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Наукова новизна дослідження (1)
розроблено методичні засади ідентифікації та оцінки
впливу глобальних фінансових трансформацій на стан
фінансової системи України, які полягають у:
виокремленні трансформаційних змін світової фінансової
системи

визначенні «сфер проникнення» глобальних явищ до
національної фінансової системи
встановленні взаємозв’язків і отриманні кількісних оцінок
залежностей від глобальних чинників:
а) експортної виручки України,
б) вартості та залучення зовнішніх фінансових ресурсів корпоративним сектором,
в) динамізму розвитку національного фондового ринку,
г) рівня внутрішніх відсоткових ставок,
д) темпів валового нагромадження основного капіталу,
е) зміни реального ефективного обмінного курсу гривні

Ідентифікація трансформаційних змін
світової фінансової системи
 формування багатополярної валютної системи і поширення регіональних
валют,
 підвищення волатильності на фондових ринках і посилення взаємозв’язків
між валютним та фондовим сегментом глобального ринку,
 міжнародна експансія провідних фондових бірж і виникнення нових
осередків «фінансової могутності» у Східній Азії,
 поглиблення процесу віртуалізації світового фінансового ринку та розвиток
нових форм віртуалізації,
 посилення залежності країн–експортерів сировини від курсових коливань на
світових ринках,
 зростання ролі МФО у подоланні проблем посткризового розвитку,
 зменшення вразливості економік з ринками, що формуються, до відпливу
іноземного капіталу і підвищення їх стійкості до фінансових криз,
 досягнення рекордного рівня державного боргу у розвинутих країнах і
посилення ризиків макрофінансової нестабільності у світовому масштабі,
 накопичення проблем у банківському секторі розвинутих країн і виникнення
осередків нестабільності у розвинутих країнах,
 зростання гео-економічної ролі Китаю та виникнення для країн з низьким і
середнім рівнем доходів нових можливостей співробітництва з КНР.

Трансформації світової фінансової системи (1)
 Виявлено довгострокову траєкторію розвитку світової валютної

системи як полівалютної, при якій функції основних міжнародних валют
розрахунків, визначення цін та накопичення виконуватимуть кілька
національних та регіональних валют (долар, євро, юань, а також
регіональні валюти - південно-африканський ранд, центральноамериканське песо, ACU в межах АСЕАН); обґрунтовано реалістичність
сценарію «виштовхування» долару з «валютного Олімпу» і заміни його
монополії на «валютну олігополію»;
 Визначено механізми впливу боргового навантаження у розвинутих
країнах на стан міжнародних фінансів у посткризовий період:
а) посилення ступеню економічної непевності та тиску на рівень світових
відсоткових ставок;
б) зменшення банківського кредитування корпоративного сектору і
зниження обсягів приватного інвестування;
в) підвищення ризиків ліквідності і платоспроможності урядів з
погіршенням перспектив боргової стійкості і макрофінансової
стабільності;
г) зменшення глобального «апетиту до ризиків» (підвищення
волатильності світового фінансового ринку);
д) підвищення вартості зовнішнього фінансування для країн з ринками,
що формуються.

Вплив приросту державного боргу країн G-7 на рівень
глобального “апетиту до ризиків” (індексу VIX) та вплив
індексу VIX на спреди країн з ринками, що формуються.
VIX open середньо- дений за квартал
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Трансформації світової фінансової системи (2):
зміна ролі МФО на світовій арені
модернізація умов кредитування;
підвищення гнучкості традиційного інструменту «стенд-бай»;
подвоєння лімітів доступу до ресурсів;
застосування нових строків кредитування,
посилення впливу МБРР на результати реформ у країнах-клієнтах, підвищення
якості управління ризиками кредитного портфеля Банку;
перехід від двостороннього до багатостороннього нагляду МВФ;
проведення оцінок вразливості зовнішнього сектора країн-членів;
вдосконалення методик і процедур раннього попередження фінансових криз,
підготовка доповідей про світову фінансову стабільність

• Новітні тенденції та закономірності кредитної діяльності МФО
відсутність єдиної централізованої структури, низький ступінь
підконтрольності їх дій у світовому масштабі:
незбалансованість механізму прийняття рішень у МВФ за складом учасників,
фрагментарність відповідальності через вузький перелік повноважень МВФ;
неадекватність ресурсів Фонду його статутним завданням,
По суті, інститут, відповідальний за недопущення тривалого порушення рівноваги
розрахунків (МВФ), нездатний забезпечити впровадження коригуючих заходів у тих
країнах, які мають найбільші зовнішні дисбаланси.

• Глобальні проблеми у діяльності МФО

Трансформації світової фінансової системи (3):
посилення гео-економічної ролі Китаю
Розкриття ключових рис і особливостей геоекономічної стратегії Китаю
 спрямованість на експансію та закріплення на світових товарних ринках,
 активізація міжнародної технологічної співпраці,
 забезпечення економіки сировинно-енергетичними ресурсами через транснаціоналізацію енергетичної політики,
 розвиток глобальної інфраструктури китайського експорту (проекти «Один пояс, один
шлях», «Економічний пояс шовкового шляху», «Морський шовковий шлях XXI ст.»),
 виділення пріоритетної ролі закордонних інвестицій Китаю (в сферах
електроенергетики, металургії, нафтохімії, залізничних колій, автотранспорту,
електронних комунікацій, видобувних галузей),
 надання державної підтримки закордонним інвестиціям у формі пільгового
кредитування, страхування інвестиційних ризиків, надання податкових пільг,
послаблення валютного контролю, інформаційного забезпечення, освітніх програм;
 основні форми і методи міжнародної співпраці Китаю: вільні економічні зони, іноземні
та закордонні інвестиції, надання міжнародної допомоги, зв’язаних кредитів,
впровадження спільних економічних проектів.
Виявлення каналів впливу перебалансування китайської економіки на національну
(перехід Китаю від економіки інвестицій до економіки споживання, зміщення акцентів
від залучення вхідних інвестицій до вкладення вихідних інвестицій, перехід від
застосування низько-кваліфікованої робочої сили до висококваліфікованої робочої
сили) → утримання низького рівня світових цін на сировину (негативний вплив на обсяги
експортної виручки України) та збільшення потенціалу залучення китайських
інвестицій для України.

Канали і рушійні сили трансмісії зовнішніх
імпульсів до фінансової системи України
макроекономічний канал

• рецесія в країнах-торговельних
партнерах
• зміни обмінного курсу валют
торговельних партнерів

торговельний канал

валютний канал

• зниження світових цін на товари
українського експорту
• підвищення світових цін на
товари українського імпорту

канал фондового ринку

банківський канал

• зміни глобальної ліквідності
• коливання глобального «апетиту
до ризиків» (індексу VIX)
• величина фінансових спредів для
країн з ринками, що формуються

Оцінка еластичності експортної виручки України до
зміни світових цін на сировинні товари та змін курсу
долара США до євро і СПЗ (1)
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Кореляція цінових індексів
сировини та експортної
виручки України

Індекс світових цін на
сировинні товари (всі
групи), % до 2000 р.
Індекс світових цін на
продовольчі товари, %
до 2000 р.
Індекс світових цін на
мінерали, руди і метали,
% до 2000 р.

Експорт
товарів з
України
0,95

0,93

0,91

Оцінка еластичності експортної виручки України (2)
Результати: ↓світових цін на сировину на 7% у 2014 р. і на
18,5% у 2015 р. призвело до ↓ експорту товарів з України на
4,8-5,5 млрд. і на 11,6-12,2 млрд. дол. США відповідно
 1% девальвації долара США

до євро спричиняє ↑ світових цін
на сировинні товари на 2,2%.
 1% девальвації долара США
до євро спричиняє ↑ світових цін
на продовольчі товари на 1,8%.
 зростання світових цін на
сировинні товари на 1% має
своїм наслідком ↑ квартального
обсягу
експортної
виручки
України на 65 млн. дол.

Коефіцієнти парної кореляції
обмінного курсу долара США та
цінових індексів на сировину

Індекс світових цін
на сировинні
товари (всі групи),
% до 2000 р.
Індекс світових цін
на продовольчі
товари, % до 2000 р.
Індекс світових цін
на мінерали, руди і
метали, % до 2000 р.

Обмінний
курс
долар/СПЗ
з лагом 1
квартал

Обмінний
курс
долар/євро
з лагом 1
квартал

0,86

0,82

0,82

0,78

0,86

0,84

Оцінка глобальних та внутрішніх детермінант
надходження іноземного позичкового капіталу до
економіки України (1)
Індекс волатильності
глобальн. ринку VIX 0.73

 EMBI_UKR = 37,7 VIX – 28,0 GDP_REAL

Приріст агрегованого
індексу світових цін на
сировину -0.61

R2 = 0,84; F-statist. = 66,2; Q-statist.
(20 лагів) = 17,1.

– 19,4 RESERVES + 549,3

(1)

 EMBI_UKR = 45,5 VIX – 6,1 EXPORT_gr
Темпи зростання реального ВВП України -0.76
Міжнародні резерви України
-0.50
Приріст обсягу державного боргу України 0.56

– 22,3 RESERVES + 495,7

(2)

R2 = 0,82; F-statist. = 57,3; Q-statist. (20
lags) = 12,4.
 EMBI_UKR = 35,0 VIX – 6,5 PRICEall (-1)

-25,2 GDP_R + 40,9 INC_DEBT(-1) (3)
R2 = 0,83; Q-статистика (20 lags) = 26,0.

Прогнозування припливу іноземного позичкового
капіталу до України на основі значень спреду
спред
"EMBI
Україна"

Регресійна модель:

15.0

10.0
2000
5.0
1500
0.0
1000

FOR_BOROW_А=0,003*EMBI_UKR_LAG
+0,70*AR(1) +0,66*MA(4)

підвищення спреду «EMBIУкраїна» на 1% або 100
баз. п. спричиняє ↓
надходження іноземного
Обсяги залучення іноземного позичкового капіталу та позичкового капіталу на
0,3% ВВП за квартал.
спред «EMBI Україна»
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Оцінка макроекономічних наслідків надходження
іноземного капіталу до корпоративного сектору
K_RAT=0.65*DEPOS+0.19*PROFIT+0.86*FOR_BOR(-1)–8.4+0.79*MA(1)
R2 = 0,72; F-statistics = 22,49.
 нетто-запозичення підприємств і банків обсягом 1% ВВП за квартал стають
чинником прискорення валового нагромадження основного капіталу на 0,86%.

INTER_R =-0.80*INFLAT -0.17*FOR_BOR(-1) + 15.48 + 0.44*MA(1)
R2 = 0,92; F-statistics = 130,8
 зовнішні нетто-запозичення корпорацій обсягом 1% ВВП у наступному кварталі

призводять до зниження реальних відсоткових ставок за банківськими кредитами
на 0,17%.

REER_cum = 0,36* GDP_REAL(-1) - 0,52* DEBT_PUB + 0,15* FOR_BOR_T +
24,45 + 0,64* АR(1)
R2 = 0.92; F-statistics = 96,8
 нетто-надходження іноземного позичкового капіталу до економіки України
обсягом 1% ВВП призводить до підвищення (ревальвації) кумулятивного індексу
РЕОК гривні на 0,15 п.п.,

Вплив динамічних змін світової валютної
системи на національну
1) збереження високого рівня доларизації
економіки України як наслідку розширення
доларової ліквідності та глобальних
дисбалансів у поєднанні з низькою стійкістю
нац. грошової системи;
2) посилення актуальності завдання
лібералізації руху капіталу, поширення якої
на теренах країн з ринками, що формується,
↓ конкурентоспроможність України;
3) ↑ екзогенних ризиків платіжного балансу
України, внаслідок світової нестабільності і
можливості ↓ схильності інвесторів до
прийняття ризиків;
4) зміна валютної структури надходжень і
виплат платіжного балансу, які частково
відображають як глобальні тенденції
(послаблення позицій долара США,
поширення євроінтеграційних процесів, ↑ у
світовій економіці ролі Китаю).

Валютна структура надходжень
поточного рахунку, % до
загального обсягу
2010
ІІ кв. 2016
долар
73
73
США
євро
14
19
укр.
0
0.1
гривня
рос.
12
7
рубль
інші
1
1.2
валюти

Вплив цифрової віртуалізації світового
фінансового ринку на національний

Позитивний
вплив:

• зниження операційних витрат фін. установ,
• автоматизація робочих процесів, економія
часу,
• зниження трансакційних витрат для клієнтів,
• гнучкий режим проведення фінансових
операцій, підвищення ефективності
фінансових послуг,
• розширення сфери безготівкових розрахунків,
• зростання швидкості обертання грошей,
• прискорення інтеграції у глобальний
фінансовий простір.

Проблеми і ризики
віртуалізації:

• волатильність цін,
• нестабільність фінансового сектору,
• безпека функціонування платіжних
систем і фінансових сервісів.

Фактори незбалансованості валютнофінансової позиції України у 2014-2016 рр.
- падіння виробництва унаслідок

руйнування потужностей на Сході;
- відтік іноземного капіталу, спричинений
збройним конфліктом та економ. спадом;
- паніка на валютному ринку і розгортання
девальваційно-інфляційної спіралі;
- відтік внутрішнього капіталу внаслідок
нестабільності фінансової системи і
банківської кризи

• Внутрішні фактори
- підвищення вартості зовнішнього

фінансування,
- переривання доступу до ринкових позик,
- падіння світових цін на сировинні товари,
- закриття російського ринку збуту,
- скорочення надходження позичкового і
акціонерного капіталу європейських банків

• Зовнішні фактори

Боргові показники
Державний борг і
гарантований державою
борг, % до ВВП
Державний і
гарантований борг, %
доходів Держбюджету
Валовий зовнішній борг,
% експорту товарів і
послуг
Валовий зовнішній борг,
% ВВП
Короткостроковий
зовнішній борг,% до
міжнар. резервів
Обслуговування
держборгу, % доходів
Державного бюджету
Планове погашення і
обслуговування
довгострокового зовнішн.
боргу, % експорту

Україна
01.01.2014

Україна
01.01.2016

Середнє для
країн, що Гранично
допустиме
розв-ся
01.01.2015 значення

40,2

79,4

39,4

40-60

172,3

294,1

-

150-200

167,1

248,3

79,1

200

77,5

143,9

22,2

-

290,4

385,0

24,8

100

11,4

16,8

н.д.

15

42,4

-

8,9
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Розробка концептуальних засад валютної
політики України
 продовження політики регулювання валютного курсу в рамках
монетарного режиму гнучкого інфляційного таргетування (що
обумовлено хронічною дефіцитністю платіжного балансу України та
маніпулюванням валютними курсами на світовій арені);
 розширення меж конвертованості гривні: швидка відміна практики
обмеження конвертованості за поточними операціями і в перспективі







введення конвертованості за капітальними операціями;
забезпечення поступової лібералізації системи регулювання потоків
капіталу з орієнтацією на польську систему та перспективою подальшої
євроінтеграції країни;
націленість на отримання гривнею статусу міжнародної розрахункової
валюти, в т. ч. шляхом виконання умов включення до переліку валют, які
використовуються у міжнародній системі “безперервних зв’язаних
розрахунків” (CLS);
розробка «дорожної карти» здійснення заходів із розвитку ринкових
інструментів хеджування валютних ризиків (валютних ф’ючерсів та
деривативів), створення умов для торгівлі ними на УМВБ;
запровадження обов’язкової цесії валютних надходжень на користь НБУ
та використання резервів у відповідності до вимог нової метрики МВФ з
управління валютними резервами;
активізація участі України в роботі органів МВФ та ОЕСР з питань
модернізації міжнародної валютної системи.

Пропозиції щодо управління зовнішніми резервними
активами та борговими зобов’язаннями держави
 Управління валютними резервами України з урахуванням наслідків

трансформації світової системи і потреб України у різних валютах:
- підвищення ролі прозорості та передбачуваності випадків здійснення виняткових
інтервенцій;
- стабілізації на існуючому рівні «металевої» компоненти офіційних резервів;
- продовження поступового зниження частки доларової компоненти з одночасним
збільшенням частки резервів в євро (до досягнення приблизно паритетного
значення);
- утримання в офіційних резервах російської та китайської валюти в незначних
обсягах переважно за рахунок угод типу «своп» з центральними банками.
 Управління ризиками державного боргу в умовах фінансової нестабільності:
- збільшення частки гривневих зобов’язань: регулярна емісія стандартизованих
державних ц.п. для забезпечення їх високої ліквідності; розширення каналів
продажу ц.п. (синдикація, продаж дрібним інвесторам); розвиток повноцінної
системи маркет-мейкерів;
- випуск середньо- і короткострокових облігацій внутрішньої позики з фіксованими
ставками та довгострокових облігацій з плаваючими ставками, прив’язаними до
темпів інфляції;
- включення до системи оцінювання боргових ризиків показників валових потреб в
рефінансуванні боргу, спреду за облігаціями зовнішньої позики, частки зобов’язань
у власності нерезидентів;
- проведення ряду законодавчих, регулятивних та фінансово-організаційних заходів
для зменшення фіскальних ризиків умовних зобов’язань Уряду.

Вдосконалення форм, методів та інструментів
співробітництва між Україною і Китаєм
• реалізація спільних проектів в агро-промисловому комплексі (нарощування
експорту зернових та олійних культур, створення інфраструктури експорту в
Китай),
• розвиток коопераційних зв’язків між підприємствами та спільний вихід
українських і китайських підприємств на європейські товарні ринки,
• участь України в трансконтинентальних проектах Китаю розбудови
сухопутного та морського поясів «шовкового шляху»,
• участь у створенні міжнародного логістичного центру для збільшення
торговельних потоків китайських товарів через Україну та вітчизняних
товарів на ринок ЄС;
• посилення співпраці в галузях енергетики, житлово-комунального
комунального і дорожнього господарства,
• спільна діяльність у сферах впровадження «зелених технологій»,
• у перспективі вихід українських компаній на ринок капіталу Китаю,
• співпраця в сфері валютних відносин та проведення зовнішньо-економічних
розрахунків (розширення сфери використання національних валют).

Впровадження результатів науково-дослідних робіт у
діяльність центральних органів влади
Органи державної влади

Кількість

Президент України

1

Верховна Рада України

7

Адміністрація Президента України

2

Прем’єр-міністр України

5

Міністерство фінансів України

4

Рахункова Палата України

2

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

3

Національний банк України

3

Інші

6

Загалом

34

Отримано відгуків про впровадження
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Практична реалізація рекомендацій сектору
 Пропозиції щодо скорочення боргового навантаження на економіку та











зменшення обсягів емісії ОВДП в обмін на інші види активів, обмеження
гарантованих зобов’язань держави, а також щодо дерегуляції в аграрному
секторі економіки були використані при роботі над проектом Закону
України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”
Пропозиції щодо приведення загального обсягу державного боргу до
встановлених законодавством вимог, удосконалення механізмів державного
фінансування освіти, культури і спорту були використані при уточненні
«Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік»
Визначені цільові орієнтири і механізми формування/ використання
зовнішньої фінансової допомоги Україною були використані при підготовці
проекту Плану відбудови економіки України на 2014-2016 рр. відповідно до
протоколу №43 засідання Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 р.
Пропозиції щодо вдосконалення законодавчих механізмів регулювання
дефіциту бюджету та державного боргу використані Комітетом Верховної ради
з питань бюджету при підготовці змін до базового бюджетного
законодавства.
Висновки і пропозиції щодо перспективних напрямів реформування системи
соціального захисту використані профільним Комітетом Верховної ради при
підготовці проектів законодавчих актів з питань соціального захисту
вразливих категорій населення.
Пропозиції щодо вирішення проблем фіскального розриву та дефіциту
зовнішнього фінансування були використані при опрацюванні рішень Уряду
з питань антикризового фінансового регулювання.

Публікації за темою дослідження:
За 2014-2016 рр. надруковано 55 статей обсягом 50,9 др. арк. в
закордонних та вітчизняних журналах, що індексуються
міжнародними базами даних
2014 р.
2015 р.
опубліковано 51
наукову роботу
загальним обсягом
73,7 др. арк., в т. ч.
47 наукових статей
обсягом 30,4 др. арк.;
розділи у колект.
монографіях обсягом
42,8 др. арк.

опубліковано 66
робіт загальним
обсягом 50,64 др.
арк., в т. ч. 57 статей
обсягом 37,44 др.
арк., розділи у
колект. монографіях
обсягом 10,9 др. арк.

2016 р.
опубліковано 42
наукові роботи
загальним обсягом
29,2 др. арк., в тому
числі 40 статей
обсягом 26,85 др. арк.
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- Презентація «Regulation of capital flows in Ukraine and their role in crisis» на семінарі в

Об’єднаному Віденському інституті (Австрія), 2015 р.
- Лекція на тему: «Macroeconomic Implications of Foreign Capital Flows in Emerging Market
Economy: a Case of Ukraine», у Вільнюському університеті (Литва), 2014 р.
- Доповідь “Economic and Social Effects of Labor Migration in Ukraine” на семінарі у
Вільнюському університеті (Литва), 2014 р.
 Сльозко О.О.: Виступ з доповіддю «Formation conditions and criteria of regional innovation
system in Ukraine» на 55-му Конгресі ERSA в м. Лісабон (Португалія), 2015 р.
- Доповідь «Pecularities of pro-ecological restructuring in Ukraine: 2011-2015» на конференції
в Щецинському Університеті (Польща), 2015 р.
- Доповідь «New generation in Ukraine - 23 years indepandence» на конференції «New Wind –
New generation» у Щецинскому університеті (Польща), 2014 р.
 Олійник О.М.: Доповідь «Участь молоді України та Польщі в сталому розвитку» на “круглому
столі” в Щецинському Університеті (Польща), 2014 р.
- Доповідь «Green Development of Ukraine» на конференції в Щецинському Університеті
(Польща), 2014 р.
 Пельо А.Б. Лекція на тему: «Process of economy virtualization: ecological aspect», у
Вільнюському університеті (Литва), 2014 р.
- - Лекція на тему: «Measurement of Human Development in Ukraine» в Щецинському
університеті (Польща), 2014 р.
- Доповідь «Virtualization of financial market of world economy» на конференції в
Щецинському університеті (Польща), 2014 р.

Участь у публічних дискусіях, експертних обговореннях, висвітлення результатів досліджень в ЗМІ

86 доповідей
співробітників сектору на
наукових конференціях,
семінарах, “круглих
столах”, присвячених
проблемам
трансформації
міжнародних фінансів,
асоціації України з ЄС,
валютно-курсової
політики та управління
зовнішнім боргом,
співробітництва України
з МФО, ін.

27 інтерв’ю, виступів,
прес-конференцій та
публікацій на
телебаченні та в онлайн медіа, у т. ч. на
«Першому діловому»
телеканалі, на телеканалі
“Голос.ua”, ТРК «Київ» ,
телеканалі «112»,
інтернет-ресурсах
“Левый берег”,
“Лаборатория правды»,
“Знай”.

16 публікацій
та інтерв’ю
співробітників у
друкованих
ЗМІ
(щотижневик
“Дзеркало
тижня”, газета
“Вечірні вісті”,
ін.)
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