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зокрема, шляхом кращої адаптації освіти та про-
фесійного навчання до потреби роботодавців. Вища 
продуктивність також допоможе компенсувати деякі 
негативні наслідки еміграції на заробітну плату та 
конкурентоспроможність.

Висновки. Таким чином, вирішення питань під-
вищення міжнародної конкурентоспроможності 
економіки України неможливе без приділення зна-
чної уваги проблемам зростаючої трудової емігра-
ції. Втрата робочої сили молодого віку, кваліфікова-
них кадрів має суттєвий негативний вплив на низку 
індикаторів, що визначають рівень міжнародної 
конкурентоспроможності країни, а також утворює 
велику загрозу відновленню її економічного зрос-
тання та сталому розвитку у майбутньому. У зв’язку 
з цим для країн-донорів робочої сили важливо реалі-
зовувати державну політику, яка концентрує увагу 
на створенні навколишнього середовища, що заохо-
чує потенційних емігрантів залишатися, яка сприяє 

поверненню мігрантів, підсилює позитивний вплив 
грошових переказів, покращує використання наяв-
ної робочої сили.
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для його кількісної оцінки. На основі статистичних даних офіційних джерел проведено канонічний аналіз для виявлення основних 
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Постановка проблеми. За даними ООН, до кінця 
цього століття населення нашої планети зросте 
вдвічі, це ще 3,8 млрд. людей. Кожного року люд-
ство використовує у 1,5 раза більше ресурсів, ніж у 
попередньому, і вони не відновлюються. Зміна клі-
мату, тероризм, антиглобалізаційні рухи, нерівність 
доходів та технології, які спричиняють забруднення 
зовнішнього середовища, є значними проблемами, 
що становлять найбільшу загрозу для виживання 
сучасної людської цивілізації.

Сталий розвиток – загальна модель суспільства, 
яка передбачає дотримання балансу між задоволен-

ням сучасних потреб людства і захистом інтересів 
майбутніх поколінь, зокрема безпечне та здорове 
середовище існування [1]. Це керований розвиток, 
основою якого є системний підхід та сучасні інфор-
маційні технології, що дають змогу швидко та якісно 
моделювати різні можливі варіанти розвитку з висо-
кою ймовірністю прогнозувати їх результати та при-
ймати найбільш дієві рішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття 
«стійкість» асоціюють із широким спектром людської 
діяльності, пов’язаної з неперервним довготривалим 
використанням ресурсів, включаючи природні, люд-
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ські та фінансові [2]. Згідно з Хасною [3], стійкість 
стосується всіх аспектів людського життя, які впли-
вають на сталий розвиток. З середини 1970-х років 
ХХ століття цей термін був доповнений постулатами 
щодо справедливості у розподілі та використанні 
ресурсів. І сьогодні міжнародне наукове та академічне 
співтовариства проводять переговори та політичні 
дебати стосовно впливу зміни клімату та погіршення 
екологічної ситуації на людську та інші спільноти.

На Всесвітньому конгресі «Проблеми зміни навко-
лишнього світу 2001», що відбувся в Амстердамі у 
2001 р., було оголошено про формування нової ака-
демічної галузі – науки про стійкість, яка базується 
на екологічних аспектах концепції сталого розвитку 
[4]. Всесвітній саміт Організації Об’єднаних Націй 
2005 р. у Нью-Йорку підтвердив, що нова сфера роз-
витку знань повинна базуватися на постулатах вза-
ємозалежності та взаємозамінності для одночасного 
досягнення економічного процвітання, соціального 
розвитку та захисту навколишнього середовища [5].

Поява поняття стійкості привела до створення 
складної та цілісної нової сфери наукових дослі-
джень, які об’єднують науку та практику визна-
чення та розуміння діяльності людини, її поведінку, 
інновації, прийняття рішень та стратегію дій на най-
ближче майбутнє. Це парадигма про використання 
та вдосконалення фундаментальних досліджень. Ця 
наука все ще знаходиться у процесі визначення та 
розвитку свого аналітичного та наукового підґрунтя, 
підходів, інструментів, цілей та завдань [6]. 

Значна частина напрацювань, спрямованих на 
поглиблення знань у цій галузі, полягає в застосуванні 
комп’ютерних моделей, які зазвичай охоплюють в 
основному екологічні та економічні аспекти вимог до 
стійкості, таких як обчислювальні моделі загальної рів-
новаги, економетричні, оптимізаційні, гібридні моделі 
мінімізації шкідливих викидів та моделі землекористу-
вання [7]. Всі вони передбачають доступність даних, а 
також використовують методологію оцінки навколиш-
нього середовища, орієнтовану на останні події в галузі 
економіки. Очевидною є відсутність нового методич-
ного підходу до усунення основних структурних невід-
повідностей між природними та людськими системами 
[8]. Причини проблем сталого розвитку можна дослі-
дити за допомогою моделей споживання та виробни-
цтва, врегулювання й управління. Таке моделювання 
можливе лише за умови використання потужностей 
сучасної комп’ютерної техніки [9, с. 156]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Питання вибору оптимального варіанта роз-
витку є важливим для кожної країни, оскільки роз-
виток економіки пов’язаний із природними обмежен-
нями. Однак є країни, для яких виживання – єдина 
стратегічна мета. Такі країни провокують загрози та 
виклики міжнародній безпеці. Близькість сусідніх 
держав створює екологічні ризики. Стрімка глобалі-
зація сприяє утворенню та загостренню економічних 
та соціальних небезпек. Тому дослідження питань 
досягнення сталого розвитку регіонів є надзвичайно 
важливою проблемою. Напрям сталого економічного 
розвитку обрали сьогодні низка розвинених держав, 
серед них США, Японія, члени Європейського Союзу. 
Однак у світі ще надто багато країн, населення яких 
існує на межі виживання. Для них основними пріори-
тетами є забезпечення найнеобхідніших умов фізич-
ного життя людей.

Тому сьогодні актуальною є проблема поглибле-
ного вивчення протиріч, які спричиняють тради-
ційні показники сталого розвитку, та формування 
нових наборів адекватних вимірюваних індикато-

рів для їх обчислення. Отримані висновки повинні 
зацікавити широку громадськість та різні спільноти, 
здатні контролювати наслідки своїх дій у глобаль-
ному масштабі в умовах нових викликів глобалізації 
та стрімкого розвитку технологій. Це завдання, як 
ніколи, вимагає нагального вирішення.

Постановка завдання. Метою статті є пошук 
адекватних наборів значущих показників та індика-
торів сталого розвитку і побудова аналітичних моде-
лей глобального сталого розвитку на основі аналізу 
емпіричних даних традиційних сукупностей соціаль-
них, економічних та екологічних показників розви-
тку країн світу.

Виклад основного матеріалу дослідження. З часів 
появи концепції стійкості було зроблено кілька спроб 
кількісно визначити та оцінити стійкість, але рівно-
пропорційне врахування всіх трьох аспектів сталого 
розвитку (екологічного, соціального, економічного) все 
ще залишається складним завданням. Хоча індекси, 
пов’язані з навколишнім середовищем (такі як викиди 
CO2, якість води та біорізноманіття) можуть бути роз-
раховані та змодельовані [10], соціально-економічні 
фактори є основними перешкодами для розроблення 
показників сталого розвитку через їх суб’єктивну при-
роду. Для того щоб охопити всі три аспекти сталого 
розвитку, важливо порівнювати їх між собою, не виді-
ляючи, наприклад, економічну ефективність. Більш 
того, різна специфіка соціальних та природничих наук 
ускладнює завдання моделювання.

З технічного погляду основними проблемами 
методології оцінки стійкості є відсутність даних, 
невідповідності в їх наборах у різних галузях, а 
також необхідність аналізу даних у великих масш-
табах. Після визнання важливості сталості розвитку 
було зроблено численні спроби кількісно визначити 
та оцінити сталість. Натепер найбільш успішним 
методом оцінки є використання різних індикаторів 
та показників. Одними з найвідоміших показни-
ків сталого розвитку є Індекс людського розвитку 
(Human Development Index) та Індекс щасливої пла-
нети (Happy Planet Index).

Для виявлення основних залежностей між набо-
ром найавторитетніших рейтингів сталого розвитку 
країн (ліва множина залежних ознак Y1–Y5: Індекс 
людського розвитку, Індекс Джині (Gini Index), 
Індекс соціального прогресу (Social Progress Index), 
Індекс глобальної конкурентоспроможності (Global 
Competitiveness Index), Індекс щасливої планети) 
та найпоширенішими вимірниками соціально-еко-
номічного розвитку (права множина предикторів 
Х1–Х18: роки щасливого життя (Happy Life Years), 
екологічний слід (Footprint), нерівність можливос-
тей (Inequality of Outcomes), очікувана тривалість 
життя з урахуванням нерівності (Inequality-adjusted 
Life Expectancy), налагоджений добробут (благопо-
луччя) з урахуванням нерівності (Inequality-adjusted 
Wellbeing), ВВП на душу населення (GDP per capita), 
очікувана тривалість навчання дітей шкільного 
віку (Expected years of schooling), середня трива-
лість навчання дорослого населення (Mean years of 
schooling), Індекс тероризму (Ranked of terrorism), 
Індекс корупції (Rank of corruption), Індекс торгівлі 
(Enabling Trade Index), доступність і якість тран-
спортної інфраструктури (Availability and quality 
of transport infrastructure), наявність і викорис-
тання ІКТ (ICT), доступність знань (Access to Basic 
Knowledge), охорона здоров’я (Health and Wellness), 
особиста свобода і свобода вибору, (Personal Freedom 
and Choice), толерантність (Tolerance), Індекс еко-
номічної свободи (Ranking of the world by economic 
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freedom)) застосовано метод канонічної кореляції, 
призначений для аналізу залежностей між двома 
наборами змінних загалом [11]. Модельний ана-
ліз проведено у середовищі статистичного пакету 
Statistica на основі статистичних даних офіційних 
джерел за 2016 р. для 218 країн світу [12–20]. 

Отримані результати канонічного аналізу ста-
тистично значущі (p < 0,01); канонічне значення  
R = 0,99 є великим (рис. 1) і відноситься до першого 
(найбільш значущого) канонічного кореня. Величину 
R трактують як кореляцію між зваженими сумами 
змінних у першій (найавторитетніші рейтинги ста-
лого розвитку країн) та другій (найпоширеніші 
вимірники соціального, економічного та екологіч-
ного розвитку) множинах. 

Загальна частка дисперсії ознак першої (лівої) 
множини Y1–Y5, виділена за допомогою першої кано-
нічної змінної y1, становить 100%. Загальна частка 
дисперсії ознак другої (правої) множини Х1–Х18 кано-
нічної змінної х1 дорівнює 76,56%. 

Загальні втрати інформації для змінних першої 
множини становлять 87,5%, для змінних другої мно-
жини – 72,73%. Отже, 87,5% варіації значень дослі-

джуваних рейтингів сталого розвитку країн визнача-
ються змінами аналізованих вимірників соціального, 
економічного та екологічного розвитку. Водночас 
самі змінні Y1–Y5 детермінують 72,73% варіації 
досліджуваних вимірників стійкості Х1–Х18. 

Побудована канонічна модель має досить високу 
точність: менше 24% дисперсії змінних Y1–Y4 зале-
жать від інших, не врахованих у моделі факторів.

Аналіз матриці кореляцій між множинами дає 
підстави стверджувати, що результатні ознаки 
Індекс людського розвитку, Індекс соціального про-
гресу та Індекс глобальної конкурентоспроможності 
найбільш щільно пов’язані з такими регресорами, як 
щасливі роки життя, екологічний слід, нерівність 
можливостей, очікувана тривалість життя з ураху-
ванням нерівності, налагоджений добробут з ураху-
ванням нерівності, ВВП на душу населення, середня 
тривалість навчання дорослого населення, Індекс 
корупції, доступність і якість транспортної інфра-
структури, Індекс торгівлі, наявність і використання 
ІКТ, доступність знань, особиста свобода і свобода 
вибору, та слабше – з іншими виділеними для дослі-
дження індикаторами (рис. 2).

 
Рис. 1. Загальні результати канонічного аналізу

Рис. 2. Матриця кореляцій між лівою та правою множинами
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Отримано такі характеристичні корені (рис. 3):

 
Рис. 3. Таблиця характеристичних коренів

Перевірку значущості виділених канонічних коре-
нів проведено за допомогою критерію χ2 (рис. 4):

 
Рис. 4. Результати застосування критерію χ2

З отриманих результатів можна дійти висно-
вку, що перших три корені є статистично значу-
щими. Наступне послідовне застосування критерію 
χ2 дає підстави розглядати лише перший канонічний 
корінь r1 = 0,994542, який є значущим (p < 0,01). 
Для його змістовної інтерпретації дослідимо, як він 
корелює зі змінними початкових множин Y1–Y5 та 
Х1–Х18. Значення цих кореляцій є навантаженнями 
канонічних факторів (рис. 5, 7).

Індекс людського розвитку та Індекс соціального 
прогресу мають значне навантаження на перший 
канонічний корінь – дуже сильно корелюють із ним. 

 

Рис. 5. Навантаженнями канонічних факторів  
лівої множини

Перший канонічний корінь «витягує» в серед-
ньому близько 61% дисперсії зі змінних другої мно-
жини. Тому, задаючи значення змінних у правій 
множині, можна пояснити близько 60,6% дисперсії 
у змінних лівої множини, виходячи зі значення пер-
шого канонічного кореня (рис. 6).

 
Рис. 6. Таблиця часток видобутої дисперсії  

для лівої множини

Серед змінних правої множини найбільше наван-
таження на перший канонічний корінь мають такі 
регресори, як нерівність можливостей, роки щасли-
вого життя та очікувана тривалість життя з ураху-
ванням нерівності (рис. 7).

Навантаження, що відповідають таким змінним, 
як очікувана тривалість навчання дітей шкільного 
віку, Індекс тероризму (відсутня кореляція з пер-
шим виділеним канонічним коренем) та охорона 
здоров’я (спостерігається слабка кореляція) суттєво 
менші за інші. 

Перший канонічний корінь пояснює понад 61% 
дисперсії у змінних правої множини (рис. 8). Змі-
нюючи значення змінних лівої множини, на під-
ставі першого канонічного кореня можна пояснити 
близько 61% дисперсії у змінних правої множини.

 
Рис. 8. Таблиця часток видобутої дисперсії  

правої множини

Аналіз канонічних значень. Канонічні значення є 
зваженими сумами змінних досліджуваної множини. 
Це п’ять пар канонічних змінних y1 i x1, y2 i x2, y3 i 
x3, y4 i x4, y5 i x5. Розглядаємо лише першу пару кано-
нічних змінних, взаємозв’язок між елементами якої 
виявився найтіснішим (r1 = 0,99727).

Статистичні ваги перших канонічних змінних 
знаходяться у межах від 0,005129 до 0,513918. 
Застосуємо алгоритм послідовного виключення 

Рис. 7. Навантаженнями канонічних факторів правої множини
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змінних з моделі шляхом відсіювання найменш 
значущих ознак із погляду внеску у величину 
r1 [9, с. 157].

Для підвищення якості моделі послідовно виклю-
чимо змінні з мінімальним значенням статистичної 
ваги. На першому кроці це очікувана тривалість 
навчання дітей шкільного віку, на другому – Індекс 
тероризму. Кожна з них на відповідному кроці дає 
найменший внесок у пояснення варіації результат-
них ознак лівої множини, тому їх доцільно виклю-
чити з оптимальної моделі (рис. 8). 

Усі канонічні ваги перших канонічних змінних 
після виключення з моделі канонічних змінних очі-
куваної тривалості навчання дітей шкільного віку 
та Індексу тероризму є додатними (окрім змінної 
«нерівність можливостей», значення якої є обернено 
пропорційними до вимірників сталого розвитку) і 
досить великими за абсолютною величиною. Тому 
продовжувати покроковий відсів несуттєвих ознак є 
недоцільним.

Для подальшого аналізу буде використано модель 
із такими показниками у кожній з груп Y1–Y5 та 
X1–X16: Y1 – Індекс людського розвитку, Y2 – Індекс 
соціального прогресу, Y3 – Індекс глобальної конку-
рентоспроможності, Y4 – Індекс щасливої планети, 
Y5 – Індекс Джині; X1 – щасливі роки життя, X2 – еко-
логічний слід, X3 – нерівність можливостей, X4 – очі-
кувана тривалість життя з урахуванням нерівності, 
X5 – налагоджений добробут з урахуванням нерівно-
сті, X6 – ВВП на душу населення, X7 – середня три-
валість навчання дорослого населення, X8 – Індекс 
корупції, X9 – Індекс торгівлі, X10 – доступність і 
якість транспортної інфраструктури, X11 – наявність 
і використання ІКТ, X12 – доступність знань, X13 – 
охорона здоров’я, X14 – особиста свобода і свобода 
вибору, X15 – толерантність, X16 – Індекс економічної 
свободи.

Порівняльний аналіз проміжних результатів 
канонічного аналізу свідчить, що після виключення 
з моделі таких змінних, як очікувана тривалість 
навчання дітей шкільного віку та Індекс тероризму, 
відбулося збільшення значення першого каноніч-
ного коефіцієнта кореляції (rt – rt+2 = 0,99727 –  
– 0,99756 = –0,00029), а також збільшення загаль-
них втрат для змінних обох груп: першої (з 87,50% 
до 88,88%) та другої (з 72,73% до 79,80%), тобто 
більше ніж на 5 відсотків пунктів. Це означає, що 
88,88% варіації значень досліджуваних рейтингів 
сталого розвитку країн визначаються змінами ана-
лізованих вимірників соціального, економічного та 
екологічного розвитку. Водночас самі змінні Y1–
Y5 детермінують 79,80% варіації досліджуваних ана-
лізованих індикаторів Х1–Х16 (рис. 10).

Отримані результати свідчать про досить високу 
точність канонічної моделі, побудованої після 
виключення таких змінних, як очікувана тривалість 
навчання дітей шкільного віку та Індекс тероризму. 
Менше 17% дисперсії змінних Y1–Y5 залежать від 
інших, не врахованих у моделі факторів. 

Перший канонічний коефіцієнт кореляції r1 = 
0,99727 значущий. Відповідні йому канонічні змінні 
є значущими. Отримано таку оптимальну канонічну 
модель:

Zy = 0,97 Y 1 + 0,98 Y 2 + 0,86 Y 3 + 0,52 Y 4 + 0,38 Y 5,

Zх = 0,95 X 1 + 0,76 X 2 + 0,95 X 3 + 0,94 X 4 + 0,83 X 5 +  
+ 0,76 X 6 + 0,88 X 7 + 0,79 X 8 + 0,85 X 9 + 0,69 X 10 + 0,95 X 11 + 

+ 0,87 X 12 + 0,45 X13 + 0,84 X 14 + 0,63 X 15 + 0,70 X 16.

Канонічні змінні Zy та Zх – це латентні показ-
ними. Стандартизовану змінну Zy, що включає 
Індекс людського розвитку, Індекс Джині, Індекс 
соціального прогресу, Індекс глобальної конку-
рентоспроможності та Індекс щасливої планети, 
можна розглядати як кількісну оцінку загальної 

 
Рис. 9. Таблиці канонічних ваг лівої та правої множин після вилучення  
таких змінних, як очікувана тривалість навчання дітей шкільного віку  

та Індекс тероризму
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Рис. 10. Результатна таблиця канонічного аналізу

Рис. 11. Діаграма розсіювання канонічних змінних

характеристики глобального сталого розвитку кра-
їни. Канонічна змінна Zх, яку «навантажують» 
ознаки X1–X16, є узагальненим показником ком-
фортності проживання (якості життя) у кожній 
конкретній країні.

Графічне відображення канонічних значень (діа-
грама розсіювання) свідчить про щільний зв’язок 
між виділеними канонічними змінними Zy та Zх 
(рис. 11). Отже, всі основні припущення канонічного 
аналізу не порушено. Відсутність розбиття спостере-
жень на групи на діаграмі розсіювання свідчить про 
однорідність аналізованої вибірки.

Висновки. Побудована канонічна модель дає під-
стави дійти висновку, що суспільний прогрес зна-
чною мірою залежить від досягнення балансу між 
економічним зростанням, конкурентоспроможністю 
бізнесу, забезпеченням екологічної безпеки та змен-
шення соціальної нерівності. Якість та безпека 
життя, чесна та прозора влада, можливість отри-
мати гідну роботу, зменшення соціальної нерівно-
сті сьогодні мають важливе значення у забезпеченні 
балансу між задоволенням сучасних потреб людства і 
захистом інтересів майбутніх поколінь, гарантуванні 
безпечного та здорового середовища існування. 
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АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ  
В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: РОЛЬ МВФ

У статті встановлено необхідність антикризового регулювання та визначено його конструктивні елементи. Проаналізовано 
ефективність співпраці України з МВФ. Показано вплив на економічне зростання країни факторів, які можуть бути індикаторами 
фінансової кризи, та запропоновано заходи з посилення антикризового регулювання в Україні.

Ключові слова: антикризове регулювання, МВФ, економічне зростання, обслуговування боргу, золотовалютні резерви.

Колинец Л.Б. АСПЕКТЫ АНТИКРИЗИСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ: РОЛЬ МВФ

В статье установлена необходимость антикризисного регулирования и определены его конструктивные элементы. Проана-
лизирована эффективность сотрудничества Украины с МВФ. Показано влияние на экономический рост страны факторов, кото-
рые могут быть индикаторами финансового кризиса, и предложены меры по усилению антикризисного регулирования в Украине.
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Kolinets L.B. ASPECTS OF CRISIS REGULATION IN UKRAINE IN CONDITIONS OF GLOBAL FINANCIAL INSTABILITY: 
IMF’S ROLE

The article establishes the necessity of crisis regulation and defines its constructive elements. The effectiveness of Ukraine's co-
operation with the IMF has been analyzed. The influence on the country's economic growth of the factors that may be indicators of the 
financial crisis is shown, and measures to strengthen anti-crisis regulation in Ukraine are proposed.

Keywords: crisis regulation, IMF, economic growth, debt servicing, gold and foreign exchange reserves.

Постановка проблеми. Україна з часу здобуття 
незалежності зазнала економічних та фінансових 
криз різного ступеня тяжкості. Оскільки процес ста-
новлення економіки України триває і досі, то є висо-
кий ризик появи нових криз. Для прогнозування 
виникнення кризових ситуацій та подолання їх 
наслідків необхідно застосовувати високоефективні 
технології антикризового регулювання, над розви-
тком яких працюють усі країни світу та міжнародні 
організації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
учених, які останнім часом досліджували у своїх пра-
цях перебіг криз та антикризове регулювання, варто 

виокремити праці А.О. Мельник, у яких досліджено 
вплив світових криз на стан економіки України з 
часу набуття незалежності, встановлено наслідки та 
проаналізовано шляхи їх подолання [1]. О.О. Олешко 
запропоновано концептуальні засади антикризового 
регулювання української економіки [2]. Роль МВФ 
у подоланні банківських криз у країнах, що роз-
виваються, досліджували Л. Папі, А. Пресбітеро 
та А. Заззаро [3]. Однак, незважаючи на численні 
дослідження, недостатньо уваги приділено визна-
ченню ефективності антикризових заходів та окрес-
ленню нових можливих ризиків країни, тому й існує 
потреба у подальших дослідженнях у цій сфері. 


