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ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

ВОЛАТИЛЬНІСТЬ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Одним із ключових джерел підвищення рівня розвитку національної 

економіки є наявність стійких торгівельних, виробничих та фінансових зв’язків 

з іншими країнами світу. Враховуючи високий рівень вікритості економіки 

України відносно зовнішньоекономічної діяльності, то дані процеси роблять 

економіку уразливою та залежною від зовнішніх впливів. У зв’язку з цим будь-

які кризові явища у міжнародній економіці обмежують можливості стабільного 

розвитку національної економіки в цілому та фондового ринку зокрема. 

З одного боку залучення іноземних інвестицій дає змогу покращити 

розвиток експортного потенціалу і зменшити рівень залежності від імпорту, а з 

іншого – інвестиційна діяльність несе потенційну загрозу зниження рівня 

конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників, посилення залежності 

від іноземного капіталу, а також загострення кризових явищ на фінансовому 

ринку.  

Враховуючи тенденції та частку кожної окремої країни в структурі 

зовнішньоекономічного обороту України встановлено, що Росія, Велика 

Британія, Німеччина та Польща є основними країнами-партнерами України. У 

рамках даного дослідження запропоновано визначити ступінь впливу країн-

партнерів на динаміку фондового ринку України. Для характеристики 

фондового ринку у вищезазначених країнах обрано наступні фондові індекси: 

RTS (Росія), WIG (Польща), DAX (Німеччина), FTSE (Великобританія), PFTS 

(Україна). Для проведення дослідження обрано модель імпульсних шоків 
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шляхом побудови векторної авторегресії, яка демонструє зміну показників, що 

розглядаються у відповідь на збільшення чи зменшення відповідних показників 

країн-парнерів. Згідно з підходом «імпульс – розповсюдження», при якому 

система стикається із великою кількістю імпульсів, які дають поштовх 

циклічним коливанням. Поширення цих коливань повинно мати затухаючий 

характер. 

Для побудови моделі імпульсних шоків для України використано програму 

EViews. У межах дослідження обрано стандартну VAR модель для аналізу 

фондових індексів України і країн-партнерів – Росії, Німеччини, Польщі та 

Великої Британії. 

На рисунку 1 відображено реакцію фондового індексу ПФТс в Україні на 

шоки, спричинені зміною кон’юнктури на фондових ринках досліджуваних 

країн-партнерів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель імпульсних шоків для України та Росії 
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Побудовані графіки засвідчили, що поява шоку, спричинена зміною 

динаміки влючових фондових індексів в Росії, Великобританії та Польщі 

спричинює зростання індексу ПФТС протягом наступних періодів. Варто 

відзначити, що найбільш вагомий вплив на зміну ПФТС в Україні має 

фондовий індекс Російської Фелдерації.  

Таким чином, побудовані графіки демонструють істотну залежність 

економічного розвитку України від інших країн. Однак, оскільки 

зовнішьоекономічні зв’язки є запорукою прогресивного розвитку економіки 

України, то необхідно проводити моніторинг, прогнозування та попередження 

негативних тенденцій, що можуть виникати в процесах розвитку країн-

партнерів, щоб зменшити ступінь їх впливу на фуонціонування вітчизняної 

фінансово-кредитної системи. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 

На сьогоденному етапі розвитку економіки України загалом, та 

банківського сектору зокрема важливого значення набуває поняття 

інвестиційної привабливості комерційного банку. Це обумовлено необхідністю 

прискорення фінансово-економічних процесів в країні в рамках забезпечення 

дієвого процесу розвитку економіки України.  

Підвищення рівня інвестиційної привабливості банківського сектору 

призведе до притоку фінансових ресурсів на депозитарії банків, що в свою 

чергу дозволить підвищити обсяг кредитних ресурсів банківського сегменту і 


