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ВСТУП 

 

 

Актуальність роботи. Протягом останніх десятиліть інтегрованість країн до 

глобальної економіки поступово зростає. Економічна та фінансова нестабільність 

на міжнародних ринках впливає на ефективність проведення монетарної політики 

та досягнення її цілей у всіх країнах без винятку, однак з різною силою, залежно від 

того на скільки кожна конкретна країна або регіон вразливий до змін в зовнішньому 

середовищі. Крім того, цінову стабільність в країні, яка є основною ціллю грошово-

кредитної політики можуть похитнути внутрішні чинники –рівень тіньової 

економіки, неврожай, зміни умов кредитування, підвищення цін на сировину тощо. 

Україна – мала відкрита економіка, що характеризується невеликою часткою 

ВВП(близько 0,1%) у загальносвітовому, а також великими обсягами експорту та 

імпорту(40-50% до українського ВВП). Досить висока залежність країни від 

міжнародної торгівлі робить її чутливою до змін цін за кордоном на зернові 

культури, жири та олії, металургію та мінеральні продукти, котрі Україна 

експортує. Важливими також є ціни на мінеральні палива, що наявні у недостатній 

кількості, тому імпортуються з-за кордону.  

Суттєві зміни добробуту країн-торгівельних партнерів України позначаються 

на економічній ситуації всередині країни. Фінансові зв’язки на міжнародному рівні 

полягають у тому, що одна країна тримає акції підприємств іншої, а також 

довгострокові боргові цінні папери, що робить другу країну залежною від першої.  

Окрім зовнішніх, існує велика кількість внутрішніх подразників, наприклад, 

негативним наслідком неврожаю є зростання цін, підвищення кредитних ставок 

зменшує сукупний попит і тим самим зменшує економічне зростання, зміни у 

податковому законодавстві можуть спровокувати розширення тіньового сектору 

економіки, що в свою чергу сприяє недоотриманню державним бюджетом та 

пенсійним фондом коштів платників податків. 
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Цінова стабільність, котру забезпечує ефективна та раціональна монетарна 

політика – фундамент для успішного функціонування економіки країни, проте 

внутрішні та зовнішні шоки чинять негативний вплив на неї. Важливо оцінити, 

кількісно та якісно, які саме сектори економіки найбільш вразливі до зовнішніх та 

внутрішніх негативних впливів і як їх наслідки впливатимуть на досягнення цілей 

монетарної політики. Цієї мети досягти неможливо без застосування економіко-

математичних методів та моделювання, зокрема системної динаміки, яка активно 

розвиваються в останні десятиліття. Макроекономічна модель системної динаміки 

дозволяє врахувати взаємозв’язки між досліджуваними змінними та правдоподібно 

відтворити реальні залежності. Розробка сценаріїв на її основі та за різних 

припущень допомагає оцінити як шок передається по макросистемі, а також 

кількісно оцінити його негативний влив на досягнення цілей монетарної політики. 

Перевагою методу системної динаміки є можливість аналізувати дію декількох 

ризиків одночасно.  

Метою роботи є системний аналіз, кількісна та якісна оцінка впливу 

зовнішніх та внутрішніх шоків на досягнення цілей монетарної політики в Україні. 

Втілення поставленої мети передбачає виконання наступних завдань:  

- Визначити цілі монетарної політики та ризики, що перешкоджають їх 

досягненню, а також обґрунтувати застосування технології системної 

динаміки для оцінки зовнішніх та внутрішніх ризиків; 

- побудувати модель системної динаміки з метою тестування 

комплексного впливу ризиків, а також виявлення причинно-

наслідкових зв’язків між досліджуваними змінними; 

- розбити різні сценарії розвитку подій на основі макромоделі системної 

динаміки 

Об’єктом дослідження є вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на 

реалізацію монетарної політики в Україні. 

Предметом дослідження є теоретичні засади та механізми забезпечення 

досягнення цілей монетарної політики в умовах підвищених ризиків. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВПЛИВУ ЗМІН ВНУТРІШНЬОГО ТА 

ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ 

МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

1.1 Теоретичні засади впливу зміни внутрішнього та зовнішнього 

середовища на досягнення цілей монетарної політики 

  

 Основною ціллю грошово-кредитної політики згідно з Законом України 

«Про Національний банк України» є досягнення та підтримка цінової 

стабільності, яка полягає в поступовому зниженні середньострокової інфляції 

до рівня 5% на рік[4].Успішне функціонування економіки неможливе без 

сприяння фінансовій стабільності, а також дотримання стійких темпів 

економічного зростання, що є другим та третім пріоритетом НБУ відповідно.  

 Забезпечення досягнення цілей монетарної політики реалізується за 

допомогою використання процентної політики, операцій з регулювання 

ліквідності, інструментів постійного доступу та інших інструментів. Облікова 

ставка – основний монетарний інструмент в рамках процентної політики, з її 

допомогою здійснюється вплив на вартість грошей. Зміна облікової ставки 

транслюється на ставки на міжбанківському грошово-кредитному ринку та 

процентні ставки за іншими активами, наприклад, державними цінними 

паперами, а також зміни ставок комерційних банків за депозитами та 

кредитами. Зміна банківських ставок має наслідки безпосередньо на реальний 

сектор, зокрема на споживання, сукупний попит, ВВП, а отже і на інфляцію. 

 У випадку зовнішніх та внутрішніх негативних впливів відбувається 

відхилення траєкторії інфляції від цільової. З  огляду на гнучкість інфляційного 

таргетування можливе більш тривале повернення інфляції до цільового 

діапазону після цінового шоку, аби знизити втрати ВВП, уникнути додаткової 

волатильності обмінного курсу та негативних наслідків для економічного 

зростання і добробуту. 
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Зміна облікової ставки впливає на рівень з інфляції з затримкою, у 

випадку України 9-18 місяців, саме тому монетарна політика орієнтована на 

майбутнє; важливо передбачити перебіг подій на середньострокову 

перспективу, аби ефективно та правильно реагувати на зміни в 

макроекономічному середовищі. Крім того, вплив зовнішніх та внутрішніх 

шоків вносить свої корективи в монетарне регулювання, оскільки вони так чи 

інакше спотворюють трансмісію облікової ставки на інфляцію. Шоком можна 

вважати різку зміну одного з економічних чинників, наприклад, зростання 

внутрішнього попиту або пропозиції, зниження цін на експортні товари, 

розвиток інфляційних процесів у країнах-торгівельних партнерах та інші[5]. 

Режим інфляційного таргетування передбачає можливість різної реакції 

на шоки з використанням трьох основних інструментів: облікова ставка, 

інтервенції та макропруденційні інструменти, у тому числі для впливу на 

потоки міжнародного капіталу. Залежно від типу шоку центральний банк 

обирає різні комбінації заходів впливу для повернення економічної системи до 

рівноважного стану [8]. 

Важливість ефективного реагування монетарної політики на зовнішні та 

внутрішні негативні події у країнах що розвиваються досліджено С. Хове, який 

стверджує, що режим таргетування інфляції дозволяє це зробити якнайкраще 

більшою мірою за рахунок плаваючого обмінного курсу. Плавне коригування 

відносних цін у малій відкритій економіці дає можливість впоратися з 

наслідками зміни зовнішнього середовища [14]. М. Планте за допомогою 

економіко-математичного моделювання продемонстрував необхідність реакції 

центрального банку на шоки пропозиції, який передбачав стрімке зростання цін 

на нафту за кордоном та попиту, згенерований за рахунок підвищення 

продуктивності [19]. 

 З огляду на потребу дослідження реагування економіки на ризики, що 

виникають як всередині країни, так і поза її межами і як наслідку дій 

центрального банку в рамках усунення та мінімізації негативних наслідків, Р. 

Лукасом було розроблено три основні етапи оцінки шоків [16]:  
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 проведення експерименту(моделювання) реакції економічних показників 

на ризики; 

 характеристика теоретичного відгуку економіки на зовнішній або 

внутрішній негативний вплив; 

 порівняння результатів експерименту отриманих шляхом моделювання з 

історичними та теоретичними 

Підсумовуючи, зовнішнє та внутрішнє середовище значно впливає на 

економічний клімат в країні, центральний банк повинен проводити ефективну 

та збалансовану грошово-кредитну політику з метою уникнення згубних 

наслідків спричинених змінами ключових показників. Крім того, аби монетарні 

інструменти діяли ефективно,політика НБУ має бути узгодженою з 

макроекономічною політикою держави, зокрема фіскальною, бюджетною та 

іншими. 

 

1.2Системна динаміка як інструмент моделювання складних 

макроекономічних систем  

 

На думку деяких економістів, системна динаміка – це «теорія структури», 

що показує як причинно-наслідкові зв’язки між макроекономічними змінними 

можуть бути представлені мовою моделей, яка використовується аби описати 

реальність[20]. Беручи до уваги те, що об’єктом моделювання є економіка 

країни, системна динаміка надає можливість відтворити всі взаємозв’язки, що 

виникають у результаті функціонування економічної системи країни, а також 

протестувати як зовнішні та внутрішні ризики впливають на досягнення цілей 

монетарної політики.  

Системна динаміка базована на системах зворотного зв’язку, запозичених 

з теорії управління, і дозволяє формалізувати лінійні та нелінійні зв’язки, часові 

лаги в складних комплексних системах, а також забезпечує фундамент для 

побудови комп’ютерних моделей з метою аналізу структури, взаємозв’язків та 

типів поведінки складних соціальних систем в умовах різних режимів [12]. 

7 



Врахування зворотного зв’язку є важливим та актуальним, особливо у 

випадку макроекономічних моделей, оскільки всі економічні змінні зазвичай 

пов’язані між собою, зміна одного показника впливає на поведінку інших.  

Наприклад, зростання податкових надходжень за рахунок підвищення ставки 

податку зменшує дефіцит бюджету та потребу у зовнішньому фінансуванні тим 

самим послаблюючи тиск на платників податків,утворюється замкнене коло. 

Апарат системної динаміки уможливлює моделювання подібних причинно-

наслідкових зв’язків за допомогою систем зворотного зв’язку. Системи 

зворотного зв’язку це ендогенні структури, де поведінка кожної зі змінних 

системи продукується іншими змінними цієї ж системи, дія зовнішніх чинників 

не допускається або суттєво обмежена. Основними елементами моделі 

системної динаміки є запаси, потоки та петлі зворотного зв’язку. Петля 

зворотного зв’язку в моделі системної динаміки – це закрита мережа причинно-

наслідкових зв’язків з системою правил прийняття рішень та дій, що мають 

суттєвий вплив на запас[21]. Існує два типи систем зворотного зв’язку – 

позитивна (positive feedback loop) та негативна (negative feedback loop), які в 

системній динаміці представлені через петлі. Позитивна(підсилююча) петля 

зворотного зв’язку генерує експоненційне зростання, а негативна(балансуюча) 

наближає значення змінної до певного цільового рівня[12].  

Петлі формуються за допомогою графічних елементів – запасів(Stock), 

потоків (Flow) та конверторів(Converter). Запас є основним елементом, він 

акумулює інформацію, фізичні чи нематеріальні ресурси, а також змінюється в 

часі через потік, який в свою чергу показує зміну яка відбулася в запасі за 

одиницю часу. Іншими словами, запас має «пам’ять» і змінюється поступово, в 

той час як потік показує зміну запасу, котра була спровокована ендогенно у 

закритій системі. Конвертор – елемент моделі, який впливає прямо лише на 

потік, тим самим визначаючи його функціональну форму – лінійну або 

нелінійну [21].  

Моделі системної динаміки базуються на графічному представленні 

взаємозв’язків між змінними. Графічне представлення доповнюється 
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математичним підґрунтям, оскільки системна динаміка є кількісним методом 

досліджень. Основною є система диференційних або інтегральних рівнянь[21]. 

Проста структура процесу зміни запасів наведена на рис.1, де наприкладStock 1 

– запас, Inflow та Outflow – вхідний та вихідний потоки відповідно,  Converter 1, 

Converter 2 – константи, які визначають зміну потоків, що математично може 

бути представлено наступним чином: 

 

де t – період часу, ds – часовий проміжок між перерахунками значення запасів 

моделі.  

 

Рис.1 Формалізоване відображення  найпростішого процесу зміни запасів 

методом системної динаміки 

 Вищезгадана система рівнянь є найпростішою, і тому не має жодної 

петлі, передбачається зміна запасу лише через потоки, без врахування впливу 

поточного рівня запасу. Проте, цього не достатньо аби описати поведінку 

складних процесів. Такі процеси моделюються за допомогою використання 

петель звортного зв’язку, які дають змогу врахувати двонаправлені зв’язки між 

змінними моделі, а також ендогенізувати структуру, тобто змоделювати 

поведінку запасу лише за рахунок факторів включених в петлю, без врахування 

впливу екзгенних змінних. Крім того, складним структурам характерно 

існування більше, ніж двох запасів та основної петлі зворотнього зв’язку. 

Дж. Стерман виділяє такі основні етапи побудови моделі системної 

динаміки[21]: 

 Формулювання проблеми. Визначення основного дослідницького 

питання, формулювання інформаційної бази та часової вибірки; 
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 Формулюваннягіпотез дослідження. Передбачає проведення 

попереднього аналіз досліджуємої проблеми та визначення які теорії 

закладені в її основу, а також, яку поведінку моделі слід очікувати. На 

даномуетапі формуюються гіпотези та основі яких складється діаграма 

причинно-нслідкових зв’язків; 

 Побудова структури моделі. Побудова моделі в програмному пакеті Stella 

Architect, IThink або Vensim, оцінка та калібрування її параметрів, 

визначення рівноважного стану; 

 Тестування моделі. Це складний процес, котрий передбачає проведення 

великої кількості різних тестів на адекватніть побудованої моделі, 

зокрема перевірка чи відтворюють ключові ендогенні показники моделі 

історичні дати, аналіз чутливості, перевірка чи коретно працює 

побудована структура в екстримальних умовах і т.д.; 

 Висновки та рекомендації. На основі побудованої моделі визначення 

рекомендацій та сценаріїв, котрі б могли бути реалізовані в економічній 

системі. На даному етапі також враховуються різнізовнішні умови, що не 

були визначені в моделі, такі як чинне законодавство, політична ситуація 

в країні і т.п. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ДІЇ 

ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РИЗИКІВ 

 

 

2.1 Розробка макромоделі економіки України методом системної 

динаміки з урахуванням особливостей тіньового сектору 

 

Модель економіки України для оцінювання впливу змін внутрішнього та 

зовнішнього економічного середовища на досягнення цілей монетарної 

політики побудована на засадах економічної теорії.Основні взаємозв’язки між 

секторами української економікисформульовані на основі співвідношень щодо 

визначення ВВП,  врахування формалізованого опису кривої Філіпса, правила 

Тейлора та ін. Модель побудована на квартальних даних з ІV кварталу 2016 

року по ІІ квартал 2018 року, складається з семиблоків та містить 62 рівняння. 

Основна схема взаємозв’язків між блоками моделі наведена на рис.2.  

Критерієм адекватності побудованоїмоделі є точність розрахованих за її 

допомогою показників у порівнянні з реальними даними та відтворення 

поворотніх точок. Точність співпадіння динаміки розрахованих та реальних  

також може бути може бути оцінена на основі статистичних методів (критеріїв 

прогнозної якості) – середньої абсолютної похибки, стандартного відхилення, 

середньої відсоткової похибки та ін [15]. 

Блокформування ВВП(GDP block) та міжнародної торгівлі(Tradeblock) 

представляють реальну економіку, у них моделюється розрахунок ВВП та його 

вплив на торгівлю. Загальний обсяг ВВП поділяється на офіційний ВВП та 

тіньовий ВВП.Тіньовий ВВП залежить від ставок оподаткування та є частиною 

ВВП розрахованого за офіційними даними, крім того доходи державного 

бюджету, а також державні витрати тісно пов’язані з часткою тіньового 

сектору. Міжнародна торгівлявпливає на обмінний курс(exchange rate block), 

оскільки в її результаті змінюється попит та пропозиція валюти. Оскільки 
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найбільші коливання обмінного курсу згладжуються за рахунок валютних 

інтервенцій, даний сектор пов’язаний з міжнародними резервами(reserves 

block).  

Наступним кроком є моделювання впливу курсових коливань на зміну 

інфляції(inflation block), а також правило зміни обілкової ставки та її вплив на 

ставки комерційних банків за кредитами(interest rates block) залежно від 

поточної та очікуваної інфляції. На рис. 3 показано наявні зв’язки між 

секторами, оскільки модель економіки України розроблена у вигляди 

ендогенної структури, всі її елементи пов’язані між собою. 

 

Рис. 2Узагальнена формалізована схема взаємозв’язків між основними 

блоками макроекономічної моделі України, побудована методом системної 

динаміки 

 Джерело: розроблено автором 

Сектор ВВП. У секторі моделюється процес зміни ВВП розрахованого на 

основі класичної формули:  

Y=C+I+G+NX, де 

С – споживання, І – інвестиції, G – державні витрати, NX – чистий експорт 
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Сукупний попит (aggregate demand) та інвестиції (investments) в моделі 

взято екзогенними змінними. Ставка за кредитами (loan interest rate) впливає на 

споживання та моделюється в секторі процентних ставок (interest rates). 

Реальний ВВП (real GDP) використовується для розрахунку розриву ВВП 

(output gap), який є різницею між поточним рівнем ВВП та потенційним. 

Державні витрати (government spendings) включають податкові надходження 

(total income tax) до державного бюджету(government budget) та зовнішні 

запозичення (foreign borrowings) у випадку недостачі коштів бюджету для 

фінансування поточних потреб держави. Узагальнена схема блоку ВВП 

показана на рис 3, систему математичних рівнянь даного блоку наведено у 

Додатку А Таблиці А1. 

 

Рис. 3 Структура взаємозв’язків між основними елементами блоку 

ВВП(GDP block) 

Джерело: розроблено автором 

 Блок тіньового ВВП. Тіньовий ВВП – важлива частина українського 

виробництва, оскільки близько 32% економіки від рівня офіційного ВВП 

знаходиться в тіні[3]. Тіньову економіку необхідно брати до уваги при 
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проведенні грошово-кредитної політики, її вплив потрібно враховувати 

наприклад при визначенні розриву ВВП, який є одним з компонентів, що 

впливає на зміну облікової ставки НБУ. У даному блоці тіньовий ВВП (shadow 

GDP) розраховується на основі тіньової зайнятості (shadow labor force), що 

взята як відсоток від загальної кількості працездатних громадян (totallaborforce) 

та середньої продуктивності праці (average productivity). Зниження середньої 

заробітної плати (average wage) за рахунок високих ставок оподаткування 

створює підґрунтя (effect of average wage on shadow labor force) для зростання 

частки тіньового сектору. Схема взаємозв’язків між основними елементами 

блоку формування обсягів тіньового ВВП наведена на рис.4, система рівнянь 

даного блоку представлена у Додатку А Таблиці А2. 

 

Рис.4Структура взаємозв’язків між основними елементами блоку 

тіньового ВВП(Shadow GDP block) 

Джерело: розроблено автором 

Блок міжнародної торгівлі. Експорт (export) та імпорт (import) 

розраховується на основі номінального ВВП (nominal GDP) з блоку офіційного 

ВВП. Частка імпорту та експорту в ВВП визначена на основі аналізу даних за 

період, що є релевантним у контексті дослідження. Співвідношення експорту 

до імпорту (exportimport ratio) – важливий елемент сектору, оскільки саме через 

нього показаний вплив торгівлі на обмінний курс. Система  математичних 
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рівнянь, що описує взаємозв’язки між елементами даного блоку наведено у  

Додатку А ТаблиціА3, а його схему на рис.5. 

 

Рис. 5Структура взаємозв’язків між основними елементами блоку 

міжнародної торгівлі(Trade) 

Джерело: розроблено автором 

Блок резервів. Блок резервів описує схему формулювання та 

використання міжнародних резервів, їх використовують для згладжування 

коливань обмінного курсу[10]. Адекватний рівень міжнародних резервів 

(reserves) досягається тоді, коли вони покривають щонайменше три місяці 

імпорту майбутнього періоду, коефіцієнт покриття (desired coverage) в моделі 

рівний 0,25, оскільки використовуються квартальні дані в річному вимірі. 

Бажаний рівень резервів (desired reserves) визначається на основі даних по 

імпорту(tradeblock.import), припускається, що в наступних періодах він суттєво 

не змінюється. Потік валютних інтервенцій(FX) прямо залежить від того, на 

скільки стрімкими очікуються флуктуації обмінного курсу залежно від 

дисбалансу попиту та пропозиції валюти. Коефіцієнт пристосування(reserves 

adust time) становить 1,15 року, значення отримане в результаті калібрування 

моделі.  

Отже, уданому блоці описується взаємозв’язки обмінного курсу з 

міжнародними резервами з врахуванням особливостей чинного законодавства. 

Математичні рівняння блоку наведені у Додатку А Таблиці А4, схема 

взаємозв’язків між елементами даного блоку представлена на рис. 6.  
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Рис. 6Структура взаємозв’язків між основними елементами блоку 

міжнародних резервів(Reserves block) 

Джерело: розроблено автором 

Блок формування обмінного курсу.  Як зазначалося раніше, 

співвідношення між експортом та імпортом(export import ratio) є важливим 

показником з огляду на формування обмінного курсу. Крім того, на поточне 

значення обмінного курсу також впливають інфляція(effect of inflation on ER) та 

міжнародні резерви(effect of reserves on ER) через відповідні ефекти. 

Математичні рівняння блоку представлені у Додатку А Таблиці А5, схематична 

структура моделі наведена на рис.7. 

 

Рис. 7Структура взаємозв’язків між основними елементами блоку 

формування обмінного курсу(exchange rate block) 

Джерело: розроблено автором 
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Блок визначення інфляції. Рівень інфляції в країні є важливим 

показником з огляду на те, що демонструє рівень купівельної спроможності 

населення. Згідно з режимом інфляційного таргетування задається певний 

бажаний рівень інфляції (inflation target) до якого вона повинна прямувати. 

Потік (change in inflation) є складовою негативної петлі зворотного зв’язку, яка 

має важливе значення в даній підмоделі оскільки з її допомогою моделюється 

наближення поточної інфляції до цільового діапазону.   

Особливістю даного блоку є врахування вплив обмінного курсу (effect of 

ER on inflation) на інфляцію, який є нелінійним, девальвація національної 

валюти має більш значні наслідки, ніж ревальвація [13]. Цей ефект 

спричинений у більшості високою монополізацією ринків, в умовах 

недосконалої конкуренції іноземний експортер має значний вплив на 

ціноутворення на ринку імпортера країни. У випадку зміцнення валюти 

імпортера, експортер корегує свою маржу, що дозволяє йому підтримувати 

фіксовані ціни та збільшити прибутки, натомість, знецінення валюти заохочує 

іноземного виробника збільшити свої ціни, аби уникнути втрат [18].  

Рівень облікової ставки один з ключових показників, що мають значний 

вплив на інфляцію(effect of key policy rate on inflation), оскільки є основним 

інструментом центрального банку за допомогою якого контролюється вартість 

грошей в економіці, а отже і інфляція через процентний канал монетарної 

трансмісії. Вплив розриву ВВП (output gap) та очікуваної інфляції(expected 

inflation)  на поточну інфляцію обґрунтований у рівнянні модифікованої кривої 

Філіпса. Схема сектору інфляції представлена на рис.8, повний список рівнянь 

наведений у Додатку А Таблиці А6. 
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Рис.8Структура взаємозв’язків між основними елементами блоку 

визначення інфляції(inflation block) 

Джерело: розроблено автором 

Блок формування процентних ставок. Облікова ставка(key policy rate) – 

основний інструмент монетарної політики за режиму таргетування інфляції, 

вона формується на основі правила Тейлора[6]: 

, 

де  – облікова ставка в минулому періоді;  – нейтральна реальна ставка; 

; ,  – відхилення очікуваної інфляції від 

цілі,  – розрив ВВП; .  

 Далі, ефект від зміни облікової ставки (effect of key policy rate on loan 

interest rate) передається  через короткострокові та довгострокові ставки на 

фінансовому ринку та, з певним лагом, на ставки комерційних банків за 

кредитами(loan interest rate). Систему математичних рівнянь блоку наведено у 

Додатку А Таблиці А7, її схему зображено на рис.9. 
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Рис.9Структура взаємозв’язків між основними елементами блоку 

формування процентних ставок(interest rates block) 

Джерело: розроблено автором 

Важливим є розуміння як блоки моделі взаємодіють та за рахунок яких 

саме змінних пов’язані між собою. Діаграма причинно-наслідкового зв’язку, 

яка є інструментом візуального представлення того як змінні,а також елементи 

окремих блоків пов’язані в системі зображена на рис.10. Прямі зв’язки 

позначено знаком «плюс» і означає, що змінні рухаються в одному напрямку, 

наприклад зростання інфляції призводить до підвищення облікової ставки. 

Обернені зв’язки позначені знаком «мінус» і означають протилежні напрямки 

зміни показників, наприклад підвищення ставки за кредитами зменшує рівень 

ВВП, оскільки фірмам стає дорожче залучати кошти. На ній наведено всі наявні 

взаємозв’язки між змінними макроекономічної моделі, котра містить 7 петель, 

кожна з яких є підсилюючою, ефект балансування з’являється лише у випадку 

від’ємного значення чистого експорту, оскільки зниження експорту та імпорту 

можуть також бути не настільки суттєвими, аби торговий баланс став 

дефіцитним.  
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Рис.10 Діаграма причинно-наслідкового зв’язку між змінними моделі  

Джерело: розроблено автором 

 Загалом, слід відзначити, що розроблена макроекономічна модель  

української економіки методами системної динаміки є потужним інструментом, 

що базується на засадах економічної теорії, має ендогенну структуру та 

дозволяє враховувати множинні варіанти розвитку подій, що робить її 

функціональною та практичною в застосуванні, зокрема при аналізі та 

оцінювання впливу внутрішніх та зовнішніх ризиків на досягнення цілей 

монетарної політики та економічне зростання держави з урахуванням значного 

тіньового сектору. 

 

2.2 Сценарний аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх ризиків на 

досягнення цілей монетарної політики з врахуванням тіньового 

сектору економіки  

 

Одним з критеріїв оцінки адекватності моделі системної динаміки є її 

здатність відтворювати історичні дані[21]. Теоретична коректність 

підтверджується використанням при її побудові загальновизнаних економічних 

концепцій, таких як формулювання кривої Філіпса, правило Тейлора, ефект 

перенесення волатильності обмінного курсу на інфляцію та інші, проте 
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важливим є визначити котра з розмаїття специфікацій буде найбільш 

коректною за певних умов,відповідно важливим етапом в визначені 

адекватності розробленої макромоделі є перевірка факту, на скільки точно 

модель продукує процеси, що відбулися в реальності,зокрема коректного 

відтворення динаміки ключових ендогенних змінних моделі обмінного курсу, 

реального ВВП, рівня інфляції, облікової ставки та міжнародних 

резервів,обсягів тіньового ВВП, обсягів надходжень в державний бюджет тощо. 

Вагомим для моделі є показник реального ВВП, який в подальшому 

слугує для розрахунків основних показників у блоці міжнародної торгівлі, а 

отже впливає також безпосередньо і на обмінний курс, крім того, на його основі 

побудований розрив ВВП, ефект якого виступає одним з компонентів у 

визначенні рівня інфляції. Зв'язок реального ВВП з державним бюджетом та 

вплив на нього державних витрат, динаміка яких залежить від отриманих 

доходів від податкових надходжень робить даний показник одним з ключових 

для подальших розрахунків у моделі. Динаміка обсягів реального ВВП 

представлена на рис. 11. 

 

Рис.11 Відтворення моделлю 

системної динаміки реального ВВП 

Джерело: розроблено автором 

 

Рис. 12Відтворення моделлю 

системної динаміки надходжень до 

державного бюджету 

Джерело: розроблено автором 

Зміна ВВП тісно пов’язана з показником державного бюджету, його 

динаміка представлена на рис.12. Розмір державних витрат, які є однією зі 

складових ВВП залежать від наповненості державного бюджету та зовнішніх 
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запозичень у разі перевищення витрат над доходами. Державний бюджет 

формується за рахунок податкових надходжень. Даний показник є важливим 

для розрахунку офіційного рівня ВВП, що є ключовою змінною моделі. 

 Невід’ємною частиною українського виробництва є тіньовий сектор, саме 

тому його потрібно брати до уваги при розрахунку реального ВВП. На рис.13 

зображено динаміку змодельованого тіньового ВВП та реальні дані по 

показнику за відповідний період. Тіньова економіка значною мірою впливає на 

доходи державного бюджету, оскільки суб’єкти неформального виробництва та 

зайнятості не сплачують податки, і тим самим на розмір державних витрат та 

зовнішніх запозичень. 

 

Рис.13 Відтворення моделлю 

системної динаміки рівня тіньового 

ВВП 

Джерело: розроблено автором 

 

Рис.14 Відтворення моделлю 

системної динаміки коливань 

обмінного курсу 

Джерело: розроблено автором  

На основі даних змодельованих у секторах ВВП та торгівлі, 

відтворюється поведінка обмінного курсу гривні до долара США(наведена на 

рис 14). Як показує візуальний аналіз, історичні дані досить точно 

моделюються на основі інформації отриманої з інших частин макромоделі, 

плаваюча поведінка обмінного курсу продукується у відповідності до 

українських реалій.   

Динаміка рівня інфляції залежить від ендогенних факторів з секторів 

ВВП, обмінного курсу та процентних ставок, а також відкаліброваних 

коефіцієнтів еластичності, результати симуляції наведені на рис. 15. 
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Змодельована інфляція повторює тренд історичних даних, що важливо оскільки 

всі змінні моделі пов’язані, зокрема динаміка інфляції значно впливає на 

формування облікової ставки. 

 

Рис.15 Відтворення моделлю 

системної динаміки інфляції 

Джерело: розроблено автором 

 

Рис.16 Відтворення моделлю 

облікової ставки 

Джерело: розроблено автором 

Доволі точно модель відтворює і  рівень облікової ставки, що показано на 

рис.16. Змодельована у програмному забезпеченні облікова ставка близька до 

динаміки даного показника в реальності. Загалом значення облікової ставки 

розраховані в моделі залежно від ендогенних рівня інфляції та  розриву ВВП 

підтверджують адекватність визначених та формалізованих взаємозв’язків. 

 Крім того, модель доволі добре реплікує динаміку ставки за 

кредитами(представлено на рис.17), що досягається більшою мірою за рахунок 

близького до реальних даних відтворення моделлю рівня інфляції та облікової 

ставки у відповідних секторах. Точність симульованих у моделі даних по 

процентній ставці впливає значною мірою на реальний ВВП, оскільки 

споживання, що є його компонентом залежить від ефекту ставок за кредитами. 

Міжнародні резерви в моделі тісно пов’язані з обмінним курсом та 

валютними інтервенціями, точне відтворення яких уможливлює співпадіння 

змодельованих даних з історичними. Візуальний аналіз результатів, наведених 

на рис.18 підтверджує припущення про хорошу відповідність симульованих у 

моделі даних з реальними.   

 

23 



 

Рис.17 Відтворення моделлю 

системної динаміки ставки за 

кредитами 

Джерело: розроблено автором 

 

Рис.18 Відтворення моделлю 

системної динаміки міжнародних 

резервів 

Джерело: розроблено автором 

Метод системної динаміки передбачає лише візуальний аналіз 

відповідності змодельованих даних історичним, однак у даному випадку задля 

більшої точності отриманих результатів можна скористатися економетричними 

критеріями для оцінки прогнозної якості моделі, зокрема середньою 

статистичною помилкою (МАРЕ). У Таблиці 1 наведені необхідні розрахунки, 

що свідчать про високу прогнозну якість розробленої моделі системної 

динаміки, оскільки по всіх змінних змодельовані дані не відхиляються від 

реальних більше ніж на 10%, а у випадку реального ВВП, обмінного курсу, 

тіньового ВВП та міжнародних резервів – менше 3%. 

Таблиця 1 

Результати розрахунку МАРЕ для основних змінних моделі, у % 

  

Обмінни

й курс 
ВВП 

Інфляці

я 

Обліков

а  

ставка 

Міжнародн

і  

резерви 

Ставка за  

кредитам

и 

Державний 

бюджет 

Тіньови

й 

ВВП 

MAP

E 1.78 1.59 9.54 9.19 2.40 3.52 5.98 2.48 

Джерело: розроблено автором 

 Таким чином, макроекономічна модель системної динаміки демонструє 

високу точність відтворення історичних даних за ключовими змінними, а також 

є теоретично обґрунтованою, всі взаємозв’язки між змінними базуються на 

24 



 

аналізі минулих досліджень, нормативно-правовій базі України та економічній 

теорії загалом.   

  Тісні взаємозв’язки між змінними моделі та її ендогенна структура 

актуалізують проведення сценарного аналізу впливу різних зовнішніх шоків на 

дестабілізацію ключових змінних. Ендогенність структури моделі дозволяє 

простежити як шок в одній з змінних передається по економічній системі та з 

якою силою, тобто оцінити наскільки суттєво в умовах дестабілізації ключові 

показники відхиляються від рівноважного стану. Крім того за допомогою 

сучасного програмного забезпечення можна відстежувати зміни всіх ключових 

запасів одночасно за кожного з сценаріїв.  

На основі розробленої та оціненої макромоделі України, побудованої за 

допомогою методів системної динаміки було проаналізовано варіанти 

забезпечення досягнення цілей монетарної політики за різних сценаріїв 

можливого розвитку подій. Базовий сценарій(baseline) передбачає рівноважний 

економічний розвиток за умови збереження тенденцій наявних в історичних 

даних за період з  4 кварталу 2016 року по другий квартал 2018 року. У 

сценаріях, котрі передбачають вплив на макроекономічну систему зовнішніх та 

внутрішніх ризиків(шоків) припускається їх настання у другій половині 2019 

року. На рис.19 та 20 показано 3 сценарії, котрі передбачають дію певних 

дестабілізуючих факторів,  таких як шок імпорту(import shock) – вартість 

українського  імпорту зростає на 2%(наприклад, за рахунок збільшення цін на 

паливо за кордоном), шок  експорту(export shock) – вартість експорту зростає на 

2%(наприклад,  ціна на зерно), а також базовий сценарій.   

Як показують результати розрахунків, шок імпорту провокує незначну 

девальвацію національної валюти по відношенню до іноземної, міжнародні 

резерви у разі тривалої дії шоку зменшуватимуться, оскільки  валютні 

інтервенції матимуть місце аби згладити коливання обмінного курсу. З іншого 

боку, шок експорту сприятиме ревальвації гривні до долара США, міжнародні 

резерви за даного сценарію будуть зростати у середньостроковій перспективі. 
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Ефект зміни умов торгівлі практично не позначається на інших ключових 

змінних моделі. 

 

Рис.19 Результати сценарного 

аналізу для обмінного курсу 

Джерело: розроблено автором 

 

Рис.20 Результати сценарного 

аналізу для міжнародних резервів 

Джерело: розроблено автором 

Шок інфляції(inflation shock) передбачає збільшення рівня інфляції на 2% 

за рахунок зовнішніх негативних впливів порівняно з базовим сценарієм.  

Рівень інфляції стрімко зростає, проте з плином часу починає дуже повільно 

знижуватися, як реакція на неочікувано високу інфляцію, облікова ставка також 

підвищується. Зростання облікової ставки позначається на ставці за кредитами, 

проте з великим лагом і  має несуттєві наслідки. Інші змінні моделі не чутливі 

до даного шоку. Результати наведено на рис.21-22. 

 

Рис.21 Результати сценарного 

аналізу для рівня інфляції 

Джерело: розроблено автором 

 

Рис.22 Результати сценарного 

аналізу для рівня облікової ставки 

Джерело: розроблено автором 
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Шок сукупного попиту(AD shock) являє собою його зниження на 10% у 

результаті наприклад падіння реальних доходів населення, кризи або ж зміні 

пропозиції грошей на грошовому ринку. Сукупний попит є одним з компонент 

розрахунку реального ВВП, отже позначається на його динаміці – реальний 

ВВП поступово зменшується, а потім закріплюється на певному рівні, проте 

нижчому від того, який передбачений базовим сценарієм. Зниження сукупного 

попиту може бути спричинене багатьма факторами, такими як падіння 

реальних доходів населення, стрімка інфляція, збільшення вартості кредитних 

ресурсів, а також кризовими явищами в економіці. 

 

Рис.23 Результати сценарного аналізу для рівня реального ВВП 

Джерело: розроблено автором 

 Не  менш  згубні наслідки для української економіки має шок тіньового 

ВВП(shadow GDP shock), який передбачає в даному випадку збільшення частки  

тіньової зайнятості на 10%. При цьому, як показано на рис.24-25,  неформальне 

виробництво зростає приблизно на 1/5, а рівень державного бюджету 

зменшується, оскільки  держава недоотримує частину коштів платників 

податків, що в подальшому сприятиме зростанню  дефіциту бюджету та більш 

інтенсивним  залученням його зовнішнього фінансування.
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Рис. 24Результати сценарного 

аналізу для рівня державного 

бюджету 

Джерело: розроблено автором 

 

Рис. 25Результати сценарного 

аналізу для рівня тіньового ВВП 

Джерело: розроблено автором 

Отже, макроекономічна модель системної динаміки може бути 

застосована для оцінки дії зовнішніх та внутрішніх ризиків(шоків) на основні 

економічні змінні, а також для аналізу передачі негативних(або позитивних) 

наслідків зовнішніх впливів на всі ключові фактори в моделі. Результати 

отримані під час дослідження моделі на прогнозну якість підтверджують її 

адекватність та високу точність, а отже й можливість використання для 

тестування сценарних прогнозів. Результати сценарного аналізу важливі з 

економічної точки зору, оскільки показують у кількісному вимірі на скільки 

згубною для України є дія зовнішніх та внутрішніх подразників, а також для 

досягнення цілей монетарної політики, зокрема цінової стабільності. На основі 

макромоделі системної динаміки стає можливим оцінка реакції основних 

змінних на ризиків зміни економічного середовища та розробка рекомендацій 

щодо підвищення стійкості економіки.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

У роботі реалізовано дослідження основних взаємозв’язків між 

ключовими для економіки показниками методом системної динаміки, а також 

проведено аналіз впливу шоків на досягнення цілей монетарної політики, якими 

є дотримання цінової  та фінансової стабільності та сприяння економічному 

зростанню. 

Досягнення цінової стабільності є основною макроекономічної 

стабільності будь-якої держави, і, крім того є ключовою передумовою протидії 

дестабілізуючим факторам. Цінова стабільність важлива для економіки, 

оскільки передбачає збереження купівельної спроможності національної 

валюти та дотримання низьких темпів інфляції. Низька та стабільна інфляція 

збільшує здатність економіки зберігати внутрішні показники на допустимому 

рівні під дією внутрішніх та зовнішніх ризиків, а також сприяти швидко долати 

негативні наслідки та повертатися до свого рівноважного стану.  

Для оцінювання розробленої макромоделі системної динаміки було взято 

дані з IV кварталу 2016 року по ІІ квартал 2018 року. Вона є комплексною та 

складається з семи секторів: сектори реального ВВП та тіньового ВВП, що 

відтворюють рівень виробництва в країні враховуючи також і неформальну 

зайнятість є розрахунковою базою для вхідних параметрів для сектору 

міжнародної торгівлі, яка в свою чергу пов’язана з сектором обмінного курсу 

через баланс між експортом та імпортом, сектор  інфляції визначається через 

вплив на неї ефекту перенесення курсових коливань, очікуваної інфляції, 

розриву ВВП та ефекту зміни облікової ставки, яку представлено у секторі 

процентних ставок, сектор міжнародних резервів пов'язаний з обмінним курсом 

через валютні інтервенції. У результаті врахування великої кількості 

взаємозв’язків між змінними досягається мета максимально точного 

відображення процесів, що відбуваються в економіці.  Висока прогнозна якість 
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моделі дозволяє відтворювати аналіз дії зовнішніх та внутрішніх шоків на 

досягнення цілей монетарної політики у вигляді сценарного аналізу.  

Базовий сценарій розвитку української економіки, проведений на основі 

розробленої макромоделі системної динаміки  в якому припускається незначне 

зростання ВВП, поступове наближення інфляції до таргету, накопичення 

міжнародних резервів та збереження обсягів тіньового сектору на тому ж рівні 

показує стабільність системи за відсутності внутрішніх та зовнішніх 

негативних впливів та кризових явищ. Прогноз за базовим сценарієм до кінця 

2021 року показав стійкий поточний стан системи.  

Аналіз впливу різних сценаріїв за наявності появи  можливих внутрішніх 

або зовнішніх шоків, таких як шоки цін на імпортні та експортні товари та 

послуги, шок інфляції, шок сукупного попиту, шок тіньового ВВП показали 

необхідність дотримання макроекономічної стабільності в країні,зокрема рівня 

інфляції, міжнародних резервів, державного бюджету та інших. 

Слід зазначити, що застосування розробленої макроекономічної моделі на 

практиці здатне підвищити ефективність кількісної оцінки наслідків 

економічних шоків, а також розрахувати рівень показників за яких економіка 

України буде найменш вразлива до зовнішніх та внутрішніх негативних 

впливів. Окрім того, модель є компактною та функціональною, на її основі 

можна розраховувати та оцінювати як базовий  сценарій економічного розвитку 

в припущенні про відсутність зовнішніх та внутрішніх шоків, так і різні 

сценарії, що містять ризикові(шокові) компоненти та, відповідно, дають 

можливість кількісно оцінити наслідки дії шоків на макроекономічну 

стабільність загалом та на досягнення цілей монетарної політики зокрема, що є 

одним з ключових напрямів для подальшого економічного зростання 

української економіки. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця А1 

Змінні та рівняння блоку визначення обсягів ВВП (GDPblock) 

Вхідні змінні з інших секторів 

Показник Умовне 

позначення 

Сектор Одиниці 

виміру 

Частка 

офіційної 

зайнятості 

Part of 

official 

Shadow GDP/Тіньовий ВВП безвимірна 

Ставка КБ 

за 

кредитами 

Loan interest 

rate 

Interest rates/Процентні ставки %/на рік 

Чистий 

експорт 

Net export Tradeblock/Торгівля млрд.грн/рік 

Ендогенні змінні 

Показник 
Умовне 

позначення 
Формула розрахунку 

Одиниці 

виміру 

Загальні 

державні 

витрати 

Total budget 

expenditures 

Government_budget+foreign_borrowings млрд.грн./рік 

Доходи від 

податку на 

прибуток 

total income 

tax 

total_firms_income*income_tax_rate млрд.грн./рік 

Цільовий 

рівень 

державного 

бюджету 

indicated 

budget 

Shadow_GDP.part_of_official_employment 

+total_income_tax 

млрд.грн./рік 

Зміна 

державного 

бюджету 

chg inbudget (budget_deficit)/time_to_adj_government_ 

budget+(indicated_budget- 

Government_budget) 

/time_to_adj_government_budget 

млрд.грн./рік/рік 
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Продовження Таблиці А1 

Державний 

бюджет 

Government 

budget 

Government_budget(t - dt) + 

(chg_in_budget) * dt 

 

млрд.грн./рік 

Дефіцит 

бюджету 

budget 

deficit 

desired_government_budget- 

Government_budget 

млрд.грн./рік 

Бажаний 

рівень 

державного 

бюджету 

desired 

government 

budget 

government_spending млрд.грн./рік 

Державні 

витрати 

government 

spending 

total_budget_expenditures млрд.грн./рік 

Ефект ставки 

за кредитами 

на 

споживання 

effect of loan 

interes trate 

on 

consumption 

(HISTORY(Interest_rates_block. 

loan_interest_rate;  

TIME-1)/Interest_rates_block. 

loan_interest_rate) 

*weight_of_effect_of_loan_ 

interest_rate_on_consumption 

безвимірний 

споживання consumption Aggregate_demand* 

effect_of_loan_interest_rate_ 

on_consumption 

млрд.грн./рік 

Цільовий 

рівень ВВП 

indicated 

GDP 

consumption+government_spending+ 

investments+real_net_export 

млрд.грн./рік 

Реальний 

чистий 

експорт 

real net 

export 

"trade_block". 

net_exports/deflator 

млрд.грн./рік 

Зміна ВВП chg in GDP (indicated_GDP-Real_GDP)/time_ 

to_adj_GDP 

млрд.грн./рік/рік 

Реальний ВВП Real GDP Real_GDP(t - dt) + (chg_in_GDP) * dt млрд.грн./рік 

Розрив ВВП outputgap (Real_GDP-potential_GDP)/potential_GDP млрд.грн./рік 

Номінальний 

ВВП 

nominal 

GDP 

Real_GDP*deflator млрд.грн./рік 

 

34 



 

Продовження Таблиці А1 

Сукупний попит Aggregate demand initial_AD*(1-

AD_shock_SWITCHER)+(initial_AD+ 

STEP(volume_of_in_AD; 

2019,5))*AD_shock_SWITCHER 

млрд.грн./рік 

Екзогенні змінні 

Показник 
Умовне 

позначення 
Значення 

Одиниці 

виміру 

Зовнішні 

запозичення 

foreign borrowings 50 млрд.грн./рік 

Сумарний дохід 

підприємств 

total firms income 459,9521 млрд.грн./рік 

Ставка податку 

на прибуток 

income tax 

rate 

0,2 безвимірна 

Час 

пристосування 

державного 

бюджету 

time to adj 

government budget 

1 роки 

Дефлятор deflator 20 безвимірна 

Потенційний 

ВВП 

potential GDP 1245 млрд.грн./рік 

Розмір шоку 

сукупного 

попиту 

volume of shock in 

AD 

-126 млрд.грн./рік 

Первинний 

рівень сукупного 

попиту 

initial AD 1260 млрд.грн./рік 

Перемикач шоку 

сукупного 

попиту 

AD shock 

SWITCHER 

0 безвимірна 

Інвестиції investments 200 млрд.грн./рік 

Час 

пристосування 

ВВП 

timetoadj 

GDP 

1 роки 
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Таблиця А2 

Змінні та рівняння блоку розрахунку обсягів тіньового 

ВВП(ShadowGDPblock) 

Вхідні змінні з інших секторів 

Показник Умовне 

позначення 

Сектор Одиниці 

виміру 

Державні 

витрати 

Government 

spending 

GDP block/сектор ВВП млрд.грн./рік 

Ендогенні змінні 

Показник 
Умовне 

позначення 
Формула розрахунку 

Одиниці 

виміру 

Середня 

заробітна 

плата 

average 

wage 

GRAPH(personal_tax_rate)(0,18, 9,000), 

(0,182, 8,669), (0,184, 8,259), (0,186, 

7,894), (0,188, 7,688), (0,19, 7,312), (0,192, 

7,095), (0,194, 6,776), (0,196, 6,411), 

(0,198, 6,148), (0,2, 6,000) 

млрд.грн./рік 

Ефект 

середньої 

заробітної 

плати на 

тіньову 

зайнятість 

effect of 

average 

wage 

on shadow 

labor force 

GRAPH(average_wage) 

(6,000, 1,2000), (6,300, 1,1650), (6,600, 

1,1361), (6,900, 1,1057), (7,200, 1,0570), 

(7,500, 1,0144), (7,800, 0,9810), (8,100, 

0,9369), (8,400, 0,8913), (8,700, 0,8335), 

(9,000, 0,8000) 

безвимірна 

Частка 

тіньової 

зайнятості 

partofshadow 

laborforce 

initial_shadow_GDP*(1-

shadow_GDP_shock_SWITCHER)+ 

(initial_shadow_GDP+STEP(volume_ 

of_shadow_GDP_shock; 

2019,5))*shadow_GDP_shock_SWITCHER 

безвимірна 

Тіньова 

зайнятість 

shadow 

laborforce 

total_labor_force*(part_of_shadow_ 

labor_force 

*effect_of_average_wage_ 

on_shadow_labor_force) 

тис.осіб/рік 
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Продовження Таблиці А2 

Цільовий 

тіньовий ВВП 

indicatedshado

w 

GDP 

shadow_labor_force*average_productivit

y 

млрд.грн./рік 

Зміна в 

тіньовому 

ВВП 

chginshadow 

GDP 

(indicated_shadow_GDP-

Shadow_GDP)/time_to_adj_shadow_GD

P 

млрд.грн./рік/рі

к 

Тіньовий ВВП Shadow GDP Shadow_GDP(t - dt) + 

(chg_in_shadow_GDP) * dt 

млрд.грн./рік 

Частка 

офіційної 

зайнятості 

partofofficial 

employment 

1-part_of_shadow_labor_force безвимірна 

Екзогенні змінні 

Показник 
Умовне 

позначення 
Значення 

Одиниці 

виміру 

Перемикач 

шоку 

тіньового ВВП 

shadow GDP 

shock 

SWITCHER 

0 безвимірна 

Розмір шоку 

тіньового ВВП 

volume of 

shadow GDP 

shock 

0,1 млрд.грн./рік 

Первинний 

рівень 

тіньового ВВП 

initial shadow 

GDP 

0,3 безвимірна 

Середня 

продуктивніст

ь 

average 

productivity 

6,5 млрд.грн./рік 

Загальна 

робоча сила 

total 

laborforce 

170 тис.осіб/рік 

Час 

пристосування 

тіньового ВВП 

timetoadj 

shadow GDP 

1 Роки 
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Таблиця А3 

Змінні та рівняння блоку торгівлі(Tradeblock) 

Вхідні змінні з інших секторів 

Показник Умовне 

позначення 

Сектор Одиниці 

виміру 

Номінальний 

ВВП 

Nominal GDP GDP block/Сектор ВВП млрд.грн./рік 

Ендогенні змінні 

Показник 
Умовне 

позначення 
Формула розрахунку 

Одиниці 

виміру 

Імпорт import GDP_block.nominal_GDP*weights_of_ 

import_in_GDP*(1-

import_shock_SWITCHER)+(weights_of_ 

import_ 

in_GDP*GDP_block.nominal_GDP+STEP 

(volume_of_shock_in_import; 

2019,5))*import_shock_SWITCHER 

млрд.грн./рік 

Чистий експорт net exports netexports млрд.грн./рік 

Експорт export GDP_block.nominal_GDP*weight_in_ 

export_in_GDP*(1-export_shock_ 

SWITCHER)+(GDP_block.nominal_GDP* 

weight_in_export_ 

in_GDP+STEP(volume_of_shock_in_export; 

2019,5))*export_shock_SWITCHER 

млрд.грн./рік 

Співвідношення 

експорту до 

імпорту 

Export Import 

Ratio 

export/import безвимірна 

 

 

 

 

 

38 



 

 

Продовження Таблиці А3 

Екзогенні змінні 

Показник 
Умовне 

позначення 
Значення 

Одиниці 

виміру 

Частка імпорту 

в ВВП 

weights of 

import 

in GDP 

0,55 безвимірна 

Перемикач 

шоку імпорту 

import 

shock 

SWITCHER 

0 безвимірна 

Розмір шоку 

імпорту 

volume of 

shock 

in import 

227 млрд.грн./рік 

Розмір шоку 

експорту 

volume of 

shock 

in export 

224 млрд.грн./рік 

Перемикач 

шоку експорта 

export shock 

SWITCHER 

0 безвимірна 

Частка експорту 

в ВВП 

weightin 

export in 

GDP 

0,45 безвимірна 
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Таблиця А4 

Змінні та рівняння блоку формування резервів(Reserves block) 

Вхідні змінні з інших секторів 

Показник Умовне 

позначення 

Сектор Одиниці виміру 

Імпорт Import Tradeblock млрд.дол./рік 

Експорт Export Tradeblock млрд.дол./рік 

Обмінний курс Exchange rate Exchange rate block грн./дол. 

Ендогенні змінні 

Показник 
Умовне 

позначення 
Формула розрахунку Одиниці виміру 

бажаний рівень 

резервів 

desired reserves ("Trade_block".import)/ 

Exchange_rate_block.Exchange_ 

rate*desired_coverage 

роки 

Розрив резервів reserves gap desired_reserves-Reserves млрд.дол./рік 

Ефект резервів на 

обмінний курс 

effect of reserves 

on ER 

Reserves/desired_reserves безвимірна 

Зміна в резервах chg in reserves reserves_gap/reserves_adjust_time млрд.дол./рік/рік 

Зміна в резервах 

за рахунок 

валютних 

інтервенцій 

chg from FX FX млрд.дол./рік/рік 

Резерви  Reserves Reserves(t - dt) + (chg_from_FX 

+ chg_in_reserves) * dt 

млрд.дол./рік 

Екзогенні змінні 

Показник 
Умовне 

позначення 
Значення Одиниці виміру 

Час 

пристосування 

резервів 

reserves 

adjust time 

1,15 роки 

Покриття 

резервами імпорту 

майбутнього 

періоду 

desired coverage 0,25 роки 
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Таблиця А5 

Змінні та рівняння блоку формування обмінного курсу (Exchange rate 

block) 

Вхідні змінні з інших секторів 

Показник Умовне 

позначення 

Сектор Одиниці 

виміру 

Співвідношення 

експорту до 

імпорту 

Export import 

ratio 

Trade block безвимірна 

Ефект резервів 

на обмінний 

курс 

Effect of 

reserves on ER 

Reserves block безвимірна 

Таргет по 

інфляції 

Inflation target Inflation block %/рік 

Інфляція  inflation Inflation block %/рік 

Ендогенні змінні 

Показник 
Умовне 

позначення 
Формула розрахунку 

Одиниці 

виміру 

Обмінний курс Exchange rate Exchange_rate(t - dt) + (change_in_ER) * 

dt 

грн./дол. 

Зміна обмінного 

курсу 

change in ER ((indicated_exchange_rate-Exchange_rate) 

/ER_adj_time)*Reserves_block.effect_of_ 

reserves_on_ER*effect_of_inflation_on_ER 

грн./дол./рік 

Ефект інфляції 

на обмінний 

курс 

effect of 

inflation 

on ER 

(Inflation_block.Inflation/Inflation_block. 

inflation_target)^elasticity_of_effect_of 

_inflation_on_ER 

безвимірна 

Цільовий рівень 

обмінного курсу 

indicated 

exchange rate 

Exchange_rate/"Trade_block". 

Export_Import_Ratio 

грн./дол. 

Співвідношення 

цільового рівня 

обмінного курсу 

до обмінного 

курсу 

ER ratio indicated_exchange_rate/Exchange_rate безвимірна 
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Продовження Таблиці А5 

Екзогенні змінні 

Показник 
Умовне 

позначення 
Значення 

Одиниці 

виміру 

Еластичність 

ефекту інфляції 

на обмінний 

курс 

elasticity of 

effect of 

inflation on ER 

0,001 безвимірна 

Час 

пристосування 

обмінного курсу 

ER adjtime 0,2 роки 

 

 

 

Таблиця А6 

Змінні та рівняння блоку визначення  інфляції (Inflation block) 

Вхідні змінні з інших секторів 

Показник Умовне 

позначення 

Сектор Одиниці 

виміру 

Облікова ставка Key policy rate Interest rates block/Сектор процентних 

ставок 

п.п/рік 

Розрив ВВП Output gap GDP block/сектор ВВП млрд.грн./рік 

Співвідношення 

цільового рівня 

обмінного 

курсу до 

обмінного 

курсу 

ER ratio Exchange rate block/Сектор обмінного 

курсу 

безвимірна 

Ендогенні змінні 

Показник 
Умовне 

позначення 
Формула розрахунку 

Одиниці 

виміру 

Інфляція Inflation Inflation(t - dt) + (∆_inflation) * dt %/рік 

 

42 



 

Продовження Таблиці А6 

Зміна інфляції changein 

inflation 

(inflation_target-Inflation+ 

effects_of_inflation)/inflation_ 

adj_time 

%/рік/рік 

Ефекти на 

інфляцію 

effects of 

inflation 

(effect_of_expected_inflation_on 

_inflation+effect_of_output_gap 

_on_inflation+effect_of_ER_on_ 

Inflation-effect_of_key_policy_rate 

_on_inflation)*(1-

inflation_shock_SWITCHER) 

+(effect_of_expected_inflation_on_inflation 

+effect_of_output_gap_on_inflation+ 

effect_of_ER_on_Inflation-

effect_of_key_policy_rate_on_ 

inflation+STEP(volume_of_inflation_shock; 

2019,5))*inflation_shock_SWITCHER 

безвимірна 

Ефект 

обмінного 

курсу на 

інфляцію 

effect of ER 

on Inflation 

GRAPH(ER_ratio) 

(0,500, 0,0000), (0,600, 0,0392), (0,700, 

0,0683), (0,800, 0,0875), (0,900, 0,0917), 

(1,000, 0,1025), (1,100, 0,1150), (1,200, 

0,1458), (1,300, 0,2025), (1,400, 0,2133), 

(1,500, 0,2200) 

безвимірна 

Ефект розриву 

ВВП на 

інфляцію 

effect of output 

gap 

on inflation 

GDP_block.output_gap*c1 безвимірна 

Ефект 

очікуваної 

інфляції на 

інфляцію 

effect of 

expected 

inflation 

on inflation 

expected_inflation*a1 безвимірна 

Ефект 

облікової 

ставки на 

інфляцію 

effect of key 

policy 

rate on 

inflation 

GRAPH(Key_Policy_Rate) 

(2,00, 0,200), (3,80, 0,316), (5,60, 0,515), 

(7,40, 0,659), (9,20, 0,809), (11,00, 0,987), 

(12,80, 1,179), (14,60, 1,459), (16,40, 

1,637), (18,20, 1,802), (20,00, 1,986) 

безвимірна 
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Продовження Таблиці А6 

Екзогенні змінні 

Показник 
Умовне 

позначення 
Значення 

Одиниці 

виміру 

Таргет по 

інфляцї 

inflati on target GRAPH(TIME) 

(2016,750, 12,000), (2017,000, 12,000), 

(2017,250, 12,000), (2017,500, 10,000), 

(2017,750, 8,000), (2018,000, 7,500), 

(2018,250, 7,000), (2018,500, 6,300) 

%/рік 

Час 

пристосування 

інфляції 

inflation adj 

time 

1/3 роки 

Розмір шоку 

інфляції 

volume of 

inflation 

shock 

2 %/рік 

Перемикач 

шоку інфляції 

inflation shock 

SWITCHER 

0 безвимірна 

Очікувана 

інфляція 

expected 

inflation 

8,5 %/рік 

Коефіцієнт біля 

очікуваної 

інфляції 

a1 0,42 безвимірна 

Коефіцієнт біля 

розриву ВВП 

c1 0,2 безвимірна 
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Таблиця А7 

Змінні та рівняння блоку визначення процентних ставок (Interest 

rates block) 

Вхідні змінні з інших секторів 

Показник Умовне позначення Сектор Одиниці 

виміру 

Очікувана 

інфляція 

Expected inflation Inflation block %/рік 

Інфляція Inflation Inflation block %/рік 

Таргет по 

інфляції 

Inflation target Inflation block %/рік 

Розрив ВВП Output gap GDP block млрд./рік 

Ендогенні змінні 

Показник Умовне позначення Формула розрахунку 
Одиниці 

виміру 

Ставка за 

кредитами 

loan interest 

rate 

loan_interest_rate(t - dt) + 

(chg_in_loan_interest_rate) * dt 

%/рік 

Зміна ставки за 

кредитами 

chg in loan 

interest rate 

indicated_loan_interest_ 

rate/time_to_adj_loan_ 

interest_rate_rate 

%/рік/рік 

Цільова ставка 

за кредитами 

indicated 

loani nterest rate 

loan_interest_rate* 

effect_of_key_policy_rate 

_on_credit_rate 

%/рік 

Ефект 

облікової 

ставки на 

ставку за 

кредитами 

effect of key 

policy rate on credit 

rate 

(HISTORY(Key_Policy_Rate;  

TIME-1)/Key_Policy_Rate)* 

weight_of_effect_of_key_ 

policy_rate_on_loan_interest_rate 

безвимірна 

Облікова 

ставка 

Key Policy 

Rate 

Key_Policy_Rate(t - dt) + 

(chg_in_key_policy_rate) * dt 

п.п/рік 

Зміна облікової 

ставки 

chg in key 

policy rate 

(indicated_key_policy_rate-Key 

_Policy_Rate)/time_to 

_adj_key_policy_rate 

п.п/рік/рік 
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Продовження Таблиці А7 

Цільова 

облікова ставка 

indicatedkey 

policyrate 

Key_Policy_Rate*a+effect_ 

of_neutral_nominal_interest_ 

rate_on_key_policy_rate*effect 

_of_inflation_gap_on_key_policy 

_rate*effect_of_output_gap_on_ 

key_policy_rate+HISTORY(Inflation_ 

block.Inflation; TIME-1) 

п.п/рік 

Ефект розриву 

ВВП на 

облікову 

ставку 

effect of output gap 

on key policy rate 

GDP_block.output_gap*b1 безвимірна 

Ефект 

нейтральної 

номінальної 

ставки на 

облікову 

ставку 

effect of neutral 

nominal 

interest rate on 

key policy rate 

(1-a)*(HISTORY(neutral_nominal 

_interest_rate; 1)/ 

neutral_nominal_interest_rate) 

безвимірна 

Нейтральна 

номінальна 

ставка 

neutral nominal 

interest rate 

Inflation_block.expected_ 

inflation+neutral_real_interest_rate 

%/рік 

Ефект розриву 

інфляції на 

облікову 

ставку 

effect of inflation gap 

on key policy rate 

GRAPH(inflation_gap) 

(0,000, 0,0000), (0,700, 0,0787), 

(1,400, 0,1574), (2,100, 0,2567), 

(2,800, 0,3901), (3,500, 0,5338), 

(4,200, 0,6262), (4,900, 0,7186), 

(5,600, 0,7973), (6,300, 0,8589), 

(7,000, 0,8932) 

безвимірна 

Розрив 

інфляції 

inflation 

gap 

Inflation_block.Inflation-

Inflation_block.inflation_target 

%/рік 
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Продовження Таблиці А7 

Екзогенні змінні 

Показник Умовне позначення Значення 
Одиниці 

виміру 

Час 

пристосування 

ставки за 

кредитами 

time to adj 

loan interest rate rate 

1,5 роки 

Ваги ефекту 

облікової 

ставки на 

ставку за 

кредитами 

weight of effect 

of key policy rate 

on loan interes trate 

0,1 безвимірна 

Коефіцієнт 

біля ефекту 

розриву ВВП 

на облікову 

ставку 

b1  0,201 безвимірна 

Час 

пристосування 

облікової 

ставки 

time to adj key 

policy rate 

0,2 роки 

Коефіцієнт 

біля 

нейтральної 

ставки 

a 0,18 безвимірна 

Нейтральна 

реальна ставка 

neutral real 

interest rate 

2 %/рік 
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