

(LRAS) розміщується на рівні потенційного випуску паралельно осі цін. У такий 

спосіб ілюструється повернення економіки до повної зайнятості на рівні 

потенційного випуску. Довгостроковим, в даному випадку, є період для цінового 

стрибка в результаті помилки підприємців (тобто через ринок праці). Так, знов 

таки, за допомогою моделі AD-AS (або як в даному випадку – моделі EAS-LRAS) 

можна графічно відобразити економічний шок (рис.1.12). 
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Рис.1.12. Роль шоку ринкових очікувань при формуванні  хвилеподібних 
коливань 

Джерело: складено автором самостійно 
 
Однак, на відміну від шоків, описаних у попередньому параграфі, у 

випадку застосування функції Лукаса маємо нейтральний, або нульовий, ефект 

від настання економічного шоку для валового випуску національної економіки 

(як бачимо точки 1 та 3 на останньому графіку відповідають одному й тому ж 

самому рівню Y). Проте, проміжний стрибок від точки 1 до точки 2 можна 

розцінити як короткострокове збурення в агрегованій динаміці валового 
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випуску, що проявляється на практиці як коливання з додатнім знаком 

(зростання). 

З системи графіків витікає, що зростання попиту на працю є наслідком 

зростання ціни праці, що в свою чергу виникає з помилки підприємців, які 

сприймають локальне зростання цін окремих ринків як агреговане зростання. 

При цьому зростає й валовий випуск. Проте, з усвідомленням помилки ціна на 

працю врівноважується справжнім зростанням рівня цін, в результаті чого, 

пропозиція праці повертається до попереднього рівня при вищому рівні цін в 

економіці. Довгострокова функція пропозиції з раціональними сподіваннями, що 

відображає нееластичність випуску за рівнем цін, зображена як паралельна осі 

цін (описується рівнянням Y=Y*). 

Теоретичні напрацювання, що успішно приймають проциклічну 

пропозицію праці, інвестиції та споживання в розрізі нових економічних шоків 

висвітлюються в роботах Бодрі, Колларда та Портьє (Beaudry, Collard and Portier, 

2006 р.) [110], Джаймовіча та Ребело (Jaimovich and Rebelo, 2006 р.) [177], Дена 

Гаана та Кальтенбруннера (Den Haan and Kaltenbrunner, 2007 р.) [164], 

Фудживари (Fuijwara, 2007 р.) [156], Кобаяші Кеіхіро та Натахара Кенго (2010 

р.) [186];[212], Крістіано, Ілата, Мотто та Ростано (Christiano, Ilut, Motto and 

Rostagno, 2008 р.) [129].  

Однак, не зважаючи на цікавість науковців до даної проблематики, 

практичне підтвердження важливості шоків новин як різновиду шоків очікувань 

у бізнес-циклах є вельми обмеженим. Серед таких праць можна привести лише 

дослідження Бодрі та Портьє для Японії  та США. Саме вони ідентифікували 

шоки новин, оцінюючи модель структурної векторної авторегресії (VAR) з 

припущенням, що шоки новин впливають як на фондові ціни, так і на загальний 

рівень продуктивності у довгостроковому, однак не короткостроковому періоді 

[110, c.879-909].  

В сучасній економічній науці чимало вчених погоджується з тим, що 

різноманіття технологічних шоків, шоків попиту та монетарних і фіскальних 
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шоків (шоки економічної політики), в різній мірі відповідальні за більшість 

бізнес-циклів. 

Вже протягом тривалого періоду економісти підкреслюють важливість, на 

перший погляд, менш загальноприйнятих факторів циклічних коливань.  

Різноманіття психологічних підходів, до речі, сприяло поширенню думки про 

визначальний вплив певних схильностей і очікувань у формуванні бізнес-циклів 

[76, c.36-50]. Скажімо Кейнс в роботі 1936 року походженню бізнес-циклів 

надавав атрибутів так званого «тваринного духу» [46, с.161-162], тоді як Пігу 

(1927 р.) обговорював, як помилки економічних суб’єктів, виражені у 

надмірному оптимізмі чи надмірному песимізмі у своїх прогнозах, створюють 

флуктуації у виробничій активності економічної системи [216]. 

Проте, подібні пояснення є рідким явищем в сучасних макроекономічних 

працях. Їх недоліки, скоріше за все, виникають в результаті глибинної складності 

у обрахунку змін в очікуваннях чи психологічних схильностях (в тому числі – 

графічні зміщення кривих, що відповідають вищезгаданим змінним), що 

спостерігаються в мінливому економічному середовищі. 

Моделі нових кейнсіанців, що часто використовуються для 

характеристики взаємодії між макроекономічними змінними та монетарною 

політикою, включають вищезгадані обмеження, так як і самі базуються на ідеї 

щодо того, що коливання приводяться в дію екзогенними структурними шоками 

технологічного спрямування, шоками споживчих переваг, товарних націнок та 

економічної політики. 

Як і раніше, порушення у формуванні очікувань, хвиль оптимізму і 

песимізму, періодів загального надлишку чи дефіциту, що можуть не 

відноситись до фундаментальних факторів розвитку економіки, тим не менш, 

можуть здійснювати значний внесок до нетривіальної частини економічних 

коливань і, в такому випадку, вони мають братися до уваги при формулюванні 

засад монетарної політики [44, c.51-54]. 

Та перш ніж зосередитись на економічних очікуваннях, варто коротко 

оглянути розмежування економічних шоків на очікувані (прогнозовані) та 
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неочікувані (непрогнозовані). Дійсно, здатність спрогнозувати період настання 

шоку, об’єкт його ураження та наслідки, абсолютизувала б критерій істинності 

за М.Фрідменом [5, с.298-304]. 

Так, маємо кілька питань, що допоможуть звузити проблему розпізнання 

ступеню важливості «очікуваності» чи «неочікуваності» настання певного 

економічного шоку для динаміки економічного руху. Наскільки важливими є 

очікувані шоки як джерело економічних коливань? Який тип очікуваних шоків 

важливіший? На скільки періодів вперед можна вважати прояви головних рушіїв 

бізнес циклів очікуваними?  

Модель DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium), побудована на 

даних конкретної країни, ініціюється великою кількістю неочікуваних та 

очікуваних шоків. При цьому можна застосувати байєсовський10 метод для 

оцінки параметрів, що визначають стохастичні процеси даних шоків та інших 

структурних складових. В результаті її оцінювання можна дійти висновків, яка 

частка флуктуацій з загальної агрегованої маси викликана очікуваними 

шоками11.  

Уявне теоретичне середовище, що розглядатиметься – це модель RBC, 

розширена чотирма реалістичними умовами або обмеженнями: 1)внутрішній тип 

формування звичок у споживанні; 2)внутрішній тип формування звичок в 

управлінні вільним часом (на відміну від робочого); 3)регульовані інвестиційні 

витрати; 4)мінливість задіяної ємності ринку. В процесі інкорпорації даних 

розбіжностей до даної рівноважної моделі бізнес-циклів, дізнаємось про те, що 

саме ці суперечності доводять адекватний емпіричний характер моделі. При 

цьому припускається, що модель ініціюється структурними шоками 

продуктивності та державних витрат [229, с.1-56]. 

10 Метод, названий на честь вченого фізика та математика XVIII ст., що базується на 
припущенні про ступінь впевненості у істинності судження. Пізніше був адаптований до 
економічних розрахунків вченим економістом та філософом Франком Рамсеєм у формі 
«суб’єктивної впевненості для визначення вірогідності».  

11 Варто пам’ятати, що мова йде про шоки, які можна з певною вірогідністю передбачити 
наперед, а не про «шоки очікувань», про які також йде мова у даній роботі, і які є частиною 
біхевіористичної теорії походження бізнес циклів. 
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Новим елементом в даному теоретичному формулюванні виступає 

припущення про те, що кожен зі структурних шоків має ознаки як  очікуваних, 

так і неочікуваних складових. Очікуваними компонентами є ті, що ініціюються 

інноваційною складовою і, при цьому, відомі, відповідно, на період в одну, дві 

чи три чверті наперед. Висновком Стефанії Шмітт-Грох (Schmitt-Grohé) та 

Мартіна Уріба (Uribe), які займаються даною проблематикою стала теза, згідно з 

якою очікувані шоки є найважливішим джерелом невизначеності [229, с.7-56]. 

Вони пояснюють близько двох третин змін і розходжень у обсягах випуску, 

споживанні, інвестуванні, обсягах робочих годин. Більше того, результати 

досліджень вказують на те, що найбільшого значення очікувані шоки набувають 

при оцінці майбутніх змін у загальній продуктивності факторів виробництва 

(TFP, Total Factor Productivity).  

Справді, очікувані шоки відносно стаціонарних компонент загальної 

продуктивності факторів виробництва пояснюють більше двох третин 

розходжень у зростанні обсягів випуску в порівнянні з потенційним рівнем. В 

той же час, очікувані зрушення у продуктивності інвестицій чи державних 

витратах, згідно моделі, не відіграють ролі рушіїв бізнес-циклів. 

В дослідженнях з даної тематики, Джаймовіч (Jaimovich) та Ребело (Rebelo, 

2008р.)[177, c.12-46] підкреслюють, що єдиним шляхом утворення позитивної  

кореляції  обсягів випуску, споживання, інвестування, та робочого часу у 

відповідь на перманентно очікувані майбутні зміни у загальній продуктивності 

факторів виробництва, є включення до моделі припущення про такі особливості 

вподобань економічних суб’єктів (аналогічні дослідження Грінвуда 

(Greenwood), Херковіца (Hercowitz) та Хафмена (Huffman), 1988)[162, c.402-417]. 

Здійснені на даній основі оцінки моделі показують, що за рахунок обраних 

вподобань економічних суб’єктів, очікувані шоки пояснюють більшість 

агрегованих коливань в повторюваності бізнес циклів.  

Ідея щодо того, що зміни в очікуваннях з приводу майбутніх змін базових 

економічних характеристик екзогенного характеру можуть репрезентувати 

важливий ресурс агрегованих коливань, має довгу історію, що сягає своїм 
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корінням робіт Пігу (1927р.). В кінці минулого століття дані ідеї були поновлені 

Кокрейном (Cochrane, 1994) [131, c.295-364], який визначив, що нині 

досліджувані шоки (технологічні, грошові, кредитні, нафтові) не можуть 

відповідати за більшість спостережуваних агрегованих флуктуацій. Кокрейн 

показав, що результати VAR моделі, оцінені з використанням даних RBC 

аналізу, ініційованих сучасними формами шоків чи шоками новин в 

технологічному середовищі, кореспондуються зі споживчими шоками. 

Нещодавно, в своїх дослідженнях Бодрі (Beaudry) та Портьє (Portier, 2006) 

дійшли висновку, що інновації, закладені у зростання загальної продуктивності 

факторів виробництва, у великій мірі очікувані. Більше того, визначені ними 

очікувані шоки пояснюють більше половини прогнозних похибок для змінних 

споживання, обсягів випуску та робочих годин [44, c.51-54]. 

Таким чином, автори намагались теоретично довести значимість 

очікуваних шоків у поясненні економічних коливань на основі включення до 

таких очікувань динаміки вподобань економічних суб’єктів, зокрема стосовно 

інформаційно-інноваційного поля. 

Крім того, в роботі С. Шмітт-Грох та М. Уріба [229, c.6-56] розглянуто 

важливу різницю між ефектом очікуваного шоку та чистим ефектом очікування. 

Для того щоб розділити ці два ефекти, варто виділити чистий ефект очікування 

як різницю між коливаннями двох економік, які відрізняються одна від одної на 

величину доступної економічним агентам інформації. В одній з економік діючі 

агенти здатні очікувати певні конкретні форми майбутніх змін в екзогенних 

параметрах, тоді як в другій – діючі агенти не в змозі зробити цього. Виявляється, 

що для короткострокової перспективи чистий ефект від очікування є важливим, 

а в довгостроковому періоді є незначним. Також, в контексті даних досліджень 

варто згадати роботи Девіса (Davis) [130, c.8-59], який виявив, що 

найважливішим джерелом шоків новин є ті ж самі очікувані зміни, але виражені 

у відносних цінах на інвестиційний ресурс. 

Протилежними  по відношенню до вищезгаданих висновків є результати 

досліджень Е. Прескотта (Prescott) [219, c.20-51], який відніс всі інновації у 



62 

загальній продуктивності факторів виробництва до неочікуваних компонентів 

системи. Такі розходження в наукових позиціях підкреслюють неоднозначність 

проблеми очікуваності та неочікуваності економічних шоків, що є мало 

придатним для розв’язання в межах  економічної політики. 

Головним надбанням роботи Фабіо Мілані (Milani) [201] «Шоки очікувань 

та процес пізнання економічного середовища як рушії бізнес-циклів» є спроба 

ввести психологічні складові економічних відносин під новим кутом зору у 

монетарну модель бізнес-циклу з метою дослідження їх внеску до економічно 

активного середовища. В праці зроблено спробу підрахувати емпірично 

підтверджену важливість шоків самих економічних очікувань – що можуть бути 

інтерпретовані як екзогенні зміни в ступені оптимістичних чи песимістичних 

сподівань у приватному секторі господарства – як джерела агрегованих 

економічних коливань. Дані шоки впливають на формування очікувань та 

ініціюють зміни в них, провокуючи економічних агентів до більш оптимістичних 

чи навпаки, більш песимістичних поглядів на майбутній стан економіки так, якби 

будо підтверджено, що вони просто виводять очікування з власноруч оцінених 

моделей поведінки у економічному середовищі та з переконань, побудованих на 

поточних і минулих даних. 

Таким чином, саме хвилі над-оптимізму та над-песимізму, що є 

екзогенними по відношенню до економічної системи, визначаються як шоки 

очікувань в даній моделі. При цьому, різні типи шоків очікувань, згідно 

припущень моделі, здатні впливати на формування обсягів випуску, 

інфляційного рівня чи очікувань від реалізованої монетарної політики. Дані  

спостережень по очікуванням використовуються для того, щоб виділити 

найбільш адекватну модифікацію агентських сподівань та шоки очікувань в 

моделі.  

Емпіричні результати досліджень виявили вагому роль шоків очікувань 

для економічної системи. Дані «оптимістичні» та «песимістичні» шоки, що 

безпосередньо впливають на майбутні очікування з приводу економічної 

активності, були визначені як головне джерело економічних циклічних 
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коливань. Шоки очікувань пояснюють близько половини всіх коливань, тоді як 

шоки попиту, пропозиції та економічної політики, широко вивчені в економічній 

літературі, пояснюють іншу половину флуктуацій [201, с. 1-42].  

Фундаментальні шоки попиту також мають значний вплив на обсяг 

випуску в короткостроковому періоді, але в моделі, що інкорпорує очікування та 

процес пізнання економічного середовища діючими агентами (learning), вони 

(шоки попиту) є набагато менш стійкими і вагомими, ніж це вважалось протягом 

минулих досліджень. Пристосування економіки після шоку попиту є набагато 

швидшим за стандартно прийняте у DSGE моделях12. Дефіцит у обсягах випуску 

досягає максимуму вже за кілька місяців після шоку і швидко сходить до нуля. 

Шоки очікувань, з іншого боку, вимагають, в значній мірі, більш тривалого 

пристосування. Ефект від них, що позначається на обсягах випуску є довшим, з 

більшим часовим лагом, відстрочений та довший аніж ефект, спровокований 

структурним шоком попиту.Крім того, коливання рівня інфляції також 

переважно ініційовані шоками очікувань щодо майбутньої ділової активності та 

майбутнього інфляційного тиску.  

Отже, найбільш важливими шоками для бізнес-циклів є шоки очікувань 

(оптимістичні чи песимістичні зсуви, враховуючи прогнози майбутньої 

економічної активності), що направляють обсяги випуску та рівень інфляції в 

одному напрямку. При цьому вони можуть помилково інтерпретуватися як шоки 

попиту, відповідно бути невірно оціненими. 

Проблема, порушена Ф.Мілані може бути віднесена до різних піднапрямів 

в дослідженні взаємодії економічних шоків та флуктуацій. 

Перший, найочевидніший, це праці, присвячені вивченню ролі процесу 

пізнання економічного середовища функціонуючими агентами [200, с.3-69] та 

очікуванням в макроекономіці. Тоді як у літературі з «адаптивного пізнання» 

12 Dynamic stochastic general equilibrium, одна з гілок теорії, що застосовує загальну 
рівновагу, головна особливість якої – застосування мікроекономічної методології для 
вивчення макроекономічних явищ, таких як: економічне зростання, бізнес цикли, 
ефективність монетарної та фіскальної політики тощо. 
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вивчались конвергентні властивості систем і рівноважного стану на основі 

раціональних очікувань (Еванс (Evans) та Хонкапойя (Honkapohja), 1999, 2001) 

[145], більш пізні доробки мають за мету аналізувати емпіричну роль процесу 

пізнання економічного середовища, використовуючи часові ряди.  

Ф.Мілані, наприклад, оцінює монетарну модель бізнес-циклу щоб 

показати, що вищезгаданий процес пізнання може успішно фіксувати і 

утримувати постійність макроекономічних змінних, які представляють 

загальновідомі «механічні» ресурси для сталості: формування звичок у 

споживанні, інфляційна індексація (особливо актуально для ринку праці та 

зважування витрат робочого часу та результатів – потенційного задоволення 

потреб (теперішніх і майбутніх)) [201, c. 18-42].  

Такі вчені як Есепі (С. Eusepi) та Престон (В. Preston) [144] 

використовують модель реальних бізнес-циклів, включаючи змінну «пізнання» 

для індивідуальних агентів, щоб вивчати вплив динаміки такого «пізнання» на 

бізнес-цикл. Вони показали, що ендогенні зміни в очікуваннях, згідно процесу 

пізнання, можуть грати певну роль у посиленні трансмісії технологічних шоків. 

Це стало можливим завдяки введенню до моделі умови коливання обсягів 

випуску зі стандартним відхиленням технологічних шоків, що залишаються на 

20-30% меншими за необхідні у подібній стандартній специфікації моделі RBC, 

хоч і при використанні раціональних очікувань [144, c.2-26].  

Саме у роботі Фабіо Мілані «Шоки очікувань та процес пізнання 

економічного середовища як рушії бізнес-циклів» розглядаються як ендогенні 

зміни в процесі пізнання, так і екзогенні шоки очікувань з тим щоб показати, що 

вони грають значну роль у монетарній моделі, що оцінюється з використанням 

даних спостережень щодо очікувань [201, c.5-38]. 

Дослідження щодо бізнес-циклів, ініційованих агентськими очікуваннями, 

вивчають шоки новин або інформаційні шоки, а також вплив шоків очікувань на 

економічні флуктуації, однак за допомогою інших підходів. Тоді як зазвичай в 

питаннях, що стосуються впливу новин на економіку підкреслюється їх значення 

для майбутніх технологічних змін, шоки очікування, введені в даний аналіз, не 
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відображають інформації щодо основ функціонування економіки в майбутньому, 

але вони (шоки очікувань, опосередковані реакцією на вищезгадані новини) 

приймаються як загальні зсуви у ринкових настроях, що, само собою, не є 

фундаментальним показником та не є частиною раціонально сформованих 

очікувань щодо майбутніх базових показників [165, c.7-14]. 

Останнім розглядається підвид кореляції шоків та флуктуацій не на основі 

самих очікувань того чи іншого діапазону, а на основі помилок в них, або так 

званих «шумів». Наприклад, Де Грув (De Grauwe, 2009р.) [160, c.10-32] вивчає 

дану проблему із застосуванням видозмінених стандартів неокейнсіанської 

моделі, що ведеться з використанням агентами простих, проте необ’єктивних 

правил для прогнозування обсягу випуску та рівня інфляції. В 2009 році також 

було розвинуто теоретичну модель, що припускає наявність гетерогенної 

інформації щодо реальних шоків, що з’являються в економіці: показано, що в 

моделі економічні коливання ініційовані тим, що вони називають «шум», тобто 

кореляційні помилки у очікуваннях щодо технологічних шоків (шоків 

пропозиції).   

В роботі розроблено механізм фокусування на ідентифікації порушень 

відносно очікувань як важливого джерела флуктуацій. Окрім того,  робота 

відрізняється емпіричним характером. Фокусування на структурному 

оцінюванні, навпаки, розглянуте Бланшаром, Люльером та Лорензоні (2009р.) 

[117],  які досліджують роль «шумових шоків», визначених як тимчасові 

помилки в оцінках, зроблених економічними агентами відносно майбутніх 

базових показників економічної активності. Автори використовують максимум 

імовірнісних оцінок структурної моделі і приходять до висновку, що «шумові 

шоки» грають важливу роль в створенні короткострокових флуктуацій 

економічної активності. 

Емпіричним підтвердженням даних висновків може бути ситуація на 

світовому та вітчизняному фондових ринках в період високої макроекономічної 

невизначеності (червень – вересень 2012 року). Тоді, протягом досить тривалого 

для високоволатильного ринку періоду, «шумові» шоки багаторазово 
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призводили до помітних локальних експансій та рецесій. Зокрема типові підйоми 

і спади спостерігались в процесі «народження» чуток стосовно 

макроекономічних рішень Б.Бернанке та М.Драгі, а також відносно ЕСМ 

(Європейський стабілізаційний механізм) [19, c.56-60], макростатистики США та 

Китаю по ринку праці та промисловості.  

Отже, різноманітні ринкові сили, такі як: психологічні мотиватори, зміни 

в ринкових настроях, зсуви у рівні впевненості економічних агентів та ін., 

виступаючи у формі екзогенних шоків очікувань мають бути включені до 

кореляційного аналізу економічних флуктуацій і не можуть бути залишені поза 

увагою емпіричного аналізу як важливі рушії бізнес циклів. 

Проте, існують й опозиційні дослідження значимості ролі поведінкових 

шоків у формуванні економічних флуктуацій з висновком про недостатню їх 

значимість в економічній динаміці. 

Зокрема, Готфрід Хаберлер (Haberler, “Prosperity and Depression”, 1937 р.) 

[92, c.125-131] підкреслював роль біхевіористських впливів та шоків очікування 

у генеруванні і розвитку бізнесциклів. Його дослідження привели до помітних 

результатів у мікроекономічних питаннях, тоді як їх результати залишились 

вельми контроверсійними (суперечливими) в макроекономічних аспектах.  

Саме в статті за 2006 рік «Поведінкові теорії у бізнес-циклах» 

Н.Джаймовіча та С.Ребело [177, c.12-46] висвітлено суперечливий бік 

дослідження, що предметно подається через питання: чи можуть поведінкові 

засади, що вивчаються економічною теорією, чи автономні зміни в очікуваннях 

економічних суб’єктів стати фундаментом для теорії бізнес циклів? 

Базовими поведінковими траєкторіями обрано ті, що найчастіше 

зустрічаються у працях з вивчення біхевіористських аспектів фінансової теорії, 

а саме: оптимістична та траєкторія надмірної впевненості та довіри (виражається 

в недооцінці ризику у невизначених ситуаціях)13. Очікування оптимістично 

13 Одними з останніх в цьому напрямі можна вважати роботи Брюннермейєра 
(Brunermeier) та Паркера (Parker), (2005р.), вони ж запровадили модель «оптимального рівня 
оптимізму». 
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налаштованих агентів виражаються у схильності до переоцінки економічних 

результатів, в той час як надмірна впевненість призводить до переоцінки міри 

точності ринкових сигналів, що їх отримують такі економічні суб’єкти. 

Зміни в очікуваннях, сформованих щодо майбутнього, та тих, що 

генеровані поведінковими аспектами чи екзогенними шоками, не можуть бути 

важливим джерелом бізнес-циклів згідно стандартної неокласичної теорії 

зростання. Подібні зміни породжують негативну кореляцію між споживанням і 

обсягом годин робочого часу за певний період. Даний аналіз базується на моделі, 

використаній Джаймовічем та Ребело, що визначає координацію між 

вищезгаданими змінними у відповідь на зміни в очікуваннях. Дана модель 

вносить три елементи до неокласичної моделі зростання: змінне використання 

капіталу, регульовані витрати на інвестиції та переваги, що впливають на 

слабкий короткостроковий ефект багатства в пропозиції праці. До 

фундаментальних шоків в даній моделі відносяться інвестиційно-технологічні 

зміни [177, c.12-46]. 

З результатів дослідження видно, що надмірна впевненість потенційно 

може бути корисним розширювальним механізмом. Подібні психологічні 

схильності призводять до надінвестування у періоди бумів та недоінвестування 

у періоди рецесій. В результаті, загальна волатильність ринку вища, коли   

економічний агент надміру впевнений, а не тоді, коли він діє раціонально. В той 

же час, надмірна впевненість захищає надбання моделі, виражені термінами 

координованої траєкторії руху, постійності та відносної волатильності. Однак, в 

контексті даної моделі, відхилення від раціональності мають бути значними, аби 

надмірна впевненість економічних агентів генерувала істотну волатильність.  

При цьому, оптимістичні схильності не є важливим джерелом мінливості в 

даній моделі. Ефект від них проявляється на стійкому висхідному етапі 

формування різноманітних траєкторій змін. Оптимістично налаштовані агенти 

очікують ірраціонально високий середній рівень інвестиційно-технологічних 

змін, відтак вони послідовно надінвестують. В результаті, стійкий рівень 

капітальних ресурсів та обсягів випуску, врівноважений ступенем інвестиційно-
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технологічних змін, вищий в економіці з оптимістично діючими економічними 

агентами в порівнянні з такою, де панують раціонально налаштовані суб’єкти. 

Виявилось, що шоки очікувань, зокрема шоки надмірної впевненості, 

потенційно можуть виявлятися надійним джерелом мінливості економічної 

системи, проте, як окремо взяті, не є самодостатніми для утворення 

фундаментальної теорії бізнес-циклів [177, c.12-46]. 

Отже, шоки очікувань є важливим елементом у поясненні економічних 

коливань, а також, ймовірно, і в аналізі зміни конфігурації флуктуацій, залежно 

від “знаку” даних шоків (надоптимістичні або надпесимістичні). Крім того, 

доведено, що очікуваний шоковий вплив помітніше за неочікуваний деформує  

траєкторію руху економічної активності, особливо такий, що ґрунтується на 

схильностях (вподобаннях) економічних суб’єктів та відноситься до 

інформаційно-інноваційного середовища.    

 

ВИСНОВКИ до розділу 1 

Сучасним економічним флуктуаціям, що ідентифікуються в рамках 

глобального нерівноважного ринкового простору, притаманні характеристики 

іррегулярності (або аперіодичності) та елімінації окремих фаз класичного 

економічного циклу. Хвилеподібні економічні коливання варто розглядати як 

динамічну множину імпульсних (шокових) відхилень економічної змінної, що не 

поглинаються вбудованими автоматичними регуляторами миттєво і графічно 

виражаються низкою згасаючих коливань, де початкова амплітуда відповідає 

силі ураження економічної системи. 

Економічні шоки виникають як з ринкового механізму врівноваження 

попиту та пропозиції, так і з набагато більш складного середовища економічної 

політики та ринкових очікувань економічних суб’єктів загалом. Економічний 

шок локалізується та поглинається розвиненою національною економікою, або 

розповсюджується певним чином (в залежності від своєї природи) на інші 

національні господарські системи, набуваючи, таким чином, міжнародних 

масштабів. Причому, в процесі подібного поширення низка послідовно 
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спричинених у відповідь на шок економічних явищ вибудовується у таке 

деструктивне явище, як економічна криза. Пов’язуючи проблему економічних 

шоків з флуктуаціями або економічними коливаннями, виникає подвійне 

відношення: «шок – флуктуація» та «флуктуація – шок». Це, в свою чергу, 

означає, що економічні шоки можуть як самі спричиняти (найбільш сильні з 

них), так і сприяти хвилеподібній динаміці, або ж бути результатом економічних 

коливань минулих періодів, утворюючи, у підсумку, замкнену систему 

хвилеподібних  видозмін економічних відносин.  

В цілому, будь-який вид економічних шоків може займати довільне місце 

у діапазоні впливовості і значимості залежно від конкретної соціально-

економічної системи в конкретний проміжок часу з врахуванням множини 

вторинних оточуючих факторів, утворюючи, таким чином, коло відносин, 

наслідки і перспективи яких попередньо оцінити можна лише з невисокою 

імовірністю. 

Спираючись на теоретико-дискусійне поле та емпіричні спостереження, 

було встановлено, що модифікація економічних  коливань відбувається під 

перманентним тиском економічної політики, науково-технічного прогресу, 

інтернаціоналізації структури відтворення, акселерації процесів нагромадження 

та обігу фіктивного капіталу, контрактних відносин та всієї гами поведінкових 

особливостей функціонування економічних агентів. Так, було запропоновано 

чотири варіанти аперіодичних економічних коливань з ознаками нециклічності, 

а саме: 1) емпірично відтворювана іррегулярна конфігурація флуктуацій 

ринкових економік; 2) випадкові відхилення окремих фаз “циклу” поза критичні 

значення; 3) мезоекономічні деформації – занижена корельованість ринкових цін 

окремих активів з загальнонаціональним трендом; 4) інституційний 

трансформаційний зсув (міжсистемна трансформація економічної системи), що 

існує поза логікою гармонійного ринкового зростання. 

Вивчаючи найпоширеніші теорії економічних флуктуацій за критерієм 

«середовища виникнення економічного шоку», робимо висновок щодо існування 

двох релевантних наукових експозицій: теорій ендогенного характеру, що 
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зосереджені на особливостях безпосередньо грошово-кредитного обігу (Хоутрі, 

Хайєк, Шумпетер) та теорій екзогенно-стохастичного характеру, що 

систематизують різноманітні зміни очікувань, утворення часових лагів чи інші 

зміни, які, в свою чергу, породжують випадкові інвестиційні імпульси (Фріш, 

Фрідмен, Шварц, Лукас, Мінськи).  

Відповідно, характеристика ролі економічного шоку в утворенні 

хвилеподібних коливань має визначатися в рамках трьох еволюційних 

концепцій: 1) теорії самого коливального руху; 2) теорії причин зміни фаз 

коливального руху та встановлення економічної рівноваги; 3) теорії 

«знаходження» у певних фазах коливального руху та встановлення нерівноваги 

(найуживаніший нині підхід).  

Не останню роль при встановленні нерівноваги на певній фазі економічної 

хвилі в ураженій економічній системі відіграють як неочікувані, так і очікувані 

економічні шоки, зокрема, на основі включення до таких очікувань динаміки 

вподобань економічних суб’єктів, зокрема стосовно інформаційно-

інноваційного поля (наприклад, шоки новин). Підтвердженням даної позиції є 

виявлені оцінки значимості «оптимістичних» та «песимістичних» шоків 

очікувань. Так, шоки очікувань пояснюють близько половини всіх 

спостережуваних на глобальному і регіональному рівнях коливань, тоді як 

фундаментальні шоки попиту, пропозиції та економічної політики, більш 

широко вивчені в економічній літературі, разом відповідають за іншу половину 

економічних флуктуацій. Нарешті, саме очікуваний шоковий вплив помітніше за 

неочікуваний деформує траєкторію руху економічної активності, а особливо 

такий, що ґрунтується на схильностях (вподобаннях) економічних суб’єктів та 

відноситься до глобально-інформаційного середовища. 
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РОЗДІЛ 2. Сучасні економічні флуктуації як динамічна множина 

шокових станів ринку 

 

2.1 Трансмісійний механізм економічного шоку та його роль у 

формуванні ринкової нерівноваги 

Розглядаючи питання впливу світової економіки на розвиток національних 

економічних систем через призму глобальних ризиків і тісної взаємодії, або 

навіть взаємодоповнення (проблема сучасної периферизації) розвинених, тих що 

розвиваються та інверсійних економік, спостерігаємо неминуче 

розповсюдження економічних шоків, що модифікують динаміку 

макроекономічних коливань.  

Вперше концепція трансмісійного механізму була сформована 

засновником сучасної макроекономічної політики  розвинених економік – 

Дж.М.Кейнсом [46]. Трансмісійним, або передавальним, механізмом Кейнс 

назвав систему змінних, через яку пропозиція грошей впливає на економічну 

активність. 

Сучасне трактування економічної сутності механізму трансмісії суттєво 

відрізняється від класичного кейнсіанського визначення, перетворюючи його 

лише у частковий випадок, причому такий, що активно критикується 

прихильниками монетаристської неокласичної парадигми. Враховуючи 

особливості сучасної макроекономічної політики США і ЄС, а також Японії та 

Китаю, саме питання монетарної трансмісії займають центральне місце в 

поточній науковій та практичній дискусії, спираючись на рішення ФРС та ЄСМ 

(ESM, Європейський Стабілізаційний Механізм), а також ЄЦБ.  

За найбільш поширеним визначенням, монетарну трансмісію розуміють як 

послідовний процес передачі імпульсів монетарної політики центрального банку 

на макроекономічні змінні. Із позиції структурної побудови монетарний 

передавальний механізм є сукупністю ланцюгів макроекономічних змінних, за 

якими передається вплив змін у грошово-кредитній політиці. Цю своєрідну 

ланцюгову реакцію трансмісійного механізму розглядають як поетапну передачу 
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монетарних імпульсів [119].  

Вивчення даної проблематики вимагає аналізу трансмісійного механізму 

економічних шоків та оцінки його видозмін в залежності від стадії економічної  

хвилі: підйому чи спаду. Для цього необхідно виокремити певні аспекти теорії 

загальної економічної нерівноваги (а саме: моделі неокласичного синтезу  Барро-

Гроссмана, моделі монетарного імпульсу Варбуртона-Єгера та моделі 

фінансового імпульсу Бліндера-Солоу), теорії фінансової нестабільності 

Мінськи, а також концепції кредитно-грошової трансмісії у кризовий період.  

Перейдемо до розгляду даних теоретичних конструкцій в контексті 

світової фінансово-економічної кризи. Згідно моделі Барро-Гроссмана варто 

вивчати взаємодію надлишків попиту та пропозиції на ринку праці і товарному 

ринку з точки зору поведінки фірми у період підйому і спаду відповідно [106, 

c.82-93]. Теоретичною базою даної моделі є наукові пошуки Д. Патінкіна та Р. 

Кловера, де сконцентровано увагу саме на спадному періоді економічної 

активності. В дослідженні Барро-Гроссмана економічні агенти поводяться по-

різному при спаді та при підйомі, намагаючись максимізувати корисність та 

оптимізувати попит на ринку праці (підприємці) і попит на товарному ринку 

(домогосподарства), що можна визначити рівнянням [78, с.134]: 

Pr = YS – WR*LD, 

де Pr – прибуток фірми, YS – пропозиція на товарному ринку, WR – реальна 

заробітна плата, LD – попит на ринку праці. 

В сценарії економічного спаду обов’язковою умовою є брак попиту, або 

надлишок пропозиції [78, с. 136-137]. Навпаки, нерівновага під час піднесення 

формується на основі надлишкового попиту [78, с.139-140]. При цьому 

очевидно, що в економіці існують і проміжні або змішані ситуації, наприклад, це 

спостерігається у перехідних економіках, де поєднується надлишкова 

пропозиція на ринку праці та надлишковий попит на товарному ринку. Виникає 

складніша структура динаміки подібних економічних станів та можливості 

односторонньої (зі сторони однієї групи економічних агентів) оптимізації 

корисності для узгодження надлишків.  
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Наступна пара моделей стосується іншого аспекту вищерозглянутого 

питання: чи можна спостерігати подібну нерівновагу на різних стадіях 

економічної активності при врахуванні економічних збурень, наприклад, 

державного втручання. Так, причиною нерівноваги можуть виступати фінансові 

(регулювання дефіциту державного бюджету) та монетарні імпульси (зміни в 

грошовій пропозиції), відповідно ініційовані урядом. Головна ідея моделі 

Варбуртона-Єгера полягає в тому, що зміна грошової пропозиції набагато 

швидше втілюється у зміні обсягів випуску, ніж у рівні цін, що є подібним до 

кейнсіанської умови жорсткості цін [78, c.151-155]. 

Проілюструймо логічні ланцюжки передачі монетарного імпульсу за: 

- економічного піднесення:  

MS
unexp↑ → YD ↑ → Inv ↓ → L↑ → YS ↑; 

- економічного спаду:  

MS
unexp↓ → C↓, LS↑ → YD<YS → YS↓;  (Inv – тов. запаси) [78, с.152]. 

У випадку економічного піднесення передбачається, що збільшення 

пропозиції грошей створює додатковий попит, який спричиняє скорочення 

товарних запасів і забезпечує повне використання виробничих ресурсів (праці) з 

відповідним зростанням продукту.  

У випадку економічного спаду скорочення пропозиції грошей спричиняє 

зменшення схильності до закупівель і споживання та збільшення схильності до 

продажу всіх товарів включно з ресурсом праці. Отже, створюється надлишок 

пропозиції над попитом і відбувається скорочення виробництва.  

При цьому явище нерівноваги пов’язується в аналізованій моделі зі зміною 

поведінкових чинників – схильностей до споживання та пропонування  товарів і 

праці – саме у фазі економічного спаду. Ця зміна має у своїй основі 

невідповідність фактичних та очікуваних цін та є важливим елементом 

передавального механізму. Загальну нерівновагу після монетарного імпульсу 

при спаді можна подати наступним чином:  

M0
D – MS = (YS - YD) + W*(LS - LD),  

де M0
D – початковий попит на гроші, орієнтований на очікувані ціни. 
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Розглянемо логіку фінансового імпульсу в моделі Бліндера-Солоу, що 

пояснює нестійкість економіки як наслідок фінансового регулювання економіки. 

Модель розкриває нестійкість, пов’язану лише з певним способом фінансування 

дефіциту державного бюджету (враховується можливість альтернативного 

фінансування додаткових державних витрат (бюджетного розриву) через 

грошову емісію та боргові зобов’язання держави). Багатство визначається 

трьома формами активів: фізичним капіталом, грошима та цінними паперами 

[78, c.155-162].  

Розгортання фінансового імпульсу, що призводить до нестабільності й 

формує нерівновагу, за логікою моделі Бліндера-Солоу, має наступний вигляд:  

- за економічного піднесення: 

 G↑ → (G - T)↑ → AD↑ → Y↑; 

- за економічного спаду: 

G↑ → (G - T)↑ → B↑ → |∆I| > ∆C → Y↓;  ( ∆  виникає  з умови часткової 

похідної функції бюджетного обмеження; В - облігації) [78, с.161]. 

Важливим ефектом передавального механізму (трансмісії) фінансового 

імпульсу є ефект багатства, результати дії якого (стійкість чи нестійкість 

економічної системи) визначаються кількісними значеннями таких економічних 

параметрів, як гранична схильність до оподаткування, еластичність інвестицій за 

обсягом капіталу та еластичність споживання за обсягом багатства. 

Таким чином, диференціація умов переходу від стану рівноваги до стану 

нерівноваги на різних фазах економічних флуктуацій є відображенням зв’язків 

реального, фінансового та грошового сектору економіки з врахуванням значень 

ринкових поведінкових змінних. Дані моделі можуть успішно застосовуватись 

при вивченні фінансово-економічних криз, наприклад, таких, як криза 2007-2009 

років або криза японської економіки кінця 1980-1990-х років [78, с.162-164]. 

Тепер згадаємо «гіпотезу фінансової нестабільності» Мінськи в розрізі 

економічного циклу. Її зміст вже розглядався у попередньому розділі: 

відобразимо його у вигляді логічних ланцюжків [203, c.24-55];[204, c.282-292]. 

1) Expopt ↑, Inc ↑, MD↓ (high-liquid assets), PD
ass > PS

ass → I↑, AD↑, 
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CF > ∑Debtt-1, Debtt = 0, тоді 

2) Expopt ↑, I↑, Prof↑, CF ≥ idebt, CF< Adebt → Debt↑= Adebt, Credrollover , тоді 

3) Expopt=const → I↑, AD↑, CF < ∑ idebt Adebt → Debt↑, Cred↑,  

де Expopt – оптимістичні очікування економічних агентів, Inc (incomes) – 

доходи, CF (cashflow) – грошовий потік,  idebt – відсотки по боргам, Adebt – сума 

амортизації боргу. Так утворюється фінансова піраміда. До настання критичної 

точки – ліквідність на ринку низька, проте вона залишається латентним 

показником, адже MD
liq < MS

liq.   

 
Рис. 2.1. Розрив в динаміці фіктивного та реального багатства 

Джерело: складено автором 
 

Критична точка або момент перегріву «кредитної економіки» виглядатиме 

наступним чином: 

CF < ∑ idebt Adebt,  MD
liq > MS

liq,  rcreditor > r*,  

де rcreditor – ризик позикодавця, а r* - оптимальна величина ризику.  Після 

цього виникає ланцюг банкрутств (див. Рис.2.1).  

З графіка (рис.2.1) видно, що обсяг фіктивного багатства (верхня крива YF), 

що перевищував реальний обсяг у 100 разів в 2007 р., першим піддався різкому 

спаду, а з певним часовим лагом відбулось й скорочення реального ВВП (YR). 

Так, починаючи з обвалу ринку фіктивного капіталу починається низка 

банкрутств, ланцюгова реакція, що, в кінцевому підсумку, призводить до падіння 

реального сектору економіки: 
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1) YF↓ → Pass↓, Debt↑ (debt deflation), AD (Cap.Ass.)↓ → I=0, “провал стратегічної 

диверсифікації” → MD↑ → Debt > MS↓ , тоді 

2) AD(Y)↓ → P(Y)↓ → i↑ → LD↓ < LS↑ → Inv (relative)↑ → YR↓. 

Як зазначалось раніше, на ринку спостерігається нестача ліквідності після 

того як надлишок вартості, репрезентований цінними паперами та похідними 

інструментами фондового ринку, зник. В результаті цього, економічні 

індикатори (рівень цін, ціни на сировину та золото, обсяг інвестицій, рівень 

безробіття, відсоткові ставки тощо) сигналізують про рецесійний та можливо, з 

часом, стагнаційний розвиток.  

З’являється необхідність державного втручання в економіку. На даному 

етапі при тій же умові нестачі ліквідності на ринку, маємо: 

MS↑ → Cred, I = const → P↑, q↓ →…→ Debt↑. 

Припустимо два варіанти розвитку подій: 

1) Debt↑ → MS↑ → Cred↑, I↑ → i↓ → Y↑ → Debt↓  або 

2) Debt↑ → MS↑ → C↑, I, Cred = const → Y↓ → Debt↑ (тобто «додаткова» 

ліквідність перетворюється у «зайву» ліквідність, таку, що ринок не сприймає, 

спрямовуючи її на споживчі витрати, а не на капітальні вкладення; в результаті 

спостерігається інфляція попиту і боргова дефляція, зростають абсолютні 

обсяги заборгованості, що характерно, зокрема, для України). 

Наступним кроком в аналізі економічної активності є короткострокові 

коливання низки економічних змінних з невеликою амплітудою, що в 

майбутньому, переважно окремо чи в комбінації, створюватимуть передумови 

для реального економічного зростання: 

- грошова пропозиція; 

- курс валют; 

- державні витрати (фінансові, зокрема, скорочення ринкового ризику за 

рахунок державних гарантій; також політика працевлаштування); 

- інновації (економічний цикл ініційований технологічними змінами, модель 

RBC: Technol.shock → продуктивність праці↑ → Y,Wr↑ → LS↑ → переваги 
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дозвілля в майбутньому↑ → продуктивність праці↓ → Y,Wr↓ → New 

technol.shock); 

- очікування економічних агентів, прогнозування, якість процесу пізнання 

економічного середовища. 

Виходячи з вищезазначеного, варто зосередити увагу на можливих 

варіантах проходження фінансового шоку в економіці з огляду на розширення 

грошової пропозиції, для чого необхідно звернутися до чотирьох базових каналів 

трансмісійного механізму: процентного, кредитного, валютного та каналу цін 

активів. Результатом кожної трансмісії є або зростання, або скорочення 

реального випуску (Y), що, відповідно, відображає або висхідну, або спадну 

стадію економічних коливань. 

Найпростіше пояснення процентного каналу виглядатиме так: 

M↑ → i↓ → AD↑ → Y↑ або  і↓ → І↑, С↑ → Y↑, враховуючи, що сукупні 

витрати AD включають інвестиційні (І) та споживчі витрати (С); функція 

інвестиційного попиту від’ємно залежна від процентної ставки; зростання 

сукупного попиту приводитиме до збільшення випуску або прямо, або, з 

неокейнсіанської точки зору або теорії раціональних сподівань, опосередковано 

через ринок праці, а саме – так звані помилки найманих працівників або помилки 

підприємців відповідно. 

Однак, вище приведений логічний ланцюжок не дає однозначної відповіді 

на питання процентної трансмісії. По-перше, на відсоткову ставку має вплив як 

ринок (комерційні банки), так і держава (центральний банк). По-друге, обсяги 

інвестування слабко реагують на зміни процентної ставки при відсутності 

розвиненого фінансового ринку. Тобто, для такої економіки, наприклад, як 

українська, важко говорити про однозначність концепції альтернативного 

розміщення капіталу: у банку під вищий відсоток чи у вигляді інвестицій із 

розрахунком на певну дохідність.  

Якщо такий ланцюжок прив’язати до конкретних ринкових умов – 

фінансового шоку, – тоді динаміка інвестицій (І) та обсягу випуску 

визначатимуться не стільки процентними змінами, скільки таким немонетарним 
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чинником, як ризик, тобто ризик як недоотримання дивідендів, так і втрати 

самого вкладеного капіталу з огляду на несприятливу кон’юнктуру тощо. 

Зобразимо це таким чином: 

і↓, risk↑ → І↓, С↓ → Y↓   та   і↑, risk↑ → І↓, С↓ → Y↓, отже процентна ставка 

стає індиферентною по відношенню до обсягів інвестування, а значить і обсягів 

випуску, що визначалися зростанням капітальних вкладень. 

В загальному вигляді кредитний канал можна представити як: 

M↑ → K↑ → І↑ → Y↑. В даному випадку варто окреслити джерела 

зростання обсягів кредитів: депозити, додаткова ліквідність, збільшення вартості 

акцій підприємств. 

Канал запозичень дає можливість визначити джерело зростання обсягів 

кредитування як зростання депозитних коштів (наприклад в результаті 

підвищення у населення схильності до заощаджень), тоді: 

Dep↑ →  K↑ → І↑ → Y↑. Для такої конструкції можна навести наступний 

приклад шокової трансмісії. Нехай, маємо малу відкриту економіку, тобто таку, 

що безпосередньо пов’язана як реальним так і фінансовим спекулятивним 

секторами з зовнішнім світом, але динаміка макроекономічних параметрів якої 

не впливає на економічні системи інших країн світу. Банківський сектор такої 

економіки може мати чималу частку іноземного капіталу. Так, при зовнішній 

необхідності материнські компанії виводитимуть з даної країни депозитні кошти 

на підтримку власної економіки, покладаючись на резервний капітал дочірніх 

банків. Тоді, збільшення депозитів  збільшуватиме абсолютний відтік капіталу, 

а не розширюватиме кредитну базу в країні, а відтак закриватимуться 

інвестиційні програми, а зростання обсягів валового випуску на інвестиційній 

основі також не відбуватиметься:  

Dep↑ → flight of capital → K↓ → І↓ → Y↓. 

Канал грошових потоків пов’язує збільшення кредитів зі зменшенням 

ризику їх неповернення при зростанні ліквідності фірм: 

Cash flow↑ → liq↑ → risk↓ →  K↑ → І↑ → Y↑.  
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Нарешті, канал балансу активів та пасивів пояснює зростання кредитів 

збільшенням вартості акцій підприємств, зростанням їх активів та зменшенням 

банківських ризиків і більшої схильності банків до кредитування: 

Pshares↑ → risk↓ →  K↑ → І↑ → Y↑. 

В такому випадку, шокову трансмісію можна виокремити наступним 

чином. Нехай є економіка, вартість активів якої сильно переоцінена, тобто існує 

проблема фіктивного капіталу, що тяжіє над відсталим реальним сектором 

економіки. Сукупний попит такої країни теж перегрітий – наприклад, на третину 

підтримується за рахунок емісійних вливань в економіку. Тоді постає питання 

недооцінки ризику, тобто за певною межею зростання вартості акцій стає 

фіктивним. Це означає, що вартість титулів власності (цінних паперів) та ризик 

зростатимуть прямо пропорційно і шокова ситуація виглядатиме наступним 

чином: 

               Pshares↑, liq↑ → risk↑ →  K↑ → І↑ → Y↑. 

Так званий канал цін активів працює на двох основних засадах: по-перше, 

необхідно, щоб в країні був досить розвинений фондовий ринок; по-друге, 

передбачається використання так званого Q-коефіцієнта Тобіна [3, с.671-672]. Q-

теорія інвестицій Тобіна пов’язує інвестиційні витрати фірми коефіцієнтом Q, 

який показує відношення ринкової вартості фірм на фондовому ринку до її 

відновної вартості. Якщо значення коефіцієнта Q більше одиниці, то це означає, 

що вартість інвестиційних товарів є нижчою, ніж ринкова вартість фірми. За цих 

умов підприємства, які залучають капітал шляхом випуску акцій, можуть 

купувати більше інвестиційних товарів. Отже, зростання курсової вартості акцій  

сприяє інвестиційному процесу внаслідок зростання значення коефіцієнта Q:  M↑ 

→ Pshares↑ → Q-Тобіна ↑ → І↑. 

Тоді, повний логічний ланцюжок виглядатиме наступним чином: 

M↑ → Pshares↑ → Passets↑ → Q-Тобіна ↑ → І↑→ Y↑. Уявимо ситуацію, за якою 

відбувається крах фондового ринку, ринок визнає, що курсова вартість акцій 

підприємницького сектору не відповідала вартості інвестиційних товарів на 

стільки, що економічні ризики переважають над бажанням інвесторів вкладати 
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додаткові кошти, тим більше, що навряд чи процес подальшого інвестування 

скорочував би розрив між ринковою і реальною вартостями активів. Натомість, 

вірогідніше вартість акцій зростала б більшими темпами  за приріст основного і 

оборотного капіталу. Тоді, матимемо наступну шокову трансмісію: 

Pshares↑ → Passets↑ → Q-Тобіна ↑ (>1) → risk↑ → І↓→ Y↓. 

Фактично досі ми розглядали вплив змінних фінансового ринку на обсяг 

інвестицій за нормальних та шокових ситуацій, тоді як зв’язок інвестування з 

обсягом виробництва та доходу визначався однозначно як прямопропорційний. 

Такий порядок може бути порушений, наприклад, у випадку, коли в певному 

короткостроковому періоді не інвестування визначатиме економічне зростання. 

Факторами такого короткострокового зростання можуть стати: стимульований 

споживчий попит, зовнішній та внутрішній борг, сприятлива зовнішня 

кон’юнктура тощо. Тоді на певний час можливим є існування такого причинно-

наслідкового зв’язку, як І↓→ Y↑. 

Останній канал, що підлягає нашому розгляду – канал валютного курсу, 

варіації якого виглядатимуть наступним чином: 

M↑ → q↓ (девальвація) → і↓ → I↑ → Y↑. Відповідно, зменшення вартості 

валюти означатиме паралельне здешевлення грошей як таких в даній 

економічній системі. Справедливим для валютного каналу буде вважатися й 

такий порядок взаємозалежних змінних:  

M↑ → і↓ → q↓ → NX↑ → AD↑ → Y↑, де NX – чистий експорт. 

Зобразимо наступну шокову ситуацію:  q↓ → NX↓ → AD↓ → Y↓. Нехай, в 

базовій економіці відбулася девальвація національної грошової одиниці на 5%. 

Гіпотетично це мало б означати, що експортноорієнтовані галузі 

збільшуватимуть обсяги виробництва та виручки, їх продукція ставатиме 

конкурентоспроможнішою. Але, нехай паралельно з цим, в країні - головному 

торгівельному партнері по відношенню до базової країни також відбулася 

девальвація національної грошової одиниці, але на 10%. Тоді порівняльні 

експортні переваги базової країни елімінуються, її чистий експорт скоротиться, 

а значить і валовий дохід. Така ситуація має назву «конкурентної девальвації».  
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Проте, дія валютного каналу є більш суперечливою, зокрема тому, що 

зменшення обмінного курсу впливає як на чистий експорт, так і на зовнішній 

борг, відносна вартість обслуговування якого зростає, тоді: 

і↓ → q↓ → Debtf ↑ → І↓, С↓ → AD↓ → Y↓, отже такий параметр, як 

зовнішній борг, може привести до протилежних наслідків для обсягу випуску та 

доходів. Однак, якщо врахувати параметр зовнішнього боргу з кейнсіанської 

точки зору, матимемо зворотній результат: 

Debtf ↑ → Passets↑ → І↑, С↑ → AD↑ → Y↑. Значить, ми знову прийшли до 

вихідного результату, нейтралізуючи дію зовнішнього боргу зростанням цін 

активів:  q↓ → Debtf ↑ → Passets↑ → І↑, С↑ → AD↑ → Y↑. 

Але й така ситуація коригується під тиском фінансових шоків. Наприклад, 

маємо країну, середньорічна девальвація в якій досягла 60%, із відповідним 

відносним подорожчанням вартості зовнішнього боргу. Але, не дивлячись на це, 

ціни на активи підприємницького сектору, принаймні тимчасово, не зросли в ціні 

через високі ризики при відсутності достатньої ліквідності і не зростаючої (й 

низької) схильності банківської системи до кредитування. Тоді:  

q↓ → Debtf ↑ → Passets= const. → І↓, С↓ → AD↓ → Y↓, й на виході маємо 

скорочення обсягу випуску та доходів. 

Таким чином, трансмісія економічних шоків піддається опису за 

допомогою апарату логічних ланцюжків. В результаті дослідження 

проявляються складні та неоднозначні причинно-наслідкові зв’язки між 

індикаторами фінансових шоків (такими як: процентна ставка, обсяг кредитів, 

ціни активів, валютний курс) та кінцевими змінами у обсягах інвестування та 

обсягах випуску і доходах, тобто реальному секторі. Виявилось, що фінансові 

шоки гіпертрофують зв’язки між скороченням процентної ставки, зростанням 

обсягів кредитів, девальвацією валютного курсу, зростанням обсягів інвестицій 

і випуску та зростанням ціни активів.  

Саме остання із зазначених економічна змінна – “ціни активів”, – є одним 

з найвпливовіших індикаторів фінансового ринку та лягає в основу дослідження 

фінансових «бульбашок», або ринкових перегрівів, з поведінковими елементами 
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та їх варіюванням на різних стадіях циклу. Причому, економічні шоки що 

проявляються у коливаннях цін активів, варто розглядати як з позиції 

одиничного виникнення, так і з позиції «мульти-» шоків, кожен з яких 

генеруватиме хибний ціновий цикл, хвилі якого формуватимуть особливий і 

неповторний «ціновий шлях» на ринку з чергуванням турбулентних та 

розмірених періодів [125]. 

Спробуємо поглибити попередній аналіз впливу трансмісії економічного 

шоку на висхідний чи низхідний напрямки руху економіки, розширивши його 

включенням в аналіз «гетерогенної» якості формування агентських переконань 

щодо стану фінансового ринку і показати, що вивчення поведінкової складової в 

економічній теорії, в даному випадку, може стати в пригоді для розв’язання 

класичних економічних проблем з-поміж високо формалізованих.   

Емпіричні дослідження останніх років показали, що ціни активів часто 

виявляють поведінкові властивості, які не можна задовільно пояснити 

класичними методами, наприклад, моделлю ціноутворення капітальних активів 

(Capital Asset Pricing Model, CAPM), розробленою Шарпом (1964) [231, c.425-

442] та Лінтнером (1965) [197, c.13-37]. Серед найчастіше отримуваних 

результатів економетричних досліджень виділяється феномен короткострокової  

моментної динаміки цін активів та феномен довгострокового повернення до 

первинного стану фундаментальних змінних економічної системи. Крім того, є 

часто спостережуваною додаткова волатильність, що утримується після 

настання економічних шоків. Нарешті, остання група спостережень стосується 

цінових стрибків та провалів, що залежить від якісних характеристик 

отримуваної ринком нової інформації.  

Одним з підходів, метою якого є обґрунтування і осмислення 

вищезгаданих ринкових спостережень є включення психологічних ознак в 

економічне моделювання, базовою ідеєю якого досі залишається факт щодо того, 

що людина не здатна оцінити і підрахувати всі можливі вірогідності одразу і без 

затримки. Натомість, ті хто дотримується даного підходу, намагаються замінити 

умову жорсткої оптимальності на релевантне обґрунтування дійсно і з 
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необхідністю затраченого часу [200, с.39-89] на прийняття ринкового рішення 

стосовно заданих умов, та часто застосовують евристичний алгоритм (такий, що 

не має достатньої обґрунтованості, але дає вельми реалістичні результати), щоб 

дійти швидшого, однак прийнятного, ринкового рішення. Використання 

евристичного алгоритму передбачає, що економічний агент, який приймає 

рішення намагається приблизно класифікувати отриману проблему, розподілити 

її на підпроблеми та редукувати їх до раніше вирішуваних проблем. Такі 

суб’єкти найчастіше надають перевагу посиланню на минулий досвід прийняття 

рішень по аналогічним питанням, аніж поточному калькулюванню. Отже, маємо 

приблизну схему пошуку причинно-наслідкових зв’язків економічних шоків і 

коливань в мікроекономічному аналізі психологічних реакцій економічних 

суб’єктів. 

Таким чином, теоретичні розробки феномену взаємодії шоків та 

економічних коливань багато в чому базуються на паралельному вивченні 

складових кількох траєкторій руху ураженої економічної системи: моментного 

зсуву (проходження критичної точки), довгострокового повернення до 

попереднього стану, додаткової волатильності в результаті шокової атаки та її 

якісних змін в процесі отримання і поширення ринкової інформації. В результаті 

виявлена тенденція до гіпертрофування (під впливом економічних шоків) 

зв’язків між скороченням процентної ставки, зростанням обсягів кредитів, 

зростанням цін активів, девальвацією валютного курсу та зростанням обсягів 

інвестицій і випуску, а пошук причин надмірної волатильності концентрується 

довкола мікроекономічних аспектів питання стратегічної поведінки економічних 

агентів в мінливому ринковому середовищі.  

Для завершення аналізу процесу розповсюдження економічних шоків 

звернемося до проблеми так званого «інфікування». 

Термін «інфекція» (англ. contagion) з’явився у другій половині 1990-х років 

і є порівняно новим в економічній теорії. Загалом він визначає міжнародний 

процес поширення спільних коливань економічних змінних, які виражаються 
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через одночасну зміну валютних курсів, котировок цінних паперів, спредів14 по 

борговим зобов’язанням і потоків капіталу, хоч в цілому «інфекцією» називають 

будь-яку передачу економічного шоку між країнами. 

Виділяють дві концепції «міжнародного інфікування». Перша базується на 

«ефекті спілловера»15 (англ. spillover) – неконтрольованого зовнішнього ефекту, 

який відображає звичайну взаємозалежність країн з ринковою економікою. 

Експерти національного бюро економічних досліджень США Грасіела 

Камінськи і Кармен Рейнхард називають такий тип передачі кризи «інфекцією, 

заснованою на фундаментальних макроекономічних характеристиках» (англ. 

fundamental-based contagion) [183, c.25-57]. Це пояснення кризи не вносить нічого 

нового в економічну теорію. Феномен взаємозалежності країн добре відомий і 

вивчений, а аналіз «інфекції» в рамках даної концепції лише акцентує увагу на 

взаємозалежності в період кризи. 

Інша концепція розглядає фінансові шоки, при констатації яких не 

спостерігаються зміни фундаментальних макроекономічних характеристик, а 

наслідком є поведінка інвесторів або фінансових агентів, тобто інфекція 

викликається «ірраціональними» феноменами: фінансовою панікою, стадною 

поведінкою, втратою довіри, зростанням неприйняття ризику. Під пояснення за 

допомогою другої концепції підпадають всі шоки, які неможливо проаналізувати 

на основі першої концепції. З точки зору моделювання, «ірраціональну» 

поведінку можна виразити через «залишок» рівняння (подібно «залишку Солоу» 

Y=AKαL1-α ), і тоді згідно визначенню Себастьяна Едвардса представника Вищої 

14 Під спредом розуміють різницю між рівнем дохідності боргового зобов’язання того 
чи іншого позичальника і рівнем дохідності безризикових боргових цінних паперів, в якості 
яких виступають казначейські зобов’язання найбільш розвинутих країн з аналогічним строком 
погашення. 

15 Spillover (від англ.) означає «переливання через край», а в економічному контексті 
дослівно означає «будь-який побічний (непрямий) ефект від державних видатків». Приведемо 
приклад з концепції інноваційного розвитку: створення принципово нових технологій стає все 
більш коштовним через великі витрати (як правило суспільні) на здійснення суспільних 
досліджень і підготовку висококваліфікованих кадрів. В той же час, існує високий ризик того, 
що нові ідеї і технології можуть бути швидко засвоєні країнами і компаніями, які не мають до 
їх фінансування ніякого відношення (в результаті, так званого, ефекту "спілловера") [183, c.25-
57]. 
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школи бізнесу Андерсена (Лос-Анджелес, США): «інфекційним стає 

міжнародний шок, чиї параметри перевершують ринкові очікування 

(раціональні, обґрунтовані)» [141, c.5]. 

Представимо різні точки зору вчених з приводу визначення терміну 

«інфекція»: 

1. Баррі Айхенгрін, Ендрю Роуз і Чарльз Виплош: «систематичний ефект, що 

відображає вірогідність спекулятивної атаки, що розвивається від однієї 

валюти до іншої» [142, с.351]; 

2. Кармен Рейнхард  і Грасиела Камінськи: «ситуація, в якій інформація про 

кризу, що настала в певній національній економіці  збільшує вірогідність 

внутрішньої кризи» [183, с.25-26]; 

3. Рудігер Дорнбуш: «значне збільшення міжринкових зв'язків після шоку, 

отриманого окремою країною (або групою країн)» [138, с.3]; 

4. Карло Фаверо і Францисько Джавацци: «економічні зміни в результаті  шоків, 

що передаються від однієї країни до іншої в період кризи» [147, с.2]; 

5. Крістіна Форбс і Роберто Рігобон: «надлишкове поширення шоку в порівнянні 

з шоком, який можна пояснити фундаментальними макроекономічними 

чинниками» [149, с.71-72]; 

Спільні шоки, що впливають на всі або більшість країн світу, з пропозиції 

відомого експерта МВФ Пола Мессона отримали назву «міжнародні мусони» 

(international monsoons) [149, c.66-93]. 

Проаналізуємо шляхи поширення шоків згідно з першим підходом. По-

перше, залежно від ступеня, в якому ринки зв'язані між собою, може існувати 

однонаправлений  рух цін на акції; це може породити одночасну рецесію через 

будь-який механізм, по якому фондовий крах переростає в рецесію (якщо такий 

механізм існує). По-друге, крах фондового ринку, породжуючи рецесію в одній 

країні, може призвести до глобальної рецесії через послідовну дію ефекту 

мультиплікатора. По-третє, якщо фондовий крах приведе до грошової кризи, ця 

криза може поширитися по всьому світу. 



86 

Не є очевидним, що крах одного національного фондового ринку 

обов'язково повинен привести до зниження цін на інших ринках. Припустимо, 

що наступного тижня весь світ несподівано прийде до висновку, що акції певної 

країни сильно переоцінені. Тоді інвестори, швидше за все, переводитимуть свої 

активи на інші фінансові ринки; таким чином, проблеми в певній країні 

супроводжуватимуться зростанням цін в решті країн. 

 
Рис. 2.2 Розповсюдження фінансового шоку (фондової природи);  

Джерело: складено автором з використанням матеріалів [89, c.152-156]. 
 

Припустимо, що крах фондового ринку в певній країні призводить до 

рецесії, наприклад, через скорочення рівня добробуту і, отже, сукупного попиту. 

Ця рецесія зменшить імпорт в економіку, що зазнає скорочення. Падіння імпорту 

спровокує спад в інших країнах. Рецесія в цих країнах, у свою чергу, приведе до 

другого кола скорочення в первинній країні (рис. 2.2). Таким чином, ми 

побачимо дію мультиплікатора міжнародної торгівлі, з яким можна 

ознайомитись з робіт Ромні Робінсона [225]. 

Припустимо, що крах фондового ринку опосередковано може призвести до 

скорочення грошової маси. Виходячи з «інфекційної» характеристики шоків, 

наступним питанням буде: як це скорочення поширюється на інші країни. В 

умовах фіксованих валютних курсів стандартна модель Манделла-Флемінга [21] 

передбачає всесвітню депресію після скорочення грошової маси в будь-якій 

одній країні; дійсно, при абсолютній мобільності капіталу модель Манделла-

Флемінга заперечує можливість чисто національного монетарного шоку. Проте, 

в умовах плаваючих валютних курсів, проста модель Манделла-Флемінга 
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показує, що монетарний шок поширюватиметься навпаки: скорочення грошей в 

одній країні приведе до розширення у всіх інших. 

Причина такого результату в тому, що в простій моделі Манделла-

Флемінга процентні ставки повинні бути рівними. Скорочення грошової маси в 

одній країні, яке призводить до зростання процентних ставок, повинно бути 

відображено в такому ж зростанні ставок по всьому світу. Це відбувається через 

девальвацію інших валют по відношенню до валюти країни, економіка якої 

скорочується, що стимулює  зарубіжний експорт (за рахунок країни, економіка 

якої скорочується). Далі зростання експорту через ефект мультиплікатора 

призводить до зростання виробництва, збільшення попиту на гроші та на 

інвестиції: 

MS ↓ → і ↑ → іf ↑ (причина – q ↓ (девальвація))→ Exf ↑ → me ↑ → Y↑, MD↑, ID↑. 

Зворотне поширення монетарних шоків може бути пом'якшене і навіть 

замінене на протилежне в складніших моделях. Наприклад, очікування падіння 

курсів інших валют може стримати ревальвацію валюти країни що скорочується, 

що створить умови для позитивного поширення. Це стає особливо 

правдоподібним, якщо врахувати реальний часовий лаг між зміною курсу і 

зростанням міжнародної торгівлі. Дж. Френкел [151, c.297-315] [152, c.330-335] 

в дослідженні деяких емпіричних макроекономічних моделей знайшов, що вони 

передбачають легке позитивне поширення. 

Проте, на практиці, кращий аргумент на користь позитивного 

міжнародного поширення монетарних шоків, таких як ефект спаду після 

валютних криз, лежить у вивченні економічної політики, введеної у відповідь на 

шок. З огляду на те, що пасивна монетарна політика приведе до сильної 

девальвації валюти країни, яка перебуває в кризовому стані, страх перед 

інфляцією змусить скоротити пропозицію грошей в країні [205, c.18-44]; [206, 

c.52-62]. 

Отже, в межах моделі з плаваючим валютним курсом, монетарне 

стискання (контракція) в одній країні призводить до монетарного розширення в 

інших. Тоді країна може застрахувати себе від більшості, якщо взагалі не від  
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всіх, монетарних шоків з-за кордону, ввівши режим плаваючого валютного 

курсу. Однак, на практиці такий висновок обтяжується низкою потенційних 

негативних наслідків, зокрема – неконтрольованою інфляцією [207, c.587-597]. 

Згідно з другим підходом у вивченні фінансових шоків, виділяються три 

канали поширення міжнародних шоків: торговий канал і конкурентна 

девальвація; інформаційний канал; фінансовий канал.  

Одним із каналів інфікування шоком є міжнародні торгівельні 

взаємозв’язки. Криза у великого торгівельного партнера призводить до того, що 

на внутрішньому ринку відбувається падіння цін на активи, відтік капіталу і 

спекулятивна атака на валютний курс. Це пов’язано з тим, що інвестори 

передбачають падіння обсягів експорту і погіршення рахунку поточних 

операцій. Іншим каналом інфікування  є конкурентна девальвація. Якщо 

відбувається падіння валютного курсу країни-торгівельного партнера, то 

внутрішній уряд вимушений девальвувати національну валюту, щоб уникнути 

втрати конкурентоздатності експорту. Згідно емпіричних досліджень 

проведення конкурентної девальвації, вона закінчується надмірним знеціненням 

національної валюти. Крім того, учасники ринку, прогнозуючи конкурентну 

девальвацію, починають позбавлятися цінних паперів країн, з якими ведуться 

торгівельні відносини, скорочувати кредитування таких партнерів і т.п., що 

прискорює настання кризи. 

Наступний канал відображає інформаційний ефект та гіпотезу про те, що 

валютна криза в одній країні посилає сигнал спекулянтам про те, що режим 

фіксованого курсу в країнах з аналогічною макроекономічною політикою є 

нестійким. Криза в одній країні спонукає учасників фінансових ринків 

переглядати фундаментальні макроекономічні характеристики інших країн. 

Фінансово уражені країни або держави зі слабкими макроекономічними 

показниками можуть стати об’єктом інфікування в результаті зрушень в 

настроях ринку або збільшення неприйняття ризику. Валютна криза в одній з 

країн провокує страхи, що спекулятивна атака буде мати продовження в інших 

країнах. Інформаційний ефект буде тим більший, чим вища частка 
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короткострокового зовнішнього боргу, нижчий рівень іноземних резервів, 

слабша банківська система і таке інше. Інформаційний ефект може базуватися на 

неповній і/або асиметричній інформації [201, c.16-38]. 

Фінансові зв’язки також формують канал розповсюдження інфекції. Криза 

у країні або групі країн примушує інвесторів переглянути свої інвестиційні 

портфелі через вимоги ризик-менеджменту, показники ліквідності або через інші 

причини. Наприклад, падіння цін на фінансові активи на одному з ринків 

стимулює інвесторів знизити загальний ризик по міжнародному інвестиційному 

портфелю і продати активи, які корелюють з активами кризової країни і чия 

дохідність високоволатильна. Крім того, падіння вартості портфеля може 

стимулювати кредиторів до вимоги внесення додаткової застави, що примушує 

інвесторів підвищити ліквідну позицію і продати частину вкладень. Нерідко 

відтік капіталу викликаний не стільки макроекономічними характеристиками, 

скільки тим, що національні активи розглядаються як високоліквідний актив, 

який  можна вільно купувати і продавати, внаслідок чого у момент екстреного 

збалансування інвестиційного портфелю його можна позбутися у першу чергу. 

Аналогічно, інвестори позбавляються найбільш представницьких активів, які 

складають більшу частку ринкового обігу. Якщо інвестори здійснюють 

регіональну диверсифікацію вкладень серед країн, які між собою тісно пов’язані, 

вони будуть вилучати інвестиції одразу з усього регіону. Таким чином, сильні 

фінансові зв’язки з країною, яка виступає головним регіональним кредитором, 

ведуть до підвищеної фінансової нестабільності.  

 

 

2.2 Загальне і специфічне у хвилеподібних коливаннях  

розвинених економік 

Протягом посткризового періоду (2009-2015 рр.), економічні системи 

розвинених країн знаходяться в стані очікування відновлювальних трендів – так 

званому пошуку нового механізму росту або нового циклу. Спираючись на 

сукупність досліджень, опублікованих в другій половині 2012 року та в 2013-
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2015 роках, варто констатувати: зміну рецесійних очікувань на очікування росту 

(США) [134, c. 18-21]; актуалізацію нафтових (сировинних) циклів на стадії 

технологічних проривів (США, Канада, Японія, Австралія, Індонезія [13]); 

глобальне поширення еклектичної економічної політики в частині застосування 

базових і неконвенціональних інструментів посткейнсіанської та 

проконсервативної макроекономічної політики [150, c.11-34]; підтримку 

централізованого управління в Евросоюзі на рівні відносин «ядро-периферія» з 

метою вирівнювання дисбалансів кредитної системи [159].  

Так, якщо перший із наведених вище фактів звучить нині в більшості заяв 

МВФ та Еврокомісії, то другий – нагадує про шоки пропозиції (сировинні шоки) 

початку 1980-х років, коли волатильність цін на даному ринку виразно 

позначилася на стані реального сектору економік розвинених країн. Стосовно 

третього і четвертого фактів – так чи інакше, вони свідчать про складність і, в 

той же час, моноспрямованість макроекономічної політики посткризового 

періоду.  

З огляду на сучасну структуру відтворення розвинених країн, можна 

припустити, що динаміка їх розвитку має низку спільних характеристик. 

Спираючись на останнє з досліджень М.Леттю (Martin Lettau) та С.Людвігсона 

(Sydney C.Ludvigson) [196, c.8-73], серед фундаментальних економічних шоків 

найбільшої уваги на початку ХХІ ст. заслуговують наступні три: споживчі (шоки 

попиту), трудових доходів (шоки пропозиції) та інноваційні (шоки пропозиції); 

крім того, в умовах 2012 року набули актуальності сировинні інноваційні шоки 

в сфері видобутку енергоносіїв (газу та нафти). Кожен з них оцінюється з точки 

зору перманентності чи транзитивності характеру наслідків для агрегованих 

споживчих витрат, трудових доходів та добробуту домогосподарств. Так, 

перший, відповідаючи за всю гамму агрегованих споживчих витрат, аналогічно 

впливає на шок загальної продуктивності. Другий – ідентифікує набір 

флуктуацій серед трудових доходів, де визнається причиною біля 76% всіх 

коливань  [7]. Даний шок перманентно розподіляє вплив як серед власників 

активів, так і серед найманих працівників, лишаючи показники споживання 
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неураженими.  Відповідно, за останні 25 років, кумулятивний ефект від даного 

шоку постійно збільшував капіталізацію фондового ринку та паралельно 

зменшував реальну заробітну плату [7]. Третій шок в дослідженні М.Леттю та 

С.Людвігсона – перманентний і транзитивний інноваційний шок, що відповідає 

за більшу частину квартальних флуктуацій цін активів на локальному рівні, але 

справляє незначний вплив на споживання і трудові доходи. Так, для прикладу, 

крах фондового ринку у 2000-2002 рр. став результатом негативного 

транзитивного шоку добробуту, що безпосередньо вплинуло на рівень 

капіталізації.  

В той же час, крах 2007-2009 рр. був підкріплений цілим ланцюгом 

негативних шоків, як транзитивних, так і перманентних продуктивних, що в 

результаті найбільше вплинуло на добробут домогосподарств [196, c.8-73]. 

В джерелах, присвячених дослідженню бізнес-циклів, є поширеною думка 

щодо того, що макроекономічні флуктуації розвинених країн тісно пов’язані 

(Бакус (Backus),  Кехо та Кідленд (Kehoe and Kydland) [243, c.745-775], Бакстер 

(Baxter, 1995 р.) [107, c.821-854], Канова та Маррінан (Canova and Marrinan)) 

[125, c.2-29]. Згідно структурного аналізу часових рядів, більшість регіональних 

та національних флуктуацій є подібними (Грегорі (Gregory, 1997 р.)[163, c.4-56], 

Дель Негро (Del Negro, 2000 р.) [210, c.3-44], Люмздайн та Празад (Lumsdaine 

and Prasad, 2003 р.) [198, c.2-33], Коуз (Kose, 2003 р.) [189, c.1216-1239] та ін.), а 

кількість лінійних та нелінійних ознак бізнес-циклів – аналогічні (Хардінг та 

Паган (Harding and Pagan, 2002 р.) [166, c.365-381]).  

Результати пошуків спільних джерел формування економічних хвиль 

традиційно отримуються з використанням обмежувальних або стандартних 

припущень щодо ключових факторів що їх спричиняють. Фактично, питання 

щодо наявності чи відсутності спільностей розв’язується, більшою мірою, в 

межах емпіричних досліджень, що не дає можливості повністю прийняти до 

уваги елементи незалежності національних особливостей та відповідних 

економічних змінних [124, с.3-28; 146, c.107-112]. 
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В межах вивчення питання стійкості національних складових циклу, 

пропонуємо розглянути тезу,  згідно з якою зростання циклічної синхронізації, 

спостережуване з початку 2000-х років в розвинених економіках, є результатом 

спільних шоків. Відповідно до даного припущення,  пояснюються й головні 

зрушення, що відносяться до 1980х рр., коли зростаюча подібність 

макроекономічних флуктуацій була результатом покращення торгівельних 

відносин [215, c.27-42]. Натомість, Хелбінг (Helbing) та Байомі (Bayoumi) [170, 

c.3-38] репрезентують частково відмінний механізм розповсюдження 

економічних шоків у порівнянні з тим, що використовувався для пояснення 

трансмісії шоків від Сполучених Штатів до Азії (Маковік (Mackowiak, 2003 р.) 

[199, c.31-40]) чи Латинської Америки (Канова (Canova, 2005 р.) [126, c.229-

251]). З іншої сторони, Сток (Stock) та Ватсон (Watson, 2003 р.) [233] дослідили 

зміни в економічних коливаннях країн G-716 у 90х роках та встановили, що 

подібні зміни могли модифікувати кореляцію серед міжнародних 

макроекономічних змінних.  

Наступний аспект аналогічних наукових пошуків, що аналізується 

останнім часом, стосується поведінки циклів країн Європейського Союзу як в 

межах договірної зони, так і щодо інших розвинених країн. Згідно спостережень, 

цикли країн Європи показують більшу синхронність протягом 90-х та, можливо, 

вищу  відповідність трансатлантичним [36, c.82-85]. Так чи інакше, в результаті 

приходимо до висновку, що європейська специфіка економічних коливань, 

повільно, але напевно, зникає.  

Досліджуючи конвергенцію циклів країн G-7, виникає два 

взаємопов’язаних питання. По-перше, чи спостерігається тенденція до 

уподібнення економічної динаміки G-7, чи дані країни об’єднуються за іншими 

ознаками: географічними, регіональними або інституціональними? По-друге, чи 

16 Так, в аналізі беруть участь: Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, Велика 
Британія, Італія, Канада, Японія. Тоді маємо три умовні зони, а саме північноатлантичну, 
європейську та азійську; проте для аналізу базовими виступають тільки перші дві, на них і 
базуються висновки. 
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існують свідчення того, що європейські цикли відрізняються від тих, що ми 

спостерігаємо в інших країнах G-7, або мають до цього помітну схильність, 

зберігаючи світову та національну специфіку циклів?  

В даному напрямку існує низка наукових робіт, а саме:  Коуз (Kose), Отрок 

(Otrok) [189], Вайтман (Whiteman, 2003) [190] або Люмздайн (Lumsdaine) та 

Прасад (Prasad, 2003) [198] виявили важливість так званого світового циклу, хоч 

і різними методами, емпіричними техніками та наборами даних. Результати їх 

досліджень засвідчили, що загальні (світові) індикатори відповідають приблизно 

за 30% всіх флуктуацій в 1) обсягах продажів, 2) промисловому виробництві, 3) 

випуску та 4) рівні зайнятості в семи найбільш розвинених країнах. Більше того, 

ця частина флуктуацій є найпостійнішою  у G-7, а інформація по них – повніша 

за звичайне середнє по головним змінним, включаючи отримані дані по 

показникам ВВП країн G-7. З іншої сторони, специфічні індикатори окремої 

каїни є зручними для пояснення конкретних епізодів динаміки ВВП та рівня 

зайнятості в динаміці, але є непридатними, аби простежити рух чотирьох вище 

приведених змінних в світовому ракурсі [124, с.3-28].  

Співставляючи дані по розвиненим країнам в рамках даної дискусії, ми 

дійшли висновку, аналогічного висновкам Коуза та Отрока [189]: як світові, так 

і специфічні національні флуктуації помітно більш синхронізовані на стадії 

скорочення ділової активності, аніж на стадії експансії. Фази експансії схильні 

мати значну частку ідіосинкратичних (унікальних, ексклюзивних)17 компонентів 

як серед змінних, так і по країнам, тоді як спади в економічній активності мають 

загальну тривалість та подібну динаміку як в межах однієї країни, так і серед 

кількох [38]. 

Однак, беручи до уваги специфіку розглянутого питання, зазначимо, що 

спроби знайти свідчення структурних зламів в національних індикаторах не 

позначились конкретними успіхами в опрацьованих джерелах. Відтак, часто 

згадувана дослідниками ідея стосовно того, що національні цикли зникають (в 

17 Ідіосинкратичний актив – актив, що при альтернативному використанні (при вилученні його 
з конкретної транзакції) втрачає цінність. 
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результаті таких зламів), також не знайшла підтримки. Подібні індикатори є 

важливими для пояснення різниці в міжнаціональних темпах росту ВВП в різні 

періоди. Саме це положення лягає в основу запропонованої нами базової гіпотези 

щодо загальних і специфічних рис економічних коливань в Україні (див. 

параграф 2.3).  

Для контрасту варто згадати й результати Люмздайна (Lumsdaine) та 

Прасада (Prasad, 2003) [198], а також Артіста (Artist, 2004) [103, c.8-19], які 

виявили наявність циклу зони Євросоюзу, використовуючи  дані ВВП. Проте, 

аналіз Канови (Canova), Цисареллі (Ciccarelli) та Ортега (Ortega) [124, c.3-28] 

показав, що сигнал від Єврозони слабший при розгляді ширшого діапазону 

змінних, а регіональні особливості мають нижчу значимість для пояснення 

флуктуацій у G-7. 

Суперечливість висновків говорить про те, що, по-перше, зміни у 

агрегованому світовому індикаторі (загальносвітовому показнику динаміки 

економічних коливань) були і залишаються постійною та стійкою причиною  

уподібнення флуктуацій в країнах G-7, а, по-друге, структурні зрушення в 

процесі міжнаціональної трансмісії та в джерелах самих структурних шоків, 

вірогідно, відсутні.   

Сформований інформаційний контент індикаторів був охарактеризований 

шляхом використання простого кореляційного аналізу.   Як вже зазначалось, 

світовий індикатор охоплює різноманітні впливи, починаючи з важливості 

міжнародної торгівлі, закінчуючи поведінкою споживчих цін, напрямками 

монетарної політики у G7 та значимістю витратної поведінки споживачів. Однак, 

нафтові шоки, технологічні шоки Сполучених Штатів, світові фінансові чи 

монетарні фактори і фіскальна політика не мають залишатися поза увагою змін 

у світовому індикаторі18. Через те, що індикатор охоплює таке різноманіття 

18 Наприклад, маємо конкретні випадки сировинних шоків протягом останнього десятиліття, 
а також у 2011 році у зв’язку з північноафриканською та аравійською кризами та відповідною 
політикою Сполучених Штатів, направленою на монопольне постачання альтернативної 
технології, що заміщатиме традиційні методи переробки нафти і газу та позбавить сировинної 
залежності.  
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джерел економічних збурень та передбачає їх поєднання в нові якості на основі 

ендогенної природи, він все ще відповідає за ініціювання міжнародних бізнес-

циклів в кожному з періодів [124, c.3-28]. 

Виявлення подібності циклів відобразимо графічно (рис. 2.3) і 

запропонуємо пояснення.  

 
Рис 2.3. Світовий та національний індикатори (зліва направо: світ, Велика 

Британія, США, Франція, Японія, Італія, Німеччина, Канада)  
Джерело: складено автором з використанням матеріалів [124, с.15] 

 
По-перше, узагальнений світовий індикатор охоплює всі основні 

економічні події до періоду активного формування передумов останньої світової 

фінансово-економічної кризи: зображує подвійне скорочення валового випуску 

кількох країн на початку 80-х та стійке зростання в подальшому; охоплює обидві 

СВІТ ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 

США ФРАНЦІЯ 

ЯПОНІЯ ІТАЛІЯ 

НІМЕЧЧИНА КАНАДА 
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найзначніші рецесії – американську на початку 90х та європейську, що відбулась 

кількома роками пізніше; показує позитивно зростаючий тренд у 90ті та падіння 

до нульової позначки в першому кварталі 2001 року. Згідно даного індикатора 

цього часового відрізку, рецесія 1982 року є найглибшою та, очевидно, 

найдовшою, тоді як загальне зростання у 80-х було дещо більшим, аніж те, що 

спостерігається у 90-ті (в даному випадку саме економічні негаразди в Японії 

стали причиною подібного скорочення в світовому індикаторі валового 

випуску).  

По-друге, подальша невизначеність обумовлена станом світової 

економіки. Частоти економічних коливань тіснішають на початку, в середині та 

наприкінці досліджуваного періоду, який співпадає з часом, коли світовий 

індикатор був або негативним, або близьким до нуля. Отже, як зазначалось вище, 

синхронність та тривалість взаємних зрушень (co-movements) по ключовим 

змінним (математично) та між країнами (географічно) є більш подібною у 

періоди контракції (чи скорочення), а не експансії (або зростання). 

Зразок взаємних зрушень, що спостерігався після 2001 року привернув 

увагу кількох дослідників, таких як Дойл (Doyle) та Фауст (Faust, 2002) [139], 

Бордо (Bordo), Хелблінг (Helbling) [120] та Байомі (Bayoumi, 2003) [109]. 

Зокрема, висока синхронність спаду в економічно розвинутих країнах світу була 

протиставлена набагато повільнішому трансмісійному процесові, що 

спостерігався раніше, в результаті чого, дослідники припустили, що джерела 

міжнародного бізнес-циклу змінилися. Даний аналіз підтвердив важливість 

світового впливу у визначенні міри скорочення темпу зростання економік 

(нагадаймо, що світовий індикатор від початку відповідав за аналогічність 

економічних коливань (ВВП) країн G-7 після 2001 року). Згідно з ним, 

запропоновано вважати внесок світових збурень нетиповим явищем, в 

порівнянні з іншими рецесійними фазами досліджуваних років. Крім того, увагу 

привертають скоріше не перманентні структурні зміни у взаємній динаміці, а 

низка змін у ступені невизначеності середовища як на фазі рецесії, так і на фазі 

експансії. 
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По-третє, в кожному з періодів (t), світовий індикатор має апостеріорну 

вірогідність19, що симетрично зосереджується навколо нульової позначки. 

Відповідно, маємо наступне свідчення того, що даний індикатор здійснює 

вагомий внесок до взаємного руху всіх досліджуваних змінних. 

Канова, Цисареллі та Ортега (2004 р.) виявили, що в середньому серед 

економічно розвинених країн медіанне значення світового індикатору пояснює 

біля 33% коливань темпу росту ВВП, біля 56% коливань рівня зайнятості, 17% 

коливань індексу промислового виробництва, 15% коливань рівня продажів. 

Загалом, близько 30% коливань вище перерахованих чотирьох змінних по 

країнам пояснюється даним індикатором, критичних значень, при цьому, 

набувають показники Франції (46% - максимум) та Японії (23% - мінімум). 

Наведені цифри дуже наближені до результатів, наведених Коузом (Kose, 2003) 

для країн G-7 (36%) [189, c.1216-1239].  

Таким чином, зміни в світовій економіці, досліджені за два останніх 

десятиліття ХХ століття, не применшили важливості саме міждержавного 

впливу (а не національного, регіонального) на процес формування динаміки 

міжнародного бізнес-циклу. 

По-четверте, припущення щодо другорядності ролі національної складової 

у формуванні економічних коливань загалом підтверджується; так, характер 

джерела головних флуктуацій не може оцінюватись як внутрішньокраїнний, 

схожість в економічній динаміці проявляється на тлі саме міжнародних впливів. 

До того ж, для регіональних показників ступінь подальшої невизначеності є 

помітно меншим на спадних стадіях, аніж на підйомах. Отже, асиметрія у стадіях 

бізнес-циклу також присутня на національному рівні, крім того, з синхронністю, 

що більше проявляється на спадних етапах, аніж на фазі зростання.  

19 Апостеріорна вірогідність – умовна вірогідність змінної, що назначається після прийнятого 
до уваги нового свідчення, що має відношення до даної змінної; попередня вірогідність – це 
гранична (маргінальна) вірогідність, що інтерпретується як опис того, що відомо про змінну 
при відсутності такого свідчення.  
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Останній висновок є аналогічним до попереднього, здійсненого для 

випадку виявлення впливу світових, міжнародних тенденцій на конфігурацію 

бізнес-циклу [38, c.35-39]. 

На базі дослідження Канова, Цисареллі та Ортега (2004) [124], нами було 

виявлено кілька додаткових фактів стосовно конфігурації економічних коливань. 

По-перше, існує стійкий обернений зв’язок між ступенем адекватності 

пояснювальної здатності світового індикатора для національних циклів та 

волатильністю ВВП. Це означає, що синхронність у хвилеподібному розвитку 

національної економіки з рештою економік  країн  G-7 зростає (скорочується) 

разом зі зменшенням (збільшенням) волатильності ВВП. Дане положення вказує 

на превалювання негативної (спадної) динаміки серед розвинених ринків 

протягом 2009-2015 рр., що відбувається разом із зменшенням волатильності 

показника ВВП. 

По-друге, світовий індикатор має вищу пояснювальну здатність для 

показника зайнятості, а не випуску (відповідно і вищу корельованість). Такі 

результати, до речі, співзвучні з результатами вивчення моделі RBC, де рівень 

зайнятості корелює зі світовими (загальними) показниками сильніше, аніж ВВП, 

причиною чого пропонують вважати наявність значущого світового циклу 

(уніфікованого варіанту циклів національних економік розвинених країн); в 

даному разі – світовий цикл демонструє тривалу спадну фазу при умові 

досягнутої максимізації ефективності (продуктивності праці) і перенасичення 

попиту [38, c.35-39]. 

Таким чином, нам вдалось виявити кілька важливих закономірностей 

розвитку розвинених країн, переважно північноамериканського та 

європейського регіонів. Зокрема, встановлено, що вплив світового тренду на 

динаміку даних країн оцінюється в 30% всіх коливань, що зосереджуються в 

торгівельній сфері та сфері промислового виробництва та зайнятості; за 

допомогою того ж світового тренду, одночасно пояснюється вагоміша частка 

якісних змін, аніж за допомогою показників ВВП та індексу промислового 

виробництва національних економік. Проте, саме національні індикатори 
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виявились ефективнішими в поясненні окремих епізодів динаміки руху 

реального ВВП та рівня зайнятості. Важливим спостереженням можна вважати 

факт існування більшої синхронності національних і світових флуктуацій на фазі 

контракції на відміну від фази експансії, а також факт обмеженості у нівелюванні 

національного тренду.  

Серед країн  Єврозони сигнали від локальних змінних є помітно слабшими, 

а регіональні чинники економічних коливань мають  міноритарні пояснювальні 

здібності для оцінки флуктуацій G-7. Однак, не дивлячись на різні інституційні 

засади, структуру економіки та економічну політику, економічні коливання 

мають спільні причини у розвинених країнах, тобто ключем до їх розуміння є 

саме ринковий механізм. Відтак, надбудовчі інститути, втрачаючи здатність 

релевантно оцінювати національні і регіональні цикли, мають сфокусуватися на 

ідентифікації ринку(ків) чи каналу(лів), що сприяють міждержавній трансмісії 

шоків.   

Оцінивши значимі тенденції загальних і специфічних взаємовпливів 

економічних коливань, варто акцентувати увагу на природі змін конфігурації 

економічного розвитку країн G-7, окремо дослідивши динаміку взаємодії та 

частоти виникнення. З теоретичної точки зору є виправданою спроба розділити 

дані ефекти, так як модифікації в бік підвищення синхронності протікання 

економічних процесів можуть бути результатом як змін у шоках що рухають 

систему, так і змін у поширенні цих шоків (Бордо (Bordo) та Хелблінг (Helbling)) 

[120, c.3-62] (за ланцюжками, розглянутими нами у параграфі 2.1). Крім того, Р. 

Хелг і його співавтори зробили акцент на процесі європейської інтеграції, що у 

вигляді агрегованого показника було внесено у модель [171, c.1017-1041]. Однак 

переконливих свідчень на користь певного висновку отримано не було.  

Аналізуючи звіт МВФ про стан світової економіки від 9 жовтня 2012 року 

[134], можна виділити кілька основних аспектів, що відповідають за проблему 

розповсюдження шоків в розвинених країнах, а також за наростаючу 

актуальність відносин «ядро-периферія» [159]. По-перше, ефект спілловера 

(spillover effect) розглянуто окремо та інтерпретовано у зв’язку з поточною 
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макроекономічною ситуацією, при цьому, не як рушійний фактор, а як 

співіснуючу характеристику макроекономічного «стресу» в процесі фінансової 

трансмісії [209, c.5-37; 223]. По-друге, регіональні аспекти трансмісії 

економічних шоків аналізувались у зв’язку з погіршенням економічної ситуації 

в Китаї, а також послідовною політикою монетарних вливань, реалізованою у 

Японії. По-третє, дослідження підтвердило, що світова фінансова система зазнає 

шоків, що виникають у розвинених економічних системах. Глобальні потоки 

капіталів і ціни на активи виглядають слабшими в період після реалізації 

чергового шоку, порівняно з попереднім періодом. Тим не менш, величина 

ефекту спілловера, в цілому, зменшується в посткризовий період. Крім того, шок 

від значного гальмування китайської економіки також став джерелом 

«фінансового зараження», притому в більшій мірі для країн які розвиваються та 

інверсійних ринків, а не розвинених країн.  

Інший ефект у зміні конфігурації міжнародних бізнес-циклів – 

модифікація трансмісійного механізму – також спостерігається у всіх країнах 

G- 7. Проте, маємо кілька особливостей стосовно даної тези. З результатів 

економетричних досліджень Артіса (Artis), Озборн (Osborn) та Переза (Perez) 

[103] видно, що на великому часовому відрізку (близько 40 років) США 

залишаються відносно незалежними з точки зору впливу на них шокової 

трансмісії інших держав, тоді як простежується зворотній зв’язок (ураження 

американської економіки ззовні) в окремі короткі періоди часу, особливо 

протягом останніх 20 років.  

Паралельно відбувається «від’єднання» Європи від спільного 

економічного простору зі США. Протяжність імпульсної реакції на довгому 

відрізку для Німеччини, Франції та Італії демонструє спільну тенденцію до 

скорочення і швидкого затухання у відповідь на американські шоки аж до 2002 

року; хоча при обмеженні часового ряду до 10 років – впливовість економічних 

шоків США є виразнішою [103, с.3-23].  

Таким чином, можемо зробити висновок про сталість короткострокових 

імпульсних реакцій як невід’ємної складової трансатлантичних економічних 
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відносин США та ЄС, в той час як у довгостроковій перспективі зростає 

самостійність і стійкість європейських країн. Разом з тим, темпи зменшення 

волатильності, як атрибуту шокової динаміки економічної системи, для країн ЄС 

є вищими, аніж подібні для США. Відтак, шоки США стають відносно 

важливішими.  

Проте, вплив шоків ЄС досі оцінюються приблизно у 8% при 

прогнозуванні економічних коливань у США, тоді як у реальності це значення 

досягає рівня 15%. В той же час, дослідження показують, що Європа не продукує 

відносно впливові імпульси для таких країн як Канада та Японія [102, c.120-132].  

Отже, ендогенні шоки, в даному випадку продуковані безпосередньо на 

американському ринку, втрачають свою значимість з часом. Шоки, походження 

яких можна віднести умовно до третьої сторони (не США і не ЄС), відповідають 

приблизно за 10%  національних коливань. Тоді, згідно опрацьованої Артісом, 

Озборн та Перезом VAR-моделі найбільшу частку від зростаючого 

міжнародного впливу на економіку США становить агрегований європейський 

показник (15%) [103, c.3-21].   

На нашу думку, такий висновок є вельми контроверсійним і не може 

однозначно сприйматися як сталий для дійсно невизначеного економічного 

середовища. Однак, незаперечним залишається той факт, що розвинені країни, 

не дивлячись на географічну розпорошеність, тим не менш, схильні до 

взаємопоглинання економічних шоків та розповсюдження різноманітних 

дисфункцій як ендогенного, так і екзогенного характеру.  

Світова фінансово-економічна криза 2007-2009 рр. продемонструвала 

наступну особливість характеру трансмісійного механізму: ефект від шоків 

США проявляється в європейській економічній системі немонотонно, на відміну 

від зворотного зв’язку «ЄС – США», що якраз класифікується як монотонний. 

Відтак, американські шоки вражають точково, як це було, наприклад, при 

нафтових шоках 70-х рр. та при подіях 2007-2008 років. Тим не менш, широкий 

спектр отриманих результатів дає можливість стверджувати, що Європа загалом 

(агрегований показник) грає зростаючу роль з точки зору її впливовості на 
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економіку США, тоді як американський вплив на ЄС різко максимізується в 

короткі проміжки часу, як, наприклад, в 70-ті, пізні 90-ті та 2000ні [103]. В 

цілому, як зміни у ступені волатильності внаслідок економічних шоків, так і 

зміни у процесі їх поширення є важливими і мають прийматися до уваги при 

аналізі поточної економічної динаміки та при її прогнозуванні.  

Отже, маючи можливість теоретично визначити та емпірично довести 

наявність загальних і специфічних тенденцій в економічних коливаннях при 

взаємодії розвинених економік з’ясувалося, що макроекономічні флуктуації 

даних країн мають чимало спільного.  

Використовуючи парні кореляції ВВП, Бакус (Backus) та Бакстер (Baxter) 

[108, c.575-593] ще наприкінці ХХ ст. показали, що валовий випуск в більшості 

індустріально розвинених країн має спільну динаміку, особливо у 

короткостроковому періоді.  

Включаючи так звану байєсіанську динамічну модель на основі вивчення 

латентних факторів, Коуз (Kose), Отрок (Otrok) та Вайтман (Whiteman, 2003) 

[189, c.1216-1239] знайшли вагоме підтвердження того, що існує стійкий 

загальний світовий фактор, який ініціює бізнес-цикли у 60-ти країнах світу. Крім 

того, Канова, Цисареллі та Ортега, напрацювання яких були розглянуті раніше, 

знайшли свідчення на користь значимості світового бізнес-циклу20 серед країн 

G-7, а також показали, що світові та національні флуктуації більш синхронізовані 

скоріше на фазі контракції, ніж експансії. 

В результаті акумуляції свідчень щодо міжнародних бізнес-циклів, в 

економічній літературі з’явилися дослідження ефекту глобалізації в контексті 

бізнес-циклів. Зокрема Koуз (2003 р., 2008 р.) [189] вказує на те, що зі зростанням 

глобалізації, ступінь впливовості світового фактору на кореляцію 

макроекономічних агрегатів (випуск, споживання, інвестування) між країнами 

збільшується, починаючи з 90-х і до сьогодні.  

20 Аналогічні дослідження провели Грегорі (Gregory, 1997 р.), Люмздайн та Празад (Lumsdaine 
та Prasad, 2003 р.). 
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Однак, наприклад, Дойл та Фауст (2005р.) [139, c.721-740] навпаки, не 

знайшли свідчень зростаючої корельованості темпу приросту валового випуску 

США та інших країн G-7. А Сток та Ватсон (2005р.) [233] показали, що взаємна 

рухливість макроекономічних агрегатів зменшилась протягом ери глобалізації 

останніх двадцяти років. Вони ж відносять результати своїх теоретичних 

пошуків до проблеми зменшення важливості спільних шоків серед країн G-7. 

Нарешті, Сандра Ейкмеєр (Eickmeire, 2007р.) [143, c.4-23] підкреслила, що вплив 

глобалізації на міжнародне розповсюдження макроекономічних шоків є 

невизначеним і потребує подальших досліджень. 

Наразі, вважаємо за потрібне розглянути ще один спосіб відповісти на 

питання щодо значимості світового впливу на динаміку економічних коливань 

розвинених країн, а саме – за допомогою індексу «спілловеру» бізнес-циклу 

серед країн G-7, використовуючи модель кореляції вектору похибки (VEC, 

Vector Error Correlation) для розрізнення шоків що привносять ефект спілловера 

та тих, що залишаються лише ендогенними шоками. В даному контексті, 

«спілловер» означає здатність значимих ендогенних економічних шоків 

поширюватися на економіки інших країн, набувати для них екзогенного 

характеру та спричиняти економічні коливання. 

Методологія побудови індексу спілловера [242, с.3-27] передбачає 

використання його на базі сезонно згладжених місячних індексів промислового 

виробництва. В результаті цього можна прослідкувати, як шоки промислового 

виробництва однієї країни впливають на динаміку обсягів промислового випуску 

в інших країнах. Крім того, методологія визначення індексу спілловера дозволяє 

визначити як окремий випадок шокової трансмісії, так і попарне поширення 

шоків між країнами (Ільмаз (Yilmaz), 2010 р.) [242, c.3-27]. 

Розглянемо динаміку індексу спілловера на прикладі країн G-7 (за 

виключенням Канади) з червня 2008 року до початку 2010 р. (рис. 2.4 ). 

Даний період важливий не тільки тому, що дозволяє краще зрозуміти 

процес поширення шоків від США до інших країн протягом останньої 

фінансово-економічної кризи, а й тому, що у 2008-2009 роках даний індекс досяг 
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рекордних значень. Так, індекс стрибнув з 41% у травні 2008 до 53% у липні, до 

68% у вересні та 80% у грудні 2008 р. З часом він повільно скоротився до 

позначки у 71% до жовтня 2009, а вже до середини 2010 року становив біля 75%. 

Так, діапазон зростання оцінюється у майже 40%, тоді як, наприклад, нафтова 

криза 1972-76 рр. обійшлась стрибком лише на 30% [242, c.3-27]. 

 
Рис 2.4. Індекс ефекту спілловера бізнес-циклу для країн G-7 (за 

виключенням Канади) (2000-2010)  
Джерело: складено автором з використанням матеріалів [242, с.23] 

 
Відтепер, можна сфокусуватися на визначенні ролі кожної з країн G-7 (за 

виключенням Канади) у розповсюдженні шоків обсягу локального промислового 

випуску на інші країни. Дивлячись на графік (рис. 2.5), помітно, що протягом 70-

х Японія була найважливішим джерелом ефекту спілловера, відтак продукувала 

найбільшу кількість шоків, які ставали інфекційними та поширювались на інші 

країни.  

 
Рис 2.5. Ефект спілловера на прикладі Японії та Франції  

Джерело: складено автором з використанням матеріалів [242, с.25] 

ЯПОНІЯ ФРАНЦІЯ 
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Протягом рецесії 1973-1975 років та другої половини 70-х, ефект 

спілловеру, поширюваний від Японії, досяг 25% від загального обсягу даного 

ефекту по країнам G-7 (за виключенням Канади), тоді як реципієнтна частка 

шоків для Японії склала лише 8% від загального обсягу. На той період Німеччина 

була другим найважливішим джерелом спілловеру бізнес циклів (рис. 2.6); за 

нею слідувала Франція (рис. 2.5). США, з іншої сторони, були нетто-реципієнтом 

ефекту спілловеру бізнес-циклів протягом майже всіх 70-х (рис.2.6). 

 

 
Рис 2.6. Ефект спілловера на прикладі США, Німеччини  

Джерело: складено автором з використанням матеріалів [242, с.25] 
 

Такий розподіл ролей змінився протягом 80-х: США стали головним нетто-

трансмітером (net transmitter) ефекту спілловера, тоді як Японія зайняла позицію 

нетто-реципієнта даного ефекту. Валовий ефект спілловера, переданий від США 

до інших країн, підвищився на 15%, досягнувши позначки в 30%, тоді як чистий 

ефект спілловера коливався в межах 10 – 20% після американської рецесії 1982 

року. Чистий ефект спілловера для Японії, з іншої сторони, скоротився до рівня 

11% від загального обсягу, та залишився на ньому до 1987р. В той же час, 

Німеччина та Велика Британія (рис. 2.7) також виступили нетто-трансмітерами 

даного ефекту після рецесії початку 80х, проте їх роль була скоріше другорядною 

порівняно зі США та Японією.  

Протягом 90-х рр. серед країн G-7 (за виключенням Канади) важко було 

визначити домінуючу сторону в обох напрямках поширення ефекту спілловера. 

США НІМЕЧЧИНА 
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На головну передавальну роль претендували Франція та Велика Британія, але 

абсолютні значення ефекту були значно слабшими за попередні декади. А вже у 

2000-ні рр., США та Японія повернули собі статус локомотиву в поширенні 

шоків. Саме Сполучені Штати завоювали першість в напрямку генерування і 

передачі економічних шоків після рецесії 2001 року, із значенням чистого ефекту 

у 20%, збільшивши його з середини 2007 року; Японія досягла відповідного 

показника на рівні 10%. В даний період Німеччина виступала нетто-реципієнтом, 

і залишилась в цьому статусі й протягом останньої кризи. Франція, Італія (рис. 

2.7) та Велика Британія, наслідуючи даний статус, втратили його напередодні 

глобальної рецесії 2008-2009 років [242]. 

 
Рис 2.7. Ефект спілловера на прикладі країн G-7 (за виключенням Канади)   

Джерело: складено автором з використанням матеріалів [242, с.25] 
 

Як вже згадувалось, з квітня по грудень 2008 року, загальний індекс 

спілловера різко збільшився, досягши позначки 80%. В цей період США зробили 

найбільший вклад (близько 25%) у зростання ефекту спілловера.21 Тоді як США 

виступають як головний центр передачі економічних шоків, Франція, Італія та 

Велика Британія також стали нетто-трансмітерами протягом рецесії 2008-2009 

років, хоч і з меншою відносною часткою.  

Згідно вищенаведених шести графіків (рис. 2.5 – 2.7), протягом майже всіх 

90-х та 2000-х років, Німеччина була і залишається нетто-реципієнтом ефекту 

21 У вересні 2008 року валовий показник спілловера від США досяг 33%, причиною чого стало 
банкрутство «Леман Бразерз» (Lehman Brothers). 

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ ІТАЛІЯ 
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спілловера бізнес циклу (15%). Однак, подібне твердження не відповідає тому 

факту, що дана країна має найбільшу та найпотужнішу економіку в Європі.  

Торгівля промисловими товарами відіграє ключову роль в трансмісії шоків 

між країнами. Коли відбувається шок внутрішнього попиту, він передається 

іншим країнам по каналу зовнішньої торгівлі. Так як агрегований попит 

уражений шоком, попит на імпорт скорочується і шок поширюється на країни 

що є головними експортерами до даної країни.  

Тоді, протягом 1999-2008 років середній приріст обсягів промислової 

торгівлі у Німеччині був еквівалентний 6,5% всього промислового випуску 

країни (тієї ж динаміки дотримувалися Японія та Італія). За той самий період, 

Велика Британія, США та Франція мали дефіцит торгівлі промисловими 

товарами, і Німеччина виявилась найбільшим експортером промислових товарів 

до Франції, Великої Британії та Італії, та посіла друге місце за обсягами експорту 

до США та Японії.  

В результаті, коли внутрішнє промислове виробництво в одній чи кількох 

країнах G-7 (за виключенням Канади) скоротилося, даний шок поширився, в 

першу чергу, на Німеччину, а вже потім на інші країни. Тоді, стає логічним 

узагальнення щодо того, що Німеччина виявляється нетто-реципієнтом шоків 

промислового виробництва, а не їх трансмітером.  

Простежуються сталі тенденції в розвитку країн G-7 (за виключенням 

Канади) з точки зору їх вразливості в процесі поширення економічних шоків. 

Тоді як взаємна динаміка бізнес флуктуацій з-поміж країн G-7 (за виключенням 

Канади) є непостійною та нестабільною, ефект спілловера набуває виразної 

стаціонарності у своїх коливаннях. Хоча і в ньому спостерігаються певні зміни – 

з другої половини 80х років частота коливань спілловера зростає, що 

відображається відповідним індексом. Крім того, коли шоки набувають здатності 

поширюватися на інші країни, тоді кореляція макроекономічних агрегатів між 

країнами стає більшою.  

Статистичні дані, проаналізовані Камілем Ільмазом (Kamil Yilmaz, 2010 р.) 

[242, с.11-15], дають можливість узагальнити роль США та Японії як головних 
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нетто-трансмітерів економічних шоків, тоді як Німеччина виступає найбільшим 

нетто-реципієнтом економічних шоків 2000-х років.  

Нарешті, індекс спілловера гостро реагує на події між травнем та груднем 

2008 року, що характеризує його як адекватний показник міждержавного 

поширення шоків. Відображаючи інтенсивність розповсюдження шоків, індекс 

спілловера свідчить про те, що відновлення світової економіки після останньої 

великої рецесії вимагає координованих дій економічної політики серед 

розвинених економік. 

Зокрема, на рис.2.8 представлені дані по змінам в так званих «стрес 

індикаторах» [134] за 2007 – 2012 роки по США (зміна у відсоткових пунктах, а 

також рівня індексу VIX (Volatility Index, або волатильність по біржовому 

індексу “Standard&Poor’s 500”)), (рис.2.8). 

Так, для порівняння наслідків значимих стресів останніх років з тими, що 

спостерігалися в період світової фінансово-економічної кризи, було виділено два 

періоди: перший – з січня 2007 року по січень 2009 року, включаючи іпотечну 

кризу в США, що переросла у глобальну рецесію; другий – з січня 2010 року  по 

середину 2012 року, який представляє собою кризу у Євросоюзі. Фінансовий 

стан по суверенним цінним паперам серед країн «європейської периферії» 

значно погіршився лише в період ескалації боргової кризи, коли волатильність, 

що вираховується за даними динаміки десятилітніх суверенних спредів, також 

підвищилась по німецьким облігаціям.  

Навпаки, невизначеність американського фінансового ринку, вирахувана 

на основі все того ж індексу VIX (Chicago Board Options Exchange Market 

Volatility Index), відносно зменшилась в останньому спостережуваному періоді. 

Однак, індекс VIX ілюстрував випадкову волатильність в останні роки: в травні 

2010 року, імовірно, за рахунок інфекційних шоків південної Європи (Греції), а 

також  в кінці 2011 року під час гострих дебатів в США з питань підвищення 

верхньої межі державного боргу і ескалації тиску зі сторони італійських 

державних фондів [134].  
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Рис.2.8 Динаміка змін в Стрес-індикаторах, 2007-2012 роки (відсоткові 
пункти по одноденним спредам по держоблігаціям і значення по індексу VIX для 
США) 
Джерело: складено автором з використанням матеріалів [134] 
 

Таким чином, як і очікувалось, під час світової фінансово-економічної 

кризи 2007-2009 рр. наслідки трансмісії економічних шоків переважно 

ідентифікувалися в економіці США, тоді як протягом 2010 – сер. 2012 рр. вони 

спостерігалися і серед країн «європейської периферії», причому у зростаючих 

обсягах з кінця 2011 року. В даному випадку варто говорити про синхронізацію 

економічних коливань на спадній фазі економічного розвитку при поточному 

нівелюванні національної складової. Навпаки, подальше накопичення 

очікуваних економічних шоків та їх дестабілізаційних наслідків призводить до 

реверсної уніфікації динаміки окремих країн, чиї специфічні хвилеподібні 

тренди набувають самостійного характеру, що не пояснюється єдиним світовим 

трендом (Греція, Іспанія, Португалія тощо). Подібні явища проявляються і поза 

межами країн ЄС. 
 

2.3 Активізація ендогенних каналів поширення економічних шоків в 

уразливих економічних системах 

Вивчення особливостей економічних флуктуаціїй економічних систем з 

макроекономічними диспропорціями та ступеня їх уражуваності ендогенними та 
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екзогенними економічними шоками сприятиме формуванню індивідуальної, хоч 

і співвіднесеної з глобальним трендом, макроекономічної адаптивної та 

акомодаційної політики. В залежності від спільних та відмінних рис порівняно з 

розвиненими економіками, результати такого дослідження дадуть можливість 

впорядкувати точки зору з приводу важливості як уніфікації регулюючих 

методів (докладніше в параграфі 3.3), так і акцентування на проблемі  

унікальності регіонального і національного ринкового середовища і його 

координування. 

В межах апробації розглянутих раніше моделей домінування та 

нівелювання національних економічних трендів, для України та ряду груп 

економічних систем з макроекономічними диспропорціями формулюємо базову 

гіпотезу. 

При формуванні груп країн, макроекономічна динаміка яких буде 

аналізуватись, враховуватимуться наступні критерії розвитку економічних 

систем: 

1) історичні умови розвитку (інверсивні системи, ознаки яких притаманні 

постсоціалістичним країнам); 

2) структура економіки (в даному разі мова йде про експорто- та 

ресурсоорієнтовану економіку); 

3) динаміка розвитку (спадний макроекономічний тренд,  неможливість 

відновити стійкий ріст починаючи з 2009 року); 

4) застосовувана економічна політика. 

Зміст гіпотези полягає у виявленні сталої  прямопропорційної залежності 

між ступенем превалювання національного тренду (динаміки національних 

змінних)  над світовим, що виражається переходом більшості каналів поширення 

зовнішніх економічних шоків в пасивний стан та рівнем уразливості такої 

соціально-економічної системи. Тобто, чим «пасивніша» економічна система, 

тим сукупність накопичених ендогенних та екзогенних шоків і їх наслідків 

призводить до більш стійких макроекономічних дисбалансів, що вже не можуть 

бути не тільки поглинуті автоматичними регуляторами, але й не піддаються 
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регулюванню поточними інструментами антициклічної економічної політики. 

Відновлення росту в такій економічній системі може бути забезпечене 

лише шляхом інституційно-структурних реформ та перегляду всього 

використовуваного арсеналу інструментів економічної політики, після чого 

система відбудовує механізм реагування на світовий тренд, тобто більшість 

каналів поширення зовнішніх економічних шоків (за наслідками дії – негативних 

і позитивних) знову стають активними. З метою виявлення ступеня 

релевантності застосовуваних інструментів економічної політики в Розділі 3 

дисертаційної роботи буде побудовано та проаналізовано  економетричну 

модель імпульсних реакцій базових змінних на низку економічних шоків.  

В ролі вихідного інструменту апробації сформульованої гіпотези 

пропонуємо макростатистичний порівняльний аналіз наступних груп країн: 

1) країни Центральної та Східної Європи, країни Прибалтики (Чехія, Угорщина, 

Польща, Словаччина, Латвія, Литва, Естонія); 

2) країни Центральної, Східної та Південної Європи, країни Прибалтики (до 

першої групи додаємо Албанію, Білорусію, Боснію та Герцеговину, Болгарію, 

Хорватію, Македонію, Молдову, Чорногорію, Румунію, Сербію, Словенію, 

Туреччину, Україну); 

3) країни  що розвиваються (на прикладі Латинської Америки); 

4) група країн (ТОП-10) з найвищою від’ємною амплітудою економічних 

коливань по базовим макроекономічним змінним за результатами 2014 року 

(за даними Індексу Економічної Стійкості (Resilience Index 2015р.)[236, c.4-

23]). 

Для вивчення першої групи країн маємо на меті звузити вище поставлену 

задачу до розв’язання конкретних питань, а саме: Чи спостерігаються спільні 

фрагменти у коливаннях країн Центральної, Східної  Європи та Прибалтики, чи 

вони унікальні? Чи можна ідентифікувати конкретні характеристики, як то 

режим обмінних курсів, обсяги державного сектору, відкритість зовнішньої 

торгівлі та фінансових ринків, що визначали б національні відмінності? Чи 

наявні значні схожості чи відмінності у поведінці макроекономічних 
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агрегованих показників у співставленні з розвиненими країнами або регіонами 

що розвиваються?  

Для відповіді на поставлені питання варто провести детальний, не 

обтяжений обмежувальними умовами, аналіз квартальної частотності головних 

макроекономічних агрегатів індивідуально по кожній країні Центральної, 

Східної Європи та Прибалтики. Разом з тим, доцільно визначити, чи 

систематично відрізняються базові регулятори бізнес-циклів країн Центральної, 

Східної Європи та Прибалтики від аналогічних у країнах G-7 або в інших 

розвинених країнах. В аналізі Бенкзура (Benczur) та Ратфаї (Ratfai) [113, c.3-57] 

для виділення циклічних компонентів з часового ряду було застосовано фільтр 

Ходріка-Прескотта, що дозволив провести операцію елімінації тренду по 

змінній.  

З теоретичної точки зору базовим питанням залишається змінюваність  і 

постійність в самому валовому випуску та інших фундаментальних реальних і 

номінальних змінних, а також в їх взаєморусі. Так, можна дізнатися як саме 

рухаються макроекономічні агрегати після операції елімінації тренду: в одному 

напрямку (проциклічно), в протилежному напрямку (контрциклічно), або поза 

циклічного характеру (ациклічно), а також описати фазові зрушення у змінних, 

тобто визначити, чи  слідують вони (змінні) одразу за такими зсувами або з 

певним лагом відставання, або синхронно [79, с.91]. 

Країни були обрані виходячи з доступності релевантної статистики. Серед 

змінних до аналізу ввійшли: валовий випуск (ВВП та індекс промислового 

виробництва), ВВП на душу населення за ППС, темп росту ВВП, рівень цін (та 

інфляція), торгівельний баланс, зайнятість, продуктивність, кредити і грошові 

агрегати, золотовалютні резерви, валовий державний борг, відсоткові ставки та 

обмінний курс. Макростатистичний аналіз динаміки ряду базових змінних в 

економіці Чехії, Угорщини, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії 

відображено в Додатку Д. 

Зауважимо, що автори [113, с.3-51] ввели наступне методологічне 

обмеження: з часового ряду виключили дані по структурному шоку даних країн 
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(останні роки 80-х – перші роки 90-х), так як великий транзитивний шок, що 

виражається як системний злам, в тому числі, у валовому випуску, зробив би 

інтерпретацію циклів – відхилень від згладжених трендів – складною. 

Порівнюючи дані країн Центральної, Східної Європи та Прибалтики та інших 

регіонів, Бенкзур (Benczur) та Ратфаї (Ratfai) [112, c.17-125] виявили, що випуск 

є більш волатильним у транзитивних економіках, аніж в розвинених, але 

подібний до аналогічних коливань у країнах що розвиваються. Однак, Угорщина 

демонструє відмінну від інших модель розвитку, тоді як Словаччина і Польща 

характеризуються відносно низькою волатильністю ВВП, подібно до країн ЄС, 

при тому, що динаміка країн Центральної, Східної Європи та Прибалтики мало 

відрізняється від країн що розвиваються. 

Вищою є і волатильність споживання у всіх досліджуваних транзитивних 

країнах ніж, наприклад, в США. Інколи частота коливань в даному регіоні навіть 

перевищує аналогічні рівні в Аргентині, Мексиці та Туреччині [214, c.2-4]. Так, 

надмірно висока волатильність суперечить теоретичному припущенню щодо 

згладжування динаміки споживання. Пояснень щодо даного питання може бути 

декілька. Одним з них є теза про домінування споживання предметів 

довгострокового споживання, що є особливо важливим і нестабільним 

компонентом приватного споживання у транзитивних економіках, які, в свою 

чергу, характеризуються швидким зростанням доходів, зміною споживчої 

поведінки та зростаючою роллю споживчого кредитування (Кехо, Заразаг та 

Бакус) [243, c.745-775]. Додатковим аргументом є нестача ліквідності в 

економіках з недосконалою фінансовою системою.  

Крім того, це може бути випадок, коли споживачі є носіями надмірного 

мотиву перестороги з точки зору індивідуальної політики ведення заощаджень, 

в результаті чого виникає надмірна чутливість у споживанні у відповідь на 

відповідну динаміку доходів. Нарешті, висока волатильність у споживанні може 

бути наслідком превалювання перманентних шоків в тренді економічного 

зростання – досить поширеній характеристиці багатьох країн що розвиваються 

та транзитивних економік. За виключенням Латвії, що характеризується 
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помітною контрциклічністю у споживанні та Литви, як прикладу ациклічності за 

даним індикатором, приватне споживання є високо проциклічним в країнах 

Центральної Європи що розглядаються та Естонії. Кореляція між споживанням 

та ВВП завжди позитивна, а величини коефіцієнтів є аналогічними коефіцієнтам 

розвинених країн. При цьому, спостерігаємо чимало коефіцієнтів, які 

засвідчують синхронні фазові зсуви, подібно до ЄС [112, c.3-78].  

Уряди відіграють важливу роль у всіх транзитивних економіках, а 

обмеження їх впливовості є одним з ключових критеріїв входження у ЄС та 

ЄМС. З цих причин, розв’язання проблеми недосконалості виконання бюджетів 

часто відкладається на невизначені терміни, що створює додаткові штучні 

коливання витрат, які трансформують їх динаміку у невизначеному напрямку. 

Загалом, державні видатки є більш волатильними, ніж приватне споживання, але 

стабільнішими за динаміку інвестиційних потоків. Тоді як в середньому урядове 

споживання відображає проциклічну тенденцію на тижневій основі, у Латвії 

воно слідує контрциклічно, а в Естонії і Угорщині – ациклічно.  

Тоді як чистий експорт має виразну тенденцію бути найменш волатильним 

компонентом ВВП, Угорщина, Польща та Словаччина досі демонструють вищу 

стабільність приватного споживання, аніж чистого експорту. Частота коливань 

імпорту відносно ВВП є підвищеною, порівняно з розвиненими країнами. 

Зокрема, з регіону Центральної, Східної Європи та Прибалтики найвищою 

волатильністю характеризуються Польща та Словаччина, а найнижчою – Чехія. 

Високий рівень відносної волатильності може пояснюватись впливом ре-

експортної активності даних країн. Так само як і в країнах G-7, імпорт є стабільно 

проциклічним.  

Відносна волатильність експорту в країнах Центральної, Східної Європи 

та Прибалтики перевищує аналогічний показник в розвинених країнах. Експорт 

набагато менш проциклічний, ніж імпорт; на практиці, як правило, він є 

ациклічним. Проте, міра проциклічності зростає в міру відкритості товарних 

ринків і ринків капіталу, як це показали Прибалтійські країни і Угорщина, а 

також країни з домінуванням експортної статті саме споживчих товарів.   
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Загалом, зайнятість в країнах Центральної, Східної Європи та Прибалтики 

має аналогічну минулим спостереженням тенденцію до підвищеної 

нестабільності. Проте, при співставленні рівня зайнятості на різних фазах циклу 

виявилось, що загальна конфігурація є аналогічною до країн G-7; винятком є 

лише Естонія. Подібно до економік розвинених країн, фазові зсуви у країнах 

Центральної, Східної Європи та Прибалтики, особливо за показником загальної 

зайнятості, типово слідують за циклом з певним часовим лагом, тобто з 

запізненням (див. Додаток Д). 

Відносна волатильність рівня реальної зарплати також помітно вища за 

аналогічну у країнах G-7, особливо в Угорщині, що може відноситись до 

взаємодії економічних флуктуацій та посиленої конвергенцією всіх реальних 

процесів в економіці. В економічній теорії проциклічна динаміка реальних 

зарплат узгоджується з технологічними шоками, тоді як шоки державних витрат 

можуть змінити її на контрциклічну. 

В аналіз, проведений Бенкзуром (Benczur) та Ратфаї (Ratfai) [113, с.3-51] 

було включено як загальну, так і виключно промислову продуктивність. 

Абсолютна і відносна її волатильність є високою і значно перевищує аналогічні 

показники розвинених країн. Серед країн що розглядаються до світових 

стандартів наближаються лише Чехія, Угорщина, Польща і Словаччина. В 

цілому, продуктивність є строго проциклічною. Винятком є ациклічна загальна і 

контрциклічна промислова продуктивність у Словаччині.  

Кредитування приватного сектору є високоволатильною складовою 

економічної політики і рухається проциклічно, за виключенням Чехії, яка 

демонструє ациклічність даного показника. В даному випадку, обмежувальна 

монетарна політика мала б успіх, якби зміни в кредитуванні строго слідували 

циклу країн, однак і в даному випадку спостерігається домінування лагового 

відставання змінної від динаміки циклу.  

Відносна волатильність агрегату М1 в даній моделі є або подібною, або 

вищою за аналогічну в країнах G-7. Слідуючи історичному прикладу високої або 



116 

помірно високої інфляції більшості країн Центральної, Східної Європи та 

Прибалтики, попередньо зазначений факт не викликає жодних сумнівів.  

Агрегат М1 є більш стабільним у країнах з визначеним діапазоном режиму 

коливань обмінного курсу, серед яких Угорщина і Польща. Даний агрегат є 

проциклічним і змінюється або безпосередньо слідуючи циклу, або у вигляді  

випадкових відхилень. Хоча, слідуючи методиці Кідланда (Kydland) та Заразаґа 

(Zarazaga) [195, c.56-108] можна ідентифікувати динаміку агрегату М1 як 

контрциклічну, використовуючи  альтернативний підрахунок ВВП.22 Не 

враховуючи Угорщини і Словакії, абсолютна волатильність показника М2 є 

високою, вищою за ту, що спостерігалась в країнах G-7. Загалом, М1 поводиться 

аналогічно до М2; обидва агрегати або проциклічні, або ациклічні, так само як у 

країнах G-7.  

Більшість країн регіону що розглядається демонструє контрциклічність 

індексу споживчих цін (ІСЦ) та щотижневу адаптацію рівня цін до циклу або 

випадкову поведінку індексу. При цьому, така поведінка повністю відповідає 

емпіричним спостереженням в країнах G-7, та зазвичай інтерпретується як така, 

що описується моделлю реального бізнес-циклу зі зміщуваною агрегованою 

пропозицією та стабільним агрегованим попитом. За винятком Чехії, ІСЦ за 

моделлю Бенкзура (Benczur) та Ратфаї (Ratfai) [112] демонструє помітно вищу 

абсолютну волатильність у порівнянні з розвиненими країнами. В той же час, 

Прибалтійські країни утворюють іншу групу з помірно високою частотою 

коливань ІСЦ.  

Вищою волатильністю номінального ефективного обмінного курсу 

характеризуються країни Прибалтики. Такі спостереження можна частково 

пояснити кількома окремими стрибками в номінальному обмінному курсі в 

результаті змін у економічній політиці, а частково – за рахунок високої інфляції 

на певних етапах розвитку. З іншої сторони, Чехія демонструє дійсно низьку 

22 Вперше застосовано для аналізу монетарної політики Аргентини. Спільною рисою 
країн Центральної, Східної Європи та Прибалтики і Аргентини є досвід щодо глибоких 
фінансових криз. 
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волатильність, відтак слідуючи протилежній тенденції. Розміри країни та її 

відкритість майже не впливають на ступінь волатильності; такий вплив 

асоціюється з окремими разовими подіями – шоками. Загалом, країни з менш 

волатильним номінальним ефективним обмінним курсом відзначаються 

меншими коливаннями у рівні цін.  

Динаміка реального ефективного обмінного курсу багато в чому співпадає 

з номінальним показником. Країнами, в яких абсолютна волатильність в 

реальному показнику вища за неї в номінальному або наближається до цього 

рівня є Чехія та Польща. Відносна волатильність є досить високою у Польщі, і 

це свідчить про те, що обмінний курс є скоріше джерелом, а не абсорбентом 

економічних шоків в даній країні. В той же час, циклічність і фазові зсуви не 

демонструють систематичності у поведінці. 

Таким чином, економічні флуктуації країн Центральної, Східної Європи та 

Прибалтики демонструють низку характеристик: промислове виробництво в 

цілому є високо волатильним, стабільно проциклічним та синхронізованим; 

споживання переживає етап підвищеної частотності коливань, в тому числі, 

відносно випуску, та змінюється проциклічно; інвестиції також слідують 

аналогічній тенденції, характеризуючись, крім цього, високою імовірністю 

випадковості; державне споживання також переважно проциклічне та більш 

волатильне у порівнянні з іншими країнами; чистий експорт ідентифікується як 

контрциклічний і найбільш стабільний компонент ВВП.  

Загалом, інвестиції є найбільш волатильним компонентом ВВП, за яким 

йдуть державні видатки, приватне споживання та чистий експорт. Експорт є 

найбільш проциклічною змінною у країнах з відкритими товарним ринком та 

ринком капіталу та в країнах-експортерах споживчих товарів. Серед змінних 

ринку праці зайнятість, реальна заробітна плата та продуктивність є високо 

волатильними. Крім того, зміни в продуктивності слідують за циклом з певним 

лагом відставання. Циклічна поведінка змінних ринку праці в країнах 

Центральної, Східної Європи та Прибалтики є подібною до розвинених країн, 

хоч і з вагомішим значенням реальних шоків.  
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Рівень цін демонструє контрциклічність та щотижневу адаптацію рівня цін 

до циклу або випадкову поведінку індексу споживчих цін, не створюючи 

протиріч для виникнення шоків пропозиції. Країни з менш волатильним 

номінальним ефективним обмінним курсом також відтворюють більш 

стабільний рівень цін. Коливання у номінальному та реальному ефективних 

обмінних курсах відповідають величинам одного порядку. Фазові зсуви та 

циклічність у реальному обмінному курсі не характеризуються системністю.  

В цілому, економічні змінні в країнах Центральної, Східної Європи та 

Прибалтики мають тенденцію до вищої волатильності як в абсолютному 

вираженні, так і відносно валового випуску у порівнянні з розвиненими 

економіками. Тим не менш, чимало країн даного регіону демонструють 

загальносвітові тенденції в економічних коливаннях, в результаті чого дану 

групу країн варто розглядати як гомогенну. 

Таким чином, на прикладі країн Центральної, Східної Європи та 

Прибалтики, як країн зі схожими історичними умовами розвитку (інверсивні 

економіки)[80, c.69-80], нам вдалося довести базову гіпотезу: в даних економіках 

спостерігається зменшення ступеня вразливості системи в умовах превалювання 

світового тренду, тобто при наявності ринку, де більшість каналів поширення 

економічних шоків залишається активними.  

На наступному етапі апробації розглянемо розширений варіант першої 

групи (див. другу групу країн), додавши до них регіон Південної Європи, 

представники якого не змогли відновити стабільний висхідний тренд  

макроекономічних показників після 2009 року.  

З огляду на високий ступінь чутливості активів до коливань ринку, що 

вираховується Індексом волатильності [148], такі економіки схильні до 

швидкого розповсюдження фінансових шоків, що робить їх більш залежними 

саме від світового тренду. Тим не менш, дана група країн значно стійкіша до 

зовнішніх шоків реального сектору, де національний тренд переважає над 

світовим.  
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Розглянемо дані положення за результатами аналізу макроекономічних 

показників країн Центральної, Східної та Південної Європи, країн Прибалтики 

(далі, ЦСПЄП) регіональним відділенням МВФ [127].  

В той час як країни ЦСПЄП значно покращили свої позиції щодо рахунку 

поточних операції, висока волатильність макроекономічних показників в 

результаті зовнішніх шоків залишилася і, переважно, підтримується за рахунок 

високої частки боргу приватного сектору економіки (з часів економічного буму 

2003-2007 рр.) або боргу державного сектору (з часів економічної кризи 2008-

2013 рр.). В результаті, показник відношення боргу до ВВП даних країн, в 

середньому, значно вищий аніж серед країн що розвиваються чи помірно 

індустріалізованих країн.  

Зменшення волатильності що формується за рахунок зовнішнього 

фінансового шоку можливе при умові ефективного регулювання трьох 

потенційних джерел економічної стабільності:  

1) валових активів (резерви країни);  

2) грошових потоків (сальдо поточного рахунку (торговий баланс, баланс 

послуг, поточні трансферти), зовнішні пасиви, потреби у фінансуванні для 

підтримки ліквідності);  

3) валютного курсу (коригування валютного курсу, якщо ступінь 

відхилення реального валютного курсу від рівня фундаментальної рівноваги 

економічної системи більший ніж на 10% (за методикою МВФ) або якщо 

фактичні запаси становлять менше ніж 75% від зведеного Індексу достатності 

резервів країн що розвиваються – англ. IMF Emerging Market’s composite reserve 

adequacy metric (методика МВФ))23 [104, c.2-49]. 

23 «Fundamental equilibrium exchange rate» або «Exchange rate misalignment» (англ.) – 
валютний курс, при якому має місце рівновага зовнішнього та внутрішнього балансів, тобто 
платіжний баланс, державний бюджет і реальний сектор економіки знаходяться у рівновазі. 
На практиці – це модель паритету купівельної спроможності скорегованого на різницю у 
продуктивності або у доході на душу населення, за рахунок нижчого рівня цін в країнах з 
нижчими доходами, що використовується для виявлення країн-«валютних шахраїв», що 
штучно утримують курс недооціненим або переоціненим. Методологія IMF composite reserve 
adequacy metric запропонована МВФ.  
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Зокрема, в той час як амплітуда коливань величини валових активів дає 

краще розуміння ступеня значущості постійного скорочення обсягів 

фінансування, за допомогою аналізу волатильності грошових потоків краще 

оцінювати питому вагу дефіциту позикових коштів в короткостроковому періоді.  

Стосовно зведеної оцінки ступеня відхилення реального валютного курсу 

від рівня фундаментальної рівноваги економічної системи або ж оцінки 

достатності резервів, метрологічні рекомендації МВФ  включають наступні 

джерела ризику: зовнішні запозичення, динаміку рахунку поточних операцій та 

обсяг відтоку капіталу[101, c.37-40]. Тоді, розглянемо три незалежні джерела 

«економічного виснаження»:  

1) експортні доходи, які можуть сформувати потенційні втрати для 

економіки, що зростатимуть при падінні зовнішнього попиту або при виникненні 

інших торгових шоків. З точки зору країн що розвиваються та помірно 

індустріалізованих країн, імпорт є краще регульованою змінною поточного 

рахунку, але при цьому за рахунок його зменшення все рівно не можна замістити 

велику недостачу зовнішнього попиту для врівноваження торгового балансу і 

курсової різниці;  

2) коротко-, середньо- та довгострокові запозичення (рахунок пасивів), а 

також рахунок активів (зобов’язання перед зовнішніми власниками активів). 

Очікування економічних агентів полягатимуть в тому, що короткострокові 

запозичення більш ризикові особливо з точки зору режиму плаваючого курсу. 

При умові значущого відтоку капіталу, платіжний баланс має бути 

оптимізований шляхом девальвації національної валюти, а відповідно і 

скорочення цін активів; 

3) сукупна грошова маса, що використовується при виявленні ризику 

значного відтоку капіталу, особливо з числа ліквідних внутрішніх активів, які 

могли б бути продані та трансформовані у зовнішні активи під час чергової 

економічної кризи.  
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Застосовуючи відповідні показники, МВФ пропонує дві базові формули 

зведеного Індексу достатності резервів залежно від поточного режиму 

валютного курсу (жорсткого чи плаваючого): 

1) при фіксованому (жорсткому) курсі: 

30%*КЗ+15%*ІЗ+10%*М2+10%*ОЕ,  

де КЗ – короткострокова заборгованість; ІЗ – інші зобов’язання; М2 – 

грошовий агрегат М2; ОЕ – обсяг експорту;  

2) при плаваючому курсі: 

30%*КЗ+10%*ІЗ+5%*М2+5%*ОЕ,  

де КЗ – короткострокова заборгованість; ІЗ – інші зобов’язання; М2 – 

грошовий агрегат М2; ОЕ – обсяг експорту.  

Тоді, якщо показник Індексу опиняється в межах 100-150% - його варто 

вважати достатнім. Країни з показником значно нижче 100% страждають від 

значного спаду споживчої активності на внутрішньому ринку протягом всього 

посткризового періоду (з 2009 року). Якщо ж показник перевищує 150%, то це 

означає наявність високої вірогідності підвищення тиску з боку валютного ринку 

країни що розвивається або помірно індустріалізованої країни (табл.2.1). 

Таблиця 2.1 
Уразливість країн Центральної, Східної та Південної Європи і 

країн Прибалтики перед зовнішніми шоками (1) 
 

Країни 

Приватний сектор Державний сектор Реальний 
валютний курс 

Запаси Потоки Запаси Потоки Відхиле
ння ва-

лютного 
курсу(2) 

Резер
ви (3) (i)(4

) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Сербія 35 26 114 -5 16 51 66 19 374 Помірне 215% 
Хорватія 55 46 109 1 30 36 60 20 332 Помірне 97% 
Угорщина 24 21 102 3 26 33 79 20 279 Низьке 152% 
Словенія 3 32 137 6 31 23 73 16 296 Низьке  
Латвія 0 29 145 -2 61 28 32 8 124 Низьке  
Болгарія 41 32 96 0 33 12 18 4 122 Низьке 133% 
Білорусь 20 21 150 -10 21 23 37 17 777 Завищен

е 14% 

Македонія 24 23 91 -4 18 30 36 14 n/a Помірне 103% 
Туреччина 18 17 110 -6 23 11 36 10 212 Помірне 116% 
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Продовження табл.2.1. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Боснія та 
Герцеговин
а 

37 19 125 -8 14 30 43 5 n/a Помірн
е 120% 

Естонія 1 38 150 -1 47 0 11 2 65 Низьке  
Румунія 21 19 108 -2 23 23 39 9 189 Низьке 147% 
Словаччина 0 13 90 3 31 7 55 10 85 Низьке  
Литва 31 9 123 0 25 28 39 7 124 Низьке  
Польща 14 13 114 -2 18 17 57 10 84 Низьке 139% 
Албанія 23 10 53 -10 3 19 70 28 n/a Низьке 164% 
Чехія 27 20 82 -1 20 19 48 10 59 Низьке  

ЛІМІТ не 
біл
ьше 
29 

не 
біль
ше  
30 

не 
біл
ьше 
110 

не 
нижч

е  
-6 

не 
біль
ше  
18 

не 
біль
ше  
29 

не 
біль
ше  
60 

не 
біль
ше  
18 

не 
біль
ше  
200 

Завище
не >75% 

 
ПОЯСНЕННЯ  

(i) Відношення боргу приватного сектора до валового випуску нефінансового 
приватного сектору що схильний до валютних ризиків (% від ВВП); 

(ii) Доля приватного боргу що фінансується з високо ризикових грошових 
потоків (наприклад, зовнішні запозичення за виключенням внутрішньо 
корпоративні кредити та кредити дочірніх  і підпорядкованих компаній (% 
від ВВП); 

(iii) Відношення пасивів до активів у банківському секторі (станом на грудень 
2013 р); 

(iv) Рахунок поточних операцій (% від ВВП); 
(v) Відношення зовнішнього боргу до ВВП (% від ВВП); 

(vi) Державний борг схильний до валютного ризику (% від ВВП); 
(vii) Відношення державного боргу до ВВП (% від ВВП); 

(viii) Фінансування дефіциту бюджету (відношення до ВВП) (% від ВВП); 
(ix) Середній рівень суверенної премії за ризик (премія по кредитному 

дефолтному свопу) (за період Травень 22, 2013 р. – Березень 31, 2014 р.); 
ПРИМІТКИ 

(1) Виділені поля означають, що відповідний показник виходить за межі 
«ліміту».   

(2) В разі переоцінки валютного курсу більш як на 10% - відхилення 
«завищене»; при переоцінці в інтервалі 5-10% - відхилення «помірне»; при 
переоцінці менш як на 5% - відхилення «низьке»; 

(3) В даному разі, «ліміт» означає поточний стан міжнародних резервів, що 
мають становити не менш як 75% від значення Індексу достатності резервів 
МВФ; 

(4) Болгарія, Боснія та Герцеговина та Литва не виділені, так як в даних країнах 
діє режим «currency-board», тобто режим прив’язки всієї грошової маси 
країни до наявної в країні кількості валютних резервів (номінованих у 
доларах); 

Джерело: складено автором з використанням матеріалів [127] 
 

Згідно останнього регіонального дослідження МВФ [127], серед 

найпоширеніших джерел уразливості економік регіону ЦСПЄП визначаємо: 
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1) приватний сектор економіки є більш вразливим, аніж державний через 

значний борговий тягар, що спричинює коливання валютного курсу або 

активізує ризики недотримання графіку фінансування зобов’язань, чи через 

непомірний дефіцит поточного рахунку та зовнішній борг, строк виплати 

якого настав. Виняток становлять Сербія, Угорщина та Хорватія, де однаково 

уразливими є і приватний і державний сектори, що підвищує вірогідність 

руйнівних наслідків при поширенні зовнішніх шоків;   

2) зміни стану запасів (активів) є більш поширеним джерелом розповсюдження 

економічних шоків, аніж зміни стану грошових потоків. Принаймні чверть 

досліджених країн були уражені шоками при зміні показників валових активів, 

особливо у приватному секторі з огляду на високий показник відношення 

кредитів до депозитів (довгострокова ліквідність) та приватного боргу, що 

призводить до зростання ризику несплати або тиску з боку валютного курсу;  

3)  зовнішні дисбаланси. При тому, що у більшості з досліджуваних країн умови 

зведеного Індексу достатності резервів виконуються (показник Індексу 

знаходиться в межах 100-150%), а золотовалютні резерви в достатній мірі 

покривають потенційні втрати, ризик неочікуваного шоку з боку регулювання 

валютного курсу є обмеженим. Виключенням є лише Білорусь, так як дана 

економіка ілюструє дуже низькі показники валових резервів та має наднизький 

показник Індексу достатності резервів (лише 14% у 2014 р.). 

Отже, до групи найбільш уразливих до зовнішніх шоків економік, а відтак 

і до групи тих економік, де світовий тренд превалює при наявності активних 

каналів поширення (зокрема, фінансових шоків), належать: Білорусь, Сербія, 

Угорщина та Хорватія. Для Туреччини актуальним залишається зростаючий 

дефіцит поточного рахунку, що фінансується переважно за рахунок 

короткострокових портфельних активів, а значущий нестаток коштів для 

погашення зовнішніх заборгованостей створює додаткові ризики. Для Естонії та 

Словенії, уразливість є результатом високої частки приватного боргу, 

накопиченого за рахунок прямих іноземних позик та високого показника 

відношення кредитів до депозитів (див. Додаток Е).  
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 В процесі дослідження, нам вдалося віднайти ряд факторів, що можуть 

призупиняти дію каналів поширення економічних шоків, а відтак і знижувати 

рівень чутливості країн ЦСПЄП до змін у світовому тренді (в т.ч., фінансовому 

середовищі).  

Серед таких факторів:  

1) міра участі іноземних інвесторів у локальному ринку облігацій. Обмеження 

глобального ринку  будуть чинити тиск по відношенню до вартості позикових 

коштів і можуть активізувати реверсування грошових потоків з ринків країн 

ЦСПЄП, що означатиме нижчу вразливість країн із кращими 

фундаментальними показниками та ефективною економічною політикою. З 

іншої сторони, якщо якийсь із ринків країн ЦСПЄП демонструватиме 

наднизький рівень фундаментальних макроекономічних показників, тиск з 

боку глобального ринку буде мінімальним, а проблема реверсивності 

грошових потоків буде нівельована високими дефіцитами. Відтак, стійкість до 

зовнішніх шоків виникає «на полюсах» макроекономічного розвитку: при 

завищених і занижених відносно середньоринкових показників (прикладом 

може слугувати економіка України починаючи із середини 2014 р.) значеннях; 

2) зміна ролі іноземних інституційних інвесторів на локальному ринку. Оскільки 

такі грошові потоки, як правило, більш гнучкі та диференційовані між 

країнами, аніж потоки що сформовані приватними інвесторами, інституційні 

інвестори схильні сильніше та цілеспрямованіше реагувати на зовнішні шоки;   

3) ступінь залежності від невеликої кількості ключових кредиторів. На 

невеликих ринках спостерігається підвищена концентрація інвесторів, в 

результаті чого потоки портфельних капіталовкладень більш чутливі до 

прийнятих рішень стосовно розподілення коштів між різними видами активів 

з боку ключових гравців. 

Більш виважена економічна політика та таргетування показників валових 

резервів можуть пом’якшити вплив зовнішніх шоків, а також відкрити додаткові 

можливості для потенціалу економічного росту. Зокрема: 
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− країни з гнучкою монетарною політикою та політикою обмінного курсу мають 

продовжувати користуватися даними принципами в якості захисту ринку від 

надмірної волатильності, в тому числі, забезпечуючи гарантіями зовнішні 

кредитні лінії та таргетуючи показники достатності рівня ліквідності в 

системі; 

− диверсифікація джерел фінансування та поглиблення бази локальних 

інвесторів допоможе зменшити ступінь уразливості економіки до унікальних 

шоків та їх розповсюдження кредитним каналом; 

− розширення впливу фіскальної політики та перегляд наслідків впливу світової 

кризи (2007-2009 рр.) також може підтримати розвиток країн ЦСПЄП і 

особливо тих, що мають слабші макроекономічні показники: високе 

безробіття та проблемні кредити, що обмежують можливості до нового 

кредитування;  

− імплементація структурних реформ, що відновить потенціал росту та приверне 

увагу довгострокових зовнішніх інвесторів.  

Для країн регіону ЦСПЄП ефективна економічна політика може 

формуватися в рамках обмеженості простору для фіскального, валютного і 

безпосередньо монетарного маневрів (див. Додаток Ж).  

Таким чином,  в результаті аналізу макроекономічних показників країн 

Центральної, Східної, Південної Європи та Прибалтики, ми дійшли висновку, що 

більшість каналів поширення економічних шоків даних країн є активними. 

Однак, в межах діючої структури економіки, переважно нестійкого 

макроекономічного тренду та використовуваної економічної політики, динаміка 

світових показників домінує над динамікою національних змінних на 

фінансовому ринку і навпаки,  динаміка національних економічних індикаторів 

превалює у реальному секторі економіки.  

Наступним етапом апробації сформульованої нами базової гіпотези має 

бути дослідження країн зі схожою структурою економіки, а саме експорто- та 

ресурсоорієнтованою.  
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Відтак, третя група країн – країни що розвиваються на прикладі Латинської 

Америки: Аргентина, Болівія, Бразилія, Чилі, Мексика та Перу. Вчені 

Хоффмайстер (Hoffmaister) та Ролдос (Roldos)[175, c.4-44] виявили, що 

внутрішні специфічні шоки агрегованої пропозиції є найважливішим ресурсом 

для формування хвилеподібних коливань показника валового випуску у 

латиноамериканських країнах. Айолфі (Aiolfi)[97, c.2-61], в свою чергу, довів 

наявність значущого спільного компоненту в бізнес-циклах 

латиноамериканських країн та формування власного регіонального циклу, 

використовуючи методику динамічних рядів. З іншого боку, Агенор (Agenor) 

[96, c.251-285] зробив висновок, що бізнес-цикл шести країн що розвиваються 

корелюють з динамікою валового випуску та рівня реальної відсоткової ставки 

розвинених економік, хоч він і не підрахував ступінь значимості зовнішніх шоків 

відносно внутрішніх.  

Коуз (Kose) [188, c.3-42] також проводить оцінку світового, регіонального 

та національного компонентів валового випуску, споживання та інвестування за 

даними шістдесяти країн світу з сімох різних регіонів. Проте, що стосується 

латиноамериканських країн, було виявлено, що національний тренд пояснює 

більшу частку коливань валового випуску даного регіону за винятком, згідно 

даного дослідження, Болівії.  

Не дивлячись на той факт, що коливання внутрішнього ринку переважно 

сформовані грошово-кредитною політикою США, а не трансатлантичними 

зовнішніми шоками, якщо оцінювати зовнішні шоки та ступінь їх впливу на 

національний тренд загалом, вони пояснюють меншу частку 

латиноамериканських економічних флуктуацій, аніж внутрішні шоки (валовий 

випуск, реальний курс валют, рівень інфляції).  

Канова [126, c.229-251] стверджує, що американська грошово-кредитна 

політика та відповідні шоки, передані через канал відсоткової ставки, є 

релевантним джерелом флуктуацій валового випуску та рівня інфляції у країн 

Латинської Америки.  
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Згідно висновків Боскі (Boschi) та Джирарді (Girardi) [121, c.3-30],  

внутрішні шоки пояснюють більшу частку національного тренду (за показником 

валового випуску) протягом всіх досліджуваних періодів (горизонт від 0-40 

періодів) (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Узагальнена декомпозиція значимості впливу внутрішніх шоків, 
регіональних шоків та зовнішніх шоків (факторів) на динаміку базових 

макроекономічних змінних групи латиноамериканських країн 

Гори-
зонт 

Внутрішні фактори 

Регіона
льні 

фактор
и 

Розвинені країни 

Всі 
внутрі

шні 
факто

ри 

Всі 
зовні
шні 

факт
ори 

Реаль
ний 
ВВП 

на 
душу 

населе
ння 

Корот
костро
кова 

реаль-
на 

відсот
кова 

ставка 

Реаль
ний 

обмін
ний 
курс 

Чисті 
інозе
мні 

акти
ви 

СШ
А ЄС Япо-

нія 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Аргентина 

0 62.76 2.10 0.01 0.60 20.48 6.38 3.90 3.76 65.47 34.53 
4 60.97 5.13 0.03 0.43 20.93 5.53 3.14 3.84 66.56 33.44 
8 61.29 5.32 0.03 0.39 20.93 5.30 3.03 3.70 67.04 32.96 
12 61.55 5.40 0.03 0.37 20.94 5.13 2.99 3.60 67.34 32.66 
20 61.83 5.46 0.03 0.33 20.97 4.92 2.96 3.49 67.66 32.34 
40 61.98 5.52 0.03 0.29 21.06 4.75 2.93 3.42 67.83 32.17 

Болівія 
0 69.16 6.44 0.68 0.33 19.73 0.80 0.98 1.89 76.61 23.39 
4 53.71 22.71 1.81 0.06 15.48 1.69 2.19 2.35 78.30 21.70 
8 41.11 30.35 5.76 0.02 15.56 1.83 3.21 2.17 77.23 22.77 
12 33.42 32.58 10.33 0.01 16.18 1.74 3.85 1.90 76.34 23.66 
20 24.34 29.79 20.55 0.09 17.51 1.80 4.30 1.61 74.77 25.23 
40 12.00 14.31 42.63 1.22 19.79 4.32 2.92 2.83 70.15 29.86 

Бразилія 
0 75.54 0.26 0.65 5.24 9.05 3.55 0.74 4.96 81.69 18.31 
4 76.18 0.25 1.35 4.46 9.58 3.54 0.67 3.98 82.23 17.77 
8 75.99 0.15 2.18 3.78 10.19 3.56 0.77 3.38 82.10 17.90 
12 75.48 0.12 2.97 3.26 10.71 3.59 0.91 2.96 81.83 18.17 
20 74.28 0.15 4.28 2.56 11.49 3.66 1.16 2.42 81.27 18.73 
40 72.19 0.28 6.13 1.75 12.52 3.74 1.57 1.81 80.35 19.65 

Мексика 
0 69.31 0.06 1.00 1.09 15.83 8.50 2.14 2.07 71.46 28.54 
4 54.31 6.79 6.26 3.41 14.00 9.70 3.40 2.12 70.77 29.23 
8 40.27 15.99 11.48 5.57 12.35 8.04 3.79 2.51 73.31 26.69 
12 30.34 23.18 15.01 6.95 11.38 6.48 3.85 2.91 75.48 24.52 
20 19.47 31.74 18.63 8.28 10.22 4.58 3.66 3.42 78.13 21.87 
40 11.00 39.49 21.21 9.17 9.36 2.98 3.13 3.67 80.87 19.13 
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Продовження табл.2.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Перу 
0 58.42 4.21 0.03 18.06 13.29 2.40 1.67 1.91 80.72 19.28 
4 55.27 1.87 0.36 20.83 14.45 4.30 1.01 1.91 78.33 21.28 
8 45.75 3.84 1.39 20.33 20.21 5.45 1.14 1.88 71.31 28.69 
12 35.71 7.66 2.54 18.33 26.73 5.54 1.60 1.89 64.24 35.76 
20 22.36 14.12 4.25 14.69 35.52 4.61 2.57 1.88 55.41 44.59 
40 10.92 20.55 6.26 11.29 41.88 3.84 3.55 1.71 49.01 50.99 

Чилі 
0 56.83 4.51 0.34 0.20 24.54 8.53 1.70 3.36 61.87 38.13 
4 55.98 5.36 1.34 0.32 24.07 8.02 1.07 3.83 63.00 37.00 
8 49.69 3.52 7.78 2.34 24.94 7.01 0.93 3.79 63.33 36.67 
12 39.10 2.43 17.25 5.78 24.79 5.90 1.37 3.38 64.56 35.44 
20 20.17 3.50 32.08 11.71 22.74 4.52 2.91 2.36 67.47 32.53 
40 4.80 7.47 41.46 16.12 19.78 4.17 4.93 4.93 69.85 30.15 

Джерело: складено автором з використанням матеріалів [121] 
 

Регіональні шоки, що самі по собі менш значимі, аніж внутрішні, 

пояснюють, тим не менш, більше коливань валового випуску, аніж зовнішні 

шоки розвинених економік. Така закономірність спостерігається в Аргентині, 

Болівії, Бразилії, Чилі та Перу. Згідно заданого горизонту дослідження, 

регіональні шоки пояснюють близько 20% коливань національного тренду у 

Аргентині, Болівії та Чилі і лише 10% у Бразилії та Мексиці. Натомість, у Перу 

даний шок варіює у більш широкому діапазоні від 13 до 42%. В цілому, такі 

результати вказують на помірну здатність регіональних шоків пояснювати 

економічні флуктуації досліджених латиноамериканських країн. Зокрема, 

Айолфі пояснює таку закономірність глобальними шоками, що виникають на 

основі обмеженості торгових та фінансових взаємовідносин між 

латиноамериканськими країнами [97, c.2-62]. 

Таким чином, за результатами економетричного моделювання, для 

досліджених країн ступінь впливовості внутрішніх шоків значно перевищує 

вплив зовнішніх шоків при формуванні коливань валового випуску. Це 

твердження вірне для всього досліджуваного горизонту (Табл. 2.2), де значимість 

впливу внутрішніх факторів коливається в діапазоні від 49% для Перу до 82% 

для Бразилії. При цьому, зовнішні шоки розвинених країн пояснюють значно 

меншу частку флуктуацій валового випуску, залишаючись в діапазоні від 17% 
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для Бразилії до 50% у Перу при максимальному горизонті. Якщо ж простежити 

декомпозицію зовнішніх факторів, то очевидно, економіка США справляє 

найбільш значимий вплив при формуванні коливань латиноамериканського 

регіону, що особливо актуально для Мексики, Чилі та Аргентини (країни з 

підвищеною торгівельною та інвестиційною взаємодією із США). Вплив 

економік ЄС – слабкий, але зміцнюється. Вплив японської економіки дещо 

помітніший, особливо у випадку економіки Бразилії. Відтак, більшість каналів 

поширення економічних шоків знаходяться в пасивному стані по відношенню до 

зовнішніх економічних шоків, що важливо з точки зору схожості діючої 

структури економіки України і економік що розвиваються та застосовуваних 

інструментів економічної політики.  

Остання група країн, що нами розглядається в рамках апробації базової 

гіпотези – це країни (ТОП-10) з найвищою від’ємною амплітудою економічних 

коливань по базовим макроекономічним змінним за результатами 2014 року (за 

даними Індексу Економічної Стійкості [236, c.4-17]), (табл. 2.3). 

Макроекономічні характеристики Туреччини і Бразилії, що фінішували в 

рейтингу економічної стійкості, були розглянуті раніше і відповідають певним 

особливостям розвитку української економіки на даному етапі. Розглядом 

Індексу Економічної Стійкості ми завершуємо оцінку останньої характеристики 

ступеня відкритості і закритості каналів поширення економічних шоків –  міру 

уразливості економічної системи.  

Згідно методики розрахунку Індексу Економічної Стійкості (Resilience 

Index січень 2015р.), зведений результат є співвідношенням кількох факторів: 

економічного, ризик-менеджменту та промислово-збутового алгоритму, кожний 

з яких також розподіляється на окремі рушійні сили (наприклад, ВВП на душу 

населення, політичні ризики, місткість енергетичного ринку (шок пропозиції – 

споживання енергоресурсів поділене на річний ВВП) тощо). В межах нашого 

дослідження, ми проаналізували розподіл країн саме за економічним фактором 

та оцінили його сальдований підсумок станом на січень 2015 року. Даний фактор 
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репрезентує макроекономічний та політичний вплив на стійкість економічної 

системи (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 
ТОП-10 країн з найвищою від’ємною амплітудою економічних 

коливань по базовим макроекономічним змінним за результатами 2014 
року (за даними Індексу Економічної Стійкості (Resilience Index січень 

2015р.) 
 

Назва 
країни 

(ТОП-10) 

Номер позиції в групі факторів 
Економіка Зведений індекс 

2015 2014 Зміна 2015 2014 Зміна 
Україна 116 80 ↓36 107 76 ↓31 

Венесуела 127 103 ↓24 130 129 ↓1 
Індонезія 104 85 ↓19 106 106 ↔0 
Кувейт  55 38 ↓17 50 52 ↑2 
ОАЕ 27 14 ↓13 29 27 ↓2 

Японія 23 11 ↓12 34 32 ↓2 
Бразилія 62 51 ↓11 59 49 ↓10 

Туреччина 86 79 ↓7 85 58 ↓27 
Кіпр 60 54 ↓6 42 39 ↓3 

Бангладеш  105 99 ↓6 115 107 ↓8 
Джерело: складено автором з використанням матеріалів [236] 

 

Україна займає, нажаль, найвищу позицію по значенню від’ємного сальдо 

економічного фактору (-36 позицій), а також найвищу позицію з від’ємного 

композитного сальдо по Індексу (-31 позиція). Базовою причиною такого падіння 

є наслідки південно-східної кризи на території України, в результаті чого 

помітно змінилися економічні відносини, в тому числі з врахуванням втрачених 

об’єктів інфраструктури. Крім того, прогноз розвитку макроекономічних 

показників до кінця 2015 року залишається негативним [43]. Схожі за ступенем 

ураження для економічної системи результати демонструє Венесуела (-24 

позиції) та Індонезія (-19 позицій).  

З точки зору видів застосовуваних інструментів економічної політики 

маємо узагальнену позицію, представлену у таблиці 2.4. 

Представимо висновки з апробації сформульованої нами базової гіпотези 

у вигляді логічної схеми (рис. 2.17). 
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Таблиця 2.4 
Антикризові заходи національних урядів та центральних банків країн-

представників розглянутих груп (I – IV) 

  

Підви
щенн

я 
відсот
кових 
ставо

к 

Валю
тні 

інтерв
енції 

Ін'єкції 
ліквіднос

ті 
(кількісн

е 
пом'якше

ння) 

Підтрим
ка 

ринку 
іпотечно

го 
кредиту
вання  

Рестр
уктур
изація 
прива
тних 

боргів 

Фіска
льне 
регул
юван

ня 

Прям
е 

соціал
ьне 

датув
ання 
насел
ення 

Галу
зеве 
субс
идув
ання  

Пільго
ве 

кредит
ування 
МСБ 

Бразилія + + 

+ (в т.ч. 
викуп 

комерційн
их цінних 
паперів) 

+   +   +   

Чилі             +   + 
Польща   +               
Туреччи
на   + +             

Україна + +               
Джерело: складено автором з використанням матеріалів  [228] 

 

Таким чином, нам вдалося виявити групу негативних характеристик в 

динаміці розглянутих економічних систем, а саме – завищені показники 

уразливості економік, де в межах глобальної моделі розвитку (при умові 

схожості історичних засад розвитку, і/або структури економіки, і/або динаміки 

базових макропоказників у післякризовий період, і/або аналогічних інструментів 

економічної політики), знаходяться в пасивному стані ті чи інші канали 

поширення економічних шоків.  

Таким чином, нам вдалося виявити групу негативних характеристик в 

динаміці розглянутих економічних систем, а саме – завищені показники 

уразливості економік, де в межах глобальної моделі розвитку (при умові 

схожості історичних засад розвитку, і/або структури економіки, і/або динаміки 

базових макропоказників у післякризовий період, і/або аналогічних інструментів 

економічної політики), знаходяться в пасивному стані ті чи інші канали 

поширення економічних шоків.  
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Рис. 2.17. Узагальнена схема превалювання активних чи пасивних каналів 
поширення економічних шоків серед помірно індустріалізованих та інверсивних 
економік з врахуванням різних умов попереднього розвитку 
Джерело: складено автором самостійно  
 

 

Відтак, дана характеристика може вважатися одним з ключових факторів 

стримування розвитку і української економіки, чия уразливість досягає 

Умови розвитку економічної 
системи: 

Історичні умови розвитку 

 Структура економіки  

 Низхідна динаміка розвитку 

 Застосовувана економічна 
політика 

Групи країн для порівняльного 
аналізу: 

Країни Центральної та Східної Європи, країни 
Прибалтики 

Країни Центральної та Східної та Південної  Європи, 
країни Прибалтики 

Країни що розвиваються (на прикладі Латинської 
Америки) 

Група країн (Топ-10) з найвищою від’ємною амплітудою 
економічних коливань по базовим макроекономічним 
змінним за результатами 2014 року (за даними Індексу 
Економічної Стійкості (Resilience Index 2015 р.) 

А 

А 

Більшість каналів поширення 
економічних шоків – активні 

Більшість каналів поширення 
економічних шоків – пасивні 

 

 Світовий тренд домінує над 
національним на фінансовому 

ринку і навпаки, - національний 
тренд превалює у реальному 
секторі економіки; в межах 

євроінтеграційних процесів – це 
преференційний тип 

економічного розвитку (з 
врахуванням зовнішнього 

кредитування, ринок і ринкові 
агенти мають сприймати 

зовнішні імпульси) 

Б1 

Б2 

Б1 Б2 

 Національний 
тренд домінує 
над світовим; в 

межах 
євроінтеграційни

х процесів 
України, 

необхідно 
реформувати 

структуру 
економіки 

  Національний тренд 
домінує над світовим; в 

межах 
євроінтеграційних 
процесів необхідно 
зменшити політичні 
ризики та відновити 

втрачену або фізично і 
морально застарілу 

інфраструктуру 
(державних та 

приватних коштів) 
 

Значення історичних умов розвитку – мінімальне; 
Значення типу структури економіки – максимальне; 

Значення поточної динаміки при умові застосування певного набору 
інструментів економічної політики – максимальне; 
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максимальних значень в межах негативного економічного поля 2014-2015 рр. 

Преференційним типом економічного розвитку для України залишається 

активізація каналів поширення економічних шоків в реальному секторі 

економіки та підвищення ефективності роботи трансмісійних каналів 

фінансових шоків, а стійкі макроекономічні дисбаланси потребують 

застосовування комплексу  інструментів економічної політики.  

 

ВИСНОВКИ до розділу 2 

Досліджуючи економічні флуктуації як множинність шокових станів 

ринку, ми дійшли висновку, що явище трансмісії економічних шоків відіграє 

центральну роль у процесі видозміни соціально-економічного середовища 

кожної окремо взятої економічної системи (наприклад, країни).  

Зокрема, використовуючи апарат, так званих, логічних ланцюжків та 

виокремлюючи низку специфічних каналів трансмісії економічних шоків, нами 

була виявлена тенденція до гіпертрофування зв’язків між скороченням 

процентної ставки, зростанням обсягів кредитів, зростанням цін активів, 

девальвацією валютного курсу та зростанням обсягів інвестицій і випуску. 

Натомість, пошук причин надмірної волатильності концентрується довкола 

мікроекономічних аспектів питання стратегічної поведінки економічних агентів 

в мінливому ринковому середовищі.  

Диференціація умов переходу від стану рівноваги до стану нерівноваги на 

різних фазах економічних флуктуацій є відображенням зв’язків реального, 

фінансового та грошового сектору економіки з врахуванням значень ринкових 

поведінкових змінних. Подібні відмінності вивчалися на прикладах країн з 

розвиненою економікою, економікою інверсійного типу розвитку та країн з 

економікою що розвивається. Припустивши, що коливання економічної 

активності в країнах з різними інститутами, структурою економіки чи 

економічною політикою ініційовані спільною причиною, варто визнати 

домінуючу роль ринку в розумінні спільної динаміки економічної діяльності. 

Результати показують, що загальний тренд (або динаміка світових 
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макропоказників) відповідає приблизно за 30% всіх флуктуацій в обсягах 

агрегованого товарообігу, промисловому виробництві, випуску та рівні 

зайнятості в семи ключових розвинених країнах світу.  

Важливим є висновок, згідно з яким як світові, так і специфічні національні 

флуктуації помітно більш синхронізовані на стадії контракції ділової активності, 

аніж на стадії експансії. Фази експансії схильні мати значну частку 

ідіосинкратичних (унікальних, ексклюзивних) компонентів як серед змінних, так 

і по країнам, тоді як спади в економічній активності мають подібну тривалість та 

динаміку як в межах однієї країни, так і серед кількох країн. Причому, для 

регіональних показників ступінь подальшої невизначеності є помітно меншим на 

спадних стадіях, аніж на підйомах.  

Саме канали трансмісії економічних шоків є базовим механізмом 

деформації і, подекуди, реконфігурації хвилеподібних флуктуацій.  

Сила і значимість подібного впливу обумовлена комплексом досліджених 

нами умов, а саме:  

- перманентністю або тимчасовістю шоків; 

- очікуваністю чи неочікуваністю настання шоків; 

- попередніми умовами розвитку економіки та здатністю абсорбувати шоки 

(гнучкістю структури економічної системи); 

- особливостями фази експансії та фази рецесії, а також поведінкою 

економічних агентів на даних фазах; 

- ступенем регіональної невизначеності (вища при експансії та нижча при 

контракції); 

- сталістю чи мінливістю очікувань та вподобань економічних суб’єктів; 

- ступенем синхронізації локальних (національних) економічних коливань та 

загального світового тренду; 

- активністю інформаційно-інноваційного середовища; 

- інституційною структурою економіки та поширеністю контрактних відносин 

тощо. 
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Таким чином, траєкторія руху економічної активності (коливань) найбільш 

виразно модифікується на стадії експансії та піку під впливом перманентних 

очікуваних шоків в негнучкому соціально-економічному середовищі з 

мінливими схильностями і вподобаннями економічних суб’єктів та 

невизначеною інституційною структурою, тоді як фаза економічної рецесії 

виявляє чимало спільних характеристик для економік різної структури та рівня 

розвиненості. Більше того, вивчаючи макроекономічні помилки останніх 

десятиліть, з’являються приклади локалізації власної адаптаційної політики, що 

відповідала б внутрішнім інтересам країни і давала можливість, при цьому, 

ефективніше вбудовуватись в простір глобалізованих економічних відносин.  

Нарешті, значимість механізму трансмісії економічного шоку нам вдалося 

оцінити на прикладі кількох груп країн, відібраних за різними критеріями, а саме: 

історичними умовами розвитку, структурою економіки, динамікою розвитку і 

застосовуваною економічною політикою. Відтак, до цільових груп потрапили 

країни Центральної, Східної та Південної Європи, країни Прибалтики, країни що 

розвиваються (на прикладі Латинської Америки) та особлива група країн (ТОП-

10) з найвищою від’ємною амплітудою економічних коливань по базовим 

макроекономічним змінним за результатами 2014 року (за даними Індексу 

Економічної Стійкості (Resilience Index 2015р.). 

Нами була сформульована базова гіпотеза, зміст якої полягає у виявленні 

сталої  прямопропорційної залежності між ступенем превалювання 

національного тренду (динаміки національних змінних) над світовим, що 

виражається переходом більшості каналів поширення зовнішніх економічних 

шоків в пасивний стан, та рівнем уразливості такої соціально-економічної 

системи.  

Так, ми довели, що існує наступна залежність: чим «пасивніша» 

економічна система, тим сукупність накопичених ендогенних та екзогенних 

шоків і їх наслідків призводить до більш стійких макроекономічних дисбалансів, 

що вже не можуть бути не тільки поглинуті автоматичними регуляторами, але й 

не піддаються регулюванню поточними інструментами антициклічної 
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економічної політики. Отже, виявилось, що при завищеній пасивності каналів 

поширення економічних шоків система дедалі слабшає на базі абсолютного 

домінування ендогенного тренду, а застосовувані інструменти економічного 

регулювання нездатні позитивно впливати на зміни валового випуску (перехід 

до висхідної фази економічної хвилі) в рамках глобального ринкового простору. 

Іншими словами, нездатність екзогенних світових економічних шоків (причому 

як позитивних, так і негативних) проникати (через трансмісію економічних 

шоків) в певну систему позбавляє її здатності ефективно таргетувати 

фундаментальні макроекономічні показники в межах незворотних інтеграційних 

процесів. Саме такі інтеграційні процеси покликані згладжувати коливання 

ендогенних флуктуацій за рахунок компенсації агрегованих втрат при виході на 

глобальний ринок.  
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РОЗДІЛ 3. Антициклічна політика держави в умовах поглиблення 

дисбалансів динамічних економічних систем  

 

3.1 Особливості сучасної економічної політики в розвинених країнах  

при поширенні монетарних шоків 

 

Дестабілізуючий вплив циклів та криз на економіку обумовлює 

необхідність державної антициклічної політики – адаптаційної та акомодаційної, 

направленої на згладжування економічних коливань і мінімізацію наслідків 

економічних криз. Основними інструментами державного регулювання є заходи 

податково-бюджетної (фіскальної чи фінансової) і грошово-кредитної 

(монетарної) політики, що направлені проти усталеної форми ринкової динаміки 

– економічних коливань [23]. Існування подібного втручання в економічну 

систему виправдане бажанням суспільства мінімізувати соціальні шоки, 

викликані економічними ускладненнями протягом небажаних фаз циклу, що, в 

свою чергу, маючи глибоку соціально-економічну природу, провокуються всіма 

видами економічних шоків. Іншими словами, в період кризи, коли ділова 

активність падає і скорочується виробництво, держава активізує господарську 

діяльність, здійснюючи стимулюючу економічну політику. І навпаки, в період 

економічного підйому, маючи на меті подовжити дану фазу, держава проводить 

політику стримування ділової активності. 

При умові, що держава коректно спрогнозує настання чергової фази спаду 

(мова йде про прогнозну функцію як критерій істинності моделі за М.Фрідменом 

[5, с.298-304]) і прийме відповідні заходи, економіка не зазнає різкого і болючого 

скорочення ділової активності, а контракція у виробництві буде лише відносною 

– зменшення темпів росту, а не абсолютне скорочення обсягів останнього. Так, 

при ефективній антициклічній політиці економічний цикл прийме форму 

безперервних спадів і підйомів, оминаючи тривалі періоди депресії, що 

перетворяться на так звані поворотні точки [92, с.278-325].  
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Отже, контроль за економічною активністю в залежності від фази 

економічного циклу супроводжується відповідною антициклічною економічною 

політикою. Однак, проста деконструкція даного поняття до рівня стимулюючої 

та стримуючої економічної політики не є виправданою з теоретичної точки зору. 

Так, проблема ринкових шоків і відповідної модифікації динаміки економічних 

систем, тобто динаміки виробництва і зайнятості, вимагає розгляду типів 

антициклічної політики. 

Умовно, антициклічну економічну політику можна розподілити на 

наступні зони впливу:  

 
Рис 3.1. Схема розподілу антициклічної політики на окремі зони впливу 

Джерело: складено автором  
 

Перш ніж перейти до безпосереднього розгляду окремих типів економічної 

політики, проаналізуємо поняття адаптивності економіки та її складові. 

Адаптивність24 економічних систем є предметом обговорення, але 

найчастіше її представляють за допомогою інших опосередкованих 

характеристик: гнучкість, диверсифікованість, конкурентоспроможність, 

урівноваженість, збалансованість [35, c.315-320]. 

У термінах інституціональної економіки, зокрема, у роботах Д.Норта, 

вивчається адаптивна ефективність інститутів, під якою розуміється 

"сприйнятливість фірм і суспільства в цілому до нового, отримання нових знань, 

24 Найбільш глибоко адаптивність була досліджена біологами на прикладі живих організмів, 
де вона визнається як прояв властивості рефлективності, тобто здатності різних живих 
об'єктів реагувати при взаємодії один з одним і з навколишнім середовищем.  

адаптаційна  
акомодаційна 

 
антикризова 
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розкриття творчих та підприємницьких здібностей, заохочення інвестицій, а 

також вирішення проблем, що виникають" [22, с.212].  

В результаті практичних і теоретичних досліджень було сформовано 

узагальнений комплекс принципів для розбудови повноцінної адаптивної 

системи (табл.3.1): 

Аналогічні принципи використовуються й при побудові та впровадженні 

економічної стратегії держави [25, с.19-20]. 

Досі проблема адаптивності зосереджена на мікрорівні, причому більшість 

досліджень відноситься до проблем абсорбції ринкових ризиків. Тобто цілісного 

дослідження адаптивності, з огляду на властивості економічних систем 

відновлювати свою стабільність після шокових впливів різної сили і на різних 

рівнях, поки що не існує.  

У практиці прогнозування макропоказників використовуються різні 

сценарні умови, у яких певні ризики та загрози формалізуються у вхідних 

параметрах для використання їх в імітаційних моделях. Це дозволяє моделювати 

різні варіанти можливого перебігу подій або закладати можливу їх вірогідність.  

Характеристика адаптивності визначається як пристосовуваність до 

змінюваних зовнішніх і внутрішніх умов та їх засвоюваність в новій якості. 

Відтак, адаптація складається з двох процесів – акомодації (активного 

пристосування) і асиміляції (злиття, уподібнення, включення і засвоєння нових 

характеристик до минулих алгоритмів).25 Тоді, адаптивність системи – здатність 

системи змінювати і зберігати в новій  якості  алгоритм функціонування або 

навіть свою структуру з метою збереження чи досягнення оптимального стану 

при зміні зовнішніх і внутрішніх умов. Даний термін було запозичено з 

природничих наук, тоді як на сьогоднішній день його використовують у різних 

дисциплінах [98; 99, с.52].  

 

25 Вперше дані категорії були запозичені з біології (здатність нівелювати неочікувані 
порушення спокою оточення – М.Конрад, 1983р.) та імплементовані до широкого спектру 
соціальних наук. 
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Таблиця 3.1 

Принципи побудови адаптивних систем 
Етап циклу 
економічної 

політики 
Принципи побудови адаптивних систем та їх розробники 

Закладання 
основ 
економічної 
політики: 
розуміння 
проблеми та 
постановка 
цілей 

• Вивчення ретроспективи відносно базових завдань (Glouberman, 2003) 
• Розуміння локальних умов розвитку, їх потенційної стабільності, а також 
джерел майбутнього регулювання (Glouberman, 2003) 
• Розуміння особливостей зваємозв’язку між природним середовищем та 
соціальним (Glouberman, 2003, Holling,1978) 
• Суспільне стримування і відкрите обговорення є важливим етапом 
вивчення соціального середовища та адаптації економічної політики 
(Steinemann та Norton, 2003) 
• Побудова довіри, співпраця, консенсус, цінності та здатність до дії 
(Forester, 1999) 
• Втручання академічних кіл для співпраці з розробниками економічної 
політики та тим, хто її впроваджує (Haas, 1992) 

Безпосередня 
розробка 
економічної 
політики і її 
впровадження 

• Створення можливостей для самоорганізації та побудова мережі 
зворотного зв’язку (Axelrod та Cohen, 2000; Berkes, 2003) 
• Впевненість в збереженні соціального капіталу26 неушкодженим 
(Ruitenbeek та Cartier, 2001) 
• Стимулювання ефективного сусідства у формі адаптивної кооперації 
(Axelrod та Cohen, 2000) 
• Члени суспільства мають бути вільними та мати змогу співдіяти (Rihani, 
2002) 
• Полегшення прогресу копіюванням “успіху” – бенчмаркінг на 
макроекономічному рівні (Axelrod та Cohen, 2000; Ruitenbeek та Cartier, 2001) 
• Чітка ідентифікація простору та часу, необхідного для інтегрованого 
управління (екосистемний підхід) (United Nations Environment Programme, 
2000) 
• Балансування у використання наявних ідей та стратегій із новими (Axelrod 
та Cohen, 2000) 

Моніторинг та 
подальше 
вивчення і 
вдосконалення 

• Суттєвим для моделювання економічної політики є функція моніторингу 
та корекції – вона не повинна носити випадковий характер (Holling, 1978) 
• Точне регулювання процесів (Glouberman, 2003) 
• Роз’яснені процеси пізнання і адаптації на початку циклу економічної 
політики та неминучі подальші зміни стають частиною єдиного, добре 
впізнаного процесу, що не набуває випадкового характеру сторонньою силою 
(Walker та Marchau, 2003) 
• Суб’єкти реалізації економічної політики мають працювати з чітко 
поставленими гіпотезами щодо поведінки екосистеми, змінюваної людиною 
(Lee, 1993) 

Джерело: [135, с.18-19] 

26 Соціальний капітал – суспільствознавча категорія, що розкриває цінність 
взаємозв’язків в соціальній мережі будь-якого суспільства, а надто – країн з розвиненою 
економікою: [217, с.1-24] та [222, с.54-103]. 
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Політика адаптації передбачає зміни засадних макроекономічних 

показників (доход, процентна ставка, грошова маса, обмінний курс тощо) з 

метою вирівнювання економічних дисбалансів. Це може відбуватися в режимі 

автоматичної адаптації або за допомогою цілеспрямованої економічної політики. 

Реакція на порушення рівноваги може обмежитися змінами у фіскальній і 

монетарній політиці або містити структурні заходи [10, с.4-17].  

В дусі класичної традиції автоматична адаптація має переваги, оскільки 

стабілізаційна політика розглядається здебільшого дестабілізуючим чинником, 

що перешкоджає поверненню до рівноважного значення доходу.  

Автоматична адаптація – це саморегуляційний процес вирівнювання 

макроекономічних дисбалансів і стабілізації валових показників на деякому 

рівноважному (або «природному») рівні, що здійснюється через зміни у рівнях 

цін, заробітної плати, процентної ставки, а також пропозиції грошової маси 

(фіксований обмінний курс) або номінального обмінного курсу (плаваючий 

обмінний курс) тощо. Автоматична адаптація поєднує окремі елементи 

кейнсіанської і класичної традиції.  

У кейнсіанській традиції державне втручання засобами стабілізаційної 

економічної політики вважається дієвим чинником запобігання зниженню 

доходу (регулювання бюджетних дефіцитів, податкових ставок, обсягів 

внутрішніх і зовнішніх боргів тощо). 

Політика акомодації передбачає внутрішнє або зовнішнє фінансування 

макроекономічних дисбалансів, без радикальних змін в економічній політиці. 

Такий вибір є обґрунтованим для випадків, коли відхилення від рівноваги є 

тимчасовими і важливо забезпечити стабільність усталених взаємозв’язків. 

Наприклад, при погіршенні сальдо поточного рахунку вибір між 

політикою адаптації і акомодації передбачає аналіз двох взаємопов’язаних 

питань: характер макроекономічного шоку – тимчасовий чи перманентний; 

параметри самодостатності від’ємного сальдо поточного рахунку. 

Тимчасові макроекономічні шоки дозволяють обмежитися політикою 

акомодації, адже першопричини платіжного балансу зникають протягом 
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короткого часу і головним завданням економічної політики стає запобігання 

зниженню доходу. Політика акомодації передбачає не лише ідентифікацію 

макроекономічного шоку як тимчасової події, але й врахування можливостей 

ефективного використання зовнішніх запозичень. Якщо приплив капіталу 

використовується неефективно (надмірне споживання у приватному і 

державному секторах, збиткові інвестиції), доцільніше відмовитися від політики 

акомодації. Під час перманентних шоків фінансування платіжного дисбалансу 

послаблює нестабільність доходу, але цього недостатньо для вирівнювання 

платіжного балансу. Зрозуміло, що ідентифікація причин погіршення платіжного 

балансу та можливостей його вирівнювання залежить від оцінки самодостатності 

від’ємного сальдо поточного рахунку в розумінні безперешкодного 

обслуговування зовнішнього боргу, що створюється необхідними зовнішніми 

запозиченнями для фінансування платіжного балансу.  

Повертаючись до інструментів політики адаптації, у випадку погіршення 

сальдо платіжного балансу варіанти реакції національних урядів передбачають: 

а) заміщення імпорту, б) стимулювання експорту, в) рестрикційні зміни у 

фіскальній і монетарній політиці, г) зовнішнє фінансування [185, c.43-46; 69, 

c.131-137]. 

Співвідношення різних типів антициклічної політики (адаптивної, 

акомодаційної, антикризової) можна представити схематично (рис. 3.2). 

Політика підвищення адаптивності економіки передбачає послідовні та 

системні заходи, спрямовані на закладання фундаментальних чинників 

підтримки високої адаптивності економіки за усіма її складовими, а саме на 

підвищення ефективності ринку, оптимізацію рівня його вразливості від зов-

нішніх впливів, більш широку продуктову диверсифікованість; сприятливі 

ринкові умови для бізнесу; зовнішню фінансову стабільність, гармонізацію 

макроструктурних та регіональних пропорцій, екологічну безпеку тощо. 

Зауважимо, що політика підвищення адаптивності відрізняється від 

“антикризової політики”, яка в короткостроковій перспективі долає наслідки 

основних економічних дисбалансів і пов'язаних з ними кризових явищ. 
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Антикризова політика фактично виступає підвидом акомодаційної політики; 

вона розроблена для конкретної фази економічного циклу – “дна”, з метою 

переходу до “пожвавлення” чи “експансії” [22]. Але факт подолання кризи і 

відновлення розвитку не означатиме, що економіка стане сильнішою і готовою 

до нових шоків, оскільки подолання кризових диспропорцій потребує 

додаткових витрат, а саме: збільшення фіскального дефіциту за рахунок на-

рощення державних боргів, скорочення інвестицій в розвиток економіки, а отже, 

підвищення її вразливості. 

Таким чином, адаптаційна політика розробляється так, аби діяти 

ефективніше в динамічному та невизначеному середовищі.  

Починаючи з 1980-х років світова економіка виразно демонструвала 

пом’якшення циклічних коливань, а також їх значну аритмію. Саме монетарна 

політика зіграла в даному процесі ключову роль. 

У доповіді МВФ «Переосмислена макроекономічна політика» [116, c.2-19] 

від лютого 2010 г. була підведена певна критична межа щодо проблеми 

регулювання, яке проводилось до світової фінансової кризи 2007-2009 рр. 

Зокрема, вказувалось, що інфляційне таргетування (референтна 2% межа, 

стабілізація інфляційних очікувань, перманентна корекція відсоткових ставок, 

управління балансовими ефектами (різка зміна обсягів експорту, імпорту, 

приток/відтік капіталу), арбітраж) було найбільш «ефективною» ціллю, а 

фінансове посередництво зводилось до мінімуму, залишаючись поза увагою в 

ролі засобу підтримки макроекономічної стабільності та інструменту 

контрциклічної макроекономічної політики. 

В цілому, нововведення поточної макроекономічної політики ФРС, 

наприклад, зводяться до маніпуляцій довгостроковими ставками (їх зниження) і, 

так званої, дискреційної політики, тобто політики, що не орієнтована на певні 

референтні рівні макропоказників, а реалізується згідно раніше анонсованого 

плану.27 

27 З теоретичної точки зору, дана проблема була розглянута ще Девідом і Кристиною 
Ромер: директором програми грошово-кредитної економіки в Національному бюро 
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Рис. 3.2. Співвідношення типів антициклічної політики.  
Джерело: складено автором з використанням матеріалів [22; 95]  

економічних досліджень (National Bureau of Economic Research), а також членом комітету NBER 
Business Cycle Dating Committee та його дружиною – екс-головою Ради економічних 
консультантів при Б.Обамі [227; 226]. 
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Однак, у другій половині 2012 року в аналітичних матеріалах, присвячених 

акомодаційній макроекономічній політиці,  викладається програма по 

відновленню фіскальної політики [241, c.2-48] та, крім того, ЄС (в складі десяти 

країн) узгодив процедуру збору Податку на фінансові операції, більш відомого 

як FTT (англ. financial transaction tax: 0,1% на акції та облігації;  0,01% на їх 

деривативи – від кожної фінансової транзакції), розраховуючи на 40-50 млрд. 

євро надходжень до бюджету.  

Ідея створення даного податку належить Кейнсу, який ще у 1936 р. 

запропонував обмежити спекулятивну діяльність на фінансовому ринку на 

користь «підприємців», що мало мінімізувати ризики по виникненню 

відповідних дисбалансів [232; 46]. Від початку останньої світової кризи велися 

дебати з приводу необхідності даного обтяження, а чергові кампанії на користь 

«податку відповідальності» або «Податку Робін Гуда»28 [133] отримали широку 

підтримку серед населення країн Єврозони – так, біля 80% британців і біля тисячі 

провідних економістів світу офіційно визнали фінансовий сектор 

відповідальним за наслідки світової кризи [32, c.18-25; 179, c.199-212]. 

Варто зауважити, що на відміну від кейнсіанської програми упередження 

появи на ринку сукупності «казино» (Кейнс, 1936 р.) [46], податок на фінансові 

операції (FTT) вводився в процесі розповсюдження наслідків світової 

економічної кризи. Так, у доповіді МВФ від 9 жовтня 2012 р. наводиться 

несприятлива динаміка поширення макроекономічних ризиків і поточна оцінка 

економічного середовища (рис.3.3). Відповідно, в умовах зменшення схильності 

до ризику, погіршеного прогнозу по економічному росту та розповсюдження 

економічних шоків серед країн європейської периферії, констатується зростання 

загального рівня макроекономічних ризиків [33, с.139-147]. Крім того, будучи 

тісно пов’язаними з глобальним циклом, економіки що розвиваються також 

знаходяться під тиском підвищених макроекономічних ризиків [159, c.62-71]. 

28 Податок на банківські транзакції. 

                                           



146 

В посткризовий період керівники ФРС імплементували підхід стосовно 

монетарної акомодаційної політики, багато в чому запозичений саме у 

М.Фрідмена і Чиказької школи. Фрідмен вважав, що для стабілізації економіки 

варто широко використовувати політику Федерального резерву, а не прямі 

урядові витрати, які, тим не менш, також можуть впливати на рівень зайнятості 

в країні. Так, П.Кругман у своїй статті в «Нью-Йорк Таймс» “Як економісти 

могли так сильно помилятися» зазначив: «Насправді, якщо перечитати роботу 

Фрідмена 1970 року, яка підсумовує його ідеї – «Теоретичні основи монетарного 

аналізу» – дивуєшся тому, наскільки «кейнсіанською» вона здається» [191]. 

 
Рис. 3.3 Карта рівня глобальної фінансової стабільності  

Джерело: складено автором з використанням матеріалів [159; 237] 
 

Класик Чиказької школи монетаризму також не погоджувався з 

постулатами «добровільного безробіття», але його ідеї стосовно «необхідності» 

економічних рецесій досі спірні – не вважаючи їх сприятливим явищем, він 

віддавав належне їх «ефективності» у сприянні подальшому якісному і 

кількісному розвитку економічних систем, в тому числі і в умовах 
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несформованого капіталістичного ринку [49]. В кінцевому підсумку, разом з 

розвінчанням ефективності «Вашингтонського консенсусу»29 в 2011 р., МВФ 

відмовився від штучного «шокування» економіки як засобу подальшого 

зростання [213, c.63-68; 134, с.77-82]. 

Більше того, вже згідно ідей доповіді МВФ «Переосмислена 

макроекономічна політика» О.Бланшар офіційно виголосив негативне ставлення 

до «монополії» відсоткової ставки як базового інструменту макроекономічної 

політики в умовах фінансових шоків останнього п’ятиріччя: «Відсоткова ставка 

– поганий інструмент для боротьби із значним борговим навантаженням, надто 

ризикованою поведінкою учасників ринку або очевидним відхиленням цін 

активів від фундаментальних показників. Навіть якщо підвищення відсоткової 

ставки призведе до певного здешевлення надто дорогих активів, це, скоріше за 

все, відбудеться за рахунок збільшення різниці між потенційним та фактичним 

випуском» [116, c.2-19].  

Отже, віднині ключова відсоткова ставка відповідатиме за загальний 

рівень економічної активності, а додаткові «спеціалізовані» інструменти 

регулювання відповідатимуть за структуру випуску, фінансування або ціни 

активів. Тобто, пропонується виключити відсоткову ставку з переліку 

контрциклічних інструментів та зосередитись на окремих випадках: норматив 

достатності капіталу, вимоги по обсягам ліквідності та забезпеченості угод тощо. 

Такі висновки вказують на «необхідність» закріпити обидві вищенаведені 

функції загального та локального регулювання в руках Центральних банків, що, 

зокрема, здійснюється в ЄС з осені 2012 р.[213, c.63-68]. 

Автори «Переосмисленої макроекономічної політики» ставлять собі 

питання, чи справедливо вважати, що значне зменшення коливань валового 

випуску і рівня інфляції в період “ Великої помірності” (англ. – «Great 

moderation»), [116, c.5-17] є саме результатом «вдалої» монетарної політики, або  

29 Вашингтонський консенсус – тип макроекономічної політики, який наприкінці XX 
століття був рекомендований керівництвом МВФ і Світового банку до застосування в країнах, 
що зазнають фінансової та економічної кризи.  
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причина полягає у тимчасовому скороченні кількості економічних шоків і 

структурних змін? З іншої сторони, як справедливо зазначив П.Кругман, чи 

можна взагалі вважати економічну політику «вдалою», якщо результатом 

слугувала світова фінансова криза [191; 193]?  

Останнє з питань спонукає звернутись до відповіді Джона Кокрейна [132], 

професора Чиказького університету, віце-президента Американської асоціації 

фінансів на статтю П. Кругмана. Дж. Кокрейн в першу чергу заявив, що 

ефективність ринків зовсім не передбачує їх стабільності, а, відтак, будь-який 

ризик є виправданим, якщо на тому певному часовому проміжку його величина 

не здається економічним суб’єктам надмірною. Таке твердження, здається, 

зовсім ігнорує стратегічне, часом навіть тактичне мислення. Відповідь вченого 

полягає у твердженні, що «вдалим» був сам ринок, а держава мала можливість 

справляти або нейтральний, або негативний впливи. Для підтвердження своєї 

думки Кокрейн згадав слова Ф. фон Хайєка: «Жоден вчений, чиновник або 

законодавець ніколи не буде здатен точно пояснити динаміку ринкових цін. 

Ніхто не знає, що таке «фундаментальна оцінка» або «ціна утримання до 

погашення». Якби можна було сказати, якою має бути ціна на помідори, не 

говорячи вже про акцію Microsoft, ми б побудували комунізм»[132]. В дискусії 

згадується робота Д.Уессела «ФРС ми довіряємо» [240] (англ. «In Fed We Trust»), 

де констатується ніщо інше, як неефективність мейнстрімного курсу 

макроекономічного регулювання. Власне, Кокрейн завершує критику оглядом 

«фіскального стимулювання».  

Так, відштовхуючись від рікардівської «теорії еквівалентності», вчений 

звертає нашу увагу на «пропорційну» неоднозначність даного інструменту 

регулювання і можливість від’ємної мультиплікації сукупного доходу. 

Натомість монетарна політика ФРС оцінена як така, що: «має мало спільного з 

позицією «гроші проти облігацій», тепер всі облігації змішані до купи. 

Монетарна політика стала фінансовою політикою. Чи є від цього користь? Які 

ризики? Чи може Федеральний резерв в такій ситуації залишитись незалежним? 

Ось головні поточні питання» [132]. 
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Варто констатувати, що стабільність інфляції та різниці фактичного і 

потенційного випусків  можуть спостерігатись при неприйнятній динаміці цін 

активів, кредитних агрегатів і структурі виробництва (наприклад, при 

надінвестуванні в нерухомості, надспоживанні, високому дефіциті поточного 

рахунку). Крім того, низька інфляція і її залежність від інструменту відсоткових 

ставок сильно зменшують маневреність монетарної політики. Згадаємо, що в 

доповіді Дж.Йеллен [241, c.2-38] широко обговорювалась проблема 

«невиконання» правила Тейлора30 разом з питанням про допустимість політики 

нульової номінальної відсоткової ставки (англ. Zero interest rate policy, ZIRP)31, 

що опосередковано, також, актуалізує ідеї С.Ґезеля32 [13].  

У доповіді голови Ради управляючих Федеральною резервною системою 

США, Джанет Йеллен зазначено, що базовими перешкодами на шляху до 

відновлення світової економіки є сектор житлової нерухомості, фіскальна 

політика та сповільнення зростаючого тренду і фінансова скрута у всіх 

розвинених країнах [241, c.2-38]. 

На офіційному сайті Федерального резервного Банку Нью-Йорка 29 серпня 

2012 р. була розміщена стаття від редакторів Ліберті Стріт Економікс  К. Гарбейт 

та МакЕндрюз (K. Garbade і J. McAndrews) під назвою “Якщо відсоткова ставка 

30 Правило Тейлора – правило монетарної політики, що визначає на скільки необхідно 
змінити відсоткову ставку у випадку зміни показників ВВП, інфляції та інших економічних 
умов. Наприклад, згідно правила, при інших рівних, ріст інфляції на 1% має супроводжуватись 
підвищенням відсоткової ставки не менш ніж на 1%. Див. John B. Taylor (1993), [234, c.195-
214]. 

31 В таких випадках «хрестоматійна» макроекономічна політика вказує на необхідність 
застосувати фіскальну політику, коли фіскальний мультиплікатор державних витрат має 
більше значення для створення нових робочих місць. В кейнсіанській економіці 
мультиплікатор вище одиниці, що означає, що державні витрати ефективно збільшують ВВП. 
М.Вудфорд вважає, що у випадку нульових відсоткових ставок, оптимальна політика уряду 
полягає у збільшенні видатків з метою зменшити розрив ВВП. Однак, події вересня 2012 року 
показали, що ФРС і Б.Бернанке не готові впливати на неякісну макростатистику по безробіттю 
бюджетно-податковими інструментами, впроваджуючи QE3. 

32 С. Ґезель дійшов висновку, що рівномірна швидкість обігу грошей є важливою 
умовою для безкризової економіки. Гроші мають використовуватись лише як засіб обміну, а 
не накопичення. Натомість, «природний економічний порядок», який забезпечує грошовий 
обіг – це порядок, при якому гроші стають платною державною послугою, або так звані «гроші 
з від’ємним відсотком», коли поточні власники грошей зобов’язані регулярно передавати 
державі деяку суму грошей, як плату за право користування грошима державної емісії. 
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буде негативною… Або, обережніше з вашими бажаннями” («If Interest Rates Go 

Negative . . . Or, Be Careful What You Wish For»), вилучена пізніше. Зокрема, в 

тексті наведено кілька припущень відносно того, як буде виглядати 

«опортуністична» поведінка економічних суб’єктів в ситуації з від’ємними 

відсотковими ставками. Крім того, автори демонструють динаміку відсоткових 

ставок за 13-ти тижневими казначейськими облігаціями, починаючи з 1960-х до 

2012 рр. [33, c.139-147] (рис.3.4). 

 
Рис.3.4. Відсоткові ставки за 13-ти тижневими казначейськими 

облігаціями в період 1960-2012 рр. 
Джерело: складено автором з використанням матеріалів [241] 

 
Тим не менш, оцінки, зроблені на основі правила Тейлора, показали, що в 

США ставка могла б бути знижена ще на 3-5%, опинившись номінально нижче 

нульової відмітки (та ще більш «від’ємною» у реальних величинах). Однак, 

проблема моделі Тейлора полягає в тому, що вона ніяк не описує нетрадиційні 

інструменти ФРС, такі як політика кількісного пом’якшення (QE) [213, c.63-68]. 

Політика кількісного пом’якшення застосована у США у 2009-2014 роках, 

уособлюючи напрямок неортодоксальної монетарної політики, є видом 

акомодаційної політики, за якої Центральний банк купує фінансові зобов’язання 

з метою збільшення пропозиції грошей в національній економіці, тоді як 

зазвичай подібні заходи здійснюються з метою таргетування відсоткових ставок. 

Так відбувається нова електронна емісія грошей. При цьому, умовою 

Скорочення  

Зростання 
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застосування політики кількісного пом’якшення є мінімальна (наближається до 

нуля) короткострокова відсоткова ставка, тоді як скуповування і дорожчання 

довгострокових фінансових активів зі зменшуваною дохідністю (за рахунок 

збільшення банківських резервів новою емісією), знижуватиме довгострокову 

відсоткову ставку в економічній системі. Крім того, дана політика прямо 

застосовується у випадках необхідності підтримувати інфляцію на заданому 

рівні, що виявляється ефективнішим за таргетування дефляції, хоч може 

видатись неефективною при відмові банками нарощувати кредитування [40, 

c.144-146].  

Відбулись три етапи кількісного пом’якшення. Ефективність подібних 

заходів зменшується з кожним наступним грошовим вливанням. Так, перше 

кількісне  пом’якшення дало можливість банківській системі реабілітуватись; 

метою другого вливання було пожвавлення ринку та відновлення рівня 

сукупного попиту. Запровадження третього етапу кількісного пом’якшення 

восени 2012 року небезпідставно претендувало на відновлення промислових 

показників і ринку праці (діючи паралельно з державною програмою Твіст (англ. 

Twist) – перевипуску коротких боргів у довгі) [37, c.193-195].  

За підсумками 2014 року, програма кількісного пом’якшення призвела до 

початку нової хвилі знецінення міжнародних валют на фоні здорожчання 

американського долару і спроби перенесення найбільш перспективних і 

прибуткових капітальних активів на територію США, що, в свою чергу, 

покращує щоквартальні макроекономічні показники. Енергетична політика, при 

цьому, спрямована на здешевлення ресурсів шляхом широкого використання 

технологій видобутку сланцевого газу та нафти. Політика кількісного 

пом’якщення визнана дієвою та вже впроваджується у ЄС. 

Проблема подальшого зниження відсоткових ставок (і пастка ліквідності), 

починаючи з 2009 р. нерозривно пов’язана з державною  програмою викупу 

активів: на 1,7 трлн. дол., 600 млрд. дол. і на 40 млрд. дол. щомісячно (до осені 

2014 р.) (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Динаміка скоригованої грошової бази (сума валюти у обігу поза 

Федерального Резервного Банку і Казначейства США, плюс депозити 
депозитних інститутів у Федеральному Резервному Банку), млрд. дол.  
Джерело: складено автором з використанням матеріалів [118] 

 
Однак, визнаючи неактуальність правила Тейлора в нових монетарних 

умовах, уряд США, неохоче вдався до впровадження бюджетної політики і 

скорочення бюджетного дефіциту; натомість у грудні 2015 року ФРС США 

вперше за 9 років зробила грошово-кредитну політику більш жорсткою та 

підвищила ставку рефінансування до 0,25 – 0,5% річних спираючись на дані про 

покращення на ринку праці і 2% ріст ВВП країни.  

За даними офіційного сайту Ради управляючих ФРС, індексований 

показник відсоткових ставок або, іншими словами, реальні відсоткові ставки вже 

досягли від’ємних значень (табл.3.2). 

Згідно з методологією, проголошеною Дж.Йеллен ще у червні 2012 р, 

правило Тейлора, як маневрування в залежності від рівня інфляції та різниці 

фактичного і потенційного випусків, варто доповнити можливостями аналізу 

поточної і майбутньої відсоткової ставки в залежності від структури економіки, 

що дістало назву «правило досягнення балансу» (англ. balanced-approach rule).  

З графіка (рис. 3.6) видно, що верхня пунктирна лінія (a) демонструє 

значення відсоткових ставок по казначейським облігаціям США згідно правила 

Тейлора (1993р.), а друга крива з незафарбованими колами (b) ілюструє 

аналогічну динаміку згідно «правила досягнення балансу». Монетарна політика 

Програма Twist 
Початок QE3 

Початок QE2 

Початок QE1 
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будується згідно раніше анонсованого правила на середню і довгу перспективу 

[213]. 

Таблиця 3.2 

Відсоткові ставки по казначейським зобов’язанням США 
    Номінальні ставки 

 

n-річні папери 20.09.2012 20.04.2015 

5-річні 0,70 1,36 

7-річні 1,18 1,69 

10-річні 1,80 1,94 

20-річні 2,58 2,36 

      Реальні ставки 
 

n-річні папери 20.09.2012 20.04.2015 

5-річні -1,51 -0,35 

7-річні -1,19 -0,04 

10-річні -0,70 0,03 

20-річні 0,05 0,39 

Джерело: складено автором з використанням матеріалів [118] 

Так, помітно, що дотримуючись правила Тейлора, варто негайно 

здорожчувати грошову масу за звужувати пропозицію, тоді як за «правилом 

досягнення балансу» необхідно збільшувати кошти федерального фонду аж до 

кінця 2014, що відповідає найближчій з офіційно анонсованих дат. Крім того, 

існує так званий «оптимальний рівень», що відповідає мінімальному значенню 

функції втрат (loss function) в залежності від базового прогнозу економічного 

стану. Так, функція втрат покликана вирахувати соціальну ціну відхилення від 

довгострокового референтного рівня інфляції та показника безробіття [241]. На 

графіку даний «оптимальний рівень» зображено нижньою пунктирною лінією 

(с).  

Економічна політика, сформована на основі такої кривої, вказує на 

утримання біля нульового значення відсоткових ставок по казначейським 



154 

борговим паперам до кінця 2015 р., що на чотири квартали довше за результати 

«правила досягнення балансу» і на кілька років довше за вказівки правила 

Тейлора. 

 

 
Рис.3.6. Правило Тейлора, «правило досягнення балансу» та оптимальний 

рівень для оцінки величини довгострокової відсоткової ставки по казначейським 
облігаціям США (10-річні) 
Джерело: складено автором з використанням матеріалів [241, c.35]  
 

Графік (рис. 3.7) демонструє ситуацію, при якій утримуючи ставки по 

казначейським паперам на поточному майже нульовому рівні протягом 

тривалого часу, монетарна політика, складена за «правилом досягнення 

балансу», швидше досягне скорочення безробіття, аніж політика, заснована на 

правилі Тейлора, зберігаючи, при цьому, рівень інфляції біля 2%. Покращення 

стану ринку праці ще більш помітне при дотриманні «оптимального рівня», 

навіть при умові, що інфляція слідуватиме динаміці раніше прогнозованої 

довгострокової референтної кривої [182, c.447-451; 181, c.206-207]. 
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Рис. 3.7. Ілюстрація прогнозного стану економіки США як наслідок 

впровадження неконвенційної макроекономічної політики  
Джерело: складено автором з використанням матеріалів [241] 

 

Проте, як зазначалось раніше, ні правило Тейлора, ні «правило досягнення 

балансу» не пристосовані до зниження номінальної відсоткової ставки нижче 

нуля.  

Однак, в сучасних умовах лише зростає необхідність подальшого 

урізноманітнення адаптаційних заходів, відмінних від конвенційних програм 

макроекономічного регулювання. Існує чимало ризиків відносно подовження 

спадного економічного тренду, тоді як саме нетрадиційна макроекономічна 

політика потенційно здатна застрахувати розвинені економіки від 

несприятливих економічних шоків, які «підштовхують» її до стану, коли важко 

зупинити самоіндуковану низхідну спіраль економічної ослабленості [90; 140]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що, на перший погляд, вельми революційна 

практика від’ємних номінальних відсоткових ставок по державним облігаціям, 

як провідний елемент неконвенційної макроекономічної політики 2009-2014рр., 
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вже застосовувалась, наприклад, в Японії в кінці 1990-х рр., коли ставки по 

короткостроковим державним зобов’язанням були від’ємними (номінальні) і 

кілька іноземних банків проводили з ними операції по депозитам, номінованим 

в єнах [238]. Обтяження по додатковим витратам через «переоціненість» грошей 

в економіці приймає банківська система. 

Важливо зазначити, що наявність певного «податку» на збереження 

грошових коштів є новим етапом в історії вартості грошей, оцінюваної 

відсотковою ставкою. 

 

3.2 Ранжування інструментів антициклічної політики України 

шляхом моделювання імпульсних реакцій макроекономічних змінних 

Підсумком теоретичних досліджень макроекономічних шоків та їх впливу 

на  хвилеподібну динаміку як в розвинених країнах світу, так і в країнах 

інверсійного типу розвитку, має бути економетрична модель. Висновки, зроблені 

на основі такої моделі, можуть застосовуватись як інструменти антициклічної 

економічної політики.  

Відтак, надалі маємо можливість змінити площину пошуків на прикладну, 

тим самим – використати певний формалізований інструментарій для 

розширення попередніх висновків щодо поширення шоків в ринковому 

середовищі і його впливу на економічні коливання на прикладі економіки 

України. Для цього побудовано модель векторної авторегресії, оцінка якої дасть 

нам змогу зробити макроекономічні узагальнення на базі української 

макростатистики.  

Мета моделі – оцінити, як позначається неочікувана зміна динаміки 1) 

зовнішньої заборгованості, 2) інфляції, 3) внутрішніх кредитів, 4) грошового 

агрегату М3, 5) міжнародних резервів в іноземній валюті, 6) витрат 

домогосподарств (протилежне до заощаджень), 7) рахунків капітальних операцій 

(інвестиції) та 8) поточних операцій (торгівельний баланс) на темпах ВВП, тобто 

оцінити структурну реакцію на імпульси ендогенної змінної по відношенню до 

змін у вищеперерахованих екзогенних змінних.  
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Вибір змінних здійснювався за комплексним підходом: минулих 

досліджень, орієнтації на зовнішньоекономічні показники (з метою виявлення 

відкритості національної економіки), наявності відкритої статистичної 

інформації, а також за результатами зустрічі міністрів фінансів та голів 

центральних банків країн «Великої двадцятки» в Парижі 18 лютого 2011 року. 

Головною темою переговорів була побудова системи комплексних індикаторів, 

тобто критеріїв для єдиного виміру дисбалансів ринкових економік з метою 

формування глобального контролю. Серед таких індикаторів були названі: 

державний борг, бюджетний дефіцит, приватні накопичення і приватні 

заборгованості, торгівельний баланс, сальдо поточних інвестицій. [42, с.70-74].  

Наступним кроком є побудова самої VAR-моделі. Дані по восьми 

перерахованим вище змінним були взяті в діапазоні 2006:ІІІ – 2014:ІV, тобто 

поквартальні за майже дев’ять років. В результаті отримано 34 спостереження 

(після згладжування). Вибір квартальних даних, а не річних, відповідає вимогам 

достовірності побудови моделі та дає значні переваги у спробі виявити шокові 

тенденції в обраних показниках. 

Опис моделі відбуватиметься в наступному порядку: обробка вихідної 

інформації, оцінка значимості моделі (за базовими тестами авторегресійного 

моделювання), аналіз причинності змінних, оцінка імпульсної реакції, висновки. 

Оскільки нами було взято квартальні дані, то для виявлення загальної 

динаміки показників необхідно застосувати певний метод згладжування. Для 

цього було обрано фільтр Ходріка-Прескотта (далі HPF) – інструмент для 

видалення небажаних флуктуацій і детрендінга. Даний фільтр широко 

використовується серед макроекономістів для отримання згладженої оцінки 

довгострокового тренду серії даних, зокрема бізнес циклів. З його допомогою ми 

отримали згладжені дані (див. Додаток З). 

Отже, з метою виявлення шоку будуємо модель за 34-ма спостереженнями 

у згладженому ряді. Тоді отримаємо рівняння імпульсної реакції за найкращими 

лагами (при ступені свободи (n-m)=34-9=25, tтабл=1.708, для підтвердження 
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гіпотези про значущість tpr> tтабл; на основі цього було зроблено відбір лагів). 

Маємо: 

• Y = 1.046397236*EX_DEBT(-2) + 540.231177*INF(-1) + 0.771898622*M3(-1) + 
2.532885794*PRIV_SPENDS(-2) + 0.1145672704*RES(-1) + 5.150817455*T_B(-2) + 
25063.97356 

 

• BAL_PAY =  0.05685431451*M3(-1) + 0.03026453954*RES(-2) + 8680.620258 
 

• EX_DEBT =   2.829244202*B_P(-1) + 603.088741*INF(-2) + 
0.1685665176*INT_CREDIT(-2) + 4.608210151*T_B(-1) - 52653.55206 

 

• INF =  0.003087242927*B_P(-2) + 0.0004866095459*EX_DEBT(-2) + 
0.0003778737691*M3(-1)+ 95.26416798 

 

• INT_CREDIT = 3.544593705*Y(-1) + 1811.125473*INF(-1) + 
9.522049421*PRIV_SPENDS(-2) - 37642.41729 

 

• M3 = 1.441344673*Y(-1) + 0.5542050844*INT_CREDIT(-1) + 
6.236976912*PRIV_SPENDS(-2) + 132621.7704 

 

• PRIV_SPENDS = 0.3249221334*EX_DEBT(-2) + 225.8265648*INF(-1) + 
0.1010224461*INT_CREDIT(-1) + 0.277141629*M3(-1) + 22073.59766 

 

• RES = 2.400016265*B_P(-2) + 0.4913258928*EX_DEBT(-2) + 441.1667239*INF(-
1) + 0.4490964557*INT_CREDIT(-1) + 2.888204242*PRIV_SPENDS(-2) - 
9623.704127 

 

• T_B =  0.02264392684*Y(-2) + 0.1521872064*B_P(-1) + 
0.02309184039*EX_DEBT(-1) + 26.58156321*INF(-1) + 
0.007815992428*INT_CREDIT(-2) + 0.007968830808*M3(-2) + 
0.02301433715*RES(-1) - 3115.327934 

 

З коефіцієнту детермінації слідує (див. Додаток И), що більшість змінних 

є значимими (R-squared максимально наближений до 1), лише показник рахунку 

капітальних операцій (інвестиції) має нижчий показник, проте залишається в 

допустимих межах (>0.7), а показник міжнародних резервів в іноземній валюті 

дійсно має бути вилучений згідно даного критерію (R2= 0,64). 
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Тепер, оцінемо дану модель. Щоб вважати оцінену модель стабільною, всі 

корені (roots) мають бути по модулю менші за 1 і лежати в межах одиничного 

кола. Так, умова стаціонарності моделі виконана (див. Додаток К). 

Згідно тесту причинності Грейнджера [87] маємо результати, представлені 

в Додатку Л. 

Застосування цього тесту обумовлено тим, що матриці оцінених 

коефіцієнтів VAR важко інтерпретувати безпосередньо, результати оцінювання 

VAR зазвичай представляють деякими функціями цих матриць. Саме до таких 

статистик відноситься статистика тесту причинності по Грейнджеру, функції 

реакції на імпульси [impulse response functions] [233] і розкладання помилки 

прогнозу. За допомогою статистики причинності Грейнджера можна визначити, 

чи допоможуть лагові значення змінної передбачити іншу змінну, при умові, що 

використовуються значення що запізнюються всіх інших змінних окрім вихідної. 

Коли процес є стаціонарним, тоді гіпотези про причинний зв’язок можна 

перевіряти за допомогою F-статистики. Нульова гіпотеза полягає в тому, що одна 

змінна не є причиною по Грейнджеру для іншої змінної. Відхилення цієї гіпотези 

вказує  на те, що лаги можуть бути корисними для передбачення змінної. 

З нашого прикладу бачимо, що найвищу (найменше Prob. по нульовій 

гіпотезі, значення F-статистики ≥ 4,17) вірогідність значимості для 

прогнозування мають такі змінні (за лагами), як: ВВП, рівень споживчої інфляції, 

внутрішнє кредитування, динаміка грошового агрегату М3 та витрати кінцевого 

споживання домогосподарств. Найслабшими в даному контексті виявились 

змінні: рахунку капітальних операцій (що узгоджується вже з попереднім 

висновком) та зовнішнього державного боргу. Середньо оцінюються 

торгівельний баланс та рівень міжнародних резервів.  

Перш ніж підійти до ілюстрації імпульсної реакції варто пройти ще один 

тест на стаціонарність, а саме на наявність одиничних коренів по кожній зі 

змінних, що включена в аналіз. Даний тест носить назву Дікі-Фуллера. Загалом, 

проблема одиничних коренів при аналізі динаміки макроекономічних показників 

є дуже важливою. Її структурна змінна, наприклад, реальний випуск, матиме 
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збурення із перманентними наслідками. Тоді ствердження, скажімо, що 

монетарна політика матиме тимчасовий вплив на реальний випуск, втрачає свою 

силу. 

Проаналізуймо результати, отримані від проведення тесту за даними  

моделі (Додаток М). З таблиці (табл. 3.3) видно, що у різних змінних віднайдено 

різну максимально можливу кількість лагів, а кожному значенню їх відповідає 

певна вірогідність, з якою можна прийняти нульову гіпотезу (про 

нестаціонарність на наявність єдиного кореня).  

Таблиця 3.3 

Розподіл вірогідності прийняття гіпотези про нестаціонарність за 
використаними змінними 

Рівень 
вірогідності 
прийняти 

гіпотези про 
нестаціонарність 

Високий Середній Низький 

Змінні 1) Внутрішні 
кредити 
2) Грошовий агрегат 
М3 
3) Зовнішній 
державний борг 

1) Споживча 
інфляція 
2) Рахунок 
поточних операцій 
3) Міжнародні 
резерви  

1) Витрати кінцевого 
споживання 
домогосподарств 
2) Рахунок 
капітальних операцій 

Джерело: складено автором самостійно  

Тоді, очевидно, що економічна політика направлена на першу групу 

(внутрішні кредити, М3, зовнішній державний борг) матиме найменшу ступінь 

ефективності, тоді як регулювання за допомогою витрат кінцевого споживання 

домогосподарств і інвестиційний потік потенційно матиме дійсні результати. 

Нарешті, остання з вправ по оцінці векторної авторегресії стосуватиметься 

зображення імпульсної реакції [137, с.27] з наступним порядком змінних (рис. 

3.8 та рис. 3.9).  

На графіках, окрім самої імпульсної реакції (середня крива) також 

зображено дві полоси шириною у ±1 стандартну помилку, що відповідають 

приблизно 95%-му довірчому інтервалу [119, с.97-111] для кожного із значень  
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Рис 3.8. Графік імпульсної реакції ВВП в залежності від 8-ми змінних (за показниками України), E-views: 
фундаментальний згладжений тренд 
Джерело: складено автором  
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Рис 3.9. Графік імпульсної реакції ВВП в залежності від 8-ми змінних(за показниками України), E-views: волатильна 

складова – серія непрогнозованих імпульсних реакцій  
Джерело: складено автором  
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реакції на імпульси. Ці оцінені реакції на імпульси показують наявність тривалих 

спільних коливань у всіх дев’яти рядах.  

Зробимо оцінку імпульсної реакції ВВП в залежності від 8-ми змінних (за 

показниками України): фундаментальний згладжений тренд та циклічна 

складова – серія непрогнозованих імпульсних реакцій. 

Така змінна з рівняння імпульсної реакції як рахунок капітальних операцій 

впливає на ВВП таким чином, що протягом перших 7-ми періодів 

спостерігається позитивний ефект, що, тим не менш, не перевищує 0,5 в.п., відтак 

є незначним. Проте, в довгостроковій перспективі тренд приймає негативне 

значення. Отже, позитивний ефект від інструменту інвестиційних потоків 

слабший за очікуваний і не є вирішальним для динаміки ВВП. За циклічною 

складовою непрогнозованих шоків спостерігається середня частота шокових 

уражень, помірна ризиковість та потенційна прибутковість від використання 

відповідних інструментів монетарної політики. 

Інша змінна з рівняння імпульсної реакції – зовнішній державний борг – 

впливає на ВВП таким чином, що перші 9-ть періодів імпульсної реакції є 

негативними по відношенню до ВВП: максимально від’ємне значення в 4 рази 

більше за позитивний ефект від рахунку капітальних операцій. Загальна 

динаміка реакції є сповільненою, проте, – значимою. Отже, використання 

зовнішнього державного боргу як інструменту впливу на ВВП, скоріше за все, 

матиме негативні наслідки, особливо в довгостроковому періоді; виникає й 

загроза додаткового обтяження у вигляді зобов’язань з обслуговування даної 

заборгованості, перекладених на майбутні періоди. За циклічною складовою 

непрогнозованих шоків спостерігається вища середньої передбачуваність 

поширення шоків, забезпечена контрактною складовою зовнішньоекономічних 

відноси, загалом помірна частота виникнення шоків та низький ступінь 

уражуваності. 

Динаміка відгуку ВВП, спричиненого впливом змінної споживчої інфляції 

аналогічна ефекту від зміни показника рахунку капітальних операцій. Однак, 

максимально позитивний ефект від зростання інфляції досягає 0,1 в.п., що 
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свідчить про несуттєвість даного показника. Проте, така динаміка узгоджується 

з теоретичним положенням, згідно з яким інфляція має позитивний вплив на 

економічну активність, якщо її щорічні темпи знаходяться в межах 2-3% (для 

розвинених економік). В Україні максимально позитивний ефект співпадає зі 

значенням щорічної інфляції у 10-11%, що, однак, мало б урівнюватись 

паралельною індексацією доходів населення. Таким чином, в довгостроковій 

перспективі маємо очікуваний негативний ефект, що зайвий раз підтверджує 

необхідність обережного і кропіткого таргетування темпу інфляції [115, с.6-7]. 

Однак, при цьому спостерігається висока частота виникнення шоків, 

нестабільність, низька керованість, висока ризиковість та потенційно 

довготривалі негативні ефекти.  

Імпульсна реакція від внутрішнього кредитування виявляє спостережувану 

активність лише у довгостроковій перспективі, що відповідає 

загальнотеоретичним міркуванням: зростання внутрішнього кредитування в 

першу чергу позначається на споживанні (попиті), а вже згодом – на пропозиції. 

Цікаво, що період максимально помітної реакції з боку ВВП від шоку внутрішніх 

кредитів (8-ма чверть) співпадає з принциповою зміною позитивного впливу 

інфляції на Y на негативний. Відтак, зростання економіки на кредитній основі 

починає супроводжуватися надмірною інфляцією, що може, в свою чергу, 

свідчити про негнучкість вітчизняного виробництва, його високу витратність та 

низьку питому вагу капітальних інвестицій що освоюються. Проте, як 

інструмент коротко- і середньо- строкового впливу на ВВП внутрішні кредити 

вважаємо ефективним, хоч і таким, що вимагає певних резервів для стримуючої 

економічної політики в майбутньому. Згідно циклічної складової 

непрогнозованих шоків – частота виникнення шоків значна в 

середньостроковому періоді, але довготривала позитивна динаміка імпульсного 

впливу на ВВП з тенденцією до згасання.  

Імпульсна реакція ВВП на шок грошового агрегату М3 є досить виразною, 

коливаючись в діапазоні (+1,5) – (-2,0) відсоткові пункти. Позитивний ефект 

триває близько 8-ми періодів і відрізняється від динаміки реакційної кривої по 
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змінній інфляції лише більшою пологістю – тобто слабким відгуком ВВП. Таким 

чином, існує тісний зв’язок між імпульсним відгуком М3 та інфляцією, який 

базується на абсолютних даних. Стосовно ВВП, можна говорити про помірну 

ефективність М3 як інструменту грошово-кредитної політики, який, тим не 

менш, переважно складається з агрегатів М0 і М1. В результаті маємо висновок, 

що корелюється з довгостроковою неефективністю інструменту рахунку 

капітальних операцій, який, мовою грошових агрегатів, доповнює 

швидкозбільшувані короткострокові джерела довгостроковими вкладами, чия 

відносна частка є надто малою. В даному випадку спостерігається низька частота 

виникнення шоків, середній ступінь непередбачуваності і ризиковості; в цілому 

помірна нестабільність зі згасаючою тенденцією. 

Аналогічною до попередньої є й динаміка ВВП в залежності від  

імпульсної реакції витрат кінцевого споживання домогосподарств, що, крім того, 

є несуттєвою за силою впливу. Цікаво, що етап максимально позитивного впливу 

від шоку внутрішніх кредитів (8-й період) відповідає у імпульсній реакції ВВП 

на шок внутрішнього споживання точці повороту на від’ємні значення – тобто, 

негативну реакцію. Це може свідчити про розрив між попитом, який, наприклад, 

різко скорочується, і пропозицією, яка, продовжуючи зростати, покращує 

номінальні показники ВВП, але переходить у стан відносного перевиробництва: 

споживачі, керуючись негативними очікуваннями, збільшують схильність до 

заощаджування.  

Так, класична кейнсіанська теза про стимулювання економіки 

нарощуванням попиту не має однозначного відображення в українській 

економіці: лише по завершенню третього кварталу 2008 року – моменту різкої 

контракції валового випуску, з лагом у квартал починається паралельне 

скорочення внутрішнього споживання, надалі синхронізованого з ВВП. З цього 

необхідно зробити висновок про низьку ефективність даного інструменту в 

досліджуваному середовищі. За циклічною складовою непрогнозованих шоків 

спостерігається висока частота виникнення шоків, значні перепади, висока 
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ризиковість і невизначеність, потенційно небезпечний вплив на ВВП з 

негативним трендом. 

Змінна обсягів міжнародних резервів з економетричної точки зору була 

визнана найменш суттєвою в рівнянні регресії. Крім того, аналіз імпульсної 

реакції показує, що вплив на ВВП інструменту міжнародних валютних резервів 

має виражений негативний ефект як у середньо- так і у довгостроковому періоді. 

Відтак, для економіки, чутливої до валютних коливань (перманентним вибором 

між конкурентоздатністю експорту і цінністю вітчизняної валюти) та абсолютної 

зміни обсягів валютних надходжень, тим не менш, не вигідно використовувати 

такі резерви як інструмент впливу економічної політики. В даній ситуації 

спостерігається низька частота виникнення шоків, помірність, майже 

невідчутний вплив на динаміку ВВП, стабільність і низька ризикованість. 

Імпульсна реакція від шоку торгового балансу в цілому відповідає 

динаміці зовнішнього боргу, хоч і вимірюється у значно менших обсягах. 

Слабкий негативний ефект середньострокового періоду змінюється позитивною 

динамікою у довгій перспективі. Невиразність та нестабільність реакції скоріше 

говорить про занижену ефективність такого інструменту, однак такий висновок 

не узгоджується з економічною реальністю. Так, високу залежність приросту 

українського ВВП від успіхів експортної політики можна помітити у 9-10 

періодах. Фаза повороту економіки з низової точки на зростання при умові 

існування певного часового лагу для відновлення виробничих потужностей 

вказує на помітний внесок політики регулювання торгового балансу і відповідні 

позитивні результати. Даний випадок характеризується високою частотою 

виникнення шоків, ризикованістю, непередбачуваністю і нестабільністю, 

низькою ефективністю інструментів економічної політики при таргетуванні 

торгового балансу ураженого економічними шоками. 

Наразі, маємо можливість проаналізувати імпульсні реакції між 

опрацьованими змінними, тобто їх попарну взаємодію.  

1. Імпульсна реакція (за показниками України): фундаментальний 

згладжений тренд: 
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• Сильний шоковий відгук від впливу на:  

− зовнішній державний борг агрегату М3 і міжнародних валютних резервів; 

− інфляцію зовнішнього державного боргу, внутрішніх кредитів, агрегату 

М3 та міжнародних валютних резервів; 

− агрегат М3 зовнішнього державного боргу та міжнародних валютних 

резервів; 

• Слабкий чи відсутній шоковий відгук від впливу на: 

− витрати кінцевого споживання домогосподарств всіх інших змінних; 

− міжнародні валютні резерви всіх інших змінних; 

− рахунок поточних операцій всіх інших змінних; 

• Потенційно небезпечний відгук від впливу на: 

− рахунок капітальних операцій внутрішнього кредитування. 

2. Імпульсна реакція (за показниками України): волатильна складова – серія 

непрогнозованих імпульсних реакцій: 

• Затухання імпульсних реакцій в останньому періоді (довгострокова 

перспектива) від впливу на: 

− внутрішнє  кредитування всіх інших змінних; 

− рахунок поточних операцій всіх інших змінних; 

• Підвищена ризиковість, множинність шокових збурень від впливу на: 

− платіжний баланс рахунку поточних операцій; 

− рівень інфляції витрат кінцевого споживання домогосподарств; 

− міжнародні валютні резерви рахунку капітальних операцій та рахунку 

поточних операцій; 

• Потенційно висока схильність до утворення нових шокових збурень від 

впливу на: 

− зовнішній державний борг всіх інших змінних. 

Крім того, з огляду на швидкість і тривалість імпульсних реакцій помітно, 

що відгук української економіки по фундаментальним складовим будь-яких з 

розглянутих змінних є сповільненим. Тобто, швидкість реакції на застосовані 

інструменти антициклічної політики є заниженою, тоді як непрогнозовані 
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шокові впливи одразу ж змінюють конфігурацію динаміки економічних 

показників. Відтак, українська економіка є уразливою до економічних шоків, як 

ендогенних, так і екзогенних. 

Таким чином, за результатами аналізу економетричної моделі, ми виділили 

(табл.3.4) найбільш та найменш чутливі інструменти економічної політики, через 

які варто впливати на економічну активність української економіки (зокрема на 

ВВП) згідно нашої моделі. 

Таблиця 3.4 

Ранжування інструментів антициклічної політики України за ступенем їх 
впливовості при таргетуванні економічного росту 

 

Найбільш впливові інструменти для 
здійснення економічної політики 

Найменш впливові інструменти для 
здійснення економічної політики  

− рахунок капітальних операцій 
(платіжний баланс); 
− внутрішні кредити; 
− грошовий агрегат М3; 
− рахунок поточних операцій 
(торгівельний баланс) 

− зовнішній державний борг; 
− міжнародні резерви в іноземній 
валюті; 
− споживча інфляція 

Джерело: складено та розраховано автором самостійно, в т.ч. за 
допомогою програмного забезпечення E-views  

 

Разом із зниженням еластичності інструменту, для досягнення бажаного 

ефекту, при його використанні, необхідно розраховувати на завищені витрати 

грошово-кредитних, фіскальних і інших ресурсів.   

 

3.3. Макроекономічна політика активізації трансмісійних механізмів 

економічних шоків в Україні 

Формування дієвої економічної політики для України є центральною 

умовою подолання глибоких макроекономічних дисбалансів та відновлення 

зростаючого тренду.  

Основним завданням в умовах економічної кризи є пошук балансу між 

кількома конкуруючими цілями економічної політики, а саме між 

стимулюванням економіки, недопущенням розкручування інфляційної спіралі та 
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стабілізацією валютного ринку, що вимагає контролю за золотовалютними 

резервами країни. 

Так як політика адаптації передбачає зміни ключових макроекономічних 

показників з метою вирівнювання економічних дисбалансів, вважаємо за 

необхідне проаналізувати низку макроекономічних показників, таких як попит 

та валовий випуск, рівень інфляції, індикатори грошово-кредитного сектору та 

платіжного балансу, стан яких зумовлений реалізацією групи критичних 

зовнішніх факторів при наявності вираженого стагнаційного тренду з кінця  2013 

року. 

Зазначимо, що вже у другому кварталі 2015 року скорочення обсягів 

реального ВВП сповільнилося до 14,6% у річному вимірі (на 2,6 в.п. в порівнянні 

з першим кварталом). Даний результат базується на зниженні темпів падіння 

експорту і прискоренні скорочення імпорту, а також уповільненні спаду 

інвестиційної активності. Однак, продовжує спостерігатися падіння споживчого 

попиту на фоні кредитного стиснення та зниження реальної заробітної плати [30, 

с.14-21].  

На фоні стабілізації валютного курсу, жорсткої грошово-кредитної 

політики, а також падіння цін на сировинних ринках спостерігається 

дезінфляція: у квітні 2015 року рівень споживчої інфляції становив майже 61% в 

річному вимірі, тоді як наприкінці літа він знизився до 52,8% в річному вимірі. 

Протягом наступних двох кварталів спостерігатиметься завершення ефекту 

переносу девальвації гривні на рівень внутрішніх цін в економіці [30, с.30-42].  

Протягом другої половини року також фіксуємо повільне зростання 

обсягів депозитних вкладів в національній валюті та скорочення темпів відтоку 

валютних заощаджень. Крім того, наявність резервного обсягу ліквідності на 

грошовому ринку дозволяє знижувати ставки у національній валюті на 

міжбанківському кредитному ринку до 19,9% річних. Нарешті, стабілізація 

гривні та зниження інфляційного тиску сприяло деякому пом’якшенню 

монетарної політики – облікова ставка НБУ була знижена з 30% до 27%, а згодом 

і до 22% річних.  
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Наслідком скорочення енергетичного та неенергетичного імпорту став 

профіцитний рахунок поточних операцій. Приплив капіталу за фінансовим 

рахунком переважно забезпечений зовнішніми запозиченнями державного 

сектору. Надходження першого та другого траншів від МВФ, коштів Світового 

Банку і ЄС зумовили збільшення резервів на кінець серпня до 12,6 млрд дол., що 

складає 3,1 місяці імпортних витрат. По завершенні року профіцит зведеного 

платіжного балансу разом із надходженнями від МВФ дадуть змогу наростити 

міжнародні резерви до 18 млрд. дол., або 4,3 місяця імпорту. В планах на 

наступний рік – збільшення ЗВР країни до 20 млрд дол. шляхом подальшого 

нарощення зовнішнього кредитного фінансування [30, с.30-42]. 

Як один з напрямків макроекономічного регулювання, грошово-кредитна 

політика в Україні має слабкий вплив процентними інструментами на 

фінансовий ринок [52; 50, c.27-37].  

При спробі ліквідації наслідків економічних шоків через кредитний 

трансмісійний канал в посткризовий період 2009-2013рр. виникла проблема 

відсутності належного зв’язку між збільшенням грошової пропозиції  і обсягами 

банківського кредитування, тобто нечутливості кредитної активності банків до 

монетарних стимулів [51, c. 158-160; 84, с.40-43]. Це свідчить про те, що 

наслідком нарощення грошової бази буде не зростання обсягів кредитів, а 

надлишкова ліквідність, яка зумовлює ризики для курсової та цінової 

стабільності гривні. Таким чином, стимулюючі заходи з боку Національного 

банку України лежать не в площині емісійних схем рефінансування 

пріоритетних для держави напрямів, а в площині фінансової стійкості та 

стабільності грошової одиниці [60, с.80-83]. 

Для стимулювання банківського кредитування необхідним є об’єднання 

зусиль усіх гілок влади для створення відповідного інвестиційного середовища, 

в якому кредитні відносини могли б розвиватися з урахуванням інтересів 

кредиторів, позичальників і держави, не створюючи при цьому диспропорцій на 

кредитному та інших ринках, а також загроз ціновій та фінансовій стабільності 

[2184; 83, c.100-106]. 
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Найбільш несприятливими є наслідки від девальвації гривні. Вони 

призвели до зростання витрат суб’єктів ринку у гривневому еквіваленті та за 

зобов’язаннями в іноземній валюті, доларизації кредитів і депозитів, зростання 

проблемних кредитів у банківському портфелі та необхідності у витрачанні 

валютних резервів Національного банку для проведення пільгових аукціонів з 

метою зниження боргового навантаження позичальників і підтримки зовнішніх 

платежів, а також до зростання зовнішньої залежності державного сектору через 

необхідність залучення кредитів у світових фінансових організаціях.  

Попри такий позитивний ефект від девальвації, як надання тимчасових 

конкурентних переваг експортоорієнтованим галузям, часткове збалансування 

потоків експорту та імпорту і корекція зовнішньоторгівельного балансу, глибока 

девальвація (майже трикратна) зумовила тривалий негативний економічний та 

соціальний ефект.  

Останнє пов’язане з тим, що висока девальвація національної валюти 

перешкоджає розвитку внутрішнього ринку, добробуту населення та 

підвищенню довіри до банківської системи України [218]. 

За результатами моделювання дії каналу обмінного курсу виявилось, що в 

кризовий період зміна обсягу золотовалютних резервів не має статистично 

значущого впливу на офіційний обмінний курс долара. Це зумовлено тим, що в 

кризовий період на обмінний курс національної валюти впливає багато 

зовнішніх чинників, що не можуть бути покриті інтервенціями НБУ з купівлі 

валюти.  

Такий результат є підтвердженням монетарної теорії та закономірностей 

вітчизняної практики: в умовах недостатньо гнучкого режиму курсоутворення 

(жорсткий курс валют), лібералізації ринку капіталу та високих внутрішніх 

ставок,  результатом експансивної монетарної політики буде періодична 

девальвація у середньостроковому періоді [1, c.349-360]. 

Канал очікувань спрацював мультиплікатором дестабілізації курсової 

стабільності, прискорив дію монетарного трансмісійного механізму через 

валютний канал і посилив негативний вплив кризи на макроекономічні змінні 
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через інструмент обмінного курсу (доларизацію, обсяги депозитної бази банків, 

її валютну та строкову структуру, частку готівки поза банками та інші 

показники). Це послабило банківську систему та зменшило вплив грошово-

кредитної політики на курсову складову стабільності гривні, знизило 

ефективність монетарного трансмісійного механізму [94, c.257-277]. 

Враховуючи потужний вплив каналу очікувань на сумарний ефект дії 

каналів передавального механізму, необхідним є посилення ефективності 

комунікаційної політики з метою підвищення прозорості та довіри до грошово-

кредитної політики та зменшення на цій основі впливу важкопередбачуваних 

очікувань на загальну реакцію економіки на грошово-кредитну політику. 

У кризовий період відбулося посилення гнучкості обмінного курсу та 

зміщення пріоритетів грошово-кредитної політики із зовнішньої (курсової) 

складової стабільності гривні на внутрішню (цінову).  

Досягнення цінової стабільності потребує від Національного банку 

здійснення наступного, після посилення гнучкості обмінного курсу, кроку – 

збільшення ролі процентної політики шляхом приведення механізму 

використання процентних інструментів до правил їх використання у країнах з 

активною процентною політикою та режимом, що базується на ціновій 

стабільності [1, c.349-360]. 

Відтак, з метою покращення роботи монетарного трансмісійного 

механізму та активізації інших каналів поширення економічних шоків з початку 

2015 року НБУ, в рамках євроінтеграційних процесів, суттєво змінив операційні 

підходи до проведення грошово-кредитної політики. По-перше, було спрощено 

процедуру формування та зберігання банками обов’язкових резервів, зокрема 

через уніфікацію нормативів обов’язкового резервування. По-друге, було 

посилено роль облікової ставки Національного банку як ключової ставки 

монетарної політики через тісну прив’язку до неї процентних ставок за 

активними та пасивними операціями з регулювання ліквідності банківської 

системи. По-третє, було скасовано практику проведення щоденних валютних 



173 

аукціонів та оголошення індикативного курсу гривні, що дало змогу відновити 

сигнальну функцію офіційного обмінного курсу. 

За офіційними даними НБУ, з 31 грудня 2014 року діє постанова [71], 

згідно з якою банки України зобов’язані резервувати і зберігати кошти 

обов’язкових резервів на кореспондентському рахунку банку в Національному 

банку. Нормативи обов’язкового резервування для формування банками 

обов’язкових резервів встановлені в таких обсягах:  

− кошти вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб у національній та 

іноземній валютах на вимогу і кошти на поточних рахунках – 6,5%;  

− строкові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб у 

національній та іноземній валютах – 3,0%.  

Обсяг обов’язкових резервів, який має щоденно зберігатися на початок 

операційного дня на кореспондентському рахунку банку в Національному банку, 

повинен становити не менше ніж 40% від резервної бази, обчисленої для 

відповідного періоду утримання. Гранична кількість випадків недотримання 

банками щоденних залишків обов’язкових резервів на кореспондентському 

рахунку протягом трьох періодів утримання поспіль – 10 разів. 

В умовах відпливу коштів із банківського сектору Національний банк 

вживав заходів щодо підтримки ліквідності банківської системи на належному 

рівні з метою уникнення кризи неплатежів та забезпечення вчасного виконання 

зобов’язань банків перед вкладниками.  

Для стабілізації ситуації на ринку і приборкання високих девальваційних 

та інфляційних очікувань Національний банк активно застосовував монетарний 

та адміністративний інструментарій. З початку року Національний банк вже двічі 

підвищував облікову ставку з відповідним коригуванням процентних ставок за 

своїми операціями з комерційними банками. 

Підтримка ліквідності банків здійснювалася як через стандартні монетарні 

інструменти (кредити овернайт, тендери, операції РЕПО), так і через додаткові 

механізми (стабілізаційні кредити). Через нерівномірний розподіл ліквідності 

між банками (внаслідок значної сегментованості банківської системи, зростання 
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кредитних ризиків на міжбанківському ринку та зниження довіри між 

учасниками ринку) Національний банк також здійснював мобілізаційні операції. 

У звичайних обставинах ринок виконував би функції перерозподілу коштів у 

банківській системі самостійно, але в умовах кризи він потребує додаткової 

уваги з боку центрального банку, який фактично компенсує певні вади ринкової 

саморегуляції. 

На динаміку монетарної бази впливав також значний обсяг операцій на 

відкритому ринку. Так, загальний обсяг облігацій внутрішньої державної позики 

(ОВДП) (за сумою основного боргу), що є у власності Національного банку 

протягом 4-го кварталу 2014 року та січня 2015 року збільшився на 51,7 млрд. 

грн. та на 9,6 млрд. грн. відповідно – до 327,8 млрд. грн. на кінець січня 2015 

року. Водночас значне від’ємне сальдо валютних операцій Національного банку 

– близько 4,6 млрд. дол. (в еквіваленті) – у 4-му кварталі 2014 року мало 

стерилізаційний вплив на грошову пропозицію. У січні 2015 року Національний 

банк здійснив інтервенції з продажу іноземної валюти на суму 0,5 млрд. дол., 

абсорбувавши близько 8,2 млрд. грн. [63]. 

З 24 лютого 2015 року постановою Правління Національного банку від 23 

лютого 2015 року № 124 [74] запроваджено такі заходи у сфері проведення 

імпортерами валютних операцій за зовнішньоекономічними договорами з 

використанням авансових платежів:  

1. Забороняється уповноваженим банкам купувати валюту за дорученням 

клієнтів, якщо для цього використовуються залучені клієнтами кредитні кошти.  

2. Для здійснення уповноваженим банком авансових платежів за 

імпортним контрактом клієнта (за виключенням розрахунків у формі акредитива, 

підтвердженого банком, який має рейтинг не нижче інвестиційного класу), 

загальна вартість якого перевищує 50 тис. дол. (в еквіваленті), необхідно мати 

підтвердження (дозвіл) Національного банку.  

3. Операції банків зі здійснення платежів за імпортними контрактами 

клієнтів, загальна вартість яких перевищує 500 тис. дол., мають проводитися 

виключно з використанням акредитивної форми розрахунків (крім операцій з 
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купівлі життєво необхідних товарів (до 3 квітня 2015 року): нафти, газу, палива 

для АЕС, електроенергії, вугілля, бензинів та дизпалива, медичних виробів для 

гемодіалізу та лікування хворих на онкологічні захворювання, міжнародної 

гуманітарної допомоги, а також продукції оборонного призначення). Акредитив 

має бути підтверджений банком з рейтингом не нижче інвестиційного класу.  

Також, постановою Правління Національного банку від 24 лютого 2015 

року № 130 [72] установлюється чотириденний термін для здійснення:  

− купівлі іноземної валюти за дорученням клієнтів після попереднього 

перерахування банками коштів у гривнях на окремий аналітичний рахунок;  

− авансових платежів в іноземній валюті за імпортними контрактами клієнтів, 

загальна вартість яких перевищує 50 тис. доларів з дня подання банком 

інформації до реєстру.  

Крім того, з 4 березня до 3 червня 2015 року (включно) постановою 

Правління Національного банку від 3 березня 2015 року № 160 [73] збережено 

вимоги щодо обов’язкового продажу в розмірі 75% надходжень в іноземній 

валюті та 90-денний граничний строк розрахунків за операціями з експорту та 

імпорту товарів та запроваджено додаткові заходи у сфері здійснення валютних 

операцій, які стосуються переважно юридичних осіб, щодо фізичних осіб – 

запроваджені раніше адміністративні обмеження залишилися майже без змін. 

Зокрема встановлено:  

− обмеження на купівлю безготівкових іноземних валют та банківських металів 

за гривні на умовах “спот”, “форвард” за власними операціями банку за день;  

− заборону банкам надавати кредити в національній валюті (у тому числі за 

відкритими кредитними лініями та шляхом пролонгації раніше наданих 

кредитів), якщо в забезпечення виконання зобов’язань за ними клієнтом 

надаються майнові права на кошти в іноземній валюті, що розміщені на 

рахунках у банках;  

− заборону банкам купувати іноземну валюту за дорученням клієнтів-

резидентів (крім фізичних осіб), які мають на рахунках у банках кошти в 

іноземній валюті в сумі понад 10 000 доларів (в еквіваленті);  
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− обмеження на операції банків з продажу банківських металів за безготівкові 

кошти в національній валюті суб’єктам господарювання в розмірі 3,216 

тройської унції золота (в еквіваленті) упродовж одного календарного тижня 

в межах однієї банківської установи, за виключенням виконання власних 

зобов’язань у банківських металах за кредитними договорами.  

В рамках додаткової оцінки ефекту передачі валютного шоку, аналітичний 

відділ НБУ користується двома незалежними підходами – VAR- модель та 

лінійна модель. Користуючись відповідним інструментарієм для часового 

відрізку січень 2004 – лютий 2015 року, отримаємо оцінку ефекту передачі 

валютного шоку на індекс споживчих цін, в тому числі базовий індекс (БІСЦ), та 

на індекс цін виробників. Розрахунок ефекту проводиться за допомогою даних 

імпульсного відгуку (є однією з опцій VAR-моделі та потребує додаткових 

розрахунків у випадку використання лінійної моделі), які відображають 

швидкість та величину реакції змінних моделей на шок валютного курсу [30].33  

У VAR-модель було внесено відповідні для окремих цінових індексів 

індикатори впливу:  

- для індексу споживчих цін: номінальний курс гривні до долара, ціни на 

світових продовольчих ринках, розрив ВВП;  

- для базового індексу споживчих цін: номінальний курс гривні до долара, 

розрив ВВП;  

- для індексу цін виробників: номінальний курс гривні до долара, ціни на 

світових товарно-сировинних ринках, розрив ВВП.  

Для побудови лінійних регресій також було використано відповідні змінні, 

однак з урахуванням характерного для них лага впливу. 

У моделі вносилася місячна відсоткова зміна всіх перелічених показників 

(було знайдено абсолютну зміну за місяць прологарифмованих показників), за 

винятком розриву ВВП.  

33 Аналогічний інструмент був використаний нами в рамках побудови економетричної 
моделі в параграфі 3.2 
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Нижче графічно зображено ефект передачі курсової динаміки на ціни, де 

суцільною лінією зображено середні арифметичні функцій імпульсного відгуку, 

отриманих за VAR- та лінійною моделями (рис. 3.10). Останнє пропонуємо 

приймати як оптимальну оцінку ефекту передачі валютного шоку на ціни.  

  

 
Рис. 3.10. Зміна цінових індексів, спричинена одним стандартним 

відхиленням зміни курсу гривні до долара, коефіцієнт 
Джерело: складено автором з використанням матеріалів [30] 

 

Одержані результати дають змогу зробити такі висновки, згруповані в 

таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 
Результати економетричного аналізу ефекту передачі валютного 

шоку 
Параметри оцінки ІСЦ БІСЦ ІЦВ 

Коефіцієнт передачі зміни курсу гривні до 
долара США на ціновий індекс 

0,30 0,29 0,23 

Тривалість 100% передачі зміни курсу 11 міс. 23 міс. 12 міс. 
Тривалість 90% передачі зміни курсу 5 міс. 10 міс. 3 міс. 

Джерело: складено автором з використанням матеріалів [30] 
 

Курсові коливання майже однаковою мірою відображаються у динаміці 

загального ІСЦ та його базової складової. Водночас тривалість передачі 
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валютного шоку на БІСЦ є довшою, що пов’язано, зокрема, з повільнішою 

(порівняно з іншими компонентами) реакцією на таку зміну цін на продукти та 

послуги, що входять до БІСЦ. В контексті наявних невизначеностей прогнозу, 

розподіл економічних і позаекономічних ризиків стосовно подальшого 

здешевлення гривні є асиметричним і дещо зміщений у бік підвищення.  

Нова хвиля загострення соціально-економічного положення країни може 

призвести до суттєвої переоцінки ризиків інвесторами і спричинити додатковий 

відплив капіталу з країни, що призведе до подальшої девальвації національної 

валюти.  

В межах підвищення ефективності дії монетарного трансмісійного 

механізму, зроблено прогноз щодо особливостей економічного розвитку України 

в наступні періоди [64] (рис.3.11). 

Згідно з даними МВФ, Світового Банку та агентства «Trading Economics 

Database», низький рівень економічної активності спостерігається протягом 

всього 2015 року. Так, внаслідок суттєвого падіння імпорту чистий експорт 

вноситиме позитивний внесок (3,5 в. п.) у ВВП протягом року. Експорт почне 

відновлюватися через отримання експортерами суттєвих конкурентних переваг 

внаслідок послаблення курсу гривні [239].  

Для більш глибоко розуміння особливостей впливу торгового балансу на 

показники валового випуску ми провели розрахунки коефіцієнтів 

зовнішньоекономічної безпеки34 (рівень експортної залежності, рівень імпортної 

залежності, рівень відкритості економіки (зовнішньоторговельна квота), частка 

імпорту товарів і послуг у внутрішньому споживанні) [66].  

Рівень відкритості економіки або зовнішньоторговельна квота 

визначається як відношення сукупної вартості експорту та імпорту товарів і 

послуг, поділеної навпіл, до вартості ВВП. Вектор порогових значень індикатора 

34 Зовнішньоекономічна безпека – стан відповідності зовнішньоекономічної діяльності 
національним економічним інтересам, що свідчить про спроможність держави протистояти 
впливу зовнішніх загроз від негативних зовнішніх економічних чинників та мінімізувати 
заподіяні ними збитки, активно використовувати участь у світовому поділі праці для 
створення сприятливих умов розвитку експортного потенціалу і раціоналізації імпорту. 
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“коефіцієнт відкритості економіки” розподіляється наступним чином: нижній 

поріг – 25%; оптимальний коридор – 35-45%; верхній поріг – 60%. 

 

 
Рис.3.11. Рахунок поточних операцій та обсяги зовнішньої торгівлі 

України, 2012 – 2020 (оцінка) рр. 
Джерело: складено автором на базі статистичних матеріалів  МВФ, Світовий 
Банк, Trading Economics Database[239] 

 

Рівень експортної залежності (експортна квота) визначається як 

відношення вартості експорту до вартості валового внутрішнього продукту за 

відповідний період і характеризує значимість експорту для економіки країни, 

окремих галузей та окремих видів продукції. Збільшення рівня експортної 

залежності свідчить як про зростаючу участь країни в міжнародному поділі 

праці, так і про зростання конкурентоспроможності виробленої нею продукції. 

Порогові значення для рівня експортної залежності складають: нижній поріг – 

30%; оптимальний коридор – 40-50%; верхній поріг – 60%. Аналогічно 

вираховується і рівень імпортної залежності із критичними значеннями:  нижній 

поріг – 50%; оптимальний коридор – 35-45%; верхній поріг – 30% [93, c.84-90]. 

Нарешті, останнім із запропонований коефіцієнтів є, так звана, частка імпорту 

товарів і послуг у внутрішньому споживанні.  
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Індикатор розраховується як відношення обсягів імпорту товарів до 

обсягів загального внутрішнього споживання домогосподарств. Порогові 

значення для рівня товарного імпорту складають: нижній поріг – 40%; 

оптимальний коридор – 20-30%; верхній поріг – 15% [93, c.84-90]. 

Виходячи із прогнозних показників, ми встановили, що рівень відкритості 

української економіки, наприклад у 2015 р., лише на 3.1 п.п. перевищує верхній 

поріг оптимального коридору, так само як і рівень експортної залежності – лише 

на 1.6 п.п., показник імпортної залежності – в межах коридору, а частка імпорту 

товарів і послуг у внутрішньому споживанні, навпаки, знаходиться не тільки по-

за зоною оптимального коридору, а й нижче нижнього порогу на 14.5 п.п. (табл. 

3.6 та рис.3.12). 

Таблиця 3.6 

Оціночні дані індикаторів зовнішньоекономічної безпеки України у 2015-
2020 роках (базовий рік розрахунків значень ВВП та внутрішнього 

споживання – 2014 р.) 
Індикатор 

зовнішньоекономічної 
безпеки 

Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

коефіцієнт відкритості 
економіки 49,3 48,1 49,7 50,8 51,9 53,3 54,9 

коефіцієнт експортної 
залежності 50,9 51,6 53,2 54,4 55,5 56,8 58,2 

коефіцієнт імпортної 
залежності 47,8 44,6 46,2 47,3 48,3 49,9 51,7 

частка імпорту товарів і 
послуг у внутрішньому 
споживанні 

57,1 54,5 55,3 54,8 53,8 53,3 52,8 

Джерело: розраховано самостійно за даними МВФ [176] та НБУ [63] 

Подібні результати значно відрізняються від результатів попередніх 

часових проміжків (2000-2013 рр.) [93].  

За прогнозами економіка функціонуватиме значно нижче свого 

потенційного рівня протягом 2016 років (на 5-7%), що сприятиме зниженню 

інфляційного тиску (рис. 3.13). 

У 2016 році прогнозується поступове відновлення як зовнішнього, так і 

внутрішнього попиту. Зростання експорту товарів очікується на рівні 6% 
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переважно за рахунок металургії. Імпорт товарів зростатиме приблизно такими 

самими темпами і частково буде зумовлений реалізацією відкладеного попиту на 

імпортні товари після скасування додаткових імпортних зборів. У результаті 

поточний рахунок залишатиметься з дефіцитом 0,8% від ВВП (або 0,8 млрд. дол.) 

[30]. 

 
Рис. 3.12. Індикатори зовнішньоекономічної безпеки України 

Джерело: розраховано за даними МВФ [176] та НБУ [63] 
 

 
Рис. 3.13. Обсяги ВВП на душу населення та рівень споживчих цін 

України, 2012 – 2020 (оцінка) рр. 
Джерело: складено автором на базі статистичних матеріалів  МВФ, Світовий 
Банк, Trading Economics Database[239] 
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приватного капіталу в Україну. Чисті надходження прямих іноземних інвестицій 

зростуть до 2,0 млрд. дол. Продовжиться надходження зовнішнього офіційного 

фінансування (5,2 млрд. дол.) та відтермінування виплат за єврооблігаціями (3,0 

млрд. дол.) [30]. 

Рефінансування приватного сектору за зовнішніми зобов’язаннями в 2015 

році залишатиметься на рівні попереднього року й становитиме 82% (порівняно 

з 86% у 2014 році), у тому числі: 91% банківського сектору та 70% реального 

сектору. У 2016 році прогнозується його зростання до 89%, у тому числі: 99% 

банківського сектору та 80% реального сектору. В результаті, в 2015 році 

зведений платіжний баланс прогнозується з профіцитом 2,0 млрд. дол., 

надходження від МВФ очікуються на рівні 10 млрд. дол., що забезпечить 

зростання міжнародних резервів до 18,2 млрд. дол. (чистих міжнародних 

резервів – до 3,8 млрд. дол.), або 3,7 місяця імпорту майбутнього періоду [30]. 

У 2016 році очікується подальше збільшення профіциту зведеного 

платіжного балансу до 4,7 млрд. дол.. Крім того, надходження від МВФ 

становитимуть 2,5 млрд. дол., що забезпечить зростання міжнародних резервів 

до 25,4 млрд. дол. (чистих міжнародних резервів – до 8,6 млрд. дол.), або 4,9 

місяця імпорту майбутнього періоду. Розрив у фінансуванні протягом 

розширеної програми з МВФ у 2015 – 2018 роках оцінено в 40 млрд. дол., три 

чверті з яких потрібні для нарощення міжнародних резервів до прийнятного 

рівня. У 2015 році розрив у фінансуванні буде найбільшим і становитиме 20,6 

млрд. дол., з яких 10,6 млрд. дол. потрібні для збільшення рівня резервів, та 10,0 

млрд. дол. – для фінансування розриву платіжного балансу [30] (без офіційних 

залучень та відтермінування виплат за єврооблігаціями) (рис. 3.14).  

Розрив у фінансуванні лише менш ніж наполовину покриватиметься за 

рахунок кредиту МВФ – 17,5 млрд. дол. (чисті надходження – 13,1 млрд. дол.). 

Програма розширеного кредитування від МВФ передбачає додаткове 

надходження як офіційного, так і приватного фінансування. Так, кредити від 

міжнародних організацій та інших донорів становитимуть майже 12 млрд. дол., 
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крім того очікувана сума відтермінування виплат за єврооблігаціями – близько 

15 млрд. дол. 

 
Рис.3.14 Обсяги золотовалютних резервів України та темпи росту 

реального ВВП, 2012 – 2020 (оцінка) рр. 
Джерело: складено автором на базі статистичних матеріалів  МВФ, Світовий 
Банк, Trading Economics Database [239] 

Державний борг продовжив зростати у 2015 році в основному за рахунок 

курсової переоцінки валютної складової боргу, отримання зовнішньої 

фінансової допомоги та витрат на рекапіталізацію банківської системи. Водночас 

успішна реалізація програми макрофінансової стабілізації повинна забезпечити 

формування низхідного тренду показника боргу до ВВП у середньостроковій 

перспективі (рис 3.15). 

У 2015-2016 роках зростання номінального ВВП вимагає збільшення 

грошової пропозиції для його обслуговування. За припущеннями Національного 

банку зростання грошової маси відбувається переважно за рахунок її готівкової 

складової. Зазначене зумовлене зростанням номінальних доходів (зростання 

номінальної заробітної плати на 10%) при збереженні недовіри до банківської 

системи. Крім того, зростання готівкової складової в грошові масі відбувається 

на фоні відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів 

вкладникам неплатоспроможних банків.  
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Рис.3.15 Валові інвестиції та валовий державний борг України, 2012 – 2020 

(оцінка) рр. 
Джерело: складено автором на базі статистичних матеріалів  МВФ, Світовий 
Банк, Trading Economics Database [239] 

 

Разом з тим, припускається відновлення, протягом 2016 року, припливу 

депозитів у національній та іноземній валюті. З урахуванням цих факторів 

очікується, що попит на гривню залишатиметься на низькому рівні, що 

відображатиметься в зростанні грошової маси (на 20%) з темпом, близьким до 
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Через продовження тренду до зниження мультиплікації (переважне 

обслуговування загального грошового обороту готівкою) очікується зростання 

монетарної бази на 27,3% (або майже 91 млрд. грн.), що буде визначатися 

необхідністю виконання критеріїв, передбачених програмою з МВФ [63].  

Таким чином, внутрішнє кредитування охоплює широкий діапазон 
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енергоємності тощо. В кінцевому підсумку, таке розширення має вирівняти 

розрив між попитом і пропозицією, який на сьогодні заміщується зростанням 

інфляційного тиску.  

Паралельно зі стимулюванням пропозиції варто проводити політику 

нарощення частки довгострокових вкладень, в тому числі, пожвавлюючи 

банківський обіг і створюючи, тим самим, передумови для зниження відсоткових 

ставок.  

Необхідно збалансувати політику нарощування зовнішньої заборгованості 

держави, яка проводиться. Найбільша загроза, в даному випадку, криється у 

нездатності внутрішнього ринку відтворювати достатній випуск доданої вартості 

для покриття боргу і перенаправлення надлишку на реінвестування у наступне 

коло відтворення. Дана позиція характеризується перманентною залежністю від 

зовнішнього фінансування. З іншого боку, в такій системі залежності ми маємо 

можливість слідувати схемі жорстких реформ, що вкрай необхідні для виходу із 

кризового стану. Тим не менш, необхідно продовжувати антикризові заходи по 

активізації довгострокового капітального інвестування за рахунок як власних 

коштів, так і, можливо, зовнішніх запозичень [66]. 

Орієнтація уряду на зовнішні ринки позичкових капіталів стримує 

розвиток внутрішнього ринку облігаційних позик та обмежує можливості 

використання державних цінних паперів для цілей регулювання національної 

грошово-кредитної системи. Обсяги короткострокового боргу і боргу в іноземній 

валюті вважаються основним індикатором вразливості боргової позиції уряду до 

дії зовнішніх шоків. Передусім, значні обсяги зовнішньої заборгованості 

підвищують вірогідність поглиблення валютної кризи: зокрема пролонгації 

девальваційного тренду. 

При цьому, нарощування зовнішнього національного боргу в умовах 

скорочення кредитної діяльності приватних суб’єктів на зовнішніх ринках 

обтяжене зобов’язаннями по минулим запозиченням, відтак, потребує більш 

зваженого підходу до залучення зовнішніх позик державою. 
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Головні результати аналізу чинників українського експорту-імпорту: 

1) передбачуване зниження реального валютного курсу однаково обмежує 

як імпорт, так і експорт. У довгостроковій перспективі ціновий чинник може 

стати нейтральним стосовно показників експорту-імпорту; 

2) збільшення пропозиції грошової маси пропорційно зменшує експорт та 

імпорт; 

3) поліпшення умов торгівлі обмежує імпорт, але бракує переконливих 

свідчень збільшення експорту (принаймні у значимих обсягах); 

4) нарощування обсягів промислового виробництва в Україні призводить  

до збільшення експорту, але з одночасним збільшенням імпорту. Однак, в межах 

нових макроекономічних дисбалансів 2014-2015 років, спостерігається 

одночасне скорочення і валового випуску, і обсягів експорту та імпорту з 

потенціалом відновлення темпів росту лише випуску і експорту; 

5) пожвавлення виробництва в країнах-імпортерах поліпшує торговельний 

баланс України. Немає й підстав вважати, що збільшення промислового 

виробництва в країнах-партнерах, що купують вітчизняні експортні товари  

надійно стимулюватиме українську економіку.  

Таким чином, одночасне зменшення експорту і імпорту відбувається 

внаслідок девальвації грошової одиниці та різкого звуження внутрішнього 

споживання (-7,5% у 2015 році), тобто зменшення  реальних доходів 

супроводжується зменшенням імпорту. Збільшення пропозиції грошової маси 

втрачає вплив на показники торгового балансу (трансмісія монетарного шоку  

слабшає по відношенню до рахунку поточних операцій). При цьому, зростаюча 

монетизація української економіки передбачає посилення інфляційних наслідків 

від збільшення пропозиції грошової маси. Успішна стерилізація передбачала б 

утворення тренду на ревальвацію гривні та скорочення дефіциту бюджету. 

Обмеження пропозиції грошової маси потребуватиме підвищення облікової 

ставки і резервних вимог, що призводить до підвищення процентної ставки, 

зменшення інвестицій і гальмування темпу зростання ВВП.  
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З метою збалансування платіжного балансу і самого валютного ринку, 

НБУ утримує облікову ставку на рівні 30% річних – рекордно високому рівні. В 

рамках концепції стримування девальвації національної валюти на даний момент 

відсутні передумови для зниження ставки рефінансування. Протягом дії 

відновлювальної політики, бюджет можна буде утримувати дефіцитним на рівні 

1-2%, що стимулюватиме створення додаткової вартості в системі і свідчитиме 

про повне використання фінансових ресурсів системою [63]. 

Відтак, згідно отриманих нами результатів економетричного моделювання 

(параграф 3.2), ми виділяємо ключові інструменти антикризової економічної 

політики: таргетування обсягів внутрішнього кредитування, грошового агрегату 

М3, платіжного балансу та торгового балансу зокрема, обсягів зовнішнього  

державного боргу, золотовалютних резервів та рівня інфляції, що мають 

включатися до адаптивних регуляторів економічної системи. 

Зокрема, встановлено, що вища еластичність з точки зору валового 

випуску притаманна таким факторам економічної політики, як внутрішні 

кредити, грошовий агрегат М3, платіжний баланс та торговий баланс. З іншої 

сторони, чутливість ринку по відношенню до таргетування зовнішнього 

державного боргу, золотовалютних резервів та рівня інфляції є нижчою, а відтак 

для досягнення бажаного ефекту при використанні даних інструментів, 

необхідно витрачати більше ресурсів.   

В рамках формування рекомендацій з покращення заходів 

макроекономічного регулювання, виокремимо кілька фундаментальних 

напрямків. 

Зокрема, досягнення визначених параметрів грошової пропозиції 

передбачає:  

− необхідність підтримки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для 

виплати компенсацій вкладникам ліквідованих банків з метою відновлення 

стабільної роботи банківської системи;  
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Таблиця 3.7 

Рекомендації щодо вдосконалення макроекономічної політики України 
шляхом активізації дії механізму трансмісії економічних шоків 

Напрям таргетування Очікуваний результат 
призупинення кредитування домогосподарств та 
робота з простроченими заборгованостями;  відновлення стабільної роботи 

банківської системи, зниження 
соціальної напруги; 

розширення фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб та підвищення норм резервування 
для відновлення стійкості банківської системи; 
абсорбція надлишкової ліквідності банківської 
системи, планомірне скорочення грошової маси  
(рівня монетизації) до початку відновлення 
внутрішнього механізму відтворення, 
нарощування внутрішнього попиту; 

нівелювання інфляційного та 
девальваційного тиску, відновлення 
роботи банківської системи (зниження 
вірогідності банкрутства 
(докапіталізація банківської системи 
країни) та скорочення простроченої 
дебіторської заборгованості); 

продовження політики “дорогої гривні” через 
збереження високих процентних ставок до появи 
ознак стабілізації ситуації на валютному ринку і 
зниження інфляційних очікувань (інструмент 
відсоткових ставок втратив трансмісійну 
здатність – єдиним дієвим заходом до 
повернення грошей у банківську систему є 
відновлення довіри до неї); 
помірне підвищення мультиплікації коштів 
банківською системою; 
акумулювання грошових коштів у банківській 
системі, а не поза нею, включаючи найменш 
ліквідні складові грошового агрегату М3; 

формування бази для нарощення золотовалютних 
резервів країни; 

макроекономічна стабілізація, 
бездефіцитний бюджет, інвестування в 
будівництво інфраструктури; 

регулювання платіжного балансу: подальше 
обмеження імпорту, в т.ч. за рахунок 
протекціоністської політики та підтримки 
експортних виробництв, що отримали 
конкурентоспроможні переваги в результаті 
сильної девальвації гривні; 

скорочення відтоку дефіцитної валюти 
та нарощування обсягів нових валютних 
надходжень (ріст чистого експорту); 

створення адміністративних умов для 
гарантування безпеки економічної діяльності 
іноземних інвесторів; 

різке нарощення обсягів локалізації 
виробничих потужностей на фоні 
значного здешевлення робочої сили на 
внутрішньому ринку (напр., легка 
промисловость, фармацевтика, хімічна 
промисловість); 

структурні реформи (масштабне нарощення 
капітального інвестування та перегляд всіх 
державних витрат у соціальній сфері); 

формування фундаментальних факторів 
відновлювальної динаміки обмінного 
курсу гривні; 

Джерело: складено самостійно  

− активне використання монетарних інструментів для абсорбції надлишкової 

ліквідності банківської системи з метою нівелювання інфляційного та 
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девальваційного тиску. 

Для недопущення реалізації додаткових ризиків і формування стійкого 

тренду на зниження інфляції Національний банк має продовжувати політику 

“дорогої гривні” через збереження високих процентних ставок. Водночас, як 

тільки ознаки стабілізації ситуації на валютному ринку та зниження інфляційних 

очікувань набудуть стійкого характеру, Національний банк зможе розпочати 

поступове пом’якшення монетарних умов як за рахунок зниження процентних 

ставок, так і скасування адміністративних обмежень. Можливість пом’якшення 

монетарної політики також залежатиме від успішності в реалізації структурних 

реформ, фіскальної консолідації та оздоровлення банківської системи, тобто 

фундаментальних факторів динаміки обмінного курсу гривні. 

При використанні діючих засобів антициклічної політики, у 2016 році 

повинні з’явитися ознаки нормалізації функціонування монетарної сфери. При 

відновленні попиту на гроші швидкість їх обертання уповільнюватиметься. З 

урахуванням цього приріст грошової маси (16,5%) дещо перевищуватиме 

зростання номінального ВВП (14,6%). Також припускається помірне підвищення 

мультиплікації коштів банківською системою з огляду на її стабілізацію та 

відповідне відновлення довіри вкладників. За таких умов, монетарна база (М1) 

зростатиме дещо меншими темпами (15,3%) порівняно з грошовою масою (М3) 

[93]. 

Нарешті, необхідно сконцентрувати зусилля на відновленні внутрішніх 

ресурсів нарощення валового випуску (масштабного розширення капітального 

інвестування), як з метою насичення внутрішнього ринку, так і для розширення 

експортних можливостей в умовах дії системи «валютного управління»35 (англ. 

– currency-board) та валютного голоду. 

35 Режим валютного курсу, при якому НБУ зобов’язаний підтримувати обсяг 
національної валюти в обігу рівним обсягу резервів іноземної валюти (неможливість 
нарощувати безінфляційну грошову масу без нарощення валютної виручки) та продавати 
валюту за фіксованим курсом: тоді, у випадку дефіциту платіжного балансу НБУ розпродає 
іноземну валюту і відбувається автоматичне зменшення національної грошової маси. 
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Реалізація розглянутих засобів антициклічної політики дозволить завчасно 

ідентифікувати макроекономічні дисбаланси та нівелювати негативні наслідки 

ендогенних і екзогенних економічних шоків на різних фазах економічного циклу 

української економіки. 

 

ВИСНОВКИ до розділу 3 

На завершальному етапі дослідження було використано формалізований 

інструментарій для розширення попередніх висновків щодо поширення шоків в 

ринковому середовищі і його впливу на економічні коливання, а саме – модель 

векторної авторегресії, оцінка якої дає змогу зробити обґрунтовані  

макроекономічні узагальнення для економіки України.  

В результаті вивчення імпульсної реакції (фундаментального згладженого 

тренду та волатильної складової (серія непрогнозованих імпульсних реакцій)) 

змінної реального випуску в залежності від змін у обраних індикаторах 

макроекономічних дисбалансів (обсягах зовнішньої заборгованості, рівні 

інфляції, обсягах внутрішніх кредитів, показнику грошового агрегату М3, 

обсягах міжнародних резервів в іноземній валюті, рівні витрат домогосподарств, 

стані рахунків капітальних операцій та поточних операцій), маємо такі висновки:  

- найбільш впливові інструменти для здійснення економічної політики: 

рахунок капітальних операцій (платіжний баланс); внутрішні кредити; 

грошовий агрегат М3; рахунок поточних операцій (торгівельний баланс); 

- найменш впливові інструменти для здійснення економічної політики: 

зовнішній державний борг; міжнародні резерви в іноземній валюті; рівень 

споживчої інфляції. 

Тобто, встановлено, що вища впливовість з точки зору валового випуску 

притаманна таким факторам економічної політики, як внутрішні кредити, 

грошовий агрегат М3, платіжний баланс та торговий баланс. З іншої сторони, 

чутливість ринку по відношенню до таргетування зовнішнього державного 

боргу, золотовалютних резервів та рівня інфляції є нижчою, а відтак для 
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досягнення бажаного ефекту при використанні даних інструментів, необхідно 

витрачати більше ресурсів.   

Результати аналізу імпульсних реакцій між вісьмома опрацьованими 

змінними наступні: 

1. фундаментальний згладжений тренд: 

• сильний шоковий відгук від впливу на: 1) зовнішній державний борг 

агрегату М3 і міжнародних валютних резервів; 2) інфляцію зовнішнього 

державного боргу, внутрішніх кредитів, агрегату М3 та міжнародних валютних 

резервів; 3) агрегат М3 зовнішнього державного боргу та міжнародних валютних 

резервів; 

• слабкий чи відсутній шоковий відгук від впливу на: 1) витрати кінцевого 

споживання домогосподарств всіх інших змінних; 2) міжнародні валютні 

резерви всіх інших змінних; 3) рахунок поточних операцій всіх інших змінних; 

• потенційно небезпечний відгук від впливу на: рахунок капітальних 

операцій внутрішнього кредитування. 

2. волатильна складова – серія непрогнозованих імпульсних реакцій: 

• затухання імпульсних реакцій в останньому періоді (довгострокова 

перспектива) від впливу на: 1) внутрішнє  кредитування всіх інших змінних; 2) 

рахунок поточних операцій всіх інших змінних; 

• підвищена ризиковість, множинність шокових збурень від впливу на: 1) 

платіжний баланс рахунку поточних операцій; 2) рівень інфляції витрат 

кінцевого споживання домогосподарств; 3) міжнародні валютні резерви рахунку 

капітальних операцій та рахунку поточних операцій; 

• потенційно висока схильність до утворення нових шокових збурень від 

впливу на: зовнішній державний борг всіх інших змінних. 

З огляду на швидкість і тривалість імпульсних реакцій помітно, що відгук 

української економіки по фундаментальним складовим будь-яких з розглянутих 

змінних є сповільненим – швидкість реакції на застосовані інструменти 

антициклічної політики є заниженою, тоді як непрогнозовані шокові впливи 

одразу ж змінюють конфігурацію динаміки економічних показників. Відтак, 
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українська економіка є доволі уразливою до економічних шоків, як ендогенних, 

так і екзогенних.  

В межах формування рекомендацій з покращення заходів 

макроекономічного регулювання, нами було виокремлено кілька 

фундаментальних напрямків економічної політики. 

Серед ключових напрямків таргетування: 

- призупинення кредитування домогосподарств та робота з простроченими 

заборгованостями; 

- розширення фонду гарантування вкладів фізичних осіб та підвищення 

норм резервування для відновлення стійкості банківської системи; 

- абсорбція надлишкової ліквідності банківської системи, планомірне 

скорочення грошової маси  (рівня монетизації) до початку відновлення 

внутрішнього механізму відтворення, нарощування внутрішнього попиту; 

- продовження політики “дорогої гривні” через збереження високих 

процентних ставок до появи ознак стабілізації ситуації на валютному ринку і 

зниження інфляційних очікувань (інструмент відсоткових ставок втратив 

трансмісійну здатність – єдиним дієвим заходом до повернення грошей у 

банківську систему є відновлення довіри до неї); 

- помірне підвищення мультиплікації коштів банківською системою; 

- акумулювання грошових коштів у банківській системі, а не поза нею, 

включаючи найменш ліквідні складові грошового агрегату М3; 

- формування бази для нарощення золотовалютних резервів країни; 

- регулювання платіжного балансу: подальше обмеження імпорту, в т.ч. за 

рахунок продуманої протекціоністської політики та додаткова підтримка 

експортних виробництв, що і так отримали конкурентоспроможні переваги в 

результаті сильної девальвації гривні; 

- створення адміністративних умов для гарантування безпеки економічної 

діяльності іноземних інвесторів; 

- структурні реформи (масштабне нарощення капітального інвестування та 

перегляд всіх державних витрат у соціальній сфері). 
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В результаті нами очікується: 1) нівелювання інфляційного та 

девальваційного тиску, відновлення роботи банківської системи (зниження 

вірогідності банкрутства (докапіталізація банківської системи країни) та 

скорочення простроченої дебіторської заборгованості); 2) макроекономічна 

стабілізація, бездефіцитний бюджет, інвестування в будівництво 

інфраструктури; 3) скорочення відтоку дефіцитної валюти та нарощування 

обсягів нових валютних надходжень (ріст чистого експорту); 4) різке нарощення 

обсягів глибокої локалізації іноземних виробничих потужностей на фоні 

значного здешевлення робочої сили на внутрішньому ринку (в першу чергу 

актуально для сектору легкої промисловості, фармацевтики, хімічного 

виробництва); 5) формування фундаментальних факторів відновлювальної 

динаміки обмінного курсу національної валюти. 

Таким чином, розроблені рекомендації з покращення заходів 

макроекономічного регулювання можуть сприяти відновленню висхідної фази 

економічного розвитку з перспективою подальшого зростання економіки 

України.  
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ВИСНОВКИ 

 

На основі вивчення феномену економічних шоків, що виникають як з 

ринкового механізму врівноваження попиту та пропозиції, так і з середовища 

економічної політики та ринкових очікувань економічних суб’єктів загалом, а 

також каналів їх трансмісії для досягнення фаз зростання в ендогенних 

нециклічних флуктуаціях сучасних динамічно-нерівноважних глобалізованих 

економічних систем, ми дійшли наступних висновків. 

Досліджуваним нами економічним флуктуаціям, що ідентифікуються в 

рамках глобального нерівноважного ринкового простору, притаманні 

характеристики іррегулярності (або аперіодичності) та елімінації окремих фаз 

класичного економічного циклу. Відштовхуючись від поняття  трансмісії 

економічних шоків (каналів поширення), хвилеподібні економічні коливання 

варто розглядати як динамічну множину імпульсних (шокових) відхилень 

економічної змінної від контрольного рівня.  

Спостережувана нами модифікація економічних  коливань відбувається 

під перманентним тиском економічної політики, науково-технічного прогресу, 

інтернаціоналізації структури відтворення, акселерації процесів нагромадження 

та обігу фіктивного капіталу, контрактних відносин та всієї гами поведінкових 

особливостей функціонування економічних агентів. Так, нами було 

запропоновано чотири варіанти аперіодичних економічних коливань з ознаками 

нециклічності, а саме: емпірично відтворювана іррегулярна конфігурація 

флуктуацій ринкових економік; випадкові відхилення окремих фаз “циклу” 

поза критичні значення; мезоекономічні деформації – занижена корельованість 

ринкових цін окремих активів з загальнонаціональним трендом; інституційний 

трансформаційний зсув (міжсистемна трансформація економічної системи), що 

існує поза логікою гармонійного ринкового зростання. 

В результаті розгляду основних теорій економічних флуктуацій за 

критерієм «середовища виникнення економічного шоку», було виокремлено дві  

ключові наукові експозиції: теорії ендогенного характеру, що зосереджені на 

особливостях безпосередньо грошово-кредитного обігу та теорії екзогенно-
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стохастичного характеру, що систематизують різноманітні зміни очікувань, 

утворення часових лагів чи інші зміни, які, в свою чергу, породжують 

випадкові інвестиційні шоки. Тоді, характеристика ролі економічного шоку в 

утворенні хвилеподібних коливань має визначатися в рамках трьох 

еволюційних концепцій: теорії самого коливального руху; теорії причин зміни 

фаз коливального руху та встановлення економічної рівноваги; теорії 

«знаходження» у певних фазах коливального руху та встановлення нерівноваги 

(найуживаніший нині підхід).  

Крім цього, досліджуючи економічні флуктуації як множинність 

шокових станів ринку, ми дійшли важливого висновку, що явище трансмісії 

економічних шоків відіграє центральну роль у процесі видозміни соціально-

економічного середовища кожної окремо взятої економічної системи 

(наприклад, країни). Відтак, нами встановлено, що «економічний шок» – це 

несистемне імпульсне відхилення економічної змінної, що не поглинається 

вбудованими автоматичними регуляторами миттєво і може бути графічно 

змодельоване як ряд згасаючих коливань, де початкова амплітуда відповідає 

силі ураження економічної системи. При цьому, шоки сукупної пропозиції, 

сукупного попиту, економічної політики і ринкових очікувань, відтворені із 

зображенням безпосереднього зсуву кривих агрегованого  попиту та 

пропозиції та його впливу на утворення хвилеподібної динаміки валового 

випуску, опосередкованого дією тих чи інших трансмісійних каналів, 

набувають як перманентного (фундаментальні), так і тимчасового (випадкові) 

характеру. 

Диференціація умов переходу від стану рівноваги до стану нерівноваги 

на різних фазах економічних флуктуацій є відображенням зв’язків реального, 

фінансового та грошового сектору економіки з врахуванням значень ринкових 

поведінкових змінних. Подібні відмінності вивчалися на прикладах країн з 

розвиненою економікою, а також економіках інверсійного типу розвитку і 

країнах що розвиваються. Припустивши, що коливання економічної 

активності в країнах з різними інститутами, структурою економіки чи 
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економічною політикою ініційовані спільною причиною, варто визнати 

домінуючу роль ринку в розумінні спільної динаміки економічної діяльності. 

Результати показують, що загальний тренд (або динаміка світових 

макропоказників) відповідає приблизно за третину всіх флуктуацій в обсягах 

агрегованого товарообігу, промисловому виробництві, випуску та рівні 

зайнятості в семи ключових розвинених країнах світу. Зокрема, як світові, так 

і специфічні національні флуктуації помітно більш синхронізовані на стадії 

контракції ділової активності, аніж на стадії експансії. Фази експансії схильні 

мати значну частку ідіосинкратичних (унікальних) компонентів як серед 

безпосередньо макрозмінних, так і по окремим країнам, тоді як спади в 

економічній активності мають подібну тривалість та динаміку як в межах 

однієї країни, так і серед кількох країн. Причому, для регіональних показників 

ступінь подальшої невизначеності є помітно меншим на спадних стадіях, аніж 

на підйомах.  

Якщо трансмісійні канали економічних шоків є базовим механізмом 

деформації і, подекуди, реконфігурації хвилеподібних флуктуацій, тоді сила і 

значимість даного впливу обумовлена комплексом досліджених нами умов:  

- перманентністю або тимчасовістю шоків; 

- очікуваністю чи неочікуваністю настання шоків; 

- попередніми умовами розвитку економіки та здатністю абсорбувати 

шоки (гнучкістю структури економічної системи); 

- особливостями фази експансії та фази рецесії, а також поведінкою 

економічних агентів на даних фазах; 

- ступенем регіональної невизначеності (вища при експансії та нижча 

при контракції); 

- сталістю чи мінливістю очікувань та вподобань економічних суб’єктів; 

- ступенем синхронізації економічних коливань між розвиненими 

ринковими економіками та загальним світовим трендом; 

- активністю інформаційно-інноваційного середовища; 

- інституційною структурою економіки та поширеністю контрактних 
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відносин тощо. 

Під час вивчення кількох цільових груп країн, відібраних за критеріями 

історичних умов розвитку, структури економіки, динаміки розвитку і 

економічної політики, нами була сформульована базова гіпотеза, зміст якої 

полягає у виявленні сталої  прямопропорційної залежності між ступенем 

превалювання національного тренду (динаміки національних змінних) над 

світовим, що виражається переходом більшості каналів поширення зовнішніх 

економічних шоків в пасивний стан, та рівнем уразливості такої соціально-

економічної системи.  

В результаті, ми довели, що перехід більшості каналів поширення 

економічних шоків відкритої ринкової системи, в тому числі і інверсійного 

типу розвитку, в пасивний стан при домінуванні локального економічного 

тренду над світовим, означає неконтрольоване зростання рівня уразливості і 

розбалансованості такої соціально-економічної системи та втрату можливості 

ефективно поглинати чи регулювати наслідки раніше накопичених ендогенних 

та екзогенних шоків інструментами антициклічної економічної політики 

держави. 

Таким чином, нездатність екзогенних світових економічних шоків (при 

цьому як позитивних, так і негативних) проникати (через трансмісію 

економічних шоків) в певну систему позбавляє її здатності ефективно 

таргетувати фундаментальні макроекономічні показники в рамках 

незворотних інтеграційних процесів. Саме такі інтеграційні процеси покликані 

згладжувати коливання ендогенних флуктуацій за рахунок компенсації 

агрегованих втрат при виході на глобальний ринок.  

Активізація ендогенних каналів поширення економічних шоків є 

ключовим завданням економічної політики будь-якої ринкової системи, 

особливо при необхідності реалізувати низку інтеграційних процесів на рівні 

глобального або регіонального ринків. У дисертаційному дослідженні 

використано формалізований інструментарій для розширення попередніх 

висновків щодо поширення шоків в ринковому середовищі і його впливу на 
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економічні коливання, а саме – модель векторної авторегресії, оцінка якої дає 

змогу зробити обґрунтовані макроекономічні узагальнення для економіки 

України.  

Відгук української економіки по фундаментальним складовим будь-яких 

з розглянутих змінних (обсягів зовнішньої заборгованості, рівня інфляції, 

обсягів внутрішніх кредитів, показника грошового агрегату М3, обсягів 

міжнародних резервів в іноземній валюті, рівня витрат домогосподарств, стану 

рахунків капітальних операцій та поточних операцій) є сповільненим, тобто, 

швидкість реакції на застосовані інструменти антициклічної політики є 

заниженою, тоді як непрогнозовані шокові впливи одразу ж змінюють 

конфігурацію динаміки економічних показників. Отже, канали поширення 

фундаментальних перманентних шоків в українській економіці  помітно 

пасивніші, аніж того вимагають необхідні умови економічного зростання. 

Найбільш впливовими інструментами за критерієм еластичності валового 

випуску відносно їх можливої абсолютної корекції визнано: платіжний баланс 

(в т.ч. і торгівельний баланс як такий), обсяги внутрішнього кредитування 

(підтримка необхідного рівня ліквідності економічної системи) та грошовий 

агрегат М3. З іншої сторони, чутливість ринку по відношенню до таргетування 

зовнішнього державного боргу, золотовалютних резервів та рівня інфляції є 

нижчою, а відтак для досягнення бажаного ефекту при використанні даних 

інструментів, необхідно витрачати більше ресурсів.   

Виокремлено кілька фундаментальних напрямків таргетування 

макроекономічних змінних в процесі опрацювання рекомендацій з 

покращення заходів антициклічної політики, серед яких: 

- регулювання платіжного балансу: подальше обмеження імпорту, в т.ч. за 

рахунок продуманої протекціоністської політики та додаткова підтримка 

експортних виробництв, що і так отримали конкурентоспроможні переваги в 

результаті сильної девальвації гривні; 

- формування бази для нарощення золотовалютних резервів країни; 

- створення адміністративних умов для гарантування безпеки економічної 
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діяльності іноземних інвесторів; 

- абсорбція надлишкової ліквідності банківської системи, планомірне 

скорочення грошової маси (рівня монетизації) до початку відновлення 

внутрішнього механізму відтворення, нарощування внутрішнього попиту; 

- акумулювання грошових коштів у банківській системі, а не поза нею, 

включаючи найменш ліквідні складові грошового агрегату М3; 

- продовження політики “дорогої гривні” через збереження високих 

процентних ставок до появи ознак стабілізації ситуації на валютному ринку і 

зниження інфляційних очікувань (інструмент відсоткових ставок втратив 

трансмісійну здатність – єдиним дієвим заходом до повернення грошей у 

банківську систему є відновлення довіри до неї), після чого НБУ зможе 

поновити пом’якшення грошово-кредитної політики. 

Результатом повинна бути реалізація наступних цілей: 1) формування 

фундаментальних факторів відновлювальної динаміки обмінного курсу 

національної валюти; 2) скорочення відтоку дефіцитної валюти та 

нарощування обсягів нових валютних надходжень; 3) різке нарощення обсягів 

глибокої локалізації іноземних виробничих потужностей на фоні значного 

здешевлення робочої сили на внутрішньому ринку (в першу чергу актуально 

для сектору легкої промисловості, фармацевтики, хімічного виробництва); 4) 

нівелювання інфляційного та девальваційного тиску, відновлення роботи 

банківської системи; 5) макроекономічна стабілізація, бездефіцитний бюджет, 

інвестування в розширення інфраструктури. 

Таким чином, реалізація опрацьованих рекомендацій з підвищення 

ефективності заходів макроекономічного регулювання за умов раціонального 

використання більш та менш впливових інструментів економічної політики, 

дозволить ефективно активізувати ендогенні канали поширення економічних 

шоків, що знаходяться на даний момент в критично пасивному стані і, тим 

самим, попри поточний рівень вразливості економіки, створити передумови 

для зменшення ступеня розбалансованості макроекономічних показників, в 
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т.ч. і за рахунок посилення дії світового тренду в межах інтеграції в 

глобальний ринковий простір. 
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Додаток А 

  Конфігурація економічних коливань країн G7 та  

 

 

 
 

Рис. А.1 Конфігурація економічних коливань країн G7: 
ВВП (трлн.дол. у поточних цінах) – зверху вниз: США, Японія, 

Китай, Німеччина, Франція, Велика Британія, Канада, 1960-2009* 
*Оновлених даних по США в статистичній базі Світового Банку немає з причини чергового 

перерахунку показників за новою методологією 

Джерело: складено автором з використанням матеріалів  [237] 

 

 

агрегованого світового показника  

 

 
 

 

Рис. А.2 Конфігурація економічних коливань агрегованого 

світового показника:  ВВП (трлн.дол. у поточних цінах), 1970-

2014 

Джерело: складено автором з використанням матеріалів  [237] 
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Додаток Б 

Конфігурація економічних коливань країн G7  

 

 

 
 

Рис. Б.1 Конфігурація економічних коливань країн G7 за 

виключенням США: ВВП (трлн.дол. у поточних цінах) – зверху 

вниз: Китай, Японія Німеччина, Франція, Велика Британія, Канада, 

1960-2014 

Джерело: складено автором з використанням матеріалів  [237] 
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Рис. Б.2 Конфігурація економічних коливань України:  
ВВП (трлн./млрд. дол. у поточних цінах), 1991-2014  

Джерело: складено автором з використанням матеріалів  [237]  
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Додаток В 

Конфігурація економічних коливань країн Західної , 

 

 
 

 

Рис. В.1 Конфігурація економічних коливань країн 

Західної Європи:  ВВП (трлн.дол. у поточних цінах) – зверху 

вниз: Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія, 1960-

2014 

Джерело: складено автором з використанням матеріалів  [237] 

 

 

 

Центральної та Східної Європи 

 

 
 

 

Рис. В.2 Конфігурація економічних коливань країн 

Центральної та Східної Європи:  ВВП (трлн.дол. у поточних 

цінах) – зверху вниз: Польща, Чехія, Україна, Румунія, Угорщина, 

Словаччина, Латвія, 1990-2014 

Джерело: складено автором з використанням матеріалів  [237]  
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Додаток Г 

                   Конфігурація економічних коливань країн Сходу 

 

 
 

Рис. Г.1 Конфігурація економічних коливань країн 

Сходу:  ВВП (трлн.дол. у поточних цінах) – зверху вниз: Японія, 

Китай, Індія, Республіка Корея, 1990-2012 

Джерело: складено автором з використанням матеріалів  [237] 
 

 

 

 

 

та Латинської Америки 

 

 
 

Рис. Г.2 Конфігурація економічних коливань країн 

Латинської Америки:  ВВП (трлн.дол. у поточних цінах) – 

зверху вниз: Бразилія, Мексика, Аргентина, Венесуела, 1990-2012 

Джерело: складено автором з використанням матеріалів  [237] 
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Додаток Д 

Макростатистичний аналіз динаміки базових змінних в економіці країн Центральної та 

Східної Європи 

 

 

 

 

 

Рис. Д.1  Макростатистичний аналіз динаміки базових змінних в економіці Чехії,  

2000-2014 рр. 

Джерело: складено автором на базі матеріалів  [176] 
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Рис. Д.2 Макростатистичний аналіз динаміки базових змінних в економіці Угорщини,  

2000-2014 рр. 

Джерело: : складено автором на базі матеріалів  [176] 
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Рис. Д.3  Макростатистичний аналіз динаміки базових змінних в економіці Польщі,  

2000-2014 рр. 

Джерело: : складено автором на базі матеріалів  [176] 
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Рис. Д.4  Макростатистичний аналіз динаміки базових змінних в економіці Словаччини,  

2000-2014 рр. 

Джерело: : складено автором на базі матеріалів  [176] 
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Рис. Д.5 Макростатистичний аналіз динаміки базових змінних в економіці Латвії,  

2000-2014 рр. 

Джерело: : складено автором на базі матеріалів  [176] 
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Рис. Д.6 Макростатистичний аналіз динаміки базових змінних в економіці Литви,  

2000-2014 рр. 

Джерело: : складено автором на базі матеріалів  [176] 

 

 

 

 

 

 

9
 4

9
9

 д
о

л
л

. 

1
0

 4
2

1
 д

о
л

л
. 

1
1

 3
4

4
 д

о
л

л
. 

1
2

 8
1

4
 д

о
л

л
. 

1
4

 2
1

3
 д

о
л

л
. 

1
5

 9
1

2
 д

о
л

л
. 

1
7

 7
8

7
 д

о
л

л
. 

2
1

 0
6

0
 д

о
л

л
. 

2
2

 3
2

7
 д

о
л

л
. 

1
9

 3
7

0
 д

о
л

л
. 

2
0

 3
4

2
 д

о
л

л
. 

2
2

 5
2

1
 д

о
л

л
. 

2
4

 0
8

5
 д

о
л

л
. 

2
5

 3
7

3
 д

о
л

л
. 

2
6

 7
0

0
 д

о
л

л
. 

-20,0 

-15,0 

-10,0 

-5,0 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

0 

10 000 

20 000 

30 000 

40 000 

50 000 

60 000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

%
 

м
л

н
. д

о
л

л
. 

ВВП (в поточних цінах, млн. долл.) 

ВВП на душу населення по паритету купівеньної здатності (долл.) 

Темпи росту ВВП, річний % 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

-8 000 

-6 000 

-4 000 

-2 000 

0 

2 000 

4 000 

6 000 

8 000 

10 000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

%
 

м
л

н
. д

о
л

л
. 

Золотовалютні резерви (млн. долл) Торговий баланс (млн. долл.) 

Валовий державний борг (% до ВВП) 

ЛИТВА 



233 

 

 

 

 

 

 

Рис. Д.7  Макростатистичний аналіз динаміки базових змінних в економіці Естонії,  

2000-2014 рр. 

Джерело: : складено автором на базі матеріалів  [176] 
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Дадаток Е 

Фактори уразливості країн ЦСПЄП від зовнішніх шоків 

 

 

Рис. Е.1 Фактори уразливості країн ЦСПЄП від зовнішніх шоків (BLR – Болгарія; EST – 

Естонія;  SVN – Словенія; HRV – Хорватія; HUN – Угорщина; SRB – Сербія; TUR – 

Туреччина)  

Джерело: складено автором на базі матеріалів  [127] 
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Додаток Ж 

Якісні характеристики простору для формування ефективної економічної політики серед 

країн ЦСПЄП 

 

 

Таблиця Ж.1 

Якісні характеристики простору для формування ефективної економічної політики серед 

країн ЦСПЄП 

 

Країни ЦСПЄП 
Простір для 

фіскального маневру 

Простір для 

монетарного 

маневру 

Гнучкість валютного 

курсу 

Наявний достатній чи обмежений 

простір для маневру 

економічної політики 

Албанія Обмежені можливості Достатні можливості Достатні можливості 

Білорусь Обмежені можливості Обмежені можливості Достатні можливості 

Боснія та 

Герцеговина 
Достатні можливості Обмежені можливості Обмежені можливості 

Болгарія Достатні можливості Обмежені можливості Обмежені можливості 

Чехія Достатні можливості Обмежені можливості Достатні можливості 

Естонія Достатні можливості Обмежені можливості Обмежені можливості 

Угорщина Обмежені можливості Достатні можливості Достатні можливості 

Латвія Достатні можливості Обмежені можливості Обмежені можливості 

Литва Достатні можливості Обмежені можливості Обмежені можливості 

Молдова Обмежені можливості Обмежені можливості Достатні можливості 

Чорногорія Достатні можливості Обмежені можливості Обмежені можливості 

Польща Достатні можливості Достатні можливості Достатні можливості 

Румунія Достатні можливості Достатні можливості Достатні можливості 

Сербія Обмежені можливості Достатні можливості Достатні можливості 

Туреччина Достатні можливості Обмежені можливості Достатні можливості 

Відсутність простору для маневру 

економічної політики 

Хорватія Обмежені можливості Обмежені можливості Обмежені можливості 

Македонія Обмежені можливості Обмежені можливості Обмежені можливості 

Словаччина Обмежені можливості Обмежені можливості Обмежені можливості 

Словенія Обмежені можливості Обмежені можливості Обмежені можливості 

Україна Обмежені можливості Обмежені можливості Обмежені можливості 

Джерело: складено автором на базі матеріалів  [128] 
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Додаток З 

Дійсні та згладжені (фільтр Ходріка-Прескотта) показники макроекономічних дисбалансів 

(1960-2014 рр) 

Розділ З.1 

 

- платіжний баланс 

  

- зовнішній державний борг 

  

- індекс споживчих цін 

  

- внутрішні кредити 

  

 

Рис. З.1.1 Дійсні та згладжені (фільтр Ходріка-Прескотта) показники макроекономічних 

дисбалансів (1960-2014 рр) 

Джерело: складено автором  
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Додаток З 

Розділ З.2 

 

- грошовий агрегат М3 

  

- витрати кінцевого споживання домогосподарств 

    

- міжнародні резерви в іноземній валюті 

     

- торгівельний баланс 

  

- Індекс нафтових цін Нью-йоркської Фондової Біржі (NYMEX) 
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Рис. З.2.1 Дійсні та згладжені (фільтр Ходріка-Прескотта) показники макроекономічних 

дисбалансів (1960-2014 рр) - продовження 

Джерело: складено автором  
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Додаток И 

Оцінка векторної авторегресії 

 

Таблиця И.1 

Оцінка векторної авторегресії 

Vector Autoregression Estimates        

 Date: 04/19/15   Time: 18:04        

 Sample (adjusted): 2006Q3 2014Q4        

 Included observations: 34 after adjustments       

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]       
          
          
 HP_Y HP_BAL_PAY  HP_EX_DEBT HP_INF HP_INT_CREDIT HP_M3 HP_PRIV_SPENDS HP_RES HP_T_B 
          
          

HP_Y(-1)  0.742828 -0.005463 -0.171361 -9.74E-05  3.544594  1.441345  0.226050  0.127315 -0.015732 

  (0.20155)  (0.03290)  (0.29264)  (0.00023)  (1.00007)  (0.66629)  (0.15635)  (0.29669)  (0.01800) 

 [ 3.68558] [-0.16603] [-0.58557] [-0.42184] [ 3.54435] [ 2.16322] [ 1.44578] [ 0.42912] [-0.87382] 

          

HP_Y(-2) -1.736120  0.034061 -0.009001 -0.000204 -3.696645 -2.025013 -0.794779 -1.296789  0.022644 

  (0.16587)  (0.02708)  (0.24084)  (0.00019)  (0.82304)  (0.54835)  (0.12868)  (0.24417)  (0.01482) 

 [-10.4666] [ 1.25783] [-0.03737] [-1.07511] [-4.49145] [-3.69292] [-6.17663] [-5.31098] [ 1.72830] 

          

HP_BAL_PAY(-1) -1.873135  0.365574  2.829244 -0.003621 -5.462073 -12.27239 -1.952490 -1.657247  0.152187 

  (1.18455)  (0.19338)  (1.71991)  (0.00136)  (5.87760)  (3.91595)  (0.91891)  (1.74370)  (0.10581) 

 [-1.58131] [ 1.89044] [ 1.74500] [-2.66870] [-0.92930] [-3.13395] [-2.12479] [-0.95042] [ 1.83833] 

          

HP_BAL_PAY(-2) -1.260762 -0.504648  1.598241  0.003087 -2.578245  2.450410 -1.584176  2.400016  0.161254 

  (1.48154)  (0.24186)  (2.15112)  (0.00170)  (7.35124)  (4.89776)  (1.14930)  (2.18089)  (0.13234) 

 [-0.85098] [-2.08649] [ 0.74298] [ 1.81936] [-0.35072] [ 0.50031] [-1.37838] [ 1.70948] [ 1.21851] 

          

HP_EX_DEBT(-1) -0.448417 -0.043094  1.348945 -0.000702  0.042216 -0.942242 -0.194616 -0.269561  0.023092 

  (0.14170)  (0.02313)  (0.20575)  (0.00016)  (0.70312)  (0.46845)  (0.10993)  (0.20859)  (0.01266) 

 [-3.16447] [-1.86286] [ 6.55634] [-4.32365] [ 0.06004] [-2.01139] [-1.77043] [-1.29228] [ 1.82436] 

          

HP_EX_DEBT(-2)  1.046397  0.008107 -0.253284  0.000487  0.072170  0.250666  0.324922  0.491326 -0.004389 

  (0.15946)  (0.02603)  (0.23153)  (0.00018)  (0.79122)  (0.52715)  (0.12370)  (0.23473)  (0.01424) 

 [ 6.56218] [ 0.31144] [-1.09398] [ 2.66436] [ 0.09121] [ 0.47551] [ 2.62670] [ 2.09316] [-0.30816] 

          

HP_INF(-1)  540.2312 -43.55012 -213.1364  1.097037  1811.125  430.0385  225.8266  441.1667  26.58156 

  (98.2493)  (16.0394)  (142.653)  (0.11253)  (487.501)  (324.798)  (76.2165)  (144.627)  (8.77600) 

 [ 5.49858] [-2.71520] [-1.49409] [ 9.74884] [ 3.71512] [ 1.32402] [ 2.96296] [ 3.05038] [ 3.02889] 

          

HP_INF(-2) -504.6769 -22.39423  603.0887 -0.909382 -1222.230 -1476.227 -282.4427 -301.6681  4.517974 

  (114.535)  (18.6981)  (166.299)  (0.13118)  (568.311)  (378.637)  (88.8504)  (168.601)  (10.2307) 

 [-4.40630] [-1.19767] [ 3.62653] [-6.93215] [-2.15064] [-3.89879] [-3.17886] [-1.78925] [ 0.44161] 

          

HP_INT_CREDIT(-1) -0.034638 -0.003581 -0.145669 -0.000116  2.638956  0.554205  0.101022  0.449096 -0.003934 

  (0.04550)  (0.00743)  (0.06606)  (5.2E-05)  (0.22576)  (0.15042)  (0.03530)  (0.06698)  (0.00406) 

 [-0.76127] [-0.48207] [-2.20498] [-2.23487] [ 11.6890] [ 3.68449] [ 2.86212] [ 6.70518] [-0.96788] 
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HP_INT_CREDIT(-2) -0.155173  0.004979  0.168567  2.11E-05 -1.486881 -0.525941 -0.149009 -0.462808  0.007816 

  (0.03890)  (0.00635)  (0.05648)  (4.5E-05)  (0.19300)  (0.12859)  (0.03017)  (0.05726)  (0.00347) 

 [-3.98937] [ 0.78405] [ 2.98475] [ 0.47472] [-7.70403] [-4.09017] [-4.93834] [-8.08295] [ 2.24960] 

          

HP_M3(-1)  0.771899  0.056854 -0.041721  0.000378 -0.489260  2.393943  0.277142 -0.070316 -0.035365 

  (0.05119)  (0.00836)  (0.07433)  (5.9E-05)  (0.25402)  (0.16924)  (0.03971)  (0.07536)  (0.00457) 

 [ 15.0778] [ 6.80272] [-0.56128] [ 6.44443] [-1.92606] [ 14.1451] [ 6.97845] [-0.93307] [-7.73359] 

          

HP_M3(-2)  0.211502 -0.033055 -0.232304  0.000189 -0.045743 -1.182222  0.107396  0.012752  0.007969 

  (0.07655)  (0.01250)  (0.11114)  (8.8E-05)  (0.37982)  (0.25305)  (0.05938)  (0.11268)  (0.00684) 

 [ 2.76302] [-2.64514] [-2.09014] [ 2.15192] [-0.12043] [-4.67181] [ 1.80857] [ 0.11317] [ 1.96546] 

          
HP_PRIV_SPENDS(-

1) -2.099090  0.025022  1.180143 -0.000360 -8.699913 -5.237401 -0.261540 -0.947753  0.025661 

  (0.54913)  (0.08965)  (0.79731)  (0.00063)  (2.72474)  (1.81536)  (0.42599)  (0.80835)  (0.04905) 

 [-3.82255] [ 0.27911] [ 1.48015] [-0.57262] [-3.19294] [-2.88506] [-0.61396] [-1.17246] [ 0.52315] 

          
HP_PRIV_SPENDS(-

2)  2.532886 -0.117668 -0.249262 -6.12E-05  9.522049  6.236977  1.034812  2.888204  0.007154 

  (0.51155)  (0.08351)  (0.74274)  (0.00059)  (2.53823)  (1.69110)  (0.39683)  (0.75302)  (0.04569) 

 [ 4.95144] [-1.40901] [-0.33560] [-0.10446] [ 3.75145] [ 3.68813] [ 2.60770] [ 3.83552] [ 0.15657] 

          

HP_RES(-1)  0.114567 -0.053299  0.046265 -1.84E-05  0.522263 -0.493811  0.048400  1.278907  0.023014 

  (0.09000)  (0.01469)  (0.13068)  (0.00010)  (0.44659)  (0.29754)  (0.06982)  (0.13249)  (0.00804) 

 [ 1.77291] [-3.62743] [ 0.35403] [-0.17869] [ 1.16945] [-1.65964] [ 0.69321] [ 9.65289] [ 2.86266] 

          

HP_RES(-2)  0.080889  0.030265  0.107905  1.05E-05 -0.936857 -0.059022 -0.045969 -0.646694 -0.025304 

  (0.10311)  (0.01683)  (0.14971)  (0.00012)  (0.51163)  (0.34087)  (0.07999)  (0.15178)  (0.00921) 

 [ 0.78448] [ 1.79791] [ 0.72074] [ 0.08913] [-1.83113] [-0.17315] [-0.57469] [-4.26060] [-2.74734] 

          

HP_T_B(-1) -5.591118 -0.089905  4.608210 -0.005772 -24.12146 -14.07332 -3.989919 -8.589594  1.166875 

  (2.11783)  (0.34574)  (3.07498)  (0.00243)  (10.5084)  (7.00123)  (1.64290)  (3.11753)  (0.18917) 

 [-2.64002] [-0.26004] [ 1.89862] [-2.37959] [-2.29544] [-2.01012] [-2.42859] [-2.75526] [ 6.16831] 

          

HP_T_B(-2)  5.150817 -1.223529  0.041946  0.003970  15.30089  8.684555  1.945177  12.74385 -0.300062 

  (2.63882)  (0.43079)  (3.83142)  (0.00302)  (13.0935)  (8.72354)  (2.04705)  (3.88444)  (0.23571) 

 [ 1.95194] [-2.84019] [ 0.01095] [ 1.31349] [ 1.16859] [ 0.99553] [ 0.95023] [ 3.28074] [-1.27302] 

          

C  25063.97  8680.620 -52653.55  95.26417 -37642.42  132621.8  22073.60 -9623.704 -3115.328 

  (8810.12)  (1438.27)  (12791.8)  (10.0907)  (43714.8)  (29125.0)  (6834.42)  (12968.8)  (786.953) 

 [ 2.84491] [ 6.03547] [-4.11619] [ 9.44080] [-0.86109] [ 4.55354] [ 3.22977] [-0.74206] [-3.95872] 
 

 

Джерело: складено автором 
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Додаток К 

Одиничне коло коренів VAR-моделі 

 

 

     

Рис. К.1  Одиничне коло коренів VAR-моделі 

Джерело: складено автором 
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Додаток Л 

Тест причинності Грейнджера 

 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity 

Wald Tests 

Date: 04/19/15     

Sample: 2006Q3 2015Q4  

Included observations: 34  

    
    

    

Dependent variable: Y  

    
    

Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    

BAL_OF_PAY  2.847923 2  0.2408 

EX_DEBT  25.06175 2  0.0000 

INF  1.128964 2  0.5687 

INT_CREDIT  19.32149 2  0.0001 

M3  8.501382 2  0.0143 

PRIV_SPENDS  1.289495 2  0.5248 

T_B  2.649416 2  0.2659 

NYMEX  3.758527 2  0.1527 

    
    

All  174.0004 16  0.0000 

    
    

    

Dependent variable: BAL_OF_PAY  

    
    

Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    

Y  2.590654 2  0.2738 

EX_DEBT  3.232068 2  0.1987 

INF  0.464270 2  0.7928 

INT_CREDIT  1.223964 2  0.5423 

M3  2.213966 2  0.3306 

PRIV_SPENDS  2.264365 2  0.3223 

T_B  5.854396 2  0.0535 

NYMEX  0.504389 2  0.7771 

    
    

All  20.47080 16  0.1998 

    
    

    

Dependent variable: EX_DEBT  

    
    

Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    

Y  1.958759 2  0.3755 

BAL_OF_PAY  0.117472 2  0.9430 

INF  10.62191 2  0.0049 

INT_CREDIT  0.147725 2  0.9288 

M3  6.987072 2  0.0304 

PRIV_SPENDS  2.522497 2  0.2833 
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T_B  0.629005 2  0.7302 

NYMEX  12.24363 2  0.0022 

    
    

All  29.96916 16  0.0182 

    
    

    

Dependent variable: INF  

    
    

Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    

Y  5.065996 2  0.0794 

BAL_OF_PAY  0.306174 2  0.8581 

EX_DEBT  3.845094 2  0.1462 

INT_CREDIT  45.46795 2  0.0000 

M3  5.673659 2  0.0586 

PRIV_SPENDS  2.723069 2  0.2563 

T_B  1.578114 2  0.4543 

NYMEX  1.857446 2  0.3951 

    
    

All  203.3835 16  0.0000 

    
    

    

Dependent variable: INT_CREDIT  

    
    

Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    

Y  13.52488 2  0.0012 

BAL_OF_PAY  2.727135 2  0.2557 

EX_DEBT  1.213234 2  0.5452 

INF  0.680466 2  0.7116 

M3  1.624695 2  0.4438 

PRIV_SPENDS  8.472896 2  0.0145 

T_B  7.249067 2  0.0267 

NYMEX  2.811191 2  0.2452 

    
    

All  113.3580 16  0.0000 

    
    

    

Dependent variable: M3  

    
    

Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    

Y  0.022551 2  0.9888 

BAL_OF_PAY  2.085713 2  0.3524 

EX_DEBT  6.048036 2  0.0486 

INF  1.736573 2  0.4197 

INT_CREDIT  13.75403 2  0.0010 

PRIV_SPENDS  0.542485 2  0.7624 

T_B  5.072113 2  0.0792 

NYMEX  9.168462 2  0.0102 

    
    

All  107.0255 16  0.0000 
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Dependent variable: PRIV_SPENDS  

    
    

Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    

Y  5.990579 2  0.0500 

BAL_OF_PAY  8.248784 2  0.0162 

EX_DEBT  6.368829 2  0.0414 

INF  0.397456 2  0.8198 

INT_CREDIT  9.390549 2  0.0091 

M3  10.70466 2  0.0047 

T_B  2.808930 2  0.2455 

NYMEX  4.688596 2  0.0959 

    
    

All  162.5121 16  0.0000 

    
    

    

Dependent variable: T_B  

    
    

Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    

Y  2.558805 2  0.2782 

BAL_OF_PAY  1.563039 2  0.4577 

EX_DEBT  5.476514 2  0.0647 

INF  2.652166 2  0.2655 

INT_CREDIT  1.034242 2  0.5962 

M3  4.001078 2  0.1353 

PRIV_SPENDS  1.490617 2  0.4746 

NYMEX  0.541815 2  0.7627 

    
    

All  35.80349 16  0.0031 

    
    

    

Dependent variable: NYMEX  

    
    

Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    

Y  0.500870 2  0.7785 

BAL_OF_PAY  0.077570 2  0.9620 

EX_DEBT  0.026750 2  0.9867 

INF  3.134744 2  0.2086 

INT_CREDIT  10.71025 2  0.0047 

M3  0.390536 2  0.8226 

PRIV_SPENDS  0.127289 2  0.9383 

T_B  1.261729 2  0.5321 

    
    

All  72.10253 16  0.0000 

    
 

 

 

    

 

Рис. Л.1 Тест причинності Грейнджера 

Джерело: складено автором 
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Додаток М 

Тест Дікі-Фулера, перевірка моделі на стаціонарність 

 

споживча інфляція Null Hypothesis: INF has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

     

     
   t-Statistic   Prob.* 

     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.531894  0.5060 

Test critical values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  

 10% level  -2.612874  
 

внутрішні кредити  

Null Hypothesis: INT_CREDIT has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

     

     
   t-Statistic   Prob.* 

     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.096235  0.9967 

Test critical values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  

 10% level  -2.612874  
  

грошовий агрегат М3  

Null Hypothesis: M3 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

     

     
   t-Statistic   Prob.* 

     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.239656  0.9978 

Test critical values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  

 10% level  -2.612874  
 

витрати кінцевого 

споживання 

домогосподарств 

 

Null Hypothesis: PRIV_SPENDS has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 8 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

     

     
   t-Statistic   Prob.* 

     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.910139  0.7693 

Test critical values: 1% level  -3.699871  

 5% level  -2.976263  

 10% level  -2.627420  
 

рахунок капітальних 

операцій 

 

Null Hypothesis: BAL_OF_PAY has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 
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   t-Statistic   Prob.* 

     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.328117  0.0211 

Test critical values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  

 10% level  -2.612874  
 

зовнішній державний 

борг 

 

Null Hypothesis: EX_DEBT has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

     

     
   t-Statistic   Prob.* 

     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic  3.430391  1.0000 

Test critical values: 1% level  -3.639407  

 5% level  -2.951125  

 10% level  -2.614300  
 

рахунок поточних 

операцій 

 

Null Hypothesis: T_B has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

     

     
   t-Statistic   Prob.* 

     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.068822  0.2578 

Test critical values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  

 10% level  -2.612874  
 

нафтовий індекс 

NYMEX 

 

Null Hypothesis: NYMEX has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

     

     
   t-Statistic   Prob.* 

     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.925945  0.3171 

Test critical values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  

 10% level  -2.612874  
 

 

Рис. М.1 Тест Дікі-Фулера, перевірка моделі на стаціонарність 

Джерело: складено автором 
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