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 глобалізацією, яка реалізується перш за все через 

інформаційно-технологічні і фінансово-економічні 

механізми,   

 і локалізацією, яка реалізується через просторово-

територіальні форми.  

 Інституційною формою укорінення  глобалізації є зростання 

ролі транснаціональних корпорацій, а інституційною 

формою укорінення локалізації є посилення значення 

організаційно-економічних структур, які базуються на 

певній території, і послаблення ролі територіально-

державних утворень, що може бути кваліфіковано як криза 
національних держав.  



Конфліктними формами прояву цієї суперечності є глибокі 
фінансово-економічні кризи в країнах з відносно слабкою 

економікою в  середині інтеграційних утворень, намагання 
певних національно-територіальних одиниць отримати 

незалежність, протидія ряду політичних сил поглибленню 
інтеграції країн ЄС, збройні конфлікти в країнах, де 
концентрується економічні і геополітичні інтереси 

транснаціональних корпорацій і держав їх базування, вимоги 
суверенізації  публічних структур та ін.  



1) зовнішньому для держав: утворення державно-інтеграційних 
об’єднань (наприклад ЄС)  

2) внутрішньому: глибока регіоналізація та розвиток місцевого 
самоврядування і розпад великих держав на менші (наприклад, 

розпад СРСР, Югославії, Чехословаччини).  

Сучасними позитивними формами розв’язанні цієї суперечності є 
градуалістична  міждержавна інтеграція, глибока 

децентралізація і регіоналізація влади та фінансово-організаційна 
автономізація структур некомерційного сектору. 



Ринок і держава виконують свої власні незамінні функції,  які 
доповнюють одна одну,  і замість існуючих концепцій 
більшого чи меншого втручання держави в економіку 

необхідним є найбільш повне використання потужностей 
специфічних функцій ринку і держави в їх комплементарності 

Інституційним способом розв’язання суперечностей сумісно-
розділеної праці в розвинених формах взаємодії її складових є 

компроміс, що досягається через механізми суспільно-
приватного партнерства.  

Такий підхід відрізняється від усіх існуючих концепцій, в тому 
числі найбільш просунутих,  та віддзеркалюється у формулі: 

більше ринку і більше держави.  



1) всі заходи щодо державного впливу на економіку повинні орієнтуватися на досягнення 
довгострокового рівноважного стану і не започатковувати та не підтримувати процеси, що ведуть 
до формування тенденцій відриву від рівноважних трендів;   

2) рівноважний стан системи досягається біля середніх значень параметрів економічного процесу;  

3) відхилення від середніх значень тренду на рівні 5,6 % є способом реалізації тренду і не потребує 
ніякого втручання і коректив;  

4) відхилення в діапазоні 5,6 - 14,6% потребують уваги і аналізу їх причин;  

5) відхилення, що перевищують середні значення більше ніж на 14,6%, потребують коректив, бо 
вони створюють ризики для рівноважного стану системи; 

6) корегування складних економічних процесів, що включають ряд потоків повинно відбуватися за 
правилом: чим більше процес відхиляється від загального тренду, тим значнішого корегування він 
потребує;  

7) кількісні значення впливу корекцій визначаються на основі пропорцій золотого перетину. 



Інститут виникає як форма розв’язання суперечності між індивідуальними і 
суспільними інтересами шляхом створення опосередкованої ланки (правила, норми, 
установи тощо).  

На першому етапі існування певного інституту він виконує функцію розвитку. На 
другому етапі він стає нейтральним щодо функціонування системи. На третьому – 
перетворюються в інститут деструкції. 

Можливі також різноманітні комбінації ролі інститутів у різних процесах.  

З урахуванням наведеного, інституційні корекції повинні відбуватися не шляхом 
імпорту або простого введення в систему нового інституту, який може виконати 
замість очікуваної позитивної деструктивну функцію, а шляхом формування 
інституційних комплексів, які адаптують новий інститут до існуючого 
інституційного середовища.  



Необхідно підвести риску під процесом приватизації, який привів до 
поляризації суспільства за статками і доходами, шляхом прийняття 
закону про легалізацію, в якому передбачити одноразове протягом  6 
місяців декларування майна, отриманого поза правовим полем, і 
сплатою податку у розмірі 2% від вартості цього майна, що має 
виробниче призначення, та 3,5% від вартості майна особистого 
призначення та грошових коштів з можливою розстрочкою платежів 
на декілька років.  

Необхідно також передбачити конфіскацію нелегалізованого за законом 
майна у разі його виявлення, або сплату до державного бюджету його 
вартості, а також застосування в подальшому ефективних методів 
контролю за відповідністю доходів і витрат. 



Економічною основою сучасних систем господарювання є не приватна власність, як це 
зазвичай вважається, а сумісно-розділене привласнення, яке набуває кінцевої, завершеної 
форми у комплементарній взаємодії двох похідних інститутів (приватної і державної 
власності) та інституті корпоративної (акціонерної) власності, що є пануючим і за своєю 
формою найбільш адекватним суті сумісно-розділеного привласнення (власність є 
розділеною за вартістю і може бути відокремлена шляхом продажу акцій,  і одночасно вона 
є спільною, неподільною, уречевленою у матеріально-виробничих комплексах засобів 
виробництва). 

Доцільним є врахування сумісно-розділеної природи привласнення у практиці 
господарювання шляхом правового закріплення норми, згідно з якою при утворенні будь-
якого підприємства в його статутний фонд зараховується інституційний  капітал 
держави у розмірі 62 % від капіталу внесеного приватними власниками. Це є юридичною 
підставою для обкладання підприємства податком, що не перевищує 38 % прибутку, але 
може бути зменшений державою як власником цієї частини до  величини, яку вона вважає 
доцільною. Такий порядок підводить правову основу під взаємовідносини держави і 
приватного власника, капіталізує інституційний ресурс держави і підвищує загальний 
рівень капіталізації економіки.   



Прибутки  підприємств і доходи домогосподарств в 
діапазоні 19 відсотків вище і 19 відсотків нижче 
середнього прибутку  чи доходу доцільно обкладати за 
ставкою 15 відсотків, доходи нижче середнього 
діапазону - за ставкою 9%, доходи, що перевищують 
середній діапазон не більше ніж на 38% - за ставкою 
24%, а ті, які перевищують середній діапазон більш ніж 
на 38% - за ставкою 38%.  

Від оподаткування доцільно звільняти кошти 
підприємств, які направляються на інноваційний 
розвиток, і кошти домогосподарств, які направляються 
на благодійну діяльність (до 5,6%).  



Контроль за співвідношенням 
внутрішньої (інфляція) і 

зовнішньої (обмінний курс) 
стабільності та вплив на них 

за допомогою монетарних 
інструментів залежно від зміни 

екзогенних макроекономічних 
параметрів.  

Таргетування інфляції є 
окремим випадком розгорнутого 

таргетування (згорнутим 
таргетуванням), яке доцільно 

застосовувати в умовах 
структурно збалансованого 

розвитку та існування стійких 
трендів.  



Період 
Дефлятор 

ВВП % 

Інфляція 
середньорічна 

(товари і  
послуги) % 

Девальвація/ 
ревальвація 
офіційного 
обмінного  
курсу % 

Девальвація/ 
ревальваці

я 
готівковог

о 
обмінного 

курсу % 

Загальна 
нестабільніcт

ь грошової 
одиниці (Н) 

% 

Нестабільність 
грошової 

одиниці для 
фізичних осіб 

(Нф) % 

1996 66,15 80,2 24,2 3,71 58,11 43,88 

1997 18,07 15,9 1,76 0,62 13,01 7,97 

1998 12,01 10,6 31,57 23,17 18,07 17,14 

1999 27,4 22,7 68,62 81,75 44,49 37,47 

2000 23,12 28,2 31,71 31,66 27,31 28,90 

2001 9,95 12 -1,25 -2,01 4,54 9,70 

2002 5,12 0,8 -0,85 -1,28 2,29 0,48 

2003 8,0 5,2 0,11 0,65 3,96 3,30 

2004 15,16 9 -0,25 -1,21 6,72 2,99 

2005 24,5 13,5 -3,66 -3,61 10,00 3,62 

2006 13,7 9,1 -1,46 -1,48 6,72 2,64 

2007 22,7 12,8 0,00 -0,19 11,51 4,56 

2008 28,6 25,2 4,30 3,57 16,02 12,57 

2009 13,0 15,9 47,92 54,41 32,18 37,23 

2010 13,8 9,4 1,85 -1,68 7,32 3,32 

2011 14,3 8 0,4 0,55 5,19 4,03 

2012 8,1 0,6 0,29 1,17 2,26 0,85 

2013 3,1 -0,3 0,03 0,74 0,74 0,12 



 



1)  інфляцію необхідно утримувати на природному рівні, 
адекватному стану економіки (для України на даний час – це 6-9 
%);  

2) динаміка обмінного курсу  повинна в довгостроковому періоді 
корегуватися з рівнем інфляції і бути нижче від неї на величину 
зростання продуктивності праці (для України за умов досягнення 
природного рівня інфляції рівень девальвації може складати 
приблизно 3-5%);  

3) критерієм і одночасно умовою гармонійного співвідношення 
інфляції і девальвації є рівноважність поточного рахунку 
платіжного балансу;  

4) коливання сальдо поточного рахунку доцільно утримувати в 
межах 5,6 % обсягу збалансованих потоків;  

5) критичні параметри дефіциту/профіциту поточного рахунку 
платіжного балансу визначаються  відхиленнями від 
рівноважного значення в межах 14,6%; 



  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

середнє річне 

значення за 

період 

  2001-2008 

Індекс девальвації 

протягом року 97,4 100,7 100,0 99,5 95,2 100,0 100,0 150,1 104,2 

Індекс споживчої 

інфляції протягом 

року 106,1 99,4 108,2 112,3 110,3 111,6 116,6 122,3 110,7 



Динаміка індексів споживчих цін та 

девальвації гривні до долара у 2001-2008 роках

225,311659
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1) якщо є матеріальні і 
трудові ресурси для 

створення певних благ, не 
може бути достатніх 
підстав для відмови у 

монетизації потреб у цих 
благах;  

2) необхідно створювати 
канали з’єднання 

монетизованих потреб із 
продукованими благами 
(наприклад, спеціальні 

банківські картки);  

3) монетизація потреб, які 
не можуть бути 

монетизовані банківською 
системою при існуючих 

рівнях відсоткових ставок, 
здійснюється через 

неприбуткові фінансово-
кредитні установи за 

рахунок рефінансування 
Центрального банку та (але 

необов’язково) коштів 
Державного бюджету;  

4) неприбуткові фінансово-
кредитні установи 

кредитують позичальників 
через комерційні банки, які 
отримують за це плату на 

рівні відшкодування 
операційних витрат плюс 

середній прибуток на 
величину цих витрат;  

5) кредитування 
позичальників здійснюється 
за ставками не вище рівня 

інфляції на строк, який 
враховує рівень 

платоспроможності 
позичальника. 



Громадяни, які не мають коштів для оплати своєї освіти, у разі 
вступу на основі діючих правил до вищого навчального закладу 

автоматично отримують кредит на роки навчання від державної 
фінансової установи.  Кредит повертається після закінчення 

навчання і початку роботи протягом періоду, в якому плата за 
кредитом не перевищує 15% доходу. Доцільно застосовувати різні 
знижки кредитної заборгованості за відмінне навчання, видатні 

досягнення, роботу в пріоритетній галузі  і т. ін.  

Такий механізм дає змогу зробити громадянина більш 
відповідальним за свою освітню діяльність без збільшення обсягів 

фінансування, а також без проблем відшкодовувати затрати 
суспільства на освіту особи в разі її від’їзду для роботи за кордон. 



Держава визначає розміри обов’язкових пенсійних відрахувань робітників на їх особистий 
рахунок у державному пенсійному фонді, розрахований таким чином, щоб забезпечити 
нормальний життєвий рівень особи після виходу на пенсію на період середнього терміну 
доживання.  

Пенсійні відрахування є обмеженою для використання власністю особи і успадковуються.  

Держава гарантує збереження пенсійних відрахувань і здійснює їх щорічну індексацію на 
рівень інфляції. Існують також публічні недержавні пенсійні фонди, які здійснюють 
добровільне пенсійне страхування і працюють під особливим наглядом держави. 

Непрацездатні особи, які не мають джерел існування, забезпечуються на рівні 
прожиткового мінімуму. 

На період переходу до такої системи пенсійні виплати здійснюються за рахунок 
пенсійного фонду, утвореного в складі державного бюджету із загальних податкових 
надходжень. 



                                           яка 
виникла внаслідок поєднання 
інверсійного типу ринкової 

трансформації та глобалізації і 
проявилася у тому, що Україна 

не вибудувала свого 
внутрішнього ринку, не 
створила відповідного 

споживчого і виробничого 
попиту та пропозиції, не 

задовольнила базових потреб 
населення, а  пристосувалась до 
фрагментів зовнішніх ринків у 
якості сировинного придатку 

http://infonova.org.ua/space/inversiya-mahnitnoho-polya-sontsya-
zapiznylas-na-rik.html 



погіршення структури економіки на фоні 
економічного зростання 

значна економічна волатильність, 
зумовлена динамікою зовнішнього попиту 

вплив зростання доходів на збільшення імпорту, 
погіршення платіжного балансу, підвищення 
навантаження на Державний бюджет і накопичення 
боргів, а не на  розвиток внутрішнього ринку та 
виробництво і т.п.  



 Вона полягає в  існуванні 
класичних законодавчо 

встановлених 
інституційних форм і 

методів господарювання, 
за якими приховані 

ненормативні 
оптимізаційні механізми 
операційної діяльності,   
що сприяють розвитку 

тіньової економіки, 
прикритої легальними 

юридичними 
процедурами 

http://news.mail.ru/economics/10620799/ 



 створення в Україні базового господарського 

комплексу внутрішнього розвитку і 

відповідної йому інституційної 

архітектоніки, які стали б основою 

розвитку внутрішнього ринку, зміни правил 

гри в економіці та суспільстві, вирішення 

соціальних проблем та нарощування 

експортного потенціалу, що вимагає 

цілеспрямованої державної економічної 

політики. 



виходити з оцінки реальних потреб (не попиту) населення, суб'єктів 
господарювання і держави, з одного боку, і матеріальних і трудових 
ресурсів, з іншого боку;  

забезпечити відповідну монетизацію цих потреб (формування попиту) і 
рух ресурсів для їх задоволення (формування пропозиції), що передбачає 
зміну парадигми і механізмів грошово-кредитної і фіскальної політики;  

 

 

 

 

 

 

бути націленими на вирішення трьох пріоритетних завдань: вирішення 
базових проблем відтворення життєдіяльності людей (харчування, 
житло, здоров'я); розвиток інфраструктури (дороги, транспорт, зв'язок);  
створення умов для інноваційного розвитку (освіта, наука, інновації). 



державних 

програм 

державно-

приватного 

партнерства  

державно-публічних 

безприбуткових інститутів 

розвитку, які могли б, 

використовуючи бюджетні 

кошти і рефінансування 

Центрального банку, 

забезпечувати 

скоординоване 

фінансування мобілізації 

матеріальних ресурсів та 

монетизації базових 

потреб 



 відмовитися від спеціальностей (напрямів підготовки) на бакалаврському рівні і перейти до 
підготовки бакалаврів з економіки (з загальним, фінансовим і управлінським профілями); 

 передати вищим навчальним закладам право самостійно формувати магістерські програми; 

 визначити напрямки для формування магістерських програм з фундаментальних проблем, 
дослідження яких потребує державної  підтримки; 

 перейти до фінансування магістратури і докторантури за напрямками, що входять до 
бізнесових інтересів, за рахунок коштів громадян або їх кредитування публічно-державною 
фінансовою установою; 

 перейти до фінансування процедур експертизи і частково захисту дисертацій за рахунок 
здобувачів при наданні їм можливості отримати кредити для цих цілей від публічно-державної 
фінансової установи;  

   скасувати перелік спеціальностей, за якими присуджується науковий ступінь доктора 
філософії і доктора наук, а в документах визначати  лише галузі науки (наприклад, доктор 
філософії з економіки, доктор економічних наук); 

   перейти від формування спеціалізованих вчених рад за науковими спеціальностями до їх 
формування за галузями науки (математика, фізика, біологія, економіка та ін.), передбачивши 
порядок, згідно з яким експертиза дисертацій здійснюється фахівцями, які мають власні 
роботи з проблематики дисертації, що виноситься на захист; 

   здійснювати акредитацію Національним агентством із забезпечення якості вищої 
освіти  разових спеціалізованих рад (п.2 ст.6) за умови відповідності вимогам щодо 
присутності у їх складі фахівців з проблематики дисертації;  

   передбачити такий порядок формування постійно діючих спеціалізованих вчених рад із 
захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора наук, при якому фахова експертиза буде 
здійснюватися постійними або запрошеними фахівцями з теми дисертаційного дослідження (а 
не загальної економічної спеціальності), які вводяться на даний захист в склад спеціалізованих 
рад.  



 Основний зміст глобальних 
зрушень світового 
господарства полягає у 
перерозподілі економічної 
влади за рахунок системного 
пригнічення механізмів 
еквівалентності і жорстких 
бюджетних обмежень. 
Інструментом пригнічення 
цих обмежень з боку 
держави є системна 
нестабільність, кредитна 
експансія, поширення 
принципу рефінансування 
боргів замість їх погашення.  
Для сінгулярності характерне 
також максимальне звуження 
економічного часу. 

http://progyouth.ru/interesnoe/vremya-dengi.html 



 Мережева держава + 
мережевий фінансовий 

капіталізм. 
 Ці мережі виникають  з 
самого початку як глобальні 
утворення (або потенційно, 
або реально), тому 
повноваження національної 
держави швидко 
скорочуються; в цих умовах 
для багатьох країн єдиною 
альтернативою хаотизації 
суспільства та деградації 
економіки є підкорення 
глобальним інститутам, на 
кшталт МВФ, ФАТФ та ін.  

http://www.sosukraina.com/analiz-

infobezopasnosti/ 



дезактуалізація 

вартісних підстав і 

опосередкувань 

ринкової економіки  
актуалізація прямих 

інформаційних зв'язків 



дезактуалізацію 

завдань ринкових 

реформ, послаблення 

значення критеріїв 

добробуту населення, 

економічного 

суверенітету та 

національної 

конкурентоспроможнос

ті  

актуалізацію завдань 

геополітичного 

позиціонування   



небажання суб’єктів ринкової взаємодії  

дотримуватися принципів еквівалентності і 

бюджетних обмежень 

 

 

http://newsoboz.org/analitika/kredit-mvf-smertelnye-riski-reanimatsii-
21052014155800 



економічного 
потенціалу 
фінансово-

промислових 
груп України  

інноваційного 
потенціалу 
мережевих 

технологічних 
структур 



Відсутність 
інноваційних 
мотивацій в 

умовах багатства 
інвестиційний 
альтернатив 

корекція існуючої  економічної  мотивації  
шляхом формування потреб ФПГ у 

диверсифікації ризиків за умови 
неможливості їх перекладання на державу, 

при цьому обмеження неекономічних 
важелів контролю над ресурсами здатне 

примусити ФПГ створювати більш 
збалансовану структуру активів та 

пасивів, включаючи до неї інвестиції в 
технологічний розвиток 



 Головне завдання:  прийняття рішення щодо 

поєднання  економічних ресурсів національних 

ФПГ та кадрових і інфраструктурних 

можливостей   інформаційно-дослідницьких 

структур і мереж різного рівня та форм 

власності для реалізації  національної моделі 

інноваційного розвитку.  



 власники (представники) ФПГ України (2) 

представники  НАН України (2) 

представник  Національної академії правових наук України 

представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

представник НБУ 



Провідні 

вчені та 

фахівці:   

з проблематики інститутів розвитку (ДУ «Інститут економіки і 

прогнозування» НАН України),  

з питань захисту та правового регулювання обігу інтелектуальної та 

промислової власності (відділення цивільно-правових наук Академії 

правових наук України), 

з соціальних основ економічної мотивації інноваційного розвитку (ДУ 

«Інститут соціології та демографії» НАН України),  

з фінансового забезпечення проектних структур (представник однієї з 

ФПГ), 

з питань організаційно-управлінського забезпечення інноваційного 

розвитку (керівники профільних департаментів Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі і Міністерства освіти, науки, молоді та спорту). 



з врахуванням інверсійного характеру розвитку 
основних складових фінансового простору,  

на засадах інституційної архітектоніки,  

зважаючи на глобальні фінансово-інституційні 
трансформації 



Докризовий період 
характеризувався 

домінуванням національних 
систем нагляду за 

фінансовими посередниками 
та трансакціями при 

високому ступеню 
лібералізації глобального 

фінансового простору 

Сучасний період  характерний 
посиленням наднаціонального 

регулювання та вибудовуванням 
нових уніфікованих глобальних 

систем контролю розвитку 
фінансово-інституційного 

простору.  



Посилення ролі ЄЦБ, який на сьогоднішній день виконує не тільки роль центрального 
банку Єврозони, а являє собою єдиний наглядовий центр як для банківського сектору, так і 
для всього фінансового ринку Єврозони 

Поступове просування юрисдикції ЄЦБ не тільки в Єврозоні, але й  в загальному 
фінансовому просторі Європейського Союзу, про це зокрема, свідчить його головна 
координуюча роль в процесі функціонування Європейської системи фінансового нагляду та 
Банківського союзу. 

Вибудовування єдиної вертикалі нагляду за всіма фінансовими операторами та обігом 
фінансових інструментів під керівництвом Європейського центрального банку, який 
виконує не тільки суто монетарну роль, але й має глибинне фінансово-інституційне 
значення в процесі циркуляції ліквідності в єдиному європейському просторі.   

Консолідація на централізація наглядових функцій в системі Європейського центрального 
банку означає не тільки уніфікацію процесу регулювання фінансових ринків в 
європейському економічному просторі, але й домінування наднаціонального нагляду над 
його національними складовими, про це зокрема свідчить пряма наглядова юрисдикція 
Європейського наглядового механізму над системними фінансовими установами Єврозони 



 Трансформації фінансово-інституційного простору ЄС характеризуються посиленням 

наглядових функцій ЄЦБ на фоні  втрати керованості монетарного простору шляхом 

стандартних для європейської практики грошово-кредитних механізмів.   

 Сучасні тенденції функціонування ЄЦБ свідчать про посилення  його наглядового і 

регулюючого впливу на національні грошово-кредитні та фінансові середовища, при 

цьому по мірі розширення інтегрованого монетарного простору суперечності 

підпорядкованості ендогенної монетарної політики національних держав 

загальноєвропейським цілям зростатимуть.  

 Проблема керованості  єдиного монетарного простору ЄС в сучасних умовах 

вирішується в тому числі шляхом інновацій в підходах до інтеграції нових країн-членів:  

претендентами на приєднання до Єврозони є держави, в яких реалізується режим 

валютної ради, що є прикладом екзогенної монетарної залежності країни.  

 Екзогенна та ендогенна керованість монетарного та фінансового простору країни, що 

досягається в процесі реалізації режиму валютної ради, є вторинною по відношенню до 

інституційних факторів розвитку, про що, зокрема, свідчить досвід болгарської 

економіки, в якій валютна рада сприяла ціновій та фінансовій стабільності, втім 

проблеми загальної інституційної ефективності та високого рівня корупції в країні 

стали перешкодою на шляху до створення усталеної в довгостроковому періоді 

фінансової системи економіки.   

 



 Сучасна європейська наглядова практика періоду 
трансформаційного переходу, зумовленого як  посиленням 
інтеграційних процесів, так і  триваючою європейською 
рецесією, характеризується переваженням 
наднаціонального наглядового мандату. 

  Його реалізація завжди буде стикатися з інституційними 
особливостями країн-учасниць єдиного монетарного 
простору ЄС, що актуалізує необхідність перегляду 
принципу наднаціонального цілеполагання, який сьогодні 
превалює в європейському фінансово-інституційному 
просторі, а для України висвітлює суперечливість 
європейських інтеграційних перспектив, які мають бути 
згладжені шляхом посилення нагляду в національному 
фінансово-інституційному просторі України. 
 



Формування такої структури створить умови 
для подолання сегментованості нагляду за 
діяльністю фінансових операторів, дасть 

можливість регулювати всі ланцюжки руху 
емітованої Національним банком ліквідності в 
системі фінансового ринку, створить основи 

для ефективної оцінки системних фінансових і 
загальноекономічних ризиків.  



Необхідним є виключення із статті 49   
Закону України «Про банки і банківську 
діяльність» наступної фрази з абзацу 
першого: «Як кредитні у цій статті 

розглядаються операції, зазначені у пункті 
3 частини третьої статті 47 цього 

Закону, а також: 1) здійснення операцій на 
ринку цінних паперів від свого імені». В 

той же час в закон «Про банки і банківську 
діяльність » необхідним є введення 

статті, яка чітко обмежує спекулятивні 
операції банків з цінними паперами: не 

більше 3 % капіталу першого рівня. 



зміст демократизації фінансів має бути трансформовано з 

урахуванням як глобальних потреб посткризового розвитку, так і 

інституційних умов українського суспільства  

демократизація фінансів  повинна включати не всебічне розширення 

доступу населення до фінансових послуг, а бути спрямованою на 

фінансування малої і середньої бізнес-ініціативи на пільгових умовах 

необхідним є попередження  банківського опортунізму та створення дієвої 

системи захисту прав споживачів фінансових послуг, при цьому необхідним є 

обмеження доступу населення до складних фінансово- інвестиційних 

продуктів.  

 доцільним є створення Бюро захисту прав споживачів фінансових послуг, у 

веденні якого має бути формування єдиної системи принципів операційної 

активності фінансових посередників по відношенню до їх клієнтів  



виділення у фінансових операціях таких, які спрямовані на розвиток 

реального сектора (кредитування підприємств і населення, страхування, 

первинна емісія акцій і облігацій, що проводяться для збільшення капіталу 

та отримання додаткових інвестиційних коштів для розвитку компанії), і 

таких, які реалізують короткострокові спекулятивні мотивації операторів 

фінансових ринків, що стосується останніх, то з них необхідно стягування 

податку на фінансові транзакції в розмірі до 0,1% від загальної суми 

проведеної фінансової операції.  

Отримані фінансові ресурси слід спрямувати на формування 

спеціалізованих фінансових інститутів розвитку, діяльність яких пов'язана з 

фінансуванням пріоритетних галузей, секторів і підприємств , при цьому 

особливе місце має бути відведено бізнес-мікро-кредитуванню. 



 Параметри  та тривалість такого перехідного 
процесу залежать як від первинного стану 

банківської системи, так і від співвідношення 
зовнішніх і внутрішніх сил інституційних 
трансформацій, які можливо оцінити за 

показниками  приросту частки глобального та 
національного фінансового капіталу в системі, а 

також зміни питомої ваги державного 
банківського капіталу, з урахуванням  

особливостей впливу держави як банківського 
регулятора та безпосереднього учасника 

банківського ринку 



«Європейський банківський альянс» –  включає дочірні банківські структури 

іноземних банків з країн Європейського Союзу, які формально експліцитно 

підлягають регулюванню та нагляду з боку Національного банку України, але 

на більш високому рівні управління імпліцитно керуються Європейським 

Центральним банком та регулятивними органами банківського нагляду 

Євросоюзу; 

Група «Держбанк України», яка включає «старі держбанки», «нові держбанки», 

які держава частково націоналізувала в процесі поточної кризи, а також 

створювані «держспецбанки» - Земельний банк, Банк Розвитку та ін., що 

формально та фактично підконтрольні Кабінету Міністрів України; 

Група «Держбанк Росії в Україні» - складається з дочірніх банків російської 

державної банківської групи, які імпліцитно підпорядковуються ЦБ РФ та Уряду 

Росії; 

Група національного банківського капіталу.    



 Перший варіант: передача створеного, але неефективно 
працюючого УБРР, що має діючі ліцензії на здійснення 
банківських операцій, із підпорядкування Державному 
агентству з інвестицій та управління національними 
проектами безпосередньо до сфери компетенції Кабінету 
Міністрів України, перехід на статус 100відсотково 
державного банку, що підвищить кредитні рейтинги УБРР 
та дозволить у перспективі здійснювати запозичення на 
міжнародних ринках капіталу під нижчий відсоток, 
подальша суттєва докапіталізація  банку переважно за 
рахунок надходжень від приватизації об’єктів державної 
власності з наданням УБРР особливого статусу Банку 
розвитку з відповідним індивідуальним режимом нагляду та 
регулювання з боку НБУ 



 Другий варіант: концентрація діючого УБРР на 

важливих функціях невеликого банку 

інноваційного розвитку у сфері новітніх 

технологій в Україні з одночасним створенням 

нового потужного Банку розвитку України на 

базі одного із існуючих державних банків, або 

банків із державною часткою капіталу 



 Третій варіант:  передача частки функцій Банків розвитку 
уповноваженим комерційним банкам з українським капіталом, які 
будуть здійснювати кредитування пріоритетних галузей 
вітчизняної економіки в рамках спеціалізованих довгострокових 
кредитних ліній за особливими умовами обслуговування, за 
моделлю достатньо успішного співробітництва комерційних 
банків з Європейським банком реконструкції та розвитку.  
Надання таких кредитних ліній буде набагато  ефективнішим, 
ніж поточна практика компенсації з державного бюджету різниці 
у відсоткових ставках за кредитами, виданими комерційними 
банками. Механізмом реалізації такого варіанту може бути 
спрямування відповідних бюджетних коштів безпосередньо на 
підвищення довгострокового джерела кредитування - капіталу 
одного з державних банків, або через схему монетизації ОВДП з 
подальшою кредитною мультиплікацією таких коштів через 
систему уповноважених українських комерційних банків в рамках 
спеціалізованих довгострокових кредитних ліній  із законодавчим 
обмеженням маржі таких кредитних  операцій та відповідним 
особливим наглядом з боку Національного банку України. 

 



банк розвитку може зіграти ключову роль в економічному підйомі, 

інфраструктурному будівництві, вирощуванні та міжнародній експансії 

підприємств – національних чемпіонів; 

в той же час для банку розвитку характерна «хвороба росту», яка проявляється в 

гонитві за прибутком,  зростанні «неринковості» його пасивів і «ринковості» 

його активів, що суперечить сутності банку розвитку як інституту; 

діяльність банку розвитку може супроводжувалися   негативними соціальними 

ефектами (в Бразилії спостерігалося посилення суспільної нерівності внаслідок 

використання коштів соціальних фондів для пільгового кредитування 

прибуткових підприємств і дефіцит інвестицій в інфраструктуру, зокрема в  

соціальну). 



Інструмент 

державної 

політики 

Банкір, з 

його 

професій

ним 

підходом 



«неринковому» характеру частини пасивів (бюджетного 

походження) має відповідати «неринковий» характер їх 

використання – на інфраструктурні проекти загальнодержавного 

значення і виробництво (надання) тих видів продукції (послуг), 

які забезпечують якнайшвидший соціальний ефект; 

паралельно банк розвитку може активніше залучати кошти на 

фінансових ринках, інвестувати їх у прибуткові проекти і 

забезпечувати підтримку промислових «національних 

чемпіонів». 



1) за участі Урядового офісу з питань європейської інтеграції, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Національного 
банку та НАН України забезпечити розробку проекту середньострокової Програми економічної конвергенції 
України та Євросоюзу, яка передбачатиме, зокрема: 

 впровадження адаптаційних протишокових механізмів соціально-економічного розвитку України в 
процесі її євроінтеграції; 

 врахування специфіки регіонального розвитку України, обумовленої нормами Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 
15.04.2014р. № 1207; 

 урахування соціально-економічних ефектів постконфліктної стабілізації у зонах проведення 
антитерористичної операції на сході України; 

 урахування можливих наслідків торгівельних конфліктів між країнами Митного Союзу та Україною; 

2) передбачити у Плані заходів, спрямованих на виконання вищезазначеної Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, заходи, розроблені з урахуванням досвіду європейської інтеграції держав, які проходять 
шлях постконфліктної стабілізації суспільства (Хорватія, Сербія, Чорногорія, Боснія та Герцеговина, Молдова 
та ін.) із залученням відповідної підтримки Євросоюзу; 

3) розробити та впровадити прогностичну систему виявлення та коригування макроекономічних дисбалансів 
України, урахувавши досвід застосування аналогічної прогностичної системи ЄС, діючої на основі 
спеціальної «Процедури макроекономічних дисбалансів» в рамках застосування механізму сповіщення про 
розбалансування фінансово-економічних систем країн-учасниць Євросоюзу. 

 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1207-18
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 упорядкування розгалуженої нормативної бази щодо регулювання діяльності 
недержавних неприбуткових організацій;  

 чітке визначення «неприбуткової (некомерційної) організації» (НКО) як суб’єкта 
правових відносин. Це дозволить уникати необхідності кожного разу наводити у 
нормативних документах відповідний перелік організацій «третього сектора» та 
покращить класифікацію неприбуткових організацій;  

 розмежування «третього сектора» економіки в широкому (сфера «виробництва 
людини» в цілому) та у вузькому (сукупність некомерційних недержавних 
небюджетних організацій) розумінні з метою вдосконалення методики оцінки 
економічної ефективності функціонування цього сектора; 

 врахування методики порівняльного аналізу, розробленої фахівцями Університету 
Джона Хопкінса, зокрема, поправки до СНС через формування допоміжного рахунку 
для некомерційних організацій. Це буде сприяти покращенню оцінки валового 
продукту некомерційної сфери, економічної значущості волонтерської праці, внеску 
регіональних НКО у ВВП країни;  

 Розробка економіко-правової бази становлення інституту ендаументу як безоплатно 
отриманої цільової капітальної власності. Це дозволить замістити існуючу практику 
монопольно-державного фінансування сфери науки й освіти (соціальної сфери в 
цілому) за «залишковим» принципом, та закладе засади формування економіки 
довіри в Українському суспільстві.  

 


