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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Адекватність формування пропозиції 

грошей є не лише необхідною умовою збалансування грошово-кредитного 

ринку, а й довіри населення і бізнесу до національної валюти, фінансових 

посередників і органів монетарної влади. Водночас існує і зворотний зв'язок 

між зазначеними чинниками і пропозицією грошей, що обумовлює залежність 

процесів управління пропозицією грошей від рівня розвитку економіки і 

фінансового ринку. 

Малі відкриті економіки (особливо сировинної та напівсировинної 

спеціалізації, до яких відноситься й Україна) здебільшого характеризуються 

дефіцитом торговельного балансу, низькою нормою внутрішніх заощаджень, 

що обумовлює приплив капіталу і посилення їх боргової залежності та в 

кінцевому підсумку чинить неоднозначний вплив як на збалансованість попиту 

і пропозиції грошей, так і на економічний розвиток.  

Актуальність запровадження адекватних підходів у питаннях управління 

пропозицією грошей у сучасних умовах для України посилюється не лише в 

контексті вже здійснених кроків щодо лібералізації у рамках реформи 

валютного регулювання, а й існуючих деформацій у сегменті державного 

боргу, масштабів квазіфіскальних операцій та наслідків «очищення» у 

банківському секторі. 

Концептуальні основи формування пропозиції грошей сформульовані у 

працях К. Маркса, Д. Юма, Д. Рікардо, М. Фрідмана, Л. Харріса, М. Туган-

Барановського, М. Ротбарда, К.Р. Макконнелла, С.Л. Брю та ін. Проблемам 

монетизації економіки та регулювання грошового обігу в Україні приділяли 

увагу А. Гальчинський, М. Савлук, А. Дробязко, С. Міщенко та ін. 

Дослідженнями каналів пропозиції грошей займалися М. Єршов, Л. Красавіна, 

В. Кроливецька. Питання монетарного стимулювання економіки України 

розглядали І. Бураковський, В. Зимовець, Н. Шелудько та ін. 

Окремі сторони теоретичних основ і практики регулювання міжнародних 

потоків капіталу (МПК) досліджували Т. Богдан, Є. Степанюк, О. Підхомний. 

А. Корінек, М. Обстфельд, Ю. Ван, П.Б. Генрі, Г.П. Олівей, М. Гаммуді, 

М. Шеріф, Д. Родрік. В. Рейнхарт, М. Терронез, зокрема Л. Лідерман, 

К. Рейнхарт, Г.А. Кальво вивчали проблему «раптової зупинки» потоків 

капіталу у країнах, що розвиваються. Особливості валютного регулювання 

висвітлено в працях Г. Бекаерта, К. Р. Харві, С. Лундблада, О. Береславської, 

О. Боришкевич, О. Дзюблюка, С. Корабліна, а контролю за рухом капіталу – в 

роботах Е. Прасада, Р. Рагхурама, Д. Уільямсона, Д. Марстона, А.Р. Гоша, 

Н. Магуда, К. Рейнхарта, К. Рогоффа, А. Баккера, Б. Чаппла. 

Кількісними оцінками фінансової відкритості економік займалися М. Чінн, 

Г. Іто, О. Сніжко, М. Фратцшер, М. Бусьє, Д. Куінн, А.М. Тойод, А. Фернандес, 

М.У. Клейн, А. Ребуччі, Я. Брокмайєр. 

Попри значну кількість наукових розробок щодо особливостей 

трансмісійного механізму, валютної лібералізації, фінансової відкритості, 

подальшого розвитку потребує комплекс питань щодо теоретико-методичного 
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підґрунтя та практичних аспектів формування пропозиції грошей у малій 

відкритій економіці в контексті суперечливого впливу МПК.  

Актуальність та незавершеність розв’язання цих проблем зумовили вибір 

теми дисертаційної роботи, її логіку, структуру та зміст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідних робіт відділу 

грошово-кредитних відносин ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України», зокрема в межах теми «Інституційні детермінанти модернізації 

фінансового сектора економіки України» (реєстраційний номер 0116U000070), 

де автором зроблено оцінку монетарного забезпечення економічного розвитку 

України. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

поглиблення теоретичних положень, методичних підходів щодо формування 

пропозиції грошей у малих відкритих економіках під впливом МПК та 

розроблення практичних рекомендацій щодо удосконалення процесу 

формування пропозиції грошей в Україні в умовах лібералізації руху капіталу. 

Відповідно до мети та логіки дисертаційного дослідження було поставлено 

і вирішено такі завдання: 

 поглиблено теоретичні підходи щодо розуміння впливу МПК на 

формування пропозиції грошей в малій відкритій економіці; 

 систематизовано показники оцінки фінансової відкритості економіки, 

визначено особливості фінансової відкритості економіки України; 

 проаналізовано еволюцію наукових поглядів на політику лібералізації 

та контролю за рухом капіталу; розкрито суть, передумови та послідовність 

процесу лібералізації руху капіталу; 

 досліджено фактори та тенденції руху МПК, вплив лібералізації руху 

капіталу на економіку розвинених країн і країн, що розвиваються;  

 здійснено оцінку монетарного забезпечення економіки України в 

сучасних умовах; виявлено особливості функціонування кредитного, 

валютного та фондового каналів емісії грошей в Україні та їх взаємозв’язок з 

рухом МПК; 

 обґрунтовано напрями удосконалення формування пропозиції грошей в 

економіці України в умовах валютної лібералізації. 

Об’єктом дослідження є процес формування пропозиції грошей у малій 

відкритій економіці. 

Предмет дослідження – теоретичні та прикладні аспекти формування 

пропозиції грошей в економіці України під впливом МПК. 

Методи дослідження. Основу дослідження становлять фундаментальні 

положення теорії грошей і кредиту. У процесі розв’язання поставлених завдань 

використовувались загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: 

аналізу і синтезу (при систематизації теоретичних основ формування 

пропозиції грошей, уточненні поняття фінансової відкритості економіки), 

наукової абстракції, порівняння та узагальнень (при дослідженні показників 

оцінки фінансової відкритості економіки та для з’ясування суті, передумов та 

послідовності процесу лібералізації), історичний (для визначення факторів і 
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тенденцій руху МПК), системного узагальнення та аналогій (для систематизації 

світового досвіду проведення лібералізації та застосування контролю), 

статистичного, трендового й графічного аналізу (при оцінці монетарного 

забезпечення економіки України, визначення особливостей функціонування 

кредитного, валютного та фондового каналів емісії грошей), методи 

кореляційно-регресійного аналізу (при дослідженні взаємозв’язків припливу та 

відпливу капіталу, облікової ставки та пропозиції грошей), метод теоретичного 

узагальнення – при формулюванні висновків. 

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти України, 

що регулюють грошово-кредитні відносини, діяльність банків та НБУ на 

грошовому ринку, статистичні дані й аналітичні матеріали Державної служби 

статистики України, Національного банку України, Міністерства фінансів 

України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Банку міжнародних 

розрахунків та інших міжнародних фінансово-кредитних інституцій, 

результати теоретичних і практичних досліджень вітчизняних та зарубіжних 

вчених, інформаційні ресурси мережі Інтернет та ін. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у поглибленні 

теоретичних підходів та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо 

удосконалення механізму формування пропозиції грошей у малій відкритій 

економіці в умовах лібералізації руху капіталу. Наукову новизну 

дисертаційного дослідження визначають такі положення: 

уперше: 

– розкрито специфіку формування пропозиції грошей у малій відкритій 

економіці, обумовлену рівнем її фінансової відкритості та інституційними 

особливостями фінансового сектора; це дозволило виявити специфіку впливу 

МПК на формування пропозиції грошей в економіці України та обґрунтувати 

напрями удосконалення грошово-кредитної політики; 

удосконалено: 

– трактування фінансової відкритості економіки з позицій керованості 

руху МПК як такої, що визначається комбінацією заходів (інструментів) 

стосовно регулювання руху капіталу (припливу та відпливу), що, на відміну від 

наявних підходів, дозволяє комплексно оцінити ступінь прогресу в 

лібералізації руху потоків капіталу в конкретній країні; 

– науково-методичний підхід до дослідження процесу лібералізації руху 

капіталу, який доповнює існуючі розширеною деталізацією елементів 

лібералізації (в частині умов та послідовності її здійснення); такий підхід дав 

змогу виділити домінуючу у світі тенденцію до лібералізації (за послідовним 

підходом), констатувати важливість комплексності інструментів контролю, 

рівня розвитку національного фінансового ринку та складу потоків капіталу в 

ефективності застосування обмежень; 

отримали подальший розвиток: 

 обґрунтування специфіки дисбалансів у забезпеченні пропозиції грошей в 

економіці України, спричинених переважанням інфляційних способів емісії 

грошей та домінуванням фондового каналу, активним використанням в 
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стабільні періоди валютного каналу і застосуванням кредитного каналу (через 

механізми рефінансування) лише в кризові періоди; зниженням рівня 

монетизації (в т. ч. через «очищення» банківського сектора та відволікання 

значної частини пропозиції грошей у цінні папери уряду); 

 науково-практичні підходи до регулювання МПК в Україні на основі 

врахування ступеня фінансової відкритості вітчизняної економіки (за 

показниками де-юре (Chinn-Ito, FKRSU) і де-факто (за методикою Ф. Лейн і 

Дж. Мілезі-Ферретті); це дозволило обґрунтувати необхідність поетапного 

проведення лібералізації руху капіталу в Україні з використанням контролю як 

стандартного інструментарію регулювання обсягу та складу потоків капіталу 

поряд із фіскальною, процентною, валютною та макропруденційною 

політикою, що сприятиме адекватному реагуванню НБУ на можливі ризики 

припливу та відпливу капіталу; 

  ідентифікація факторів, що визначають сучасні тенденції руху МПК у 

частині врахування асиметричних ефектів згортання програм «кількісного 

пом’якшення» у країнах світового економічного «ядра», запровадження 

міжнародних санкцій та посилення протекціонізму, зміни економічної моделі 

Китаю, структурно-функціональних змін в діяльності регіональних банків 

розвитку; це дало можливість з’ясувати специфіку напрямів руху МПК за 

критеріями «виштовхування» капіталу та «притягнення» капіталу; 

 оцінка пріоритетності потоків МПК в Україну (за ознакою боргових і 

неборгових потоків); це дозволило виявити слабкий зв’язок економіки України 

зі світовим фінансовим ринком та довести, що вплив МПК на пропозицію 

грошей значною мірою залежить від особливостей каналів його надходження в 

економіку; а також показати, що приплив та відплив МПК не реагують на зміну 

облікової ставки, а змінюються відповідно до запроваджених валютних 

обмежень та/або проведення лібералізації; 

  практичні пропозиції щодо підвищення довіри до монетарного 

регулятора в малій відкритій економіці в частині необхідності систематичності 

та узгодженості проведення вербальних інтервенцій стосовно валютного курсу; 

це дозволить усунути прогалини в комунікаційній політиці НБУ та сприятиме 

підвищенню транспарентності грошово-кредитної політики. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробленні 

науково-методичних положень та практичних рекомендацій стосовно 

валютного контролю та лібералізації МПК і монетарного забезпечення 

економіки України. Врахування впливу припливу та відпливу капіталу на 

зміну обсягу пропозиції грошей допоможе приймати ефективні управлінські 

рішення у сфері грошово-кредитної політики. 

Окремі наукові результати використано у департаменті електронної 

комерції та платіжних засобів АТ «Ощадбанк» на основі висновків щодо 

недостатнього монетарного забезпечення економіки України (довідка № 

115902 від 11.06.2019). 

Особистий вклад здобувача. Дисертація є одноосібно виконаною 

завершеною науковою працею. Наукові положення, висновки і рекомендації, 

що виносяться на захист, одержані автором самостійно. З наукових праць, які 
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опубліковані у співавторстві, у дисертації використано лише власні ідеї та 

розробки автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та 

результати дослідження оприлюднені на 19 всеукраїнських та міжнародних 

науково-практичних конференціях, зокрема: «Актуальні проблеми 

економічного розвитку» (Херсон, 2014); «Проблемы развития финансовой 

системы Украины в условиях глобализации» (Сімферополь, 2014); 

«Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем» (Львів, 2014); 

«Розвиток фінансів в умовах хаотично структурованої економіки» 

(Дніпропетровськ, 2014), «Сучасні вектори економічного розвитку» (Харків, 

2014); «Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного 

розвитку банківської системи України» (Київ, 2014); «Фактори впливу на 

формування та розвиток фінансової системи України» (Львів, 2014); 

«Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних 

процесів» (Ужгород, 2014); «Формування інноваційної економіки: світовий 

досвід та вітчизняні реалії» (Херсон, 2014); «Розвиток фінансів в умовах 

хаотично структурованої економіки» (Дніпропетровськ, 2015); «Розвиток 

національної економіки: теорія і практика» (Івано-Франківськ, 2015); 

«Антикризове управління економікою України: нові виклики» (Київ, 2015); 

«Фінансові механізми міжнародного бізнесу» (Київ, 2015); «Фінансова безпека 

в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми і 

перспективи» (Полтава, 2016); «Корпоративні фінанси: проблеми та 

перспективи інноваційного розвитку» (Київ, 2016); «Мега-тренди світового 

розвитку та економічні перспективи України» (Київ, 2016); «Розвиток 

фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи» (Полтава, 2016); 

«Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків» 

(Черкаси, 2016); «Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи 

інноваційного розвитку» (Київ, 2017); «Фінансово-кредитні системи в умовах 

зміни ділових циклів» (Київ, 2019). 

Публікації. Основні результати наукового дослідження опубліковано в 

34 наукових працях, загальним обсягом 11,85 д.а., серед яких: 1 – у 

колективній монографії, 2 – у колективних науково-аналітичних доповідях, 11 

статей у наукових фахових виданнях (з яких 3 у співавторстві, 2 – включено до 

Scopus), 20 публікацій – у збірниках матеріалів науково-практичних 

конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний 

обсяг дисертації – 266 сторінок друкованого тексту: 184 сторінки основного 

тексту; 5 таблиць та 40 рисунків, 11 додатків, що подано на 48 сторінках; 

список використаних джерел налічує 187 позицій.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У розділі 1 – «Концептуальні засади дослідження впливу МПК на 

пропозицію грошей» – узагальнено наукові основи формування пропозиції 

грошей, виокремлено ключові фактори формування пропозиції грошей в малій 
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відкритій економіці, обґрунтовано концептуальну схему дослідження 

формування пропозиції грошей у малій відкритій економіці під впливом МПК. 

Школи економічної науки по різному ставляться до трактування поняття 

«пропозиція грошей», розглядаючи його як процес створення платіжних 

засобів або запас чи обсяг грошей на ринку. Незважаючи на певні розбіжності у 

позиціях окремих наукових шкіл сучасна теорія грошей, що ґрунтується на 

неокласичному синтезі неокейнсіанських та неомонетаристських підходів, 

залишається домінуючою у якості науково-методологічного підґрунтя 

грошово-кредитної політики. 

Враховуючи те, що в сучасних економічних системах збалансування 

попиту і пропозиції на грошово-кредитних ринках відбувається дуже 

динамічно, в практичній діяльності центральні банки все більше уваги 

приділяють управлінню пропозицією грошей, а не попиту на гроші. 

Малі відкриті економіки (особливо сировинної та напівсировинної 

спеціалізації, до яких відноситься й Україна) в умовах перманентних дефіцитів 

торговельного балансу та нестачі внутрішніх заощаджень, схильні до припливу 

капіталу і посилення зовнішньоборгової залежності, що в кінцевому підсумку 

чинить неоднозначний вплив на збалансованість попиту і пропозиції грошей. 

Великі та нестабільні обсяги руху МПК ускладнюють проведення 

грошово-кредитної політики у сфері управління пропозицією грошей у країнах 

з малою відкритою економікою (що в т.ч. пов'язано з недостатньою глибиною 

фінансового сектора). Крім того, формування пропозиції грошей залежить від 

стану поточного рахунку платіжного балансу, оскільки в умовах малої 

сировинної економіки фактори торговельного балансу (екзогенні цінові шоки) 

впливають на стан валютного ринку і через нього на збалансування попиту і 

пропозиції іноземної валюти. 

В умовах фінансової відкритості економіки та залежності від 

зовнішньоборгового фінансування національна грошова-кредитна політика стає 

підпорядкованою впливу кон'юнктури глобального ринку капіталу. Фінансова 

відкритість економіки розширює можливості залучення капіталу. З іншого 

боку, за фінансової відкритості можуть виникнути ризики, які призводять до 

відпливу капіталу. 

Для поглиблення розуміння сутності явища фінансової відкритості 

економіки сформульовано її визначення як такої, що визначається комбінацією 

заходів (інструментів) стосовно регулювання руху капіталу (припливу та 

відпливу). В рамках такого визначення лібералізація руху потоків капіталу 

розглядається автором як інструмент підвищення рівня фінансової відкритості 

економіки. 

З урахуванням цих аргументів автором обґрунтовано концептуальну схему 

дослідження впливу МПК на формування пропозиції грошей у малій відкритій 

економіці (рис. 1). 
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Рис. 1. Механізм впливу МПК на пропозицію грошей в умовах малої відкритої економіки 

         Джерело: розроблено автором.
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У другому розділі – «Особливості формування пропозиції грошей в 

економіці України під впливом МПК» – здійснено оцінку монетарного 

забезпечення української економіки; з’ясовано особливості функціонування 

кредитного, валютного та фондового каналів емісії грошей; визначено 

особливості фінансової відкритості економіки України; досліджено фактори та 

тенденції руху МПК у світі та в Україні. 

Зроблено висновок, що загалом грошова пропозиція забезпечується НБУ 

нерівномірно (табл. 1). Зауважено, що темп зростання грошової бази в Україні 

випереджав темпи реального і номінального ВВП у 2002–2005 р., 2007 р., 2013 

р., що свідчить про те, що підвищення монетизації економіки не 

підкріплювалось зростанням ВВП. Це підтверджується і коефіцієнтом 

монетизації ВВП за грошовою базою, динаміка якого ознаменувалася 

зростанням до 2014 р. та падінням з 2015 р.. У свою чергу, уповільнення темпу 

зростання грошової бази (у 2006 р., 2011 р., 2015 р., 2017–2018 рр.) засвідчує 

труднощі у сфері грошового обігу та фінансових ринків: економіка 

функціонувала в умовах грошової рестрикції.  

На тлі уповільнення швидкості обігу грошей (до 2013 р.), монетизація 

економіки України збільшувалась протягом 2000–2017 рр.: за М2/ВВП зростала 

до 2013 р., досягнувши 61,85%, М3/ВВП до 62,04%, що засвідчило експансійну 

політику НБУ. Проте з 2014 р. монетизація за всіма коефіцієнтами почала 

знижуватися і на кінець 2018 р. M2/ВВП уже становив 35,8%, що свідчить про 

недостатній ступінь насиченості економіки грошима. Незначне зростання 

співвідношення М1/ВВП (за останні 18 років з 12,19 до 18,86%) характеризує 

повільне збільшення попиту на національну валюту для її використання як 

засобу платежу, а більш активне підвищення М3/ВВП свідчить про зростання 

гривні як засобу нагромадження. Водночас те, що співвідношення М3/ВВП 

(35,9%) більше за М1/ВВП (18,86%), вказує на становлення більш розвиненої 

системи безготівкових розрахунків. 

Погіршення забезпечення економіки грошима супроводжується значною 

часткою готівки у структурі грошової маси: незважаючи на тенденцію до 

зниження, М0/M3 становить третину (27,86% станом на II квартал 2019 р.). 

Хоча з 2013 р. відношення М1/М3 зростає і 53% грошової маси становить 

кредитний ресурс економіки (станом на II квартал 2019 р.), це є наслідком 

відпливу капіталу і зменшення долі інших агрегатів у структурі М3 (в т.ч. через 

зростання складової заощаджень в іноземній валюті).  

Темп зростання монетизації перевищував індекс інфляції лише у 2001–

2003 рр., 2005, 2012–2013 рр., що свідчило про достатність грошей в обігу за 

відносно стабільних цін.  

Хоча протягом останніх 20 років значення грошового мультиплікатора 

зростало (з 1,92 до 2,92, а найвищий показник був у 2012 і 2017 р.), його рівень 

все ще є відносно низьким. Падіння ж значення мультиплікатора у 2009 р., 

2014 р., 2016 р. свідчило про нестачу грошей в обігу в кризові роки і про те, що 

приріст грошової бази не призвів до пропорційного збільшення грошової маси. 



 

 

9
 

Таблиця 1 

Монетарні показники економічного розвитку України, 2000 – II квартал 2019 рр. 

Роки 

 

Ефективність трансмісійного 

механізму 

Достатність 

пропозиції грошей 

потребам 

економіки 

Структура грошової 

маси 
Монетизація економіки 

Адекватність грошової пропозиції 

динаміці ВВП 

Кредити, 

надані 

рези-

дентам 
до ВВП, 

% 

Мульти

плікатор 

М2-

M1/ВВП, 
% 

Приріст 

грошової 

бази / 
ВВП, % 

Грошо

ва база 

/ ВВП, 
% 

М0/

М3, 
% 

М1/

М3, 
% 

M2/

M3, 
% 

М0/ВВ

П, % 

М1/В

ВП, % 

М2/В

ВП, % 

М3/ВВ

П, % 

Швид

кість 
обігу 

Співвідно

шення 

темпів 

грошової 

бази і 
темпів 

номіналь-

ного ВВП 

Співвіднош

ення темпів 

грошової 

бази і 
темпів 

реального 

ВВП 

2000 11,51 1,92 13.87 2,97 9,87 39,89 64,62 97,83 7,53 12,19 18,46 18,87 5,42 1,10 1,06 

2001 13,44 1,98 7.29 2,97 10,92 42,54 65,12 98,76 9,22 14,11 21,40 21,67 4,67 1,11 0,99 

2002 18,04 2,11 10.27 3,31 13,16 40,59 61,96 98,87 11,29 17,24 27,50 27,82 3,64 1,21 1,15 

2003 24,48 2,38 14.90 3,35 14,45 34,74 55,88 99,23 11,94 19,21 34,11 34,37 2,93 1,10 1,13 

2004 24,78 2,34 16.33 3,82 15,04 33,69 53,37 99,82 11,84 18,76 35,10 35,16 2,85 1,04 1,11 

2005 31,36 2,34 20.68 6,34 18,10 31,04 50,79 99,52 13,17 21,55 42,23 42,44 2,37 1,20 1,30 

2006 43,40 2,69 24.09 2,56 17,21 28,72 47,22 99,37 13,27 21,82 45,91 46,20 2,18 0,95 0,88 

2007 56,83 2,79 27.91 5,95 18,89 28,05 45,86 98,77 14,79 24,19 52,09 52,74 1,92 1,10 1,17 

2008 74,08 2,76 29.01 4,52 18,84 30,01 43,65 99,38 15,62 22,72 51,73 52,05 1,93 1,00 1,05 

2009 76,37 2,50 26.51 0,88 20,59 32,22 47,97 99,48 16,58 24,68 51,19 51,45 1,95 1,09 0,95 

2010 67,90 2,65 28.44 2,85 20,91 30,61 48,49 99,83 16,95 26,86 55,30 55,39 1,81 1,02 1,03 

2011 61,68 2,86 28.52 1,09 18,45 28,11 45,37 99,46 14,82 23,93 52,45 52,73 1,91 0,88 0,89 

2012 58,03 3,03 31.89 1,10 18,17 26,29 41,80 99,73 14,47 23,01 54,90 55,04 1,82 0,98 0,93 

2013 62,16 2,96 35.65 3,54 20,96 26,16 42,22 99,70 16,23 26,20 61,85 62,04 1,62 1,15 1,11 

2014 64,32 2,87 32.76 1,64 21,00 29,57 45,52 99,86 17,83 27,44 60,20 60,29 1,66 1,00 1,12 

2015 49,36 2,96 26.23 0,14 16,90 28,44 47,50 99,97 14,22 23,75 49,98 49,99 2,00 0,80 0,96 

2016 41,87 2,89 24.00 1,91 16,00 28,51 48,06 99,97 13,18 22,22 46,21 46,23 2,16 0,95 0,80 

2017 34,07 3,03 20.34 0,59 13,37 27,51 49,77 99,98 11,14 20,16 40,50 40,51 2,47 0,84 0,87 

2018 30,16 2,92 16.93 1,03 12,25 28,46 52,54 99,70 10,22 18,86 35,79 35,90 2,79 0,92 0,87 

II квартал 

2019 р. 
- 2,92 - 2,3 - 27,41 51,86 99,71 - - - - - 0,91 0,92 

Джерело: складено за даними НБУ. 



10 
 

 

Кредитна активність зростала до 2009 р. і до девальвації національної 

валюти у 2014–2015 рр., що підтверджує взаємозв'язок між падінням рівня 

банківського кредитування та недостатньою забезпеченістю економіки 

грошима.  

Показник фінансової глибини (М2-М1)/ВВП охарактеризувався 

зростанням до 2013 р., а з 2014 р. – тенденцією до зниження створення 

строкових заощаджень, що було спричинено падінням рівня довіри до банків 

унаслідок «очищення» банківського сектору. 

Базуючись на тому, що наслідком припливу та відпливу капіталу є зміна 

обсягу пропозиції грошей, було сформульовано позитиви та негативи каналів 

НБУ, які розширюють грошову базу як основу грошової маси. 

В Україні упродовж майже 20 років спостерігалось домінування різних 

каналів емісії (рис. 2). Зростання обсягів рефінансування спостерігалося в 

кризові 2008 р. і 2014 р. Обсяги ж мобілізаційних операцій через розміщення 

депозитних сертифікатів почали надмірно зростати з 2014 р. і протягом 

останніх років перевищували обсяги рефінансування у десятки разів, що 

стимулює «ефект витіснення» і обмежує банківське кредитування економіки. 

 

Рис. 2. Канали емісії НБУ, 2007 – серпень 2019 р., % 
Джерело: складено за даними НБУ. 
 

Узагальнення науково-методичних підходів до оцінки фінансової 

відкритості дозволило виокремити відмінності де-юре і де-факто показників. 

Так, де-юре індекси не належним чином враховують інтенсивність 

застосування заходів контролю або поступових змін обмежень, а основним 

недоліком де-факто індикаторів є те, що вони можуть відображати зміни 

макроекономічних умов, навіть якщо відсутні фактичні зміни регулювання 
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руху МПК. Підтверджено, що за де-юре і де-факто індикаторами у світі існує 

тенденція до фінансової лібералізації. Згідно з Chinn-Ito країни, що 

розвиваються, встановлюють більше обмежень руху МПК після кризи 2008 р. 

За індексом FKRSU глобально фінансова відкритість зростає з 2007 р. 

Розвинені країни більш відкриті, ніж країни, що розвиваються. У країнах, що 

розвиваються, існує більше обмежень на відплив капіталу, ніж на приплив. 

Загалом спостерігається тенденція зростання зовнішніх активів і зобов'язань по 

відношенню до ВВП, яка за останні 20 років прискорилася.  

Економіка України належить до групи «найменш фінансово відкритих» 

країн. З одного боку, згідно з де-юре індексами (Chinn-Ito, FKRSU) в Україні 

тенденція до лібералізації простежувалась до 2005 р., а з 2007 р. – ніяких 

формальних поліпшень не спостерігається: більше обмежень на відплив 

капіталу, ніж на приплив. З іншого боку, де-факто індекс, розрахований за 

методикою Ф. Лейн і Дж. Мілезі-Ферретті, свідчить про зростання лібералізації 

з 2016 р., що відповідає реаліям валютної лібералізації у вітчизняній економіці. 

Встановлено, що в сучасних умовах обидві групи факторів («притягнення» 

і «виштовхування») відіграють вагому роль у визначенні розміру та складу 

МПК. Зокрема, грошово-кредитна політика (кількісного пом’якшення) 

розвинених країн зумовила встановлення низьких процентних ставок і, як 

наслідок, активізацію руху капіталу, а згортання ж програм кількісного 

стимулювання ФРС і ЄЦБ ознаменувало початок розвороту капіталу. 

Акцентовано, що зміни в настроях інвесторів, викликані геополітичними 

ускладненнями, зокрема міжнародними санкціями, й подальшими 

розбіжностями в грошово-кредитній політиці провідних центральних банків 

світу, можуть суттєво вплинути на рух МПК у світі.  

Зазначено, що країни, що розвиваються, відіграють дедалі активнішу роль 

у міжнародних торговельно-економічних відносинах, а їх внесок у зростання 

світової економіки стає дедалі вагомішим. Зокрема, Китай вносить корективи в 

рух МПК за рахунок створення нових інститутів та міжнародних економічних 

союзів за своєю участю (Банк розвитку БРІКС) та зміни економічної моделі 

розвитку.  

У ході аналізу платіжного балансу України зазначено, що з 2016 р., 

незважаючи на скасування заборони на репатріацію дивідендів, відбувається 

приплив за статтею «Первинні доходи» унаслідок перевищення темпів 

зростання надходжень за статтею «Оплата праці» над темпами збільшення 

виплат за «доходами від інвестицій», що свідчить про зростання припливу 

грошових переказів. Протягом останніх 10 років частка припливу ПІІ в 

промисловість зменшувалась та у 2018 р. вже становила близько чверті від 

усього обсягу інвестицій, а половина ПІІ спрямовується у фінансову й страхову 

діяльність, оптову та роздрібну торгівлю та операції з нерухомим майном. 

Основним інвестором ПІІ в економіку України є Кіпр: приплив (частка 

становить майже 25%) і відплив (приблизно 90%).  

Установлено, що загроза скорочення ПІІ не стоїть гостро для України, 

оскільки їх обсяг останніми роками і так був незначним. Портфельні інвестиції 

майже на 90% спрямовується у боргові цінні папери, а саме – в сектор 
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державного управління. Крім того, з огляду на відплив портфельних інвестицій 

у кризові періоди 2008–2009 рр., та 2014 р., установлено, що вони є потоками 

боргового характеру, які схильні до розворотів. Відзначено приплив 

незареєстрованих обсягів фінансових ресурсів (за статтею «Помилки та 

упущення») у кризові та післякризові періоди 2008–2012 рр. та 2017–2018 рр., 

та відплив в періоди економічного зростання. Встановлено, що хоча 

підвищення облікової ставки у 2015 р. та 2018 р. зумовило зростання дохідності 

цінних паперів, це не стимулювало приплив довгострокових інвестицій. Разом 

із тим поступове зниження вартості кредитного ресурсу на внутрішньому 

ринку у 2015–2017 рр. не внесло зміни в динаміку припливу чи відпливу. 

У третьому розділі – «Напрями удосконалення механізму формування 

пропозиції грошей в економіці України в умовах лібералізації руху капіталу» 

обґрунтовано необхідність створення державного банку розвитку; 

запропоновано заходи підтримки довіри, впровадження яких посилить дієвість 

вербальних інтервенцій НБУ; обґрунтовано підходи до проведення 

лібералізації руху капіталу та управління МПК в Україні. 

Відзначено, що в умовах обмежень та проблем, з якими стикаються 

національні економічні суб’єкти при залученні фінансування, особливо після 

глобальної економічної кризи 2008 р., банки розвитку все частіше 

розглядаються як інструмент полегшення доступу до кредитних ресурсів з 

метою сприяння реалізації національних стратегій розвитку. Узагальнення 

зарубіжного досвіду діяльності банків розвитку дало змогу сформулювати 

рекомендації в частині визначення засад створення та функціонування банку 

розвитку в Україні, що сприятиме активізації кредитного каналу пропозиції 

грошей. 

Висвітлено роль транспарентності центрального банку як передумови 

підвищення довіри економічних агентів до його політики. Встановлено, що 

вербальні інтервенції є одним із дієвих інструментів збалансування грошово-

кредитного ринку через інформування про ініціативи та рішення монетарного 

регулятора. Констатовано, що хоча комунікаційна політика НБУ зазнала 

позитивних змін з 2015 р., поки що вербальні інтервенції не стали дієвим 

важелем впливу регулятора. Відзначено, що підхід до комунікаційної політики 

НБУ повинен бути адаптований до національних особливостей: вербальні 

інтервенції щодо валютних тенденцій підвищуватимуть прозорість грошово-

кредитної політики, оскільки здатність НБУ контролювати інфляційні 

очікування залежить від можливості впливати на очікування суб’єктів ринку 

щодо майбутньої траєкторії валютного курсу. 

Зроблено висновок, що в основі дискурсу про переваги та недоліки 

контролю за рухом капіталу, з одного боку, лежить спрощене уявлення про 

переваги припливу капіталу, що перебільшує вигоди, а з іншого – ігнорування 

того факту, що ускладнення глобалізаційних та інтеграційних процесів 

обмежує часові й інструментальні можливості для пошуку адекватних рішень 

стосовно регулювання руху капіталу. 

За результатами розкриття особливостей лібералізації визначено, що вона 

проводиться в основному за послідовним підходом, який передбачає поступову 
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та упорядковану послідовність лібералізації з додатковими реформами у сфері 

макроекономічного управління та реформування внутрішнього фінансового 

сектора. Лібералізація стосується скасування обмежень типу «стіни» і вимагає 

наявності певних передумов (макроекономічної стабільності, розвиненої 

інституційної та нормативної бази фінансового сектора, можливості 

використання фіскальної політики для компенсації наслідків значного 

припливу або відпливу капіталу, адекватності валютного режиму, прозорості 

політики), щоб зміни лібералізації негативно не вплинули на фінансову 

стабільність. 

Досвід лібералізації у країнах, які обрали швидкий сценарій («Big Bang»), 

підкреслює важливість одночасного проведення ефективних макроекономічних 

реформ, дерегуляції на ринках грошей і капіталу та переходу до вільно 

плаваючого курсу. За відсутності всіх необхідних передумов лібералізація 

може збільшити вразливість до зовнішніх і внутрішніх шоків. 

Зауважено, що переваги можуть бути забезпечені за певних умов: 

розвиненого фінансового сектора, ефективної макроекономічної політики та 

банківського нагляду. Крім того, переваги залежатимуть від обсягів та складу 

потоків капіталу. Тому країнам, що розвиваються (у т.ч. й Україні), доцільно 

лібералізувати довгострокові потоки капіталу, при цьому короткострокові 

потоки частково або повністю контролювати.  

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації запропоновано нове вирішення важливого науково-

прикладного завдання, що полягає в поглибленні теоретичних засад 

формування пропозиції грошей у малій відкритій економіці та обґрунтуванні 

практичних рекомендацій щодо удосконалення процесу формування пропозиції 

грошей в економіці України в умовах лібералізації руху капіталу.  

За результатами дослідження зроблено такі висновки. 

1. Формування пропозиції грошей в економіці є складним процесом, який 

пов'язаний з необхідністю збалансування грошово-кредитного ринку. В 

сучасних економічних системах при збалансуванні попиту і пропозиції на 

грошово-кредитних ринках центральні банки все більше уваги приділяють 

управлінню пропозицією грошей, а не попиту на гроші. 

2. Малі відкриті економіки (особливо сировинної та напівсировинної 

спеціалізації, до яких відноситься й Україна) в умовах перманентних дефіцитів 

торговельного балансу та нестачі внутрішніх заощаджень, схильні до припливу 

капіталу і посилення зовнішньоборгової залежності. Нестабільність та обсяги 

руху МПК ускладнюють проведення грошово-кредитної політики у сфері 

управління пропозицією грошей у країнах з малою відкритою економікою. 

3. Отримала емпіричне підтвердження гіпотеза про вплив припливу і 

відпливу МПК, які у свою чергу залежать від лібералізації та відповідного 

рівня фінансової відкритості економіки, на наповненість емісійних каналів. 

Формування пропозиції грошей в Україні безпосередньо залежить від стану 

платіжного балансу, оскільки в умовах малої сировинної економіки екзогенні 

фактори торговельного балансу впливають на домінуючий валютний канал. 
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Дефіцит поточного рахунку урівноважується припливом капіталу за 

фінансовим рахунком, рахунком операцій з капіталом та кредитами МВФ. 

Грошова пропозиція розширюється через фондовий канал – завдяки припливу 

капіталу в державні цінні папери, через валютний – завдяки припливу капіталу 

з метою накопичення міжнародних резервів та згладжування надмірної 

курсової волатильності.  

4. Структура операцій НБУ із розширення/звуження пропозиції грошей 

засвідчує, що формування пропозиції грошей в Україні носить 

незбалансований і непродуктивний характер, оскільки функціонування 

емісійних каналів НБУ створює профіцит ліквідності банківської системи, який 

не спрямовується в реальний сектор економіки. Якщо в докризові періоди 

основним каналом зростання пропозиції грошей виступав валютний, то під час 

криз 2008 р. – кредитний (через механізми рефінансування), а 2014–2015 рр. – 

фондовий. У післякризові періоди НБУ повернувся до застосування валютного 

каналу з метою поповнення міжнародних резервів (2009 р., 2016–2017 рр.), 

коли грошова пропозиція розширювалась завдяки припливу експортної 

виручки та іноземних запозичень. В той же час, НБУ чинить опосередкований 

вплив на валютний ринок, що підтверджується значно меншими обсягами 

валютних інтервенцій, ніж обсяги операцій фондового каналу. 

5. В той час як за рахунком операцій з капіталом стабільно 

спостерігається незначний приплив капіталу, за фінансовим рахунком приплив 

представлений в основному ПІІ, динаміка яких проциклічна до уповільнення 

темпів зростання економіки України. Приплив неборгових портфельних 

інвестицій перебуває на низькому рівні. 

6. В умовах нерозвинутості кредитного каналу грошової пропозиції в 

Україні, що передбачає лише механізми рефінансування, які зазвичай 

використовуються для підтримки ліквідності банків, створення банку розвитку 

дозволить активізувати кредитний канал в напрямі формування пропозиції 

«довгих грошей». 

7. Сучасні тенденції руху МПК визначаються факторами «притягнення» 
(зміна економічної моделі Китаю, структурно-функціональні зміни в діяльності 

регіональних банків розвитку) та факторами «виштовхування» (поступове 

згортання нетрадиційної грошово-кредитної політики центробанками 

розвинених країн, уведення економічних санкцій, посилення протекціонізму). 

8. Наслідки фінансової відкритості подвійні: з одного боку, лібералізація 

руху капіталу забезпечує вигоди, дозволяючи краще розподіляти ресурси між 

країнами, а з іншого – пов'язана з макроекономічною волатильністю. 

Позитивний вплив лібералізації руху капіталу більшою мірою залежить від 

стану економіки, аніж від обсягу іноземних інвестицій. Загалом вільний рух 

МПК робить країни-реципієнти і країни-інвестори більш уразливими до 

фінансових криз. 

9. Установлено, що застосування вербальних інтервенцій здатне сприяти 

очікуваній реакції економічних суб’єктів, а також чинити вплив на курсові 

коливання та очікування в умовах малої відкритої сировинної економіки (при 

впливі зовнішніх шоків внаслідок проведення лібералізації руху капіталу). НБУ 
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слід проводити більш транспарентну грошово-кредитну політику: здійснювати 

постійне транслювання змін своєї політики та подій, які можуть чинити вплив 

на показники фінансового ринку, із супроводженням відповідними 

коментарями, обґрунтуваннями та баченням; розвивати розмаїття 

інструментарію комунікаційної політики. 

10. Обґрунтовано доцільність розгляду контролю як одного зі стандартних 

компонентів інструментарію протидії несприятливим наслідкам руху МПК 

(поряд із валютною, процентною, фіскальною, макропруденційною політикою). 

Установлено, що, незважаючи на чітку тенденцію до фінансової лібералізації, 

контроль за рухом капіталу не втрачає актуальності. Країни, що 

використовували контроль, в основному мали на меті змінити обсяги та склад 

потоків капіталу або запобігти надмірному коливанню курсу національної 

валюти. Хоча контроль може обмежити розвиток ринку та ускладнити доступ 

до капіталу, він вважається ефективним інструментом макроекономічної 

політики. Для України доцільно лібералізувати довгострокові потоки капіталу, 

при цьому короткострокові потоки частково або повністю контролювати. 
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спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України», Київ, 2019. 

У дисертації розвинуто теоретичні положення, науково-методичні підходи 

та розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення формування 

пропозиції грошей в економіці України в умовах проведення лібералізації руху 

капіталу.  

Узагальнено основні теоретичні концепції з питань регулювання 

пропозиції грошей і розкрито ключові фактори формування пропозиції грошей 

в малій відкритій економіці. Обґрунтовано взаємозв’язок припливу та відпливу 

МПК з пропозицією грошей в малій відкритій економіці.  

Досліджено динаміку обсягів і структуру грошової маси та визначено 

недостатність монетарного забезпечення економіки України. Висвітлено 

основні тенденції проведення валютних інтервенцій та застосування валютних 

обмежень, особливості операцій з підтримання ліквідності банків і операцій на 

відкритому ринку. Виявлено переваги на недоліки функціонування кредитного, 

валютного та фондового каналів емісії грошей. Уточнено трактування поняття 

«фінансова відкритість» та дано оцінку фінансової відкритості економіки 

України. Узагальнено фактори та тенденції руху МПК у світі та в Україні. 

Встановлено, що удосконалення формування пропозиції грошей в Україні 

має проводитись в таких напрямах: запуск державного банку розвитку як 

інструмента активізації довгострокового кредитування, підвищення рівня 

довіри до грошово-кредитної політики через комунікаційну політику НБУ та 

подальше проведення лібералізації руху капіталу. Узагальнення теоретичних 

положень і зарубіжної практики лібералізації руху капіталу дали можливість 

розкрити суть, передумови та послідовність процесу лібералізації. У роботі 

зосереджено увагу на доцільності використання контролю в регулюванні 

припливу та відпливу МПК. 

Ключові слова: пропозиція грошей, міжнародні потоки капіталу, контроль, 

лібералізація, фінансова відкритість, грошово-кредитна політика, емісійні 

канали, довіра, вербальні інтервенції, банк розвитку. 

 

АННОТАЦИЯ 

Шаповал Ю.И. Влияние международных потоков капитала на 

формирование предложения денег в Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – ГУ «Институт 

экономики и прогнозирования НАН Украины», Киев, 2019. 

В диссертации развиты теоретические основы, научно-методические 

подходы и разработаны практические рекомендации по совершенствованию 



20 
 

 

формирования предложения денег в экономике Украины в условиях 

проведения либерализации движения капитала.  

Обобщены основные теоретические концепции по вопросам 

регулирования предложения денег и раскрыты ключевые факторы 

формирования предложения денег в малой открытой экономике. Обснована 

взаимосвязь притока и оттока МПК с предложением денег в малой открытой 

экономике. 

Исследовано динамику объемов и структуры денежной массы, и 

определена недостаточность монетарного обеспечения отечественной 

экономики. Освещены основные тенденции проведения валютных интервенций 

и применения валютных ограничений, особенности операций по поддержанию 

ликвидности банков и операций на открытом рынке. Выявлены преимущества 

и недостатки функционирования кредитного, валютного и фондового каналов 

эмиссии денег. Уточнена трактовка понятия «финансовая открытость» и дана 

оценка финансовой открытости экономики Украины. Обобщены факторы и 

тенденции движения МПК в мире и в Украине. 

Установлено, что совершенствование формирования предложения денег в 

Украине должно проводиться по следующим направлениям: запуск 

государственного банка развития как инструмента активизации долгосрочного 

кредитования, повышение уровня доверия к денежно-кредитной политике 

через коммуникационную политику НБУ и дальнейшее проведение 

либерализации движения капитала. Обобщение теоретических положений и 

зарубежной практики либерализации движения капитала позволило раскрыть 

сущность, предпосылки и последовательность процесса либерализации. В 

работе сосредоточено внимание на целесообразность использования контроля в 

регулировании притока и оттока МПК. 

Ключевые слова: денежное предложение, международные потоки 

капитала, контроль, либерализация, финансовая открытость, денежно-

кредитная политика, эмиссионные каналы, доверие, вербальные интервенции, 

банк развития. 

 

ABSTRACT 

Shapoval Y.I. Impact of international capital flows on the formation of 

money supply in Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of economic sciences in specialty 08.00.08 – 

money, finance and credit. – State Institution “Institute for Economics and 

Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv, 2019. 

The contradictory impact of the international capital flows on the money supply 

formation in terms of a small open economy is substantiated. The specific features 

are conditional upon the level of a country’s financial openness and the institutional 

characteristics of the financial sector. 

The scientific bases of money supply formation are summarized and the key 

factors of money supply formation in a small open economy are highlighted. 
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The erratic character of the supply of money in the Ukrainian economy is 

marked out. That is instantiated by the unbalanced nature of the formation of the 

money supply due to the prevalence of inflationary ways of issuing money and the 

dominance of the stock channel. There is active use of the currency channel in stable 

periods and the use of the credit channel (through refinancing mechanisms) only in 

crisis periods. The decrease in the level of monetization (including through 

“clearing” the banking sector and diverting a large part of the money supply into 

government securities), insecurity of the economy with “long” credit resources are 

outlined. The positives and negatives of the NBU's emission channels are formulated. 

The term “financial openness” is defined from the point of view of the control 

of the movement of the international capital flows. It means a condition determined 

by the combination of measures (instruments) regarding the regulation of the 

movement of capital inflows and outflows. That allows assessing comprehensively 

the degree of progress in the liberalization of the movement of capital flows in a 

particular country. The indicators of assessment of financial openness of the 

economy are summarized and their advantages and disadvantages are highlighted. 

The estimation of the financial openness of the Ukrainian economy by the de jure 

indicators (Chinn-Ito, FKRSU) and de facto (according to Lane and Milesi-Ferretti) 

is given. The steps on the liberalization of the capital movement in Ukraine are 

analyzed. 

The directions and dynamics of the international capital flows movements have 

been clarified. The trends and factors, namely, "push" of capital (curtailment of 

“quantitative easing” programs in the countries of the world economic "core", 

introduction of international sanctions) and “pull” (liberalization, change of 

economic model of China, structural and functional changes in development banks’ 

policies) are investigated. 

The assessment of the priority of international capital flows to Ukraine (on the 

basis of debt and non-debt flows) revealed the weak link between the Ukrainian 

economy and the global financial market. That proves that the impact of international 

capital flows on money supply depends largely on the peculiarities of its channels in 

the Ukrainian economy. Moreover, the inflows and outflows of the international 

capital flows are subject to changes in currency restrictions and / or liberalization. 

The evolution of economic perspectives on the policy of liberalization and 

control over the movement of capital is analyzed. The essence, preconditions and 

sequence of the process of capital movement liberalization are revealed. The practice 

of liberalizing capital movements by the gradual scenario of liberalization or by the 

Big Bang is under consideration. The foreign experience of the management of the 

international capital flows is investigated and the peculiarities of the control are 

revealed. The trend towards liberalization (sequencing approach) is highlighted in the 

world. The thesis justifies the necessity of the gradual liberalization of the capital 

movement in Ukraine using control as a standard tool for regulating the volume and 

composition of capital flows along with fiscal, interest rate, currency and 

macroprudential policies. That will contribute to the adequate response of the central 

bank to the possible risks of inflows and outflows. 
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Generalizing the overseas experience of development banks it is formulated the 

recommendations in terms of defining the principles of creation and functioning of a 

development bank in Ukraine, which will help to activate the credit channel of the 

money supply. Measures to support confidence in the part of the necessity of 

systematic and consistent conducting of verbal interventions (concerning the 

exchange rate) are proposed. That will help to increase the transparency of monetary 

policy. 

Key words: money supply, international capital flows, control, liberalization, 

financial openness, monetary policy, emission channels, confidence, verbal 

interventions, development bank 
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