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Пропоновано застосування сучасного інструментарію моніторингу макроекономічних показників та дослідження їх нестаціонарної динаміки
в контексті реалізації стратегії сталого соціально-економічного розвитку держави на основі інструментарію фазового та коінтеграційного
аналізу, що дозволяє отримати комплексну інтегративну оцінку та провести аналіз стійкості макроекономічної динаміки України в умовах посилення глобалізаційних трансформацій у динаміці територіального розвитку, які відбуваються в умовах світових кризових процесів і посилення
нелінійних взаємозв'язків ы процесів, що в них протікають. Отже, це вимагає вдосконалення інструментарію управління на всіх рівнях ієрархії та
якісної оцінки макроекономічних індикаторів, динаміки їх поведінки та причинно-наслідкових зв'язків. Впровадження інструментарію дослідження
динаміки взаємодії основних макроекономічних індикаторів на основі пропонованої методики моніторингу нестаціонарних динамічних процесів дозволить визначити стратегію стабілізації і подальший розвиток економіки держави, якісний стан якої визначається тісним нелінійним асинхронним
взаємозв'язком основних макроекономічних індикаторів, що характеризують реальний стан соціально-економічної системи в поточний період та
отримати адекватні прогнози розвитку ситуацій у майбутньому.
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Предложено применение современного инструментария мониторинга макроэкономических показателей и исследование их нестационарной динамики в контексте реализации стратегии устойчивого
социально-экономического развития государства на основе инструментария фазового и коинтеграционного анализа, что позволяет
получить комплексную интегративную оценку и провести анализ
устойчивости макроэкономической динамики Украины в условиях
усиления глобализационных трансформаций в динамике территориального развития в условиях мировых кризисных процессов и усиления
характерных нелинейных взаимосвязей. Следовательно, это требует совершенствования инструментария управления на всех уровнях
иерархии и качественной оценки макроэкономических индикаторов,
динамики их поведения и причинно-следственных связей. Внедрение
инструментария исследования динамики взаимопричинности основных макроэкономических индикаторов на основе предлагаемой методики мониторинга нестационарных динамических процессов позволит определить стратегию стабилизации и дальнейшее развитие
экономики государства, качественное состояние которых определяется тесной нелинейной асинхронной взаимосвязью основных макроэкономических индикаторов, характеризующих реальное состояние
социально экономической системы в настоящий период и получить
адекватные прогнозы развития ситуации в будущем.

The article suggests the application of modern tools for monitoring macroeconomic indicators and studying their non-stationary dynamics in the
context of implementing the strategy of sustainable socio-economic development of the state on the basis of tools of the phase and cointegration
analysis. This allows providing a comprehensive integrative assessment
and conducting a sustainability analysis of the macroeconomic dynamics
of Ukraine at the increasing globalization transformations in dynamics of
territorial development under conditions of the global crisis processes and
strengthening of nonlinear relationships and processes proceeding in them.
Therefore, it requires improvement of management tools at all levels of
the hierarchy and a qualitative assessment of macroeconomic indicators,
dynamics of their behavior and causal relationships. The introduction of
tools for studying the dynamics of interrelations of basic macroeconomic
indicators on the basis of the proposed methodology for monitoring nonstationary dynamic processes will allow defining the strategy of stabilization
and further development of the national economy, the qualitative state of
which is determined by non-linear asynchronous close relationship of basic
macroeconomic indicators characterizing the real current state of social and
economic system, and receiving adequate forecasts of the situation development in the future.
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Вступ. Розробка та реалізація дієвої стратегії динамічного та стійкого соціально-економічного зростання посідає важливе місце серед головних чинників ефективного
управління економікою держави [1]. Тому виникає потреба
у розробці та реалізації стратегії соціально-економічного
розвитку за умов належного контролю та оцінки, яка у перспективі підвищить ефективність стратегічного управління економікою держави та приведе до економічного зростання на основі сучасних інструментаріїв моделювання та
управління. Стратегія сталого розвитку – це процес, який
полягає у забезпеченні економічної та соціальної стабільності та спрямований на досягнення такого стану системи, який може зберігатися тривалий час за допомогою
властивих і регулюючих засобів [1]. Процес розробки та
реалізації стратегії сталого соціально-економічного розвитку держави можна показати у вигляді взаємопов’язаних
етапів, кожен із яких реалізує свої цілі і комплекс задач із
урахуванням усієї сукупності соціально-економічних відносин на державному та регіональному рівнях управління
(рис. 1). Таким чином, в основу механізму формування та
реалізації стратегії соціально-економічного розвитку держави має бути покладений принцип системної інтеграції,
оскільки в його основі – циклічний процес планування на
принципах управління заходами в напрямі досягнення цілей за допомогою моніторингу; повторювані цикли аналізу
прийняття рішень, планування та впровадження завдань
із конкретними цілями та визначеним терміном їх вирішення; постійний моніторинг та оцінка досягнення цілей
за змістом стратегії та обраними заходами; сприяння координації дій виконавців стратегії із застосуванням моніторингу, аналізу та наявністю джерел фінансування певних
заходів [3; 5].
Сукупність принципів поведінки, тобто вимог до
стратегічного аналізу, визначається довгостроковими цілями розвитку економіки держави. В умовах високої турбулентності («вихрового» характеру змін), все більш жорсткої мегаконкуренції та транзитивного характеру розвитку економіки України пріоритетним є верхній ієрархічний
рівень стратегічного моніторингу [4]. Сукупність вимог до
стратегічного моніторингу макроекономічних показників
соціально-економічного розвитку подано на рис. 2.
Оскільки моніторинг значущих макроекономічних
показників, динаміка яких є ключовою при розробці та
реалізації стратегії сталого соціально-економічного розвитку держави в контексті стратегічного управління, є
складним багатогранним процесом, то для оцінки, аналізу та прогнозування їх стану в літературі використовується широкий інструментарій формалізованих
і неформалізованих методів, в основі яких: визначення
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інтегральних показників рівня безпеки у просторовочасовому розрізі на основі використання сукупності
різних індикаторів із їх пороговими й оптимальними значеннями [5]. Однак посилення глобалізаційних
трансформацій у динаміці територіального розвитку
відбувається в умовах світових кризових процесів і посилення нелінійних взаємозв’язків та процесів, що в них
протікають. Отже, це вимагає вдосконалення інструментарію управління на всіх рівнях ієрархії та якісної оцінки
макроекономічних індикаторів, динаміки їх поведінки та
причинно-наслідкових зв’язків.
Для удосконалення процедури моніторингу макроекономічних показників у контексті реалізації стратегії сталого соціально-економічного розвитку держави на
основі дослідження їх нестаціонарної динаміки в роботі пропонується використання сучасного інструментарію динамічних методів аналізу – теорії коінтеграційного
та фазового аналізу [2; 6; 8].
Методологія пропонованого інструментарію дозволяє будувати доступні для огляду моделі процесів із
урахуванням передкризових і кризових явищ. При цьому
з передкризовими явищами зв’язується ускладнення характеру динамічного процесу (наприклад, наближення параметра системи до точки біфуркації, поява складних полігармонічних рішень – осциляцій), а з кризовими – якісні
зміни у характері руху (втрата стійкості, біфуркації, перехід
до динамічного хаосу). Ці підходи доводять свою застосовність, з їх допомогою досліджуються динамічні режими і,
можливо, не тільки якісне, а й кількісне визначення параметрів системи, за яких можуть відбуватися передкризові
і кризові явища [9]. Вибір цього математичного інструментарію для дослідження динаміки часових рядів і оцінки
взаємозв’язку макроекономічних індикаторів обумовлений
такими особливостями цього інструментарію:
1) коінтеграційний аналіз [6] заснований на відображенні концепції довгострокового взаємозв’язку
між нестаціонарними змінними. Пропонована
методологія дозволяє: виявити довгостроковий
взаємозв’язок у нестаціонарних часових рядах; є
зручним інструментом коротко- та середньострокового прогнозування окремих часових рядів;
дозволяє включати і досліджувати взаємодоповнюючі зв’язки між показниками та їх лаговими
значеннями; дозволяє досконало описати і проінтерпретувати взаємозв’язки між змінними та
їх відхиленням від рівноважного стану; оцінити
ступінь стабільності розвитку системи;
2) методологія фазового аналізу [8; 9] дозволяє визначити стани рівноваги, яких може бути декілька,
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1. Етап діагностики та формування цілей
Комплексна оцінка й аналіз стану держави
Формування місії орієнтації держави
Формування мети й дерева цілей соціально-економічного розвитку держави

2. Етап стратегічного аналізу
Аналіз внутрішнього середовища й оцінка економічного потенціалу
Визначення соціально-економічної позиції держави
Інтеграція у міжнародний економічний простір

3. Етап вибору стратегії соціально-економічного розвитку
Визначення базової стратегії розвитку та її соціально-економічних складових
Розробка й оцінка альтернативної стратегії соціально-економічного розвитку
Обґрунтування стратегій і відбір найкращої

4. Етап реалізації стратегії соціально-економічного розвитку
Розробка та перелік стратегічних змін і заходів для їх здійснення та програми реалізації
Організація контролю результатів виконання стратегії
Оцінка ефективності процесу реалізації та проведення коригування програм, проектів і цілей
Рис. 1. Етапи розробки та реалізації стратегії сталого соціально-економічного розвитку держави
в контексті стратегічного управління

і оцінити стійкість або нестійкість відповідного
в цій точці стану рівноваги і його тип, та полягає
у побудові фазового портрета системи як методу
зображення динамічного процесу та подальшого
аналізу цього портрета, що дає можливість за виглядом фазових траєкторій наочно уявити всю сукупність рухів, які виникають у системі за різних
початкових умов.
У роботі комплексний моніторинг дослідження динаміки макроекономічних індикаторів проведений за такими показниками: динаміка ВВП (VVP), динаміка інвестицій
(INVEST), динаміка обсягів промислового виробництва
(VPROD), динаміка обсягів імпорту (IMPORT), агрегат M3
(M3), динаміка обсягів будівельних робіт (VBUD), заробітна
плата (ZARPLATA), динаміка коефіцієнта міграції (KOEF_
MIGR) та природного приросту населення (EST_PRIROST)
за офіційними даними державної статистики України [10].
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Моніторинг дослідження рівня довгострокового
взаємозв’язку макроекономічних індикаторів економіки
України на основі коінтеграційного аналізу здійснено в роботі за такою схемою, яку наведено на рис. 3. Загальний
вид моделі коінтеграції для двох змінних можна навести
в такому вигляді [6]:
k
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i =0
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k

i =0

i =1

∆Y1t = a10 + ∑ a11(i )∆Y1,t -i + ∑ a12 (i )∆Y2,t -i − λ1uˆ1,t −1 + ε1t ,
∆Y2t = a20 + ∑ a21(i )∆Y1,t -i + ∑ a22 (i )∆Y2,t -i − λ2uˆ 2,t −1 + ε 2t ,

де uˆ1,t −1 = Y1,t -1 − γ 0 − γ 1Y2,t −1 – рівняння довгострокової
рівноваги (коінтеграційне рівняння), нормоване за першою
змінною;
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національно орієнтований
підхід

Стратегічний
моніторинг
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і неформалізованих методів і моделей
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міждисциплінарний підхід при
ідентифікації факторів розвитку

ієрархічності

динамізму

безпеки

Рис. 2. Вимоги до стратегічного моніторингу макроекономічних показників

Моніторинг довгострокової взаємодії макроекономічних індикаторів
Оцінка стаціонарності макроекономічних показників за сферами
життєдіяльності економіки України
Визначення порядку інтеграції динамічних рядів макроекономічних
показників за сферами життєдіяльності
Перевірка динамічних рядів макроекономічних
показників на коінтеграцію за методологією
Йохансена

Перевірка динамічних рядів макроекономічних
показників на коінтеграцію за методологією
Інгла-Гренжера

Дослідження нестаціонарної динаміки макроекономічних показників
Аналіз причинно-наслідкових взаємозв’язків
динамічних рядів макроекономічних індикаторів
на основі тесту Гренжера

Побудова та вибір порядку моделей
коінтеграції
Оцінка адекватності моделей за
інформаційними критеріями Акайка та
Шварца

Дослідження стабільності та прогнозування динаміки макроекономічних індикаторів економіки України
Оцінка динамічної стабільності макроекономічних
показників за імпульсним аналізом

Оцінка рівня взаємозв’язку макроекономічних
індикаторів та ступеня їх впливу на динаміку
процесів за декомпозицією дисперсій

Прогнозування нестаціонарної динаміки макроекономічних індикаторів
Рис. 3. Моніторинг макроекономічних індикаторів на основі коінтеграційного аналізу
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uˆ 2,t −1 = Y2,t -1 − γ 0′ − γ 1′Y1,t −1 – рівняння довгостро

кової рівноваги (коінтеграційне рівняння), нормоване за
другою змінною;
uˆ1,t −1 , uˆ 2,t −1 – відхилення від довгострокової рівноваги. Довгострокова рівновага досягається, якщо
Y1,t -1 = γ 0 + γ 1Y2,t −1 .

Випадкові величини (обурення) ε1t и ε 2t є білим
шумом, при цьому вони можуть корелювати між собою.
Для динамічно стабільної моделі необхідно виконання таких умов: 0 ≤ λ1 < 1 , 0 ≤ λ2 < 1 . Коефіцієнти λ1 , λ2
відображають швидкість пристосування [6]. Коінтеграційні рівняння, що відображують адекватний взаємозв’язок
між ключовими макроекономічними індикаторами економіки України, наведено в табл. 1.

У табл. 2. наведено коефіцієнти швидкості пристосування (стабільності) досліджуваних пар індикаторів. Якщо
абсолютне значення коефіцієнтів більше одиниці, то система має «вибуховий характер». Якщо коефіцієнт негативний
і більше мінус одиниці – система не повертається в рівноважний стан (цей випадок характеризує наявність множини рівноважних станів).
Для досліджуваних пар коінтеграційних довгострокових залежностей макроекономічних індикаторів
коефіцієнти стабільності свідчать про наявність вибухових ефектів у системі та наявність множини рівноважних станів, що також підтверджується аналізом функції
імпульсних відгуків і декомпозицією дисперсії. Функція
імпульсних відгуків (Impulse responses function – IRF)
відображає явну динаміку зміни всіх змінних усередині
системи у відповідь на зміну в одне середньоквадратичТаблиця 1

Коінтеграційні рівняння взаємозв’язку пар макроекономічних показників
Рівняння,
що тестуються

Вид коінтеграційного рівняння

VVP-Vprod
Import-VVP
Import- Vbud
zarplata-Vprod
Vprod - VVP
Vbud -import
Vbud - Vprod

Est_prirost –koef_
migr

D(EST _ PRIROST ) = -0.564 * ( EST _ PRIROST (-1) + 0.922 * KOEF _ MIGR(-1) -1141.605 * (@ TREND(1)) + 231547.712)
D(KOEF _ MIGR ) = - 0.006 * (EST _ PRIROST (-1) + 0.922 * KOEF _ MIGR(-1) 
-1141.605 * (@ TREND(1)) + 231547.712)
Таблиця 2
Коефіцієнти швидкості пристосування (стабільності) макроекономічних індикаторів
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Рівняння взаємозв'язку

Коефіцієнти стабільності

VVP-Vprod

λ1 = −0,266; λ2 = 0,616

Import-VVP

λ1 = −0,36; λ2 = 0, 447

Import- Vbud

λ1 = −0,514

Zarplata-Vprod

λ1 = −0,007; λ2 = 139,743

Est_prirost –koef_migr

λ1 = −0,564; λ2 = −0,006
Проблеми економіки № 1, 2016

Математичні методи та моделі в економіці

не відхилення однієї з них. Аналіз декомпозиції дисперсій (Variance decomposition) характеризує відносну важливість факторів впливу на динаміку зміни (дисперсію)
конкретної змінної системи [6]. Фрагмент результатів побудови функцій імпульсних відгуків та декомпозиції дисперсії для відповідних пар макроекономічних показників
наведено в табл. 3.
Отже, використання коінтеграційного аналізу у дослідженні взаємозв'язку макроекономічних індикаторів
є ефективним інструментом моніторингу нестаціонарної
динаміки розвитку, оскільки дозволяє виявити і прогнозу-

вати нестабільні турбулентні процеси, характер їх перебігу
та взаємозв'язок траєкторій їх поведінки, що є основою для
формування комплексу управлінських програм для різних
часових горизонтів.
Моніторинг стійкості макроекономічних індикаторів і дослідження рівноважних станів на основі пропонованого методу фазової площини [8] здійснено в роботі за
таким алгоритмом (рис. 4). На основі економетричного інструментарію та коінтеграційного аналізу побудовано моделі оцінки взаємовпливу макроекономічних індикаторів
у такому вигляді:
Таблиця 3

Результати побудови функцій імпульсних відгуків і декомпозиції дисперсії для відповідних пар макроекономічних
показників
Рівняння, що
тестуються
1

Функція імпульсних відгуків

Декомпозиція дисперсій

2

3

VVP - Vprod

Висновки
за графіком

Показник VVP як у короткостроковому періоді, так і в довгостроковому на шок у значенні показника VPROD відповідає спадаючою тенденцією на перших 3 періодах, далі
стабілізується. Показник VPROD діє у протилежному напрямку: у короткостроковому періоді (2 періоди) зростає,
потім стабілізується

Показник VVP як у короткостроковому, так
у довгостроковому періоді визначається
на 100 % лише своїми попередніми даними. При
одиничному шоковому імпульсу VPROD показник VVP на другому періоді визначається VPROD
на 50 %

Показник IMPORT у короткостроковому періоді на шок
в значенні показника VVP відповідає різкою тенденцією
до зростання, у 3 періоді спадає, далі стабілізується, але
система не повертається до початкового стану рівноваги.
Показник VVP діє у протилежному напрямку: у короткостроковому періоді має плавну спадаючу тенденцію, яка
у подальшому стабілізується, але система не повертається
до початкового стану рівноваги

Показник IMPORT у короткостроковому періоді
визначає і себе, і показник VVP на 50 %. У довгостроковому періоді обидва показники на 80 %
та 20 % відповідно визначаються за показником
IMPORT

Import - VVP

Висновки
за графіком
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Закінчення табл. 3
1

2

3

Zarplata
-Vprod

Висновки
за графіком

Показник ZARPLATA в короткостроковому періоді на шок із
боку VPROD відповідає спадаючою функцією до 2 періоду,
а в довгостроковому відповідає стабілізацією системи.
Показник VPROD діє у тому ж напрямку, але має менші відхилення від початкового стану рівноваги

Показник ZARPLATA і у короткостроковому,
і у довгостроковому періоді, отримавши одиничний шоковий імпульс, не піддається впливу
інших факторів. На 98 % ZARPLATA визначається
попередніми значеннями, лише на 2 % визначається значеннями VPROD

Показник EST_PRIROST у короткостроковому періоді на
шок у значенні показника KOEF_MIGR відповідає різким
спадом, у 4 періоді система стабілізується та приходить
до початкового стану системи. Показник KOEF_MIGR відповідає незначними відхиленнями від початкового стану
системи, на шок у значенні показника EST_PRIROST у короткостроковому періоді спадає, після цього стабілізується
система, але не приходить до початкового стану

Показники EST_PRIROST та koef_migr у короткостроковому періоді визначаються своєю
попередньою динамікою на 98 %

Est_prirost –
koef_migr

Висновки
за графіком

 модель, що апроксимує взаємозв'язок інвестицій
(INVEST) та ВВП (VVP);
 модель взаємозв'язку ВВП (VVP) та динаміки обсягів промислового виробництва (VPROD);
 модель взаємозв’язку динаміки ВВП (VVP) та обсягів імпорту (IMPORT);
 модель взаємозв’язку динаміки заробітної плати
(ZARPLATA) та обсягів промислового виробництва (VPROD);
 модель, що апроксимує взаємозв’язок міграції
(KOEF_MIGR) та природного приросту населення
(EST_PRIROST).
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Еволюцію динамічної системи можна спостерігати
у просторі станів – фазовому просторі. У цьому абстрактному просторі координатами є величини, що характеризують стан системи – певну фазу системи, тобто фазовий
простір – це графік, який будується на основі системи диференціальних рівнянь і показує всі можливі стани системи [2; 7]. Система диференціальних рівнянь другого порядку для опису взаємозв’язків між двома виділеними макроекономічними індикаторами має такий вигляд [2; 7]:
 x = P( x , y )

 y = Q( x , y )
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Для цієї системи існує точка М з певними координатами, М(x0, y0) – стан рівноваги, а саме:
P(x0, y0) = Q(x0, y0) = 0

Корені цього рівняння визначають рівноважні значення координати х. Характеристичне рівняння має такий
вигляд:
Px' ( x 0 , y 0 ) − λ

Py' ( x 0 , y 0 )

Q'x ( x 0 , y 0 )

Q'y ( x 0 , y 0 ) − λ

∆( x 0 , y 0 ) =

Px' ( x 0 , y 0 )

= λ 2 − σλ + ∆ = 0;
Py' ( x 0 , y 0 )

Q'x ( x 0 , y 0 ) Q'y ( x 0 , y 0 )

;

σ = Px' ( x 0 , y 0 ) + Q'y ( x 0 , y 0 ),

де λ1, λ2 – корені рівняння.
Точки λ1, λ2 є особливими точками диференціального рівняння, всі інші точки фазової площини є регулярними, через будь-яку регулярну точку проходить лише одна
фазова траєкторія. Нелінійна система може мати кілька
станів рівноваги, число цих станів дорівнює числу дійсних
коренів відповідного рівняння системи [2; 7].
Отже, реальному процесу відповідає динамічна система, коли цей процес для певних, заздалегідь обумовлених наближень можна описати рівнянням або системою
рівнянь (диференціальних, різницевих, інтегральних), і які
допускають існування єдиного рішення на нескінченному
інтервалі часу за будь-яких початкових умов [9]. Ці рівняння описують детерміновані процеси, для яких весь їхній
майбутній стан і все минуле однозначно визначається станом у цей період. За результатами фазового аналізу виділені такі типи точок рівноваги розглянутих систем рівнянь
досліджуваних макроекономічних індикаторів, для яких
характерні такі особливості:
 центр – відповідає стійкому стану рівноваги, траєкторії є замкнутими і відповідають періодичним
рухам біля положення рівноваги;
 стійкий фокус – траєкторії сходяться до положення рівноваги, реалізуються затухаючі коливання;
 нестійкий фокус – траєкторії віддаляються від положення рівноваги, рух має характер коливань із
амплітудою;
 нестійкий вузол – траєкторії віддаляються від положення рівноваги, рух має аперіодичний характер.
На рис. 5 наведено фазові портрети адекватних моделей взаємовпливу макроекономічних індикаторів.
Аналіз побудованих моделей взаємовпливу макроекономічних індикаторів і їх фазових траєкторій дозволяє дійти
висновку, що на цьому етапі розвитку економіки України спостерігається нестаціонарна та нестійка динаміка, траєкторії
мають коливальний періодичний або апериодичний характер, отже, недостатня стабільність системи веде до посилення негативного впливу факторів зовнішнього середовища, які
з часом можуть здійснити на неї все більш сильний вплив,
що може призвести до катастрофічних наслідків. Урахування
нелінійних ефектів у моделях економічної динаміки дозволяє
аналізувати закономірності розвитку реальних соціальноекономічних процесів у складних умовах, що обумовлюють
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методології моніторингу є сукупність моделей коінтеграційного і фазового аналізу макроекономічних індикаторів
в економіці України, їх взаємозв`язку та взаємовпливу, що
дозволяє отримати достовірні результати для кількісного
та якісного аналізу факторів стійкості розвитку, що визначають особливості в розвитку трансформаційних і перехідних процесів.
Впровадження інструментарію дослідження динаміки взаємодії основних макроекономічних індикаторів
на основі пропонованої методики моніторингу нестаціонарних динамічних процесів дозволить визначити стратегію стабілізації і подальший розвиток економіки держави, якісний стан якої визначається тісним нелінійним
асинхронним взаємозв'язком основних макроекономічних
індикаторів, що характеризують реальний стан соціальноекономічної системи в поточний період та отримати адекватні прогнози.
Подальші дослідження в напрямі розробки та застосування адекватного інструментарію моніторингу макроекономічних показників на основі дослідження їх
нестаціонарної динаміки в контексті реалізації стратегії сталого соціально-економічного розвитку держави
передбачають застосування теорії біфуркацій, що являє
собою дослідницький інструментарій вивчення нестійкості систем різного рівня ієрархії для дослідження механізмів перехідних процесів як на стадії порушення стійкості
(біфуркації і кризи), так і для визначення нового стійкого
стану з урахуванням визначеного ступеня впливу на окремі
індикатори соціально-економічного розвитку.
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