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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІНИ 
МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНДИКАТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
Вступ. Макроекономічні показники відображають функціонування економіки 
на національному рівні, їх аналіз дозволяє виявити напрями та динаміку 
макроекономічного розвитку. Індикатор сталого розвитку відображає  
діяльність певної складової сектору економіки та дозволяє здійснювати 
контроль за досягненням певних цілей, оцінювати ефективність засобів, які 
використовуються для їх досягнення і рівня досягнення цих цілей. Індикатори 
сталого розвитку є основою для прийняття ефективних управлінських рішень. 
Методика, яка використовує індикатори сталого розвитку, дозволяє в умовах 
нестабільної економічної ситуації виявити тенденції розвитку і здійснити 
прогнози та визначити фундаментальні фактори, які забезпечують стійке 
економічне зростання. 

У період економічної нестабільності та повільного економічного 
зростання актуальним є аналіз тенденцій зміни національних 
макроекономічних показників і їх прогнозування з метою ефективного 
використання наявних ресурсів для активізації розвитку галузей національної 
економіки. Використання отриманих результатів надасть змогу пропонувати 
певні методичні підходи для прийняття управлінських рішень на державному 
рівні. Реалізація цих рішень, у свою чергу, сприятиме підвищенню рівня 
збалансованості структурних складових економіки країни, підвищить рівень 
економічної безпеки, надасть можливість повною мірою використовувати 
положення концепції сталого розвитку для України.  
Постановка задачі. Основними цілями дослідження є виявлення основних 
тенденцій зміни національних макроекономічних показників та їх динаміки, 
визначення значень й динаміки зовнішнього державного боргу до ВВП та 
імпорту до зовнішнього державного боргу, індикаторів рівня свободи бізнесу та 
торгівельної свободи до частки експорту у ВВП та частки імпорту у ВВП. 
Завданням є визначення параметрів динамічної моделі та, використовуючи їх 
значення, здійснення прогнозів зміни макроекономічних показників.  
Методологія. Дослідження здійснено на основі наукової роботи [1], наборами 
даних є статистична інформація Державного комітету статистики України [2], 
Міністерства фінансів України [3], Міністерства економіки України [4]. 
Співвідношення окремих складових індексу економічної свободи, індикаторів 
рівня свободи бізнесу і торгівельної свободи [5], до макроекономічних 
показників формують певну двовимірну область для аналізу макроекономічних 
показників та визначення ступеня залежності їх змін від зміни рівня індикатора.   

Наборами даних дослідження служать: показники міжнародної торгівлі, 
що характеризують ступінь відкритості національної економіки;  
макроекономічні показники – відношення зовнішнього державного боргу до 
ВВП та обсягів імпорту до зовнішнього державного боргу; відношення 



індикаторів рівня свободи бізнесу та торгівельної свободи до частки експорту 
віносно ВВП та частки імпорту відносно ВВП. 

Результати дослідження. В 2009 р. році спостерігається економічний 
спад у масштабах світової економіки. Вперше за останні півстоліття знизились 
обсяги світової торгівлі та інвестиційних потоків. В Україні номінальний ВВП 
знизився на 35,05%, реальний – на 15% відносно 2008 р. Зменшення обсягів 
промислового виробництва і ВВП в 2009 р. стало рекордним з 1994 р. За 
результатами 2009 р. реальний ВВП знизився значно нижче 1993 р. і виявився 
приблизно рівним значенню 2005 р. Промислове виробництво знизилось майже 
до рівня 2004 р. 

В Україні рівень індикаторів сталого розвитку значно нижчий, ніж в 
розвинених країнах, у країнах СНД, а також індекс економічної свободи в 
Україні нижчий за середній світовий рівень. На рис. 1 приведено 
співвідношення зовнішнього державного боргу до ВВП. Це співвідношення є 
важливим для аналізу й прийняття рішень у період  сучасної економічної 
нестабільності. 
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Рис. 1. Динаміка співвідношення зовнішнього державного боргу до ВВП 
 

У період кризи протягом 1996 – 1998 років при збільшенні ВВП і 
зовнішнього боргу спостерігається зниження їх співвідношення, після чого в 
післякризовий період внаслідок різкого зменшення ВВП в 1996 – 1998 роках їх 
співвідношення збільшується. Протягом 2001 – 2007 років при значній динаміці 
зростання ВВП і порівняно менших темпах зростання зовнішнього державного 
боргу їх співвідношення зменшується, в 2008 р. починається зростання 
внаслідок значного збільшення зовнішнього боргу. В 2008 р. сума державного 
та гарантованого державою зовнішнього боргу збільшилась на 33,86% 
порівняно з 2007 р. і становила 18538,04 млн дол., в 2007 р. – збільшилась на 
9,38% відносно 2006 р. і становила 13848,99 млн дол. Протягом 2009 р. 
показник співвідношення зовнішнього державного боргу та ВВП зріс більше 
ніж у 2 рази, що пов’язано із зменшенням ВВП на 35,05% і збільшенням 
зовнішнього державного боргу на 32,67% порівняно з 2008 р.  



Впродовж 1997 – 1999 років співвідношення зовнішнього державного 
боргу та імпорту зменшується (рис. 2), оскільки темпи зростання зовнішнього 
боргу були значно вищі, ніж темпи зростання імпорту. 
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Рис. 2. Динаміка співвідношення обсягів імпорту та зовнішнього державного 

боргу 
 

З 2000 по 2008 роки спостерігається динаміка збільшення відношення 
обсягів імпорту до зовнішнього боргу через високі темпи зростання обсягів 
імпорту, що показує тренд. У 2009 р. у період світової фінансової кризи цей 
показник знизився більше ніж у 2 рази внаслідок зниження обсягів імпорту на 
45% і збільшення зовнішнього державного боргу на 32,67%.   

 При аналізі індикаторів рівня свободи бізнесу і відношення обсягів 
експорту до ВВП та обсягів імпорту до ВВП (рис. 3) бачимо, що у той час як 
індикатор бізнес свободи залишається незмінним протягом 1996 – 2005 років, 
немає чіткої динаміки зміни відношення обсягів експорту до ВВП та обсягів 
імпорту до ВВП. 
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 Рис. 3. Динаміка індикатора бізнес свободи та відношення обсягів експорту до 
ВВП і обсягів імпорту до ВВП протягом 1996 – 2009 років 
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До 2006 р. відношення обсягів експорту до ВВП переважає над 
відношенням обсягів імпорту до ВВП, оскільки обсяги експорту переважають 
над обсягами імпорту. З 2006 р., коли індикатор бізнес свободи різко знизився, 
відношення обсягів імпорту до ВВП почало переважати над значенням 
відношення обсягів експорту до ВВП, оскільки обсяги імпорту почали 
перевищувати обсяги експорту. З 2007 року починається повільне зростання 
індикатора бізнес свободи і більш значне переважання частки імпорту у ВВП 
над часткою експорту у ВВП, що пов’язано із зменшенням попиту на 
українську продукцію та розробкою країнами протекціоністських заходів для 
внутрішнього ринку в зв’язку з кризою на світових фінансових ринках. До 
2009 р. економічне зростання забезпечувалося значною мірою за рахунок 
сприятливої зовнішньої кон’юнктури на експорт металу, продукції хімічної 
промисловості та зерна. З погіршенням кон’юнктури глобального 
металургійного ринку металургійні підприємства суттєво знизили обсяги 
виробництва. 

Відношення індикатора бізнес свободи до частки імпорту у ВВП до 2005 р. 
перевищує його відношення до частки експорту у ВВП (рис. 4) через 
перевищення обсягів експорту над обсягами імпорту. 
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Рис. 4. Динаміка відношення індикатора рівня свободи бізнесу до частки 
експорту у ВВП та до частки імпорту у ВВП протягом 1996 – 2009 років 

 
Також спостерігається нестабільність цих показників протягом 1996 - 2000 

років у зв’язку з нерівномірною зміною ВВП протягом цих років та їх 
підвищення у 1997 р. і зниження протягом 1998 – 2000 років, після чого 
протягом 2001 – 2002 років спостерігається незначне підвищення і зниження у 
2003 р. через значне зростання, порівняно з попередніми роками, частки 
експорту та імпорту у ВВП (рис. 5). При виникненні від’ємного 
зовнішньоторговельного сальдо у 2006 р., зниженні індикатора рівня свободи 
бізнесу і зниження частки експорту та імпорту у ВВП показник знизився і 
залишається на приблизно однаковому рівні протягом 2006 – 2009 р. 
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Рис. 5. Динаміка індикатора торгівельної свободи та співвідношення обсягів 

експорту до ВВП і обсягів імпорту до ВВП протягом 1996 – 2009 років 
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Рис. 6. Динаміка відношення індикатора рівня свободи торгівлі до частки 
експорту у ВВП та до частки імпорту у ВВП протягом 1996 – 2009 років 

  
Після різкого падіння на кінець кризового періоду та на початок 

післякризового в 1998 – 1999 роках індикатора торгівельної свободи (рис. 5) в 
2000 р. починається його повільне зростання – аналогічно змінюється 
зовнішньоторговельний оборот. Протягом 1996 – 1998 років відношення 
індикатора торгівельної свободи до частки експорту у ВВП було близьким до 
його відношення до частки імпорту у ВВП (рис. 6), що пов’язано з незначним 
зовнішньоторговельним сальдо, після чого внаслідок збільшення 
зовнішньоторговельного сальдо протягом 1999 – 2005 років його відношення до 
частки імпорту значно перевищує його відношення до частки експорту. У 
2006 р. відношення індикатора торгівельної свободи до частки експорту у ВВП 
починає перевищувати його відношення до частки імпорту у ВВП. В 2009 р. 
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показники значно наблизились один до одного, оскільки обсяги імпорту були 
досить наближені до обсягів експорту.  

Надалі можна спрогнозувати зростання індикатора торгівельної свободи. 
Ратифікація протоколу про членство України у СОТ 10 травня 2008 р., крім 
безпосередньо економічних наслідків, дала Україні можливість приступити до 
переговорів по створенню зони вільної торгівлі з ЄС. Після приєднання 
України до СОТ в зв’язку із зменшенням транспортних витрат обсяги експорту 
та імпорту будуть збільшуватись. 

 
Висновки. Запропонований методичний підхід порівняльного аналізу та 
дослідження тенденцій зміни макроекономічних показників з використанням 
індикаторів сталого розвитку надає змогу аналізувати тенденції, виявляти 
закономірності, прогнозувати динаміку зміни макроекономічних показників 
національної економіки у розрізі положень концепції сталого розвитку.  

На основі проведеного дослідження виявлено наступні залежності: 
найбільшими значеннями показників співвідношення зовнішнього державного 
боргу до ВВП були в 1998-2000 роки – останній рік кризового та післякризовий 
період і в період економічної кризи 2009 р. через значне падіння ВВП і 
збільшення зовнішнього державного боргу; показник співвідношення 
зовнішнього державного боргу та імпорту зменшується у кризові періоди через 
значні темпи зростання зовнішнього боргу. При аналізі індикаторів рівня 
свободи бізнесу та відношення обсягів експорту до ВВП і обсягів імпорту до 
ВВП виявлена залежність між рівнем індикатора та експортно-імпортною 
структурою зовнішньоторговельного обороту (впродовж 1996 - 2006 р., у той 
час як індикатор бізнес-свободи залишається незмінним) частка експорту 
відносно ВВП значно вища, ніж частка імпорту, з 2007 р. при зниженні рівня 
бізнес свободи частка імпорту переважає над часткою експорту; частка 
експорту та імпорту у ВВП змінюється непропорційно до зміни індикатора 
торгівельної свободи (при постійному його зростанні спостерігається 
нестабільність зміни частки експорту та імпорту у ВВП). 

Подальших досліджень потребує визначення зміни динамічних 
характеристик на довгостроково перспективу з врахуванням впливу одного чи 
кількох значних за силою впливу, показників.  
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