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Монте-Карло) задля отримання у результаті точного прогнозу рівня ризиків. 
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СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВІДКРИТОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 

 

Відкритість економіки країни слід розгялдати з позиції товарного і 

фінансового ринку. 

Для оцінювання відкритості економіки країни зовнішньоекономічним 

ринкам товарів і послуг може бути  використана сукупність показників, яка 

складається за таких груп: обсягові (абсолютні), результативні, показники 

динаміки і структури, а також показники інтенсивності. 
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До обсягових показників належать обсяг експорту країни та реекспорту, 

обсяг імпорту країни та реімпорту, зовнішньоторговельний оборот, генеральна 

торгівля, фізичний обсяг зовнішньої торгівлі. 

Групу результативних показників складають сальдо торговельного 

балансу, коефіцієнт покриття імпорту експортом, індекс концентрації експорту, 

коефіцієнт імпортної залежності, індекс чистої торгівлі та індекс 

внутрішньогалузевої торгівлі. 

Показники структури зовнішньої торгівлі характеризують експортні та 

імпортні товарні потоки за такими ознаками, як товарний склад і регіональна 

спрямованість. 

До показників інтенсивності слід віднести обсяг експорту, імпорту та 

зовнішньоторговельного обороту на душу населення та експортну, імпортну й 

зовнішньоторговельну квоти. 

На основі величини експортної квоти визначають рівень відкритості 

країни: країнами з порівняно закритою економікою вважаються такі, у яких 

експортна квота не перевищує 10%, з відносно відкритою економікою – понад 

30-35%, із середньою відкритістю – від 10 до 30-35%. 

Імпортна квота дозволяє оцінити рівень залежності країни від імпорту – 

безпечним вважається рівень, якщо значення квоти не перевищує 15%. 

На основі даних міжнародної інвестиційної позиції країни можна оцінити 

рівень її міжнародної фінансової інтеграції як відкритість національної 

економіки для потоків капіталу – чим вище відкритість, тим вище ступінь 

міжнародної фінансової інтеграції й навпаки [1]. 

Міжнародна інвестиційна позиція країни дозволяє обчислити такі 

показники міжнародної фінансової інтеграції країни – відкритість економічної 

системи країни для потоків капіталу та рівень фінансової інтеграції країни в 

міжнародний ринок акцій. Проведені зарубіжними науковцями дослідження 

рівня міжнародної фінансової інтеграції розвинених країн та країн, що 

розвиваються, свідчать, що протягом 1970-2004 р. рівень міжнародної 

фінансової інтеграції розвинених країн збільшився в сім разів, з 50,0% ВВП у 
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1970 р. до понад 300,0% ВВП у 2004 р., а країн, що розвиваються, – з 45,0% 

ВВП у 1970 р. до понад 150,0% ВВП у 2004 р. За цей самий період рівень 

показник фінансової інтеграції країни в міжнародний ринок акцій для 

розвинутих країн знаходився у межах 15,0-140,0%, а для країн, що 

розвиваються, – 10,0-60,0% [2]. 

Показники міжнародної фінансової інтеграції країни обчислюються на 

основі даних міжнародної інвестиційної позиції. Міжнародна інвестиційна 

позиція України відіграє важливу роль у визначенні зовнішньої та внутрішньої 

економічної політики держави. В сучасних умовах глобалізації приплив та 

відплив іноземних інвестицій має велике значення для ухвалення економічних 

рішень. Стандартні компоненти платіжного балансу використовуються для 

визначення міжнародної інвестиційної позиції країни. 
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У сучасній економіці важливу роль відіграє конкуренція, що передбачає 


