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АНОТАЦІЯ 

 

Шаповал Ю.І. Вплив міжнародних потоків капіталу на формування 

пропозиції грошей в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України», Київ, 2019. 

Узагальнено основні підходи до визначення характеру та обсягу пропозиції 

грошей і теоретичні концепції з питань регулювання пропозиції грошей, а саме: 

кількісну, кон’юнктурну, трансакційний та кембриджський варіанти кількісної 

теорії грошей, кейнсіанство, монетаризм, посткейнсіанство, постмонетаризм. 

Відзначено, що теоретичною основою більшості поглядів щодо формування 

пропозиції грошей є засади кількісної теорії грошей. Крім того, у сучасній теорії 

грошей синтез кейнсінства і монетаризму полягає у екзогенному характері 

грошової бази і ендогенній ліквідності (яка формується мультиплікаційним 

ефектом). При уточненні сутності пропозиції грошей акцентується увага на тому, 

що в умовах малої відкритої економіки ендогенні фактори є домінуючими в 

процесі формування пропозиції грошей. 

З’ясовано особливості малої відкритої економіки. Розкрито ключові 

фактори формування пропозиції грошей в малій відкритій економіці: емісія 

грошей; фактори, що визначають величину грошового мультиплікатора 

(обов'язкові резерви, операції на відкритому ринку, процентна політика), дефіцит 

бюджету та державний борг, високий рівень доларизації економіки, фінансова 

відкритість економіки, довіра економічних суб’єктів до банківської системи. 

Досліджено поняття міжнародних потоків капіталу та узагальнено їх форми 

руху. Представлено переваги і негативні наслідки різних видів міжнародних 

потоків капіталу. Узагальнено інструментарій макроекономічної політики для 

протидії впливу руху міжнародних потоків капіталу. Встановлено, що у міру 

виникнення надмірних фінансових ризиків, в Україні необхідно розглядати 

можливість використання широкого кола інструментів макроекономічної 
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політики для протидії впливу руху міжнародних потоків капіталу, а саме: 

фіскальної, процентної, валютної та макропруденційної політик, а не лише однієї 

політики.  

Обґрунтовано взаємозв’язок припливу та відпливу міжнародних потоків 

капіталу з пропозицією грошей у малій відкритій економіці, який проявляється у 

змінах проведення грошово-кредитної політики центрального банку через 

фондовий, валютний і кредитний канали формування пропозиції грошей. 

Зазначено, що за умови фінансової відкритості можуть виникнути ризики, які 

призводять до відпливу капіталу і одночасно до зростання ставок з метою 

залучення міжнародних потоків капіталу.  

Визначено недостатність монетарного забезпечення економіки України. 

Відзначено проблему зовнішньоборгової залежності економіки України. 

Проаналізовано державний борг України та рівні доларизації М3, депозитів та 

кредитів. Дано оцінку адекватності грошової пропозиції динаміці ВВП через 

порівняння темпів зростання грошової бази та ВВП (реального та номінального), 

швидкості обігу грошей. Дано оцінку достатності пропозиції грошей потребам 

економіки через аналіз коефіцієнтів монетизації. Зазначено, що зниження рівня 

монетизації економіки супроводжується зростанням державного боргу. 

Досліджено динаміку обсягів і структуру грошової маси. Відзначено відсутність 

емпіричних доказів взаємозв’язку монетарного розширення з інфляцією. 

Зауважено, що показник фінансової глибини з 2014 р. ознаменувався зниженням, 

в т. ч. через падіння рівня довіри до банківської системи внаслідок процесу 

«очищення» банківського сектору. Проаналізовано ефективність трансмісійного 

механізму в Україні. 

Виявлено переваги та недоліки функціонування кредитного, валютного та 

фондового каналів емісії грошей. Відзначено, що хоча підвищення ролі 

продуктивної емісії можливе через кредитний канал, в українських реаліях 

кредитний канал не формує продуктивну емісію, оскільки представлений 

переважно механізмами рефінансування (з огляду на відсутність фондування 

інститутів розвитку), і частина емітованих коштів вилучається через мобілізаційні 
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операції. Досліджено обсяг операцій з розміщення державних цінних паперів на 

первинному ринку та на відкритому ринку; ОВДП у розрізі власників, та, зокрема, 

нерезидентів за строками; валютні інтервенції та міжнародні резерви; операції з 

підтримання ліквідності банків та мобілізаційні операції. Установлено, що протягом 

останнього десятиліття у структурі операцій НБУ із розширення/звуження 

пропозиції грошей переважаючим каналом був фондовий канал, і лише у 

кризовий 2008 р. – кредитний та у 2016–2017 рр. – валютний. 

 Уточнено трактування поняття «фінансова відкритість». 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 руху міжнародних потоків капіталу.  

Проаналізовано фінансову відкритість розвинених країн і тих, що 

розвиваються. Дано оцінку фінансової відкритості економіки України за де-юре 

індексами Чін-Іто, FKRSU та де-факто за методикою Ф. Лейн і Дж. Мілезі-

Ферретті.  

Узагальнено групи факторів: «притягнення» і «виштовхування» та 

тенденції руху міжнародних потоків капіталу у світі та в Україні. Розглянуто 

вплив згортання програм «кількісного пом’якшення», введення економічних 

санкцій, зміну економічної моделі Китаю, як драйвери руху міжнародних потоків 

капіталу.  

Досліджено рух міжнародних потоків капіталу в Україну через фінансовий 

рахунок (прямі, портфельні та інші інвестиції) і рахунок операцій з капіталом. 

Відзначено грошові перекази як джерело приватного капіталу в Україну. 

Обґрунтовано взаємозв’язок міжнародних потоків капіталу та М3. 

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 
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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 

міжнародних потоків капіталу. 

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

лібералізація, фінансова відкритість, грошово-кредитна політика, емісійні канали, 

довіра, вербальні інтервенції, банк розвитку. 

 

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 main approaches to determine the nature and volume of the money supply 

and theoretical concepts of the money supply regulation are summarized as follows: 

quantitative, conjunctural, transactional and cambridge version of the quantity theory of 

money, keynesianism, monetarism, post-keynesianism, post-monetarism. It is noted 

that the theoretical basis of most views on the formation of the money supply is the 

principles of quantity theory of money. In addition, in the modern theory of money, the 

synthesis of keynesianism and monetarism is the exogenous nature of the monetary base 

and endogenous liquidity (which is generated by a multiplier effect). In specifying the 

essence of the money supply, attention is paid to the fact that endogenous factors are 

dominant in the process of formation the money supply in a small open economy. 

The features of a small open economy have been clarified. Key factors of 

formation of the money supply in small open economy are revealed: emission of money; 

factors that determine the magnitude of the monetary multiplier (required reserves, open 
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market operations, interest rate policy), budget deficits and public debt, high level of 

dollarization of the economy, financial openness of the economy, confidence of 

economic agents in the banking system. 

The concept of international capital flows is investigated and their forms of 

movement are generalized. Advantages and negative consequences of different types of 

international capital flows are presented. Macroeconomic policy tools for counteracting 

the impact of international capital flows are generalized. It is established that in the face 

of excessive financial risks, Ukraine should consider using a wide range of 

macroeconomic policy instruments to counteract the impact of international capital 

flows, namely, fiscal, interest rate, currency and macroprudential policies, and not just 

one policy. 

The relationship between inflow and outflow with the money supply in the small 

open economy, which is manifested in changes in the monetary policy of the central 

bank through the stock, currency and credit channels of the money supply formation, is 

substantiated. It is noted that financial openness may cause risks that lead to the outflow 

of capital and at the same time to increase rates in order to attract international capital 

flows.  

Insufficient monetary support for the Ukrainian economy has been determined. 

The problem of foreign debt dependence of the Ukrainian economy is noted. The 

national debt of Ukraine and the levels of M3 dollarization, deposits and loans are 

analyzed. The adequacy of the money supply to the dynamics of GDP is estimated by 

comparing the growth rates of the monetary base and GDP (real and nominal), and the 

speed of money circulation. The sufficiency of money supply to the needs of the 

economy is estimated through the analysis of monetization coefficients. It is noted that 

the decline in the level of monetization of the economy is accompanied by an increase 

in public debt. The dynamics of volumes and the structure of the money supply were 

investigated. There is a lack of empirical evidence of the relationship between monetary 

expansion and inflation. It has been noted that the financial depth indicator since 2014 

was marked by a decrease, including due to a fall in confidence in the banking system 

as a result of the process of «clearing» of the banking sector. The efficiency of the 
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transmission mechanism in Ukraine is analyzed. 

Advantages and disadvantages of functioning of credit, currency and stock channels 

of money issue are revealed. It is noted that while enhancing the role of productive emission 

is possible through the credit channel, in Ukrainian realities the credit channel does not 

generate productive emission, as it is represented mainly by refinancing mechanisms (taking 

into account the lack of funding of development institutions), and part of the issued funds is 

withdrawn through mobilization operations. The volume of transactions on placement of 

government securities on the primary market and the open market has been investigated; T-

bills broken down by owners, and in particular by non-residents by maturity; foreign 

exchange interventions and international reserves; bank liquidity support operations and 

mobilization operations. It has been established that during the last decade the stock channel 

was the dominant channel in the structure of NBU operations on expansion / narrowing of 

the money supply, and only in crisis 2008 it was credit and in 2016 -2017 it was currency. 

The interpretation of the concept of “financial openness” is clarified. 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. Generalization 

of scientific and methodological approaches to the assessment of financial openness 

made it possible to distinguish the differences between de jure and de facto indicators. 

Thus, de jure indices do not adequately take into account the intensity of control 

measures or the gradual changes in restrictions, and the main disadvantage of de facto 

indicators is that they can reflect changes in macroeconomic conditions, even if there 

are no actual changes in the management capital movements. Financial openness of 

developed and developing countries was analyzed. The financial openness of the 

Ukrainian economy is estimated by the Chinn-Ito, FKRSU and de facto indexes by F. 

Lane and J. Milesi-Ferretti. 

Groups of factors are summarized: «pull», «pushing», and trends of international 

capital flows in the world and in Ukraine. The impact of the curtailment of quantitative 
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easing programs, the imposition of economic sanctions, and the change in China's 

economic model as drivers of the movement of international capital flows are 

considered. 

The movement of international capital flows to Ukraine through the financial 

account (direct, portfolio and other investments) and the account of capital operations 

are investigated. Money transfers as a source of private capital in Ukraine is noted. The 

correlation between international capital flows and M3 is justified. 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. 

It has been established that the improvement of the money supply formation in 

Ukraine should be carried out in the following directions: launching of the State 

Development Bank as a tool for activating long-term lending,  increasing the level of 

confidence in monetary policy through the NBU's communication policy, and further 

liberalization of capital flows. Generalization of theoretical provisions and foreign 

practice of capital movement liberalization made it possible to reveal the essence, 

prerequisites and sequence of the process of liberalization. The work focuses on the 

feasibility of using control in the regulation of capital inflow and outflow. 

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

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

interventions, development bank 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка) – група найбільших 

за площею та населенням країн, що розвиваються 

ВВП – валовий внутрішній продукт 

ВРУ – Верховна Рада України 

ГКП – грошово-кредитна політика 

ДЦП – державні цінні папери 

ЄС – Європейський Союз 

ЄЦБ – Європейський центральний банк 

ІСЦ – індекс споживчих цін 

М0 – грошовий агрегат М0 

М1 – грошовий агрегат М1 

М2 – грошовий агрегат М2 

М3 – грошовий агрегат М3 

МВФ – Міжнародний валютний фонд 

МПК – міжнародні потоки капіталу 

НБУ – Національний банк України 

ОВДП – облігації внутрішньої державної позики 

ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку  

ПІ – портфельні інвестиції 

ПІІ – прямі іноземні інвестиції 

СБ – Світовий банк 

ФГВФО – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 

ФРС – Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки 

ЧЗА – чисті зовнішні активи 

AE (advanced economies)  розвинуті країни  

AREAER (annual report on exchange arrangements and exchange restrictions) – 

річний звіт МВФ про валютні режими і валютні обмеження 

CFM – заходи з регулювання потоків капіталу 

EME (emerging countries)  країни з економіками емерджентного типу   
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ВСТУП 

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. 
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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 

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: 
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 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 

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 
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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; 
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– 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 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 
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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 

опубліковані у співавторстві, у дисертації використано лише власні ідеї та 

розробки автора. 
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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. 
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Логіка дисертаційного дослідження 
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РОЗДІЛ 1 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МПК НА 

ПРОПОЗИЦІЮ ГРОШЕЙ 

 

1.1. Теоретичні засади формування пропозиції грошей 

 

В класичному розумінні все, що в принципі застосовується в якості засобу 

обігу, і є гроші [1, c. 280]. Якщо до скасування золотомонетного стандарту до 

цього поняття включали металеві гроші і розмінні банкноти, які були у 

розпорядженні суб'єктів обороту, то згодом включали і всі готівкові знаки разом 

з депозитними грошами [2, с. 79]. Обіг грошей є постійним монотонним 

повторенням одного і того ж процесу [3, c. 125].  

Пропозиція грошей розглядається економічною теорією як альтернативне 

відношення до попиту. Це дві невіддільні й водночас протилежні сторони єдиного 

економічного механізму, на основі взаємодії яких формуються функціональні 

структури грошового ринку [4, c. 228]. В основі пропозиції грошей лежить 

здатність підтримувати вартість грошей на відносно стабільному рівні [1, c. 284]. 

М. Ротбанд зазначав, що «в кожен даний момент часу сукупною пропозицією 

грошей в суспільстві є загальна вага існуючого грошового матеріалу» [5, c. 28].  

Між тим, з розвитком економічних відносин та еволюцією форм грошей ((від 

грошей-товару (золота) до кредитних грошей)) змінювалися і уявлення про 

формування попиту на них та їх пропозиції. 

Існує кілька підходів до визначення характеру та обсягу пропозиції грошей: 

1) це процес насичення грошового обороту масою грошей, тобто створення 

банківською системою додаткових платіжних засобів, що надходять у канали 

готівкового й безготівкового обігу шляхом «кредитно-депозитної емісії» [6]; 

2) це загальна кількість чи обсяг грошей, доступних в економіці в певний 

момент часу, інакше кажучи, сукупність готівкових та безготівкових платіжних 

засобів, які забезпечують обіг товарів і послуг, або які економічні суб’єкти 

можуть використовувати для здійснення платежів, чи для інвестування; 
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3) це добуток грошової бази та грошового мультиплікатора; тобто 

визначається обсягом грошової бази, нормою обов’язкового резервування та 

коефіцієнтом депонування [7, c. 70]. 

Сьогодні загальновизнаним підходом до визначення пропозиції грошей у 

вітчизняній науковій літературі є бачення її сутності як ситуації, коли 

«економічні суб’єкти в будь-який момент мають у своєму розпорядженні 

певний запас грошей, які вони можуть за сприятливих обставин спрямувати в 

оборот, де будуть використані як купівельні та платіжні засоби» [8, c. 91].  

Теоретичною основою більшості сучасних поглядів щодо формування 

пропозиції грошей є засади кількісної теорії грошей. Водночас, у фаховій 

науковій літературі триває полеміка щодо сутнісних аспектів грошей, 

формування попиту на них та їх пропозиції, що більшою мірою пов’язано з 

адекватністю інтерпретацій і практичним застосуванням прикладного 

інструментарію, який оцінює взаємозв’язки попиту та пропозиції грошей з 

макроекономічною динамікою. 

В своєму аналізі факторів впливу на купівельну спроможніть грошей 

І. Фішер доводив наступне. Збільшення кількості грошей (М) пропорційно 

збільшує кількість депозитів (М'); зростання їх обох пропорційно підвищує ціни. 

Збільшення кількості грошей в одній країні може поширитися на інші країни, що 

застосовують той же самий грошовий метал; поширення змін кількості грошей за 

межі даної країни здатне незначно підвищити світові ціни. Збільшення кількості 

депозитів (М') порівняно з кількістю грошей (М) рівним чином викликає 

витіснення монет з обігу і підвищення світових цін. Збільшення обсягу торгівлі 

(Q) викликає не тільки зниження цін, але і збільшення швидкостей обігу та 

збільшення кількості депозитів по відношенню до кількості грошей, і тим самим 

нейтралізує вказане зниження цін [9]. 

Представник австрійської школи маржиналізму, М. Ротбард, стверджував, 

що гроші корисні тільки в тій мірі, в якій вони володіють міновою цінністю. Інші 

товари мають «реальне» застосування. Саме тому збільшення їх пропозиції 

задовольняє споживчі запити. Але у випадку грошей їх єдина корисність полягає 
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в здатності брати участь в обмінах. Тобто, їх корисність полягає в їх міновій 

цінності, «купівельній спроможності» [5, c. 32]. М. Ротбард приходить до 

висновку, що величина пропозиції грошей не має значення. Будь-який обсяг 

грошової пропозиції буде діяти так само, як і будь-який інший. Вільний ринок 

просто адаптується, змінивши купівельну спроможність (ефективність) грошової 

одиниці, і немає підстав втручатися в дію ринку з метою змінити пропозицію 

грошей [5, с. 33]. 

Ідея німецького професора Й. Хубера1 зводиться до того, що цінність грошей 

залежить від цінності активів, або, що гроші як грошовий актив мають цінність 

самі по собі.  

Хоча банки створюють гроші, проте не їх цінність. При наданні кредиту 

банки в більшості випадків вимагають від позичальників застави або 

поручительства. Це може призвести до помилкового припущення, що грошей 

може бути стільки, скільки є активів, які можуть слугувати в якості застави, в той 

час як цінність грошей залежить від платоспроможності позичальників і 

поручителів. Однак на практиці обсяги кредитів не покриваються стовідстотково 

заставами і поручительствами за ринковими цінами, а враховуються очікувані 

грошові потоки або доходи. Цінність грошей залежить від кількості та якості 

вироблених товарів і послуг, які отримують грошову оцінку в економічному 

процесі [10, c. 37]. 

Згідно з кількісною теорією грошей, ціни товарів визначаються обсягом 

платіжних засобів, що перебувають в обігу [11, c. 104]. Хоча представники 

кількісної теорії визнавали твердження класичної теорії щодо походження грошей 

як простого товару, але вони відступили від канонів у тому, що стосувалося 

природи цінності грошей, визначаючи її не наслідком виробництва, а кількістю 

грошей в обороті. Таке положення призвело до висновку, ніби при правильному 

регулюванні кількості грошей в обігу їх купівельна спроможність буде стабільна, 

при цьому не важливо, з якого матеріалу вони виготовлені – металу або паперу 

[12, c. 99]. 

                                                
1 Прихильник заборони боргової емісії безготівкових грошей. 



28 

Засновники кількісної теорії грошей концентрували основну увагу саме на 

залежності цін від кількості грошей. Вони виходили з таких постулатів: 

купівельна сила грошей, їх функція як засобу визначення ціни, установлюється на 

ринку (зміна товарних цін залежить тільки від одного чинника – кількості 

грошей); сама зміна цін характеризується як явище, котре стосується всіх без 

винятку товарів; зміна цін відбувається пропорційно до зміни грошової маси [13, 

c. 241]. 

Д. Юм одним із перших відзначив екзогенний характер зміни кількості 

грошей в обігу. У трактаті «Про гроші» він встановив функціональну залежність 

між двома економічними величинами – рівнем товарних цін і кількістю грошей в 

обігу. Він стверджував, що будь-які зміни абсолютного рівня цін неодміно 

впливають на номінальний обсяг національного продукту. Д. Юм дійшов 

висновку, що подвоєння маси грошей призводить до відповідного подвоєння 

абсолютного рівня цін, вираженого в тих же грошових одиницях. Отже, ціни 

виявляються функціонально залежними від кількості грошей, тоді як інші 

чинники цін лишаються поза моделлю [14, c. 6]. 

Д. Рікардо у своїй роботі «Принципи», розглянувши вплив технічного 

прогресу в обробній промисловості на грошову масу і наслідки для цін на інші 

товари, зазначав, що «… країна отримує перевагу в промисловому відношенні, що 

призводить до припливу грошей в цю країну, вартість грошей знижується, і ціни 

на зерно і робочу силу станють більш високими в порівнянні з іншими країнами» 

[15, c. 228]. На думку Д. Рікардо, пропорція між вартістю товарної та грошової 

маси витримується лише за умови, коли кількість грошей в обігу повністю 

відповідає загальній сумі цін товарів, і підкреслював, що вартість грошей 

залежить виключно від їх кількості» [14, c. 7]. 

К. Маркс обстоював положення про те, що в умовах металевого грошового 

обігу надмірна кількість монет вилучається з нього та осідає в окремих суб'єктів 

у вигляді скарбів, а при нестачі грошей – навпаки, частина скарбів залучається до 

обігу. Відтак, кількість грошей, що обслуговують трансакції, регулюється 

автоматично і завжди залишається відповідною товарній масі [14, c. 6]. 
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Загалом, класична кількісна теорія грошей через зміну маси грошей в обігу 

пояснює їх вплив на економіку. При цьому швидкість грошей вважається 

фактично незмінною (стабільною): технічний прогрес, інституційні, організаційні 

та інші зміни на неї не впливають. Тобто, попит і пропозиція грошей 

врівноважуються діловим оборотом. 

Представники неокласичної теорії грошей були прихильниками теорії 

«граничної корисності»; роль грошей вони вбачали, переважно, у визначенні 

рівня цін. Окремо слід відзначити вклад у розвиток теорії грошей українських 

вчених-економістів. 

А. Антонович довів, що хоча збільшення кількості грошей швидко 

призводить до їх знецінення, проте збільшити цінність грошей, зменшивши їх 

кількість – неможливо. Таку закономірність А. Антонович назвав законом 

самозбереження цін [16, с. 60–61, 69]. Зменшення кількості грошей в обігу 

викликає мультипліковане зниження виробничої активності, зменшення 

продуктивної діяльності. Це й нейтралізує прагнення до підвищення цінності 

грошової одиниці. Дослідник відкрив ще одну закономірність: поступове 

зменшення кількості паперових грошей не дасть бажаного підвищення їх 

цінності, якщо кількість продукції навіть залишається сталою. Отже, єдиною 

умовою підвищення цінності грошей є збільшення продуктивності народного 

господарства. А. Антонович довів, що кількісний закон грошового обігу не має 

оберненої дії так само, як і прямої: цінність паперових грошей цілком 

визначається обсягом їх «роботи» [17, с. 444]. 

Л. Федорович дійшов висновку, що заперечувати вплив кількості грошей на 

ціни товарів не можна, але разом з тим не можна стверджувати, що ця кількість 

їм прямо пропорційна, або цінність грошей їм обернено пропорційна; існує 

часовий лаг між збільшенням кількості грошей і підвищенням цін на товари; для 

повноцінних грошей він більший, для паперових – менший. Кількість грошей, 

необхідна для кожної країни, на думку вченого, залежить від рівня її 

господарського розвитку, від швидкості обороту мінових посередників, від рівня 

розвитку кредитної системи; навіть для однієї і тієї ж країни ця кількість різна в 
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різні моменти часу, в періоди пожвавлення та застою промисловості й торгівлі 

[18, c. 78]. 

Представник номіналістично-кількісної теорії, М.І. Туган-Барановський, 

розвинув кон’юнктурну теорію грошей, згідно з якою при сприятливій 

кон’юктурі можливе значне зростання товарних цін (інакше кажучи, значне 

падіння цінності грошей) при незмінній кількості грошей [19, c. 38]. Він 

спростував твердження прихильників кількісної теорії про обернено-пропорційну 

залежність між кількістю грошей та їх цінністю, довівши, що швидкість обігу 

грошей змінюється обернено до зміни кількості грошей і, таким чином, компенсує 

вплив цієї зміни, а другий чинник (кредит) змінюється незалежно від кількості 

грошей. На думку вченого, теорія про неминучість підвищення товарних цін 

пропорційно збільшенню кількості грошей у народному господарстві 

справедлива лише для тих випадків, коли примноження грошей викликане діями 

уряду [18, c. 97]. 

Згідно з трансакційним варіантом кількісної теорії грошей І. Фішера 

купівельна сила грошей визначається: кількістю готівки в обігу, швидкістю 

обороту грошей, середньозваженим рівнем цін, кількістю товарів, сумою 

банківських депозитів і швидкістю депозитно-чекового обороту [20, c. 21]. Він 

акцентував увагу на тому, що пропорційний вплив зміни кількості грошей на ціни 

проявляється лише в довготривалому плані, а що ж до короткострокового аспекту, 

то зазначений вплив грошей може істотно спотворюватися під час так званих 

«перехідних періодів», під якими він розумів циклічні коливання виробництва 

[11, c. 112]. 

Кембриджський варіант («теорія касових залишків») кількісної теорії 

грошей набув розвитку в працях А. Маршалла, А. Пігу, Д. Робертсона. У ньому 

акцент зроблено не на швидкості обігу грошей, а на накопиченні їх у 

господарських суб’єктів [20, c. 21]. Кембриджська версія виходила з того, що 

емісія є екзогенною, тобто незалежною від господарюючого суб’єкта, і 

здійснюється державою автономно у вигляді довгострокової емісії та продажу 

державних цінних паперів [13, c. 245]. Відповідно до кембриджського рівняння А. 
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Пігу: коли частина валового внутрішнього продукту, яку населення зберігає у 

грошовій формі, є незмінною і водночас незмінною є ціна виробленої продукції, 

виникає обернено пропорційний зв’язок між купівельною силою грошової 

одиниці і величиною касових залишків у народному господарстві. Тобто касові 

залишки зростають, а купівельна спроможність грошей падає, і навпаки [13, 

c. 246]. 

Неокласики, що належали до чиказької школі, визнавали вплив змін 

номінального доходу або коливань ділової активності на обсяг грошової маси. 

Вони вважали, що існує механізм, за допомогою якого зростання ділової 

активності спонукає банки скорочувати свій касовий резерв по відношенню до 

депозитів. Зв'язок між економічною кон'юнктурою і грошовою масою означав, що 

банківська система сприяє збільшенню коливань господарської активності. 

Розширення виробництва викликає збільшення грошової маси, яка, згідно з 

рівнянням Фішера, чинить зворотний вплив на ділову активність [15, c. 230]. 

Головна відмінність трансакційного та кембриджського підходів полягає в 

тому, що І. Фішер пов’язував стабільність швидкості обігу грошей зі стабільністю 

інституціональних чинників обігу, а «кембриджська школа» – із психологією 

учасників господарського обороту. Однак за обох підходів висновок один і той 

самий: зміна кількості грошей в обігу є причиною і ніколи не є наслідком зміни 

цін [21, c. 19].  

Для Дж. Кейнса та його послідовників збільшення грошової маси спричиняє 

збільшення кредитних ресурсів, що, у свою чергу, призводить до зменшення 

відсотка і тим самим сприяє зростанню інвестицій та зменшенню безробіття [13, 

c. 247]. Крім того, Дж. Кейнс довів, що на короткострокових інтервалах вплив 

грошей на економіку здійснюється не за постулатами кількісної теорії, тобто не 

тільки через ціни, а й за допомогою інших інструментів, передусім норми 

процента [8, c. 337]. За визначенням Дж. Кейнса норма відсотка – це не «ціна», що 

врівноважує попит на ресурси для інвестиції і готовність утриматися від 

поточного споживання. Це «ціна», яка врівноважує наполегливе бажання 
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утримувати багатство у формі готівки, що перебуває в обігу з іншою кількістю 

грошей [22, c. 64]. 

Ланцюг причинно-наслідкових зв’язків у механізмі впливу пропозиції 

грошей на економіку Дж. Кейнс вибудував за такою схемою: зміна грошової 

пропозиції (маси грошей) зумовлює зміну рівня процентної ставки, що, у свою 

чергу, веде до зміни в інвестиційному попиті і через мультиплікативний ефект – 

до зміни обсягів ВВП [8, c. 338]. 

Дж. Кейнс дійшов висновку, що збільшення грошової маси в обігу може 

позитивно вплинути на рівень цін тільки в умовах повної зайнятості трудових і 

виробничих ресурсів. Тому головною причиною економічної кризи Кейнс вважав 

нестачу платоспроможного попиту або ж підвищення схильності до накопичення. 

Він установив, що норма відсотка може виявитися нечутливою до збільшення 

обсягів грошової маси, а тому її неможливо знизити до необхідного рівня, який 

би, у свою чергу, дав поштовх розвитку виробництва. Це явище було названо 

«абсолютною перевагою ліквідності» або «ліквідною пасткою». За таких умов з 

метою компенсації нестачі приватних капіталів Дж. Кейнс рекомендував урядам 

збільшення витрат державного бюджету [21, c. 20]. 

Таким чином, принципова відміннність поглядів Дж. Кейнса від 

попередників (зокрема І. Фішера) стосувалась врахування ролі процентних ставок 

у механізмі збалансування попиту і пропозиції грошей. Необхідно зазначити, що 

погляд Дж. Кейнса поділяли Дж. Тобін та В. Баумоль, які обґрунтували залежність 

обсягу готівки в обігу від рівня процентних ставок. У подальшому ці висновки та 

емпіричні докази знайшли своє втілення у практиці реалізації ГКП. Так, зокрема, 

у відкритому листі 1933 р. президенту США Ф.Д. Рузвельту Кейнс застерігав від 

стискання грошової пропозиції, підкреслюючи важливість доступності 

позичкових коштів для підприємців. 

Теорія попиту на гроші за М. Фрідманом («чиказька школа» монетаризму) 

базується на підході, що очікувані доходи визначають попит на гроші. 

М. Фрідман застосував теорію попиту на активи, щоб показати, що попит на 

гроші є функцією постійного доходу. Фрідман вважав, що зміни у процентних 
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ставках несуттєво впливають на очікувані доходи від інших активів порівняно з 

грошовими. Отже, на противагу Кейнсу, він вважав, що попит на гроші є 

нечутливим до процентних ставок. Крім того, його підхід відрізняється від 

Кейнсового акцентуванням на тому, що функція попиту на гроші не зазнає 

суттєвих змін і тому стабільна. Ці дві відмінності також вказують, що швидкість 

обігу грошей є передбачуваною, підтверджуючи, що гроші є основним 

визначником сукупних видатків [23, c. 644]. М. Фрідман наголошував, що 

доцільні подальші банківські та фінансові реформи, які ліквідують державне 

втручання в операції з кредитування і капіталовкладення. Однак, хоча ці 

подальші реформи дуже важливі, вони не мають фундаментального значення, як 

прийняття правила, що обмежує повноваження кредитно-грошових органів 

відносно грошової маси [24, c. 80]. 

Фактично, на відміну від Дж. Кейнса, М. Фрідман віддавав перевагу 

управлінню пропозицією грошей (таргетуванню грошових агрегатів). Вадою у 

поглядах М. Фрідмана було те, що він вважав функцію попиту на гроші 

стабільною.  

Як прихильники кількісної теорії, монетаристи спираються у своїх 

дослідженнях на формулу «рівняння обміну» І. Фішера. Різниця лише в тому, що 

І. Фішер робить наголос на вплив грошового чинника (кількості грошей) на ціни, 

а монетаристи – на вплив цього чинника на обсяг номінального валового 

продукту. Досить близькою до кількісної теорії є й позиція монетаристів щодо 

швидкості обігу грошей, яка є стабільною на коротких часових інтервалах і 

змінюється лише на довгих, проте зміни ці відбуваються плавно, і можуть легко 

передбачатися.  

М. Фрідман пояснював передавальний механізм, який обмежується лише 

процесами, що відбуваються у сфері обміну і зовсім не зачіпає сфери 

виробництва, тим що усі економічні суб’єкти звикають до певної структури 

активів своїх портфелів, зокрема, до співвідношення грошових запасів і запасів 

інших активів (фінансових і нефінансових). І якщо пропозиція грошей зростає, 

звична структура активів порушується, і щоб її відновити, економічні суб’єкти 
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будуть більше купувати інших активів, у тому числі матеріальних, що підвищить 

попит на товарних і фінансових ринках і стимулюватиме розширення 

виробництва. Монетаристи визнавали регулювання пропозиції грошей головним 

напрямом регулятивного впливу держави на економіку, бо нарощування 

пропозиції грошей призводить до зростання платоспроможного попиту, що тягне 

за собою розширення номінального ВВП [8, c. 342].  

М. Фрідман запропонував «грошове правило» довгострокової грошової 

політики, за яким держава повинна не намагатися «накачувати» ефективний 

попит через довільне нарощування маси грошей, а підтримувати помірне 

збільшення пропозиції грошей пропорційно до середньорічних темпів зростання 

ВВП, що склалися, та очікуваної інфляції [8, c. 343]. 

Необхідно визнати, що з часу виникнення і поширення концепції 

М. Фрідмана, його ідеї досить широко використовувались у практиці багатьох 

центральних банків світу. 

Монетаристи-неокласики стоять на позиціях абсолютної гнучкості цінового 

механізму та відповідної ефективності монетарної політики. Монетаристи-

градуалісти вважають, що еластичність цінової складової недостатня, тому 

висувають завдання ступінчастого зниження темпів інфляції, а саме реалізацію 

політики грошового градуалізму, яка передбачає поступове й стабільне 

уповільнення темпів зростання грошової маси в період розвитку інфляційних 

процесів. Монетаристи-прагматики помірковано ставляться до жорсткого 

регулювання грошової маси в обігу, рекомендуючи з метою стримування інфляції 

використовувати додатково ще й фінансові важелі стримування доходів, що в 

свою чергу збігається з поглядами кейнсіанської школи [20, c. 25]. 

Слід зазначити, що поступово і монетаристи і кейнсіанці відмовляються від 

своїх крайнощів у позиціях, тому протиріччя між ними згладжуються, і в теорії 

грошей сформувався кейнсіансько-неокласичний синтез, який стає домінуючим. 

На сьогоднішній день більшість науковців вже визнають активний вплив 

кількісного фактора (пропозиції грошей) на перебіг процесів у сфері реальної 

економіки на коротких інтервалах та на інфляцію – на довготермінових. Визнають 
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вони і важливу роль держави в регулюванні економіки, тільки дещо по-різному 

розставляють акценти при визначенні механізму регулювання. Одні з них більше 

уваги приділяють активному прямому впливу на реальний сектор економіки через 

механізм фіскально-бюджетної політики, що дає підстави вважати їх 

прихильниками кейнсіанства. Інші, не відкидаючи ролі фіскально-бюджетної 

політики, перевагу надають монетарному механізму в економічному регулюванні, 

що свідчить про їх прихильність до монетаризму. Водночас усі вони визнають 

допустимість помірної інфляції, її позитивний вплив на розвиток реальної 

економіки та спроможність центральних банків регулювати пропозицію грошей 

на адекватному помірному інфляційному рівні [8, c.344]. 

Отже, протиріччя монетаризму і кейнсіанства долаються шляхом їх синтезу. 

Втім слід розмежувати сфери застосування і фази циклу, в яких вони мають 

використовуватися. Кейнсіанці орієнтуються на регулюючу роль держави, то 

монетаристи відкидають втручання держави в регулювання грошової маси. Якщо 

кейнсіанці відводять пропозиції грошей другорядну роль, то монетаристи 

вважають, що саме грошова пропозиція визначає рівень виробництва, зайнятості 

та цін. 

Глобальна економічна криза 2007–2009 рр. змусила переосмислити рецепти 

Дж. Кейнса і його послідовників – вважається, що саме виважене застосування 

органами монетарної влади США та Великої Британії кейнсіанських рецептів 

дозволило подолати розвиненим країнам Велику рецесію [25]. 

Той факт, що в сучасних умовах пропозиція грошей визначається не лише 

центральним банком, а й знаходиться під впливом ендогенних грошей, що 

створюються в реальному секторі економіки, сприяв розвитку теорії ендогенної 

грошової маси. 

Якщо згідно з екзогенними теоріями (монетаризмом), центральний банк 

визначає пропозицію грошей в економіці через грошовий мультиплікатор 

внаслідок проведення ГКП, то згідно з ендогенними теоріями (кейнсіанством) – 

центральний банк контролює не пропозицію грошей, а лише їх ціну, оскільки 

пропозиція грошей є реакцією банківського сектору на попит на кредитні 
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ресурси в економіці [26]. Ендогенна грошова маса визначається ринковими 

силами [27, с. 384].  

Прихильники монетаризму вважають, що грошову базу повністю 

контролює центральний банк, який здатний управляти екзогенною пропозицією 

грошей і впливати на грошовий мультиплікатор. На противагу їм, посткейнсіанці 

вважають, що мультиплікатор є нестабільною величиною; банки здатні 

збільшувати грошову пропозицію у відповідь на зміни попиту; єдиним 

обмеженням грошової маси вони вважають співвідношення між ставкою по 

кредитах і ставкою за залученими депозитами [28, c. 108]. 

Хоча досі загальноприйнятим вважається твердження про екзогенність 

пропозиції грошей, деякі науковці вказують на ендогенність пропозиції грошей 

внаслідок управління банками своїми пасивами [28, c. 160]. Важливим кроком у 

розвитку теорії формування грошей стало усвідомлення відмінності між 

кредитною експансією, здійснюваною кожним банком окремо, і кредитною 

експансією банківської системи в цілому. Крім того, серед теоретиків поступово 

склалося розуміння ролі банківських резервів у збільшенні грошової маси [28, 

c. 174]. 

В 1970-х рр. посткейнсіанці розвинули ендогенну теорію грошей і 

сформувалися два підходи: горизонталістський (теорія акомодаційної 

ендогенної пропозиції грошей: Н. Калдор, С. Вайнтрауб, Б. Мур) і структурний 

(Р. Поллін, Т. Пеллі, Х.Ф. Мінскі). За горизонталістського підходу «при 

ендогенній грошовій масі зміна обсягу кредитів, наданих приватному сектору 

банківською системою, призведе до зміни пропозиції грошей та грошової бази, а 

з позиції підходу структуралізму зміна грошової бази або грошової маси також 

призводить до зміни обсягу вимог банків до приватного сектору» [29, c. 34]. 

Горизонталісти вважають, що поведінка фінансових установ не обмежується 

наявністю резервів, а ціна пропозиції грошей встановлюється центральним 

банком, а структуралісти – ендогенними факторами [30, c. 1]. Загалом, теорія 

ендогенної пропозиції грошей установлює, що «збільшення грошової бази 

центральним банком не розширює кредитування, так як залежить від оцінки 
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інвестиційної привабливості проектів, а не від обсягу надлишкових резервів» 

[31, c. 106]. 

Б. Мур підкреслив, що центральні банки здатні керувати рівнем 

короткострокових процентних ставок екзогенно, що впливає на кількість 

необхідних кредитів та грошей, а отже і на характер зростання грошей. 

Центральні банки змінюють рівень процентних ставок в залежності від стану 

економіки і кінцевих цілей політики. Відповідно довгострокової функції 

грошової маси не існує, оскільки рівень процентних ставок не може бути 

визначений незалежно від умов попиту [27, с. 384]. 

Н. Калдор, Б. Мур вважають, що центральні банки повністю задовольняють 

попит банків на резерви, використовуючи резерви при проведенні операцій на 

відкритому ринку або надаючи кошти через дисконтне вікно. Прихильники 

цього підходу припускають абсолютно еластичну функцію реакції процентної 

ставки центрального банку на зміну попиту комерційних банків на резерви [29, 

c. 31]. 

Р. Поллін зазначає, що контроль центрального банку за зростанням власних 

(неборгових) резервів за допомогою обмежень на відкритому ринку створює 

значні кількісні обмеження на доступність резервів [32, с. 368]. В міру 

розширення обсягу кредитування зростає короткострокова процентна ставка, що 

встановлюється центральним банком, а також ставка по кредитах, обумовлена 

комерційними банками, в тому числі за рахунок збільшення надбавки до 

ключової процентної ставки [31, c. 105]. Пропозиція банківських кредитів є 

зростаючою функцією від ставки відсотка, і тому не тільки динаміка обсягу 

кредитування визначає зміни в грошовій масі і грошовій базі, а й навпаки: 

депозити і резерви позначаються на величині запозичень [31, c. 106].  

Лівокейнсіанський економіст Т. Пеллі вказує на те, що ендогенність грошей 

може викликати проциклічність поведінки основних показників банківської 

сфери. Так, зниження прогнозованої дохідності інвестиційних проектів в періоди 

спаду призводить до посилення кредитних стандартів і погіршення фінансового 

становища фірм, що викликає ендогенне (тобто не обумовлене діями 
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центрального банку) скорочення обсягу кредитування і ще глибший спад. При 

цьому збільшення грошової бази центральним банком не розширює 

кредитування, так як воно, відповідно до поглядів посткейнсіанців, залежить 

головним чином від оцінки інвестиційної привабливості проектів, а не від обсягу 

надлишкових резервів [31, c. 107]. 

Х. Ф. Мінскі обґрунтував концепцію, згідно з якою грошова маса в 

економіці не є чистим результатом емісійної діяльності центральних банків, а в 

значно більшій мірі формується ендогенно, за рахунок різних кредитних 

операцій (не тільки банківських) на фінансовому ринку у відповідь на потребу в 

грошах, що формується фірмами, яким потрібно фінансувати інвестиційні та 

поточні витрати [33, с. 68]. На думку Х.Ф. Мінскі, «грошова маса значною мірою 

визначається всередині економіки, оскільки її зміни відображають очікування 

майбутньої кон'юнктури з боку підприємств і банків». Отже, гроші – це актив, 

який створюється всередині економіки, тобто ендогенно, для придбання 

основного капіталу [34, c. 118]. 

Згідно з Р. Рей, також представника монетарного посткейнсіанства, гроші є 

ендогенними, і центральний банк не контролює ні грошову базу, ні грошову 

масу, і здатний вплинути на них через відсоткову ставку [35]. Він розвиває ідею, 

що приватна кредитна емісія грошей спирається на державну емісію, і що будь-

які гроші, в тому числі і золоті монети, мають природу кредитного зобов'язання, 

що реалізується через податкові операції [33, с. 68]. Він визначає, що «якщо 

держава вдається до емісії, що перевищує рівноважний стан, відбувається 

інфляційний тиск через зростаючий надлишковий попит; якщо ж національної 

валюти в країні недостатньо для утримання балансу між попитом і пропозицією, 

спостерігається рецесія та безробіття; держава намагається досягти зазначеного 

балансу, використовуючи емісію національної валюти й оподаткування 

(фіскальна політика), та за допомогою інструмента маніпулювання відсотковою 

ставкою (монетарна політика) на основі аналізу даних галузевих балансів; 

доходів і витрат уряду, домашніх господарств і фірм, а також стану зовнішньої 

торгівлі» [36, c. 282]. Так, Р. Рей поєднує кейнсіанські та монетаристські ідеї.  
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Дж. Бенеш, М. Кумхоф зазначають, що кредит більше не потрібен для 

створення грошової маси економіки, оскільки як домашні господарства, так і 

фірми замінюють приватні гроші, засновані на боргах 2 , на вільні від боргу, 

випущені державою, гроші3 [37, c. 19].  

Сучасний процес створення грошей банками пояснюється в періодичному 

виданні Банку Англії: «коли банк видає кредит, наприклад, комусь, хто взяв 

іпотеку, щоб купити будинок, він зазвичай не робить це, даючи йому тисячі 

фунтів в банкнотах; він кредитує його банківський рахунок з банківським 

депозитом у розмірі іпотеки; у цей момент створюються нові гроші» [38, с. 16]. 

Проте формування пропозиції грошей не обмежується державним монетарним 

режимом. Приватні внутрішні гроші завжди створюються комерційними 

банками. У свою чергу приватні зовнішні гроші являють собою окремий 

монетарний режим, що не встановлений органом державної влади (біткоїни). 

Приватні внутрішні гроші, навпаки, з'являються в результаті діяльності банків в 

рамках монетарного режиму (доларові вклади). Приватні зовнішні гроші 

створюють нову розрахункову одиницю, в той час як приватні внутрішні гроші 

пов'язані з існуючою розрахунковою одиницею [39, с. 29]. 

Отже, у сучасній теорії грошей синтез кейнсінства і монетаризму полягає у 

екзогенному характері грошової бази і ендогенній ліквідності (яка формується 

мультиплікаційним ефектом) (табл.1.1.).  

В нашому розумінні, пропозицією грошей слід вважати загальну кількість 

грошей (запас грошових коштів), яка складається з екзогенної частини, тобто 

емітованої центральним банком, та ендогенної частини, тобто яку формує така 

ринкова сила як рух МПК. В розрахунках приймаємо, що пропозиція грошей 

рівноважна агрегату М3 (готівка поза банками, переказні депозити, інші 

депозити, цінні папери, крім акцій) [40], оскільки у кількісному значенні 

пропозиція грошей і грошова маса – поняття рівнозначні і означають загальну 

кількість грошей, що перебувають в обігу. 

                                                
2 debt-based private money 
3 debt-free government-issued money 



40 

Таблиця 1.1 

Наукові погляди щодо формування пропозиції грошей 

 
Школа Визначення пропозиції грошей 

Кількісна теорія 

грошей 

Це кількість грошей в обороті, тобто обсяг платіжних засобів, що 

перебувають в обігу; при цьому існує обернено-пропорційна залежність 

між кількістю грошей та їх цінністю. 

Кон’юнктурна 

теорія грошей 

При сприятливій кон’юктурі можливе значне падіння цінності грошей 

при незмінній кількості грошей.  

Трансакційний 

варіант кількісної 

теорії грошей 

Купівельна сила грошей визначається: кількістю готівки в обігу, 

швидкістю обороту грошей, середньозваженим рівнем цін, кількістю 

товарів, сумою банківських депозитів і швидкістю депозитно-чекового 

обороту. 

Кембриджський 

варіант кількісної 

теорії 

Емісія грошей є екзогенною, тобто незалежною від господарюючого 

суб’єкта, і здійснюється державою автономно у вигляді довгострокової 

емісії та продажу державних цінних паперів. 

Кейнсіанство 

Зміна грошової пропозиції зумовлює зміну рівня процентної ставки, 

що, у свою чергу, веде до зміни в інвестиційному попиті і через 

мультиплікативний ефект – до зміни обсягів ВВП 

Монетаризм 

Зміна пропозиції грошей порушує структуру активів, і щоб її відновити, 

економічні суб’єкти починають більше купувати інших активів, у т.ч. 

матеріальних, що підвищує попит на товарних і фінансових ринках і 

стимулює розширення виробництва. 

Посткейнсіанство 
Пропозиція грошей є ендогенною грошовою масою, тобто реакцією 

банківського сектору на попит на кредитні ресурси в економіці. 

Постмонетаризм 

Пропозиція грошей є екзогенною грошовою масою, яку визначає 

центральний банк через грошовий мультиплікатор внаслідок 

проведення ГКП. 

Джерело: складено автором. 

 

Хоча в Україні, як і в переважній більшості країн, функціонально емісія 

грошей закріплена за банківською системою, проблемі формування пропозиції 

грошей приділяється надзвичайно мало уваги. Дотепер найбільш вдалою є 

праця В. А. Ющенка, також окремих аспектів емісійного механізму торкалися у 

своїх роботах Н. Гребеник, М.І. Савлук, В. Стельмах, В. Міщенко.  

Втім на практиці формування пропозиції грошей в Україні залежить від 

умов, зазначених в додатках меморандуму про економічну та фінансову 

політику в рамках програм МВФ та України, які в свою чергу обмежують 

можливості застосування емісійних каналів, що стримує формування «довгих 

грошей» в економіці. Наявність протирічь і відсутність класичних рецептів 

обумовлюють подальше дослідження аспектів формування пропозиції грошей в 

умовах малої відкритої економіки. 
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1.2. Фактори пропозиції грошей у малій відкритій економіці 

 

Сутність малої відкритої економіки 

Мала відкрита економіка є така, що має незначну частку у світовому ВВП (в 

т.ч. за показниками зовнішньоекономічної діяльності) та з «доступним» 

фінансовим ринком. О.М. Галушка визначає, що такій економіці «притаманні 

незначна частка у світовому експорті та імпорті, обмежений вплив на світовий 

ринок та значна залежність національної відсоткової ставки від світових 

відсоткових ставок» [41, с. 27]. Думку про те, що малі відкриті економіки мають 

особливі фактори пропозиції грошей, підтверджує і Є.О. Бублик, а саме «їм 

характерна відносно більша потреба у залученні зовнішнього фінансування та 

підтримці власного експорту порівняно з розвиненими країнами, і вони 

потерпають від неконтрольованого припливу значних обсягів короткострокового 

капіталу» [42, c. 98]. В. Юрчишин відзначає, що висока залежність від 

зовнішньої кон’юнктури і висока чутливість до зовнішньоекономічних шоків, 

до економічної динаміки головних торговельних та інвестиційних партнерів, 

притаманні малій відкритій економіці [43, c. 59]. 

Отже, в малій відкритій економіці екзогенні шоки відіграють домінуючу 

роль у економічному зростанні, тоді як ендогенні шоки визначають динаміку 

внутрішньої інфляції. Ці країни зазвичай стикаються з макроекономічними 

проблемами, пов'язаними зі слаборозвиненим фінансовим сектором. 

Центральні банки втручаються в основному на внутрішньому ринку 

облігацій, при проведенні грошово-кредитної політики, враховуючи при 

цьому коливання валютного курсу. 

У той же час, мала відкрита сировинна економіка, за баченням 

С.О. Корабліна, визначається співвідношенням її експорту та імпорту товарів і 

послуг до ВВП, та яка залежить від стану зовнішніх ринків сировини. В такій 

економіці «перетікання частки державної допомоги за кордон збільшує попит на 

іноземну валюту, якої і без того бракує внаслідок падіння цін на сировину та 

зменшення експортної виручки, що збільшує девальваційний тиск на національну 
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валюту [44, с. 226]…відсутні дієві важелі бюджетного та монетарного 

стимулювання, оскільки економіка залежить не стільки від них, як від зовнішніх 

ринків» [44, с. 227]. 

За словами В. В. Козюка, «сировинні економіки в теоретичному плані 

розглядаються як особливо вразливі до шоків умов торгівлі, до яких згодом 

додалися шоки потоків капіталу» [45, c. 14]. Монетарна політика може виявитися 

більш обмеженою вибором між ціновою, курсовою та фінансовою стабільністю. І 

чим більше сировинні економіки будуть глобально фінансово інтегровані, тим 

вразливішими вони будуть до шоків потоків капіталу [45, c. 6]. 

Таким чином, формування пропозиції грошей значною мірою залежить від 

стану поточного рахунку платіжного балансу, оскільки в умовах малої сировинної 

економіки фактори торговельного балансу (екзогенні цінові шоки через 

енергетичну та імпортозалежність) впливають на стан валютного ринку і через 

нього – на збалансування попиту і пропозиції іноземної валюти. 

Фактори формування пропозиції грошей 

Загальновідомо, що оскільки з двох сил грошового ринку попит на гроші 

змінюється насамперед під впливом об’єктивних чинників, що формуються 

всередині сектору реальної економіки, а пропозиція грошей має переважно 

екзогенний характер, то тільки попит на гроші може бути первинним чинником у 

взаємодії з пропозицією грошей [8, c. 92]. 

Вважається, що загальна кількість грошей, яка функціонує протягом відрізка 

часу в якості засобів обігу, визначається, з одного боку, сумою цін усіх товарів, а 

з іншого боку, швидкістю протилежно спрямованих процесів товарного обігу, від 

чого залежить, яка частина загальної суми цін може бути реалізована за 

допомогою однієї і тієї ж грошової одиниці. Проте сама ця сума цін товарів 

залежить як від маси, так і від ціни кожного окремого виду товарів. Ці три 

чинники (рух цін, маса товарів і швидкість обігу грошей) можуть змінюватися в 

різних напрямках і в різних пропорціях. При незмінних товарних цінах маса 

засобів обігу може рости, якщо збільшується маса товарів або зменшується 

швидкість обігу грошей, або обидві ці обставини діють спільно. Навпаки, маса 
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коштів може зменшуватися, якщо зменшується маса товарів або зростає 

швидкість обігу [3, c. 132].  

Згідно з поглядами К. Маркса, при загальному підвищенні товарних цін маса 

засобів обігу може залишитися незмінною, якщо маса товарів зменшується в тому 

ж самому відношенні, в якому зростає їх ціна, або швидкість обігу грошей 

збільшується пропорційно зростанню цін, причому маса товарів залишається 

постійною. Маса засобів обігу може зменшуватися, якщо маса товарів 

зменшується або швидкість обігу збільшується швидше, ніж ціни. При загальному 

зниженні товарних цін маса засобів обігу може залишатися незмінною, якщо маса 

товарів збільшується в тому ж самому відношенні, в якому падає їх ціна, або якщо 

швидкість обігу грошей зменшується в тому ж самому відношенні, як ціни. Маса 

засобів обігу може рости, якщо товарна маса зростає або швидкість обігу 

зменшується швидше, ніж падають товарні ціни [3, c. 133].  

Прийнято вважати, що закон, згідно з яким кількість засобів обігу 

визначається сумою цін товарів і середньою швидкістю обігу грошей, 

виражається наступним чином: при даній сумі вартостей товарів і даної їх 

середньої швидкості, кількість грошей або грошового матеріалу залежить від 

власної вартості останнього [3, c. 134]. 

Як зазначає Д.І. Коваленко, на мікрорівні (рівні окремого економічного 

суб’єкта) пропозиція грошей залежить від змін, які відбуваються при їхньому 

розміщенні у фінансові активи, насамперед, від зміни відсоткової ставки, а на 

макрорівні пропозиція грошей обмежується їхньою загальною масою, яка 

перебуває в обігу і не може перевищувати її, які б зміни не відбулися у дохідності 

активів [46, c. 81]. 

Емісія грошей як фактор зміни пропозиції грошей 

Зростання пропозиції на ринку грошей розглядається як емісія грошей. 

«Формування пропозиції грошей – це процес створення банківською системою 

додаткових платіжних засобів, що надходять у готівковий та безготівковий 

грошовий обіг» [47, с. 863]. 
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Емісія в широкому сенсі являє собою додатковий випуск в обіг грошей та 

цінних паперів [48]. О.І. Лаврушин вважає, що емісія – це випуск грошей в обіг, 

який призводить до загального збільшення грошової маси, що знаходиться в 

обороті. Кредитні гроші є повноцінними (не стимулюють інфляцію), якщо їх 

кількість зростає (за інших рівних умов) разом із зростанням господарського 

обороту (продукції, реалізації, доходів). Випуск кредитних грошей понад потреби 

господарського обороту веде до інфляції (ці гроші фактично стають дійсно 

паперовими). Особливо це пов'язано з державними короткостроковими 

зобов'язаннями, появою безнадійних боргів, пролонгацією кредитів. Зрештою все 

це веде до необґрунтованого зростання грошової маси [49]. Ю.П. Савінський 

зазначав, що при емісії кількість грошей в обороті може і не збільшуватися. Під 

емісією ж розуміють такий випуск грошей в обіг, який призводить до загального 

збільшення грошової маси, яка є в обороті [50].  

А.І. Короткевич відзначає, що емісія грошей являє собою додатковий випуск 

грошей в обіг, який призводить до зростання грошової маси. Він стверджує, що 

основною метою кредитної емісії є забезпечення потреб грошового обороту 

необхідною кількістю платіжних засобів у вигляді залишків на рахунках в банках. 

Кредитну емісію розглядає як поповнення грошового обороту сумою платіжних 

засобів в безготівковій формі (безготівкова емісія) і додатковий випуск в 

грошовий оборот банкнот (готівкових грошей) [48].  

На думку В. Євстигнєєва, грошова емісія – це головним чином випуск в обіг 

зобов'язань емісійної установи (центрального банку) проти узаконеного виду 

резервів [50]. В. І. Тарасов зауважує, що в сучасних індустріально розвинених 

країнах на банкнотах не пишуть, що вони забезпечуються золотом, 

дорогоцінними металами та іншими активами центрального банку, але це 

відображено в опублікованих ними балансах. Забезпеченням банківських банкнот 

виступає актив центрального банку, основними статтями якого зазвичай є 

золотовалютні резерви, портфель державних та інших цінних паперів, кредити 

банкам під заставу цінних паперів [51].  
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Як зазначають О.М. Михайлик, О.В. Щербина, «на макроекономічному рівні 

емісія грошей розглядається як зростання пропозиції грошей на грошовому ринку, 

а вилучення грошей з обороту – як скорочення пропозиції грошей» [47, с. 863]. 

Існують такі способи емісії грошей: емісія готівки та безготівкова емісія. 

Емісія грошей здійснюється на двох рівнях: центральних та комерційних банків. 

Відповідно до цього виокремлюють первинну і вторинну емісію. Центральному 

банку належить монопольне право здійснення первинної банкнотної емісії. Існує 

кілька каналів первинної емісії. По-перше, рефінансування комерційних банків. 

Комерційний банк займає суму у центрального банку. Чим нижче ставка 

рефінансування, тим більше подібних кредитів видаватиме центробанк, і тим 

швидше стане зростати грошова маса. Проте роль неофіційних угод в цьому 

процесі дуже велика. По-друге, операції на відкритому ринку. Коли центральний 

банк купує для поповнення своїх золотовалютних резервів на валютному ринку в 

експортерів валюту, він тим самим випускає додаткову масу національних грошей 

в обіг [4, c. 260]. Вторинна емісія – це випуск в обіг грошей, що накопичуються 

на рахунках комерційних банків і надаються ними у вигляді кредитних позик 

клієнтам [4, c. 261]. Комерційні банки є суб'єктами утворення пропозиції 

банківських грошей. Коли банки надають позику, грошова маса зростає; коли 

отримана позика повертається – зменшується [4, c. 232]. Аналогічний ефект емісії 

грошей має місце, коли комерційний банк, як агент держави-емітента, купує у 

населення державні облігації, що призводить до збільшення грошової маси в обігу 

[4, c. 234]. 

Фактори, що визначають величину грошового мультиплікатора є 

наступними. 

Обов'язкові резерви зараховуються на кореспондентські рахунки банків у 

центральний банку і використовуються як інструмент регулювання ліквідності. 

Зростання норми обов'язкових резервів збільшує кількість необхідних резервів 

комерційних банків і веде до зниження грошової пропозиції. Зниження норми 

обов'язкових резервів веде до переведення цих резервів в надлишкові, що 
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збільшує можливість комерційних банків шляхом нового кредитування 

створювати нові гроші, збільшуючи тим самим грошову пропозицію [52, c. 536].  

Операції на відкритому ринку впливають на величину банківських резервів, 

і, відповідно, на загальну грошову масу. Продаж цінних паперів спричиняє 

зменшення обсягу для кредитних ресурсів для комерційних банків та розміру 

банківських кредитів. Це веде до падіння темпів росту грошової маси, натомість 

зростає попит на державну валюту, що призводить до її ревальвації.  

Вплив процентної політики на обсяги і структуру грошової маси в обігу 

відбувається як на основі зміни обсягів залучених банками депозитів, так і на 

основі виданих ними кредитів. Зміна процентних ставок впливає на зміну обсягів 

грошової маси в обігу двояко: збільшення депозитних ставок веде до 

подорожчання банківських ресурсів і, відповідно, до підвищення ставок по 

кредитах. У такій ситуації, не дивлячись на те, що обсяги депозитів і грошовий 

агрегат М2 збільшуються, темпи кредитування сповільнюються, що стримує 

безготівкову емісію [52, c. 536]. Волатильність процентної політики привертає на 

ринок спекулятивний капітал. Зміна процентних ставок впливає на міжнародний 

рух короткотермінових капіталів: зростання процентної ставки забезпечує 

приплив іноземних коштів на локальний ринок, а її зменшення веде до відпливу 

не лише іноземного, але й національного капіталу [20]. Отже, облікова ставка 

впливає на вартість позикових коштів і, як результат, на рішення економічних 

суб’єктів надавати чи брати кредити. 

С.А. Андрюшин стверджує, що після глобальної фінансової кризи 2008 р. 

центральні банки впливають на грошову пропозицію не стільки за рахунок 

регулювання готівкової емісії і обсягу обов'язкових резервів банків (генеруються 

з депозитної бази), скільки шляхом емісії резервних грошей самого центрального 

банку і емісії комерційних банків при проведенні ними кредитних операцій на 

відкритому ринку. Основними факторами формування нової пропозиції грошей в 

економіці стали: резервні гроші центральних банків, нові нормативи Базельського 

комітету (до достатності власного капіталу банків і видам ліквідності), а також 
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високі стандарти андеррайтингу, що пред'являються банками до своїх 

позичальників [53, c. 31]. 

Дефіцит бюджету та державний борг 

Суттєвий вплив на пропозицію грошей справляють чинники, які зумовлюють 

зростання фінансових зобов'язань уряду перед центральним банком, що 

виникають в результаті бюджетного дефіциту та його обслуговування шляхом 

здійснення емісійними установами покупок на ринку цінних паперів облігацій 

державної позики [4, c. 237]. Розширення внутрішнього ринку державного боргу 

за рахунок залучення нових запозичень неоднозначно впливає на стабільність 

бюджетної системи. 

При внутрішньому фінансуванні дефіциту бюджету за рахунок залучення 

коштів банків (як через пряме кредитування, так і через купівлю державних 

цінних паперів) при стримуванні зростання пропозиції грошей створюється 

конкурентний кредитуванню реального сектору напрям розміщення банками 

коштів, причому зміна попиту на запозичення з боку держави може мати суттєвий 

вплив на процентні ставки, призводячи до зменшення кредитування реального 

сектору економіки [54, c. 33]. 

Зміна залишків коштів на рахунках уряду (що також є одним із джерел 

фінансування дефіциту бюджету) веде до відповідних змін у грошових агрегатах 

(якщо рахунок уряду знаходиться у центральному банку) або до змін у показниках 

банківської системи (якщо рахунки розміщені в банках). Навіть при фінансуванні 

дефіциту бюджету за рахунок приватизаційних надходжень ці операції можуть 

впливати на грошово-кредитний ринок, оскільки зазначені кошти можуть надійти 

від іноземних інвесторів (що за ефектом рівнозначне зовнішньому залученню), 

або з внутрішніх джерел, що призведе до перерозподілу ресурсів у банківському 

секторі [54, c. 34]. 

Отже, операції з державними цінними паперами, крім безпосередньо 

виконання функції залучення коштів для фінансування дефіциту бюджету та 

інших функцій на фондовому ринку, безпосередньо впливають на регулювання 

грошового ринку. При необхідності скорочення пропозиції грошей в обігу 
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центральні банки (або інші державні органи, що відповідають за проведення ГКП 

країни) здійснюють продаж, зворотне репо чи проводять емісію власних цінних 

паперів, а при необхідності збільшення пропозиції грошей – скуповують ДЦП, 

проводять операції прямого репо чи надають рефінансування під заставу цих 

активів [54, c. 36]. 

В даному контексті В.К. Бурлачков відзначає проблему незалежності 

монетарного органу, оскільки така емісія вимагає координації дій емітента 

державних цінних паперів (Мінфіну), і центрального банку [28, c. 195]. Крім того, 

покриття дефіциту бюджету за рахунок наростання внутрішнього боргу є 

безпечним тільки для такої економіки, в якій темпи ВВП перевищують темпи 

зростання внутрішнього боргу (відповідно до моделі Бліндера-Солоу) [28, c. 199]. 

Отже, дефіцит бюджету також є фактором пропозиції грошей, оскільки при 

внутрішньому фінансуванні дефіциту шляхом емісії боргових цінних паперів 

пропозиція грошей скорочується. Розміщення державних цінних паперів на 

зовнішніх ринках стимулює приплив капіталу, що призводить до розширення 

пропозиції грошей, але водночас веде до зростання державного боргу. При 

відпливі капіталу уряд малої відкритої економіки втрачає доступ до іноземного 

фінансування, і виникає необхідність у проведенні експансійної фіскальної 

політики.  

Високий рівень доларизації економіки є також одним із факторів в країнах з 

малою відкритою економікою, що впливає на пропозицію грошей.  

У цьому контексті М.І. Савлук акцентує [8], що функціональне походження 

емісійного ресурсу означає, що він може існувати лише в тих країнах, економіка 

яких обслуговується національною грошовою одиницею (емісія знаходиться в 

повній компетенції національного центрального банку). Якщо ж економічні 

агенти використовують паралельно й іноземну валюту, то емісійний ресурс 

створюється і реалізується в такій країні лише в обсязі емісії національної валюти. 

Фінансова відкритість та її вплив на формування пропозиції грошей в малій 

відкритій економіці 

Фінансова відкритість економіки впливає на пропозицію грошей, оскільки 
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її рівень розширює можливості залучення капіталу. Незважаючи на те, що 

термін «відкритість економіки» часто зустрічається  в економічній літературі, 

дослідження поняття «фінансова відкритість» обмежується невеликою 

кількістю опублікованих праць.  

На думку О.В. Сніжко, фінансова відкритість відображає ступінь зв’язку 

національної фінансової системи зі світовим фінансовим середовищем [55]. За 

О.Р. Саніною, Ю.А. Кірієнко фінансова відкритість країни означає певний 

ступінь інтеграції у світовий фінансовий ринок, що проявляється через потоки 

капіталу з країни до країни [56, c. 164]. Як вважає Т.В. Марена, фінансова 

відкритість – це можливість доступу до капіталу та фінансових послуг, зокрема, 

доступ до венчурного капіталу, комерційних кредитів та локальних ринків акцій, 

розвиненість інфраструктури карткового бізнесу, доступ до мікрофінансування 

[57, c. 198].  

Загалом, фінансова відкритість з позицій керованості руху МПК, 

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;. 

Малі відкриті економіки не можуть одночасно підтримувати вільний рух 

капіталу, досягти фіксованого валютного курсу і незалежної грошової політики 

(рис.1.1). Компроміс між фінансовою відкритістю та економічним зростанням 

розкривається в концепції «трилеми» Р. Манделли і М. Флемінга  («неможлива 

трійця») [58].  

Концепція базується на 3-х індексах: індекс монетарної незалежності 

(набуває значення від 0 до 1; чим вищий, тим більша незалежність монетарної 

політики), індекс стабільності валютного курсу (від 0 до 1; вищі значення 

вказують на більш стабільний курс), індекс фінансової відкритості (від 0 до 1; 

більш високі значення вказують на те, що країна є більш відкритою для 

транскордонних операцій з капіталом). 
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Рис. 1.1 «Неможлива трійця» Манделли-Флемінга 

Джерело: побудовано автором на основі [58]. 

 

Довіра економічних суб’єктів до банківської системи 

Оскільки емітентами грошової маси в широкому сенсі є центральний банк та 

комерційні банки, то формування пропозиції грошей залежить значною мірою від 

того, чи учасники ринку довіряють діям та інформації регулятора. 

В малій відкритій економіці дієвість традиційних інструментів впливу 

центрального банку, таких як емісії/стерилізації грошової маси, валютних 

інтервенцій і процентних ставок, нівелюється через низький рівень довіри 

суб’єктів господарювання та населення до монетарних органів влади. Як наслідок, 

зростає розрив між очікуваннями регуляторів та учасників ринку [59]. 

О. Костюк  відзначає, що недостатній рівень довіри до ГКП проявляється у 

поширенні неадекватних оцінок та збільшенні чутливості реагування 

економічних суб’єктів на зміни індикаторів стану окремих факторів 

підприємницького середовища (таких як вартість певних сировинних ресурсів, 

валютний курс тощо) [60, с. 73]. 

Стабільність 
валютного 

курсу

Мобільність 
капіталу

Незалежність 
ГКП
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Відсутність довіри до банківської системи веде до зниження ефективності 

монетарного регулювання через неадекватні реакції учасників ринку на зміну 

обсягів пропозиції грошей, а саме сплески волатильності на валютному ринку. 

Поряд з цим, пропозиція безготівкових грошей залежить від бажання і 

готовності населення та бізнесу користуватися перевагами фінансової інклюзії. 

Отже, зважаючи на загальні фактори формування пропозиції грошей, які 

впливають на: обсяг грошової бази (а саме – емісія грошей), коефіцієнт грошово-

кредитного мультиплікатора (а саме – процентна політика, нормативи 

обов’язкового резервування, операції з цінними паперами на відкритому ринку), 

установлено, що мала відкрита економіка обмежена у можливостях формування 

пропозиції грошей, зокрема емісії, оскільки необхідне узгодження з МПК.  

 

1.3. Теоретичні основи механізму впливу МПК на пропозицію грошей у 

малій відкритій економіці 

 

1.3.1. Теоретичні засади руху МПК 

Відкритий характер економіки, а з іншого боку – внутрішні чинники, 

підвищують сприйнятливість країни до екзогенних шоків, які спричинюють зміну 

напрямків, структури, обсягів руху капіталу.  

Потоками капіталу називаються економічні операції та економічні наслідки 

подій протягом певного періоду [61, c. 3]. Потоки як операції відображають 

створення, перетворення, обмін, передачу або вибуття економічної вартості; вони 

включають зміни в обсязі, складі або вартості активів і зобов'язань інституційної 

одиниці [61]. Міжнародні валютно-фінансові потоки  це потоки іноземних валют 

або будь-яких інших фінансових активів, що зумовлені економічною діяльністю 

суб’єктів світового господарства [62, c. 488]. Міжнародний рух капіталу  це 

розміщення і функціонування капіталу за кордоном, перш за все з метою його 

самозростання [63, с. 739]; переміщенням грошового капіталу в різних формах 

(таблиця Б.1 додатку Б). Якщо приплив капіталу – це обсяг придбаних 

нерезидентами вітчизняних активів, то відплив – обсяг придбаних резидентами 
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зарубіжних активів. Отже, потік капіталу означає переміщення грошей через 

кордон з метою інвестування, торгівлі або зростання виробництва.  

Втеча капіталу  це масовий раптовий відтік грошових коштів з країни з 

метою вкладення коштів на рахунки в іноземних банках, в цінні папери, 

нерухомість, тощо. Втеча капіталу спричинюється політичною нестабільністю, 

високою концентрацією ризиків у країні, з якої йде капітал, вузькістю сфер його 

вкладення, прагненням уникнути податків при жорсткому податковому тиску або 

обійти валютний контроль і т.п. Від звичайного негативного сальдо по рахунках 

операцій з капіталом і фінансових операцій платіжного балансу відрізняється 

масштабом, постійністю, значною часткою незаконних операцій, вибуховим 

характером при наростанні нестабільності в країні [64, c. 41]. Це трансфер активів, 

номінованих у національній валюті, до активів, номінованих в іноземній валюті, 

як в середині країни, так і за кордоном, що не є частиною типових операцій [65]. 

Хоча термін «втеча капіталу» трактується по-різному, що позначається на оцінках 

масштабів цього явища, проте більшість дослідників слідом за Кіндлебергером 

вважають, що втеча капіталу – це такий рух капіталу з країни, який суперечить 

інтересам її економіки і відбувається через несприятливий інвестиційний клімат 

в країні, а також через незаконне походження цього капіталу [63, с. 752]. 

МПК поділяється на такі функціональні категорії: ПІІ; ПІ; похідні фінансові 

інструменти, інші інвестиції, резервні активи) [66, c. 14] і відображаються в 

платіжному балансі: 

− на рахунку операцій з капіталом, який охоплює всі операції, що 

включають одержання або оплату капітальних трансфертів між резидентами і 

нерезидентами, а також операції з придбання або реалізації нефінансових активів, 

що охоплюють придбання або продаж активів, які не є результатом виробництва 

і/або активів нематеріального характеру) [66, c. 13];  

− фінансовому рахунку, який відображає всі операції, у результаті яких 

відбувається перехід прав власності на зовнішні фінансові активи та вимоги 

країни або виникнення та погашення фінансових зобов’язань між резидентами та 

нерезидентами.  
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Розмежовують три основні види МПК: прямі іноземні інвестиції (ПІІ), 

портфельні інвестиції, банківські та інші інвестиції (таблиця Б.1 додатку Б). ПІІ є 

більш стабільними потоками порівняно з портфельними (ПІ), оскільки при 

оперативному виведенні коштів зовнішній інвестор потребує більше часу для 

продажу активу. В свою чергу, потоки ПІ є спекулятивними: залежать від 

дохідності цінних паперів та ризиків, зокрема кредитних рейтингів, фінансового 

ринку країни-реципієнти, оскільки зі змінами процентних ставок привабливість 

акцій та облігацій теж змінюється. Потоки інших інвестицій (кредитів) несуть 

ризик кредитного буму та зростання зобов'язань фінансових і нефінансових 

корпорацій в іноземній валюті. 

Склад потоків капіталу суттєво впливає на відкритість рахунку операцій з 

капіталом, на ймовірність подвійних криз. ПІІ і портфельні інвестиції, як правило, 

менш волатильні, а боргові потоки  більш ризиковані. Веї (Wei) [67] зазначає, що 

ПІІ та портфельний капітал вигідні з точки зору зростання і більш стабільні; 

боргові потоки мають мало переваг для зростання і, як правило, менш стабільні. 

ДелльАріцця (Dell'Ariccia) та інші [68] стверджують, що ПІІ можуть сприяти 

більш високому зростанню сукупної факторної продуктивності. Потоки ПІ 

допомагають поліпшити глибину та ліквідність внутрішніх фондових ринків і 

можуть нести специфічні побічні вигоди для конкретних ринків. Веї (Wei) [69] 

встановив, що країни з кращим інститутуціональним середовищем (захищені 

права власності, менший рівень корупції) залучають більше ПІІ в порівнянні з 

банківськими кредитами. Корупція перешкоджає інвестиціям і чинить більш 

сильний негативний вплив на ПІІ, ніж на банківське кредитування. Фаря і Мауро 

(Faria, Mauro) [70] прийшли до висновку, що краща інституційна якість 

приваблює більше інвестицій в ПІІ і портфельних інвестицій. Куреші (Qureshi) та 

інші [71] зазначають, що країни з більш слабким інституційним середовищем 

більше покладаються на боргове фінансування. Країни з контролем за рухом 

капіталу мали більш низькі докризові запозичення в іноземній валюті. 
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Отже, враховуючи ліквідність активів, ПІІ є більш довгостроковими та 

неспекулятивними потоками порівняно з ПІ та іншими інвестиціями 

(банківськими кредитами).  

Великі і нестійкі потоки капіталу можуть призвести до виникнення 

системного ризику по декількох каналах: внутрішні кредитні буми (погіршення 

стандартів кредитування); буми цін на активи (нерухомість, акції); нехеджовані 

валютні позики (кредитний ризик); непрофільне кредитування банками 

(збільшення співвідношення обсягів кредитування до депозитів, невідповідність 

валют і строків погашення); підвищення взаємозалежності.  

Потенційними вигодами від руху МПК є наступні:  

• Згладжування споживання та інвестицій, диверсифікація ризиків і більш 

ефективне розміщення глобальних ресурсів. Потоки капіталу надають 

можливості країнам з надлишком капіталу отримувати максимально можливу 

норму прибутку від заощаджень і зниження ризиків шляхом диверсифікації 

кредитів та інвестицій, а країнам з дефіцитом капіталу – залучення фінансування 

при менших витратах. Таким чином, рух МПК приносить більш високий дохід від 

більш продуктивних інвестицій та більш стабільний фінансовий результат 

шляхом диверсифікації інвестицій в зарубіжні активи. 

• Переваги, пов'язані з ПІІ. ПІІ можуть полегшити передачу нових 

технологій, навичок працівників, підвищити якість управління, тощо. Поява 

прямих іноземних інвесторів може посилити конкуренцію. 

 Рух МПК також приносить й супутні вигоди, в т. ч.:  

• Розвиток фінансового сектора. Потоки капіталу можуть сприяти 

збільшенню глибини і ліквідності ринків цінних паперів, що сприяє розвитку 

внутрішніх ринків капіталу. Вони також можуть збільшити обсяг коштів 

банківської системи, а отже полегшити доступ до фінансових ресурсів.  

• Просування торгівлі. Приплив ПІІ і розвиток фінансового сектора може 

збільшити можливості для торгівлі товарами й послугами, що пов'язано з 

розширенням доступу до кредитів й більш високим імпортом і експортом. 
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• Удосконалення макроекономічної політики й поліпшення бізнес-

середовища. Потоки можуть збільшити стимули для створення міцних правових 

та інституційних умов для забезпечення того, щоб країни-одержувачі залишалися 

привабливими для іноземних інвестицій [72, c. 8]. 

Проте раптове уповільнення припливу приватного капіталу до країн, що 

розвиваються, та відповідна різка зміна із великих дефіцитів поточного рахунку 

до менших дефіцитів чи невеликого надлишку викликають ризики тиску на курс 

національної валюти; кредитних бумів, надмірного кредитування в іноземній 

валюті; інфляції (унаслідок різкого зростання цін на певні активи (бульбашки)), 

зростання грошової маси; зростання зовнішньої заборгованості; різкого зниження 

інвестицій та обсягів виробництва [73]. 

Ще одна важлива особливість МПК в тому, що компоненти цих потоків 

значно різняться за рівнем волатильності. Банківські позики і портфельні 

інвестиції істотно більш волатильні, ніж ПІІ. Саме склад потоків капіталу значно 

впливає на вразливість країни до фінансових криз [74, c. 9]. 

Короткострокові потоки капіталу несуть серйозні негативні наслідки для 

країн, що розвиваються, оскільки ці потоки часто схильні до стрибків та раптових 

скорочень обсягів. На противагу їм, довгострокові потоки капіталу (особливо ПІІ) 

розглядаються як більш стабільні, а отже позитивно впливають на економічний 

розвиток у довгостроковій перспективі.  

Деякі політики й економісти виправдовують обмеження на банківські потоки 

і виступають на захист ПІІ як спосіб зменшити фінансову крихкість. Однак такі 

обмеження можуть перешкоджати зростанню, оскільки левова частка ПІІ йде в 

експортно-орієнтований сектор або в фінансовий сектор і лише невелика частка 

йде в неторгований сектор (в основному в великі фірми). У країнах з 

нерозвиненою законодавчою системою політика, яка обмежує банківські потоки, 

в кращому випадку ускладнює доступ більшості підприємств неторгованого 

сектора до фінансування, а в гіршому – перешкоджає його зростанню протягом 

кількох років [74, c. 28]. 
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Варто зазначити, що волатильність потоків капіталу може бути результатом 

дисбалансів міжнародної фінансової архітектури, яка не враховує в достатній мірі 

недосконалості ринку та інформаційних асиметрій на міжнародному рівні. У той 

же час, основна передумова волатильності потоків капіталу може полягати у 

внутрішній макроекономічній політиці країн-реципієнтів через фіскальні та 

фінансові дисбаланси.  

 

1.3.2. Інструментарій макроекономічної політики для протидії впливу руху 

МПК 

Фіскальна політика є потужним інструментом, що стабілізує економіку, а 

особливо в умовах фіксованого валютного курсу. 

Експансіоністська фіскальна політика може компенсувати деякі із 

стримуючих наслідків раптового уповільнення руху капіталу. Підтримка 

сукупного попиту може допомогти приватному сектору залишатися прибутковим 

і уникнути банкрутства. Цілеспрямовані фіскальні заходи можуть допомогти 

знизити витрати через кризу найбільш незахищених груп. Однак, якщо раптовий 

відтік відбувається через те, що уряд втрачає доступ до іноземного кредитування, 

то виникає необхідність у посиленні фіскального тиску. 

Коли відбувається значний приплив капіталу, економіка, як правило, вступає 

у фазу буму, і обсяги кредитування швидко зростають. Посилення фіскального 

тиску на економіку може допомогти знизити процентні ставки. Проте, щоб мати 

можливість застосовувати фіскальну політику, країні потрібно мати стійкий 

рівень зовнішнього державного боргу. 

Процентна політика передбачає встановлення рівня процентної ставки, яка 

повинна переважати на міжбанківському ринку. Зазвичай ЦБ змінює процентну 

ставку в контрциклічний спосіб, щоб згладити коливання інфляції. Стримуючий 

вплив від звуженої пропозиції грошей обмежує ефект інфляційної спіралі. Проте 

з іншого боку, більш високі процентні ставки підвищують вартість фінансування 

для банків і корпорацій, тим самим погіршуючи їх кредитоспроможність.  
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З прискоренням припливу капіталу перед ЦБ постає дилема. З одного боку, 

збільшення процентної ставки з метою уповільнення темпів зростання 

внутрішнього кредитування та стримування внутрішнього попиту може 

призвести до збільшення притоку капіталу. З іншого – зниження процентної 

ставки спричинить зменшення прибутку іноземних інвесторів та перешкоджання 

притоку капіталу, що може збільшити темпи споживання та зростання цін на 

активи. 

Резервні вимоги є еквівалентом застосування процентної ставки, оскільки 

скорочення маси грошей в обігу призводить до збільшення процентної ставки. 

Валютний курс 

У разі використання фіксованого валютного курсу означає, що приплив 

капіталу може призвести до: втручання центрального банку задля поповнення 

валютних резервів; зростання грошової маси та інфляційному тиску; підвищення 

реального валютного курсу; погіршення поточного рахунку платіжного балансу і 

різкої корекції (якщо приплив раптово зупиниться). 

Так, приплив капіталу спричинює зміцнення валютного курсу. Втручання 

центрального банку розширює грошову пропозицію, що несе за собою зростання 

сукупного попиту. 

Хоча гнучкий валютний курс асоціюється з волатильністю, що може 

перешкоджати короткостроковим потокам і погіршити конкурентоспроможність 

експорту, в останні роки більшість країн перейшли до гнучких валютних курсів. 

Контроль застосовується з метою захисту від впливу значного припливу 

(особливо короткострокового), зміни потоків, кредитних бумів, бульбашок 

активів. Контроль також використовується для збереження певного ступеня 

незалежності для ГКП та уникнення коливань валютного курсу і торгівлі (втрати 

конкурентоспроможності). Він розглядається як засіб мінімізації впливу 

нестабільних потоків капіталу в умовах неефективно регульованої фінансової 

системи та недосконалих ринків капіталу. 

Слід зазначити, що боротьба із незаконними фінансовими потоками (IFFS), 

зумовила зростання ролі контролю як важливої складової регулювання потоків 
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капіталу. Зокрема, у доповіді з питань глобальної фінансової інтеграції зазначено, 

що країни, що розвиваються, продовжують втрачати значні обсяги капіталу через 

IFFS, незважаючи на посилення фінансової лібералізації в багатьох країнах, що 

розвиваються. Фактично відбулося переосмислення ролі інструментів 

контролю за рухом капіталу, який може пом’якшити негативний вплив розворотів 

або раптових зупинок руху капіталу. Управління складом (структурою) потоків 

створює бар’єр, який дає змогу здійснити необхідні реформи у фінансовому 

секторі з метою його стабілізації. Водночас практика вказує на те, що можливо 

контролювати приплив капіталу, але набагато складніше контролювати відплив 

капіталу [75]. 

Макропруденційна політика 4   це перш за все пруденційні заходи, 

спрямовані на обмеження системного ризику шляхом (рис. 1.2): підвищення 

стійкості фінансових посередників шляхом створення буферів; пом'якшення 

проциклічного зворотного зв'язку між цінами активів і кредитними коштами; 

структурних уразливостей у фінансовому секторі, що виникають в результаті 

взаємозв'язків між фінансовими посередниками, і коли окремі установи стають 

«too big to fail». Для забезпечення ефективності макропруденційна політика 

повинна: бути націленою на стримування системних уразливостей; ґрунтуватися 

на ефективному мікропруденційному нагляді; керуватися безперервною оцінкою 

ризиків, що виникають (а не бути заснованою на правилах); враховувати системні 

ризики у фінансовому секторі, але лише у банківському його сегменті [72, c. 9]. 

 «Широкі» інструменти впливають на всі кредитні ризики банківської 

системи і спрямовані насамперед на підвищення стійкості, але деякі з них також 

можуть чинити помірний вплив на процеси кредитування. До них відносяться 

антициклічні буфери капіталу і динамічні вимоги формування резервів на 

покриття можливих втрат за кредитними операціями (DPR). Межі левереджу 

можуть бути корисними в обмеженні впливу припливу капіталу. Стрес-тести 

                                                
4 Термін «макропруденція» вперше був використаний наприкінці 1970-х років у неопублікованих документах 

Комітету Кука (попередника Базельського комітету з банківського нагляду) та Банку Англії. Проте лише на 

початку 2000-х років, після двох десятиліть періодичних фінансових криз в промислових і, найчастіше, в країнах, 

що розвиваються, макроекономічний підхід до регуляторної та наглядової структур став більш популяризуватись, 

особливо з боку Банку міжнародних розрахунків. 



59 

націлені на визначення рівня стійкості в потенційних сценаріях уразливості [72, 

c. 20].  

 

Рис. 1.2. Інструменти макропруденційної політики 

Джерело: складено автором на основі [72]. 

 

У деяких країнах з відкритою економікою вже застосовуються вимоги 

формування антициклічних буферів капіталу (наприклад, Швеція і Норвегія в 

2015 р., Гонконг і Чехія в 2016 р., Ісландія та Словаччина у 2017 р.). DPR був 

вперше застосований Іспанією в 2000 р. і запроваджений багатьма 

латиноамериканськими країнами (наприклад, Колумбією і Перу). Деякі країни 

(наприклад, Хорватія в 2000-х роках) також використовували обмеження на 

зростання кредитування, коли інструменти капіталу були недоступними, або 

ефективно знижували надмірний ріст кредитування [72, c. 21]. 

Секторальні інструменти, орієнтовані на конкретні категорії кредитів, 

допомагають пом'якшити системний ризик, пов'язаний з надмірним зростанням 

кредитів і підвищенням цін на активи, що може бути викликано припливом 

капіталу. Зокрема, секторні вимоги до капіталу за конкретним видом кредиту, 

наприклад за іпотечним, можуть бути підвищені, щоб стимулювати банки 

утримувати додатковий капітал і захищати від непередбачених збитків, що 

виникають при підвищенні ставок в результаті економічного спаду або знецінення 

валютного курсу. Наприклад, Країни Центральної, Східної та Південно-Східної 
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Європи застосовували заходи по валютних іпотечних кредитах: Сербія (2008 р.) і 

Польща (2008 р.); більш суворі обмеження в співвідношенні DSTI/LTV по 

іпотечних кредитах у іноземній валюті в Польщі (2011 р.), Угорщині (2010 р.) та 

Румунії.  

 Обмеження на кредитування домашніх господарств, такі як ліміти за 

коефіцієнтами вартості кредиту до вартості застави (показник LTV) і 

співвідношення виплат за кредитом та доходу (показник DSTI), підвищують 

стійкість до змін цін активів і доходів, знижують попит на іпотечні кредити. 

Обмеження можуть бути більш жорсткими для кредитування в валюті, що 

пов'язано з додатковими ризиками [72, c. 20].  

Вимоги ліквідних активів (наприклад, показник LCR (короткострокової 

ліквідності)) змушують банки збільшувати запаси ліквідних і скорочувати запаси 

неліквідних активів. Коли фінансування додатково несе валютні ризики, 

визначені інструменти диференційованої ліквідності у валюті можуть усунути 

невідповідності валют і термінів погашення [72, c.20].  

Структурні інструменти можуть сприяти зниженню системних ризиків від 

взаємозв'язків у рамках глобальної фінансової системи. Вони відіграють важливу 

роль у пом'якшенні ризиків «зараження», що виникають в результаті руху МПК 

[72, c. 20].  

Отже, узагальнення інструментарію управління потоками капіталу дало 

змогу встановити, що у міру виникнення надмірних фінансових ризиків, 

одночасно сприяючи зростанню економіки, в Україні необхідно розглядати 

можливість використання широкого кола інструментів макроекономічної 

політики для протидії впливу руху МПК, а саме: фіскальної, процентної, валютної 

та макропруденційної політик, а не лише однієї політики.  

 

1.3.3. Механізм впливу МПК на пропозицію грошей 

Механізм впливу МПК на збалансованість грошового ринку реалізується 

внаслідок змін у процесі проведенні ГКП центрального банку через фондовий, 

валютний і кредитний канали формування пропозиції грошей (рис. 1.3).  
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Рис. 1.3. Механізм впливу МПК на пропозицію грошей в умовах малої відкритої економіки 

Джерело: розроблено автором. 
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Грошова пропозиція розширюється: через кредитний канал – приплив 

капіталу активізує, за певних умов, кредитну активність банків, через фондовий – 

завдяки припливу капіталу в ДЦП, через валютний – приплив капіталу 

збалансовує попит і пропозицію іноземної валюти. З іншого боку, за умови 

фінансової відкритості можуть виникнути ризики, які призводять до відпливу 

капіталу і одночасно до зростання ставок з метою залучення МПК.  

В умовах малої відкритої економіки з гнучким обмінним курсом формування 

пропозиції грошей залежить від експансійної або реcтрикційної валютно-курсової 

й процентної політик. При девальвації спостерігається відплив капіталу (при 

цьому зниження облікової ставки веде до розширення пропозиції грошей, бо 

здешевлення грошей робить кредитні кошти доступними), в той час як 

ревальвація стимулює приплив капіталу. МПК значною мірою впливають на 

ринок міжбанківського кредитування, а саме на міжбанківську процентну ставку, 

яка потім впливає на ставки по кредиту. 

Особливість впливу МПК в малій відкритій економіці полягає у тому, що 

пропозиція грошей внаслідок припливу чи відпливу капіталу впливає на облікову 

ставку, яка стає другорядним орієнтиром вартості грошей. В умовах фінансової 

відкритості економіки та залежності від зовнішньоборгового фінансування 

національна грошова-кредитна політика стає підпорядкованою впливу 

кон'юнктури глобального ринку капіталу. 

Крім того, в умовах вільного руху міжнародних потоків капіталу зростає 

дохідність на фінансовому ринку, що стає більш привабливим за прибутковість 

інвестування в реальний сектор економіки. Це призводить до того, що залучена 

банком ліквідність йде на фінансовий ринок, а не в реальний сектор. Так, зокрема 

в Україні розпочата валютна лібералізація створила стимули для припливу 

іноземного спекулятивного капіталу (в ОВДП), а не умови для припливу 

довгострокового капіталу. 

Активізація руху МПК також пов’язана із зростанням ролі резервних валют 

у світовій економіці. Розміри економіки та глибина фінансових ринків визначають 

статус резервної валюти, яка має такі особливості як: більші можливості емісії, 
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менші валютні ризики у зв’язку із стабільністю попиту на резервні валюти, і, 

теоретично, менша гнучкість у проведенні ГКП. 

Принципова відмінність формування пропозиції грошей в економіках з 

власними резервними валютами полягає у тому, що високий попит на резервну 

валюту дозволяє проводити емісію необхідної кількості грошей. До того ж є 

можливість залучати борговий капітал за дешевшими ставками, ніж за якими 

країна з резервною валютою кредитує інші країни. Так званий «надмірний 

привілей» дає змогу займати фактично необмежених обсягах у своїй власній 

валюті [76, c. 15].  

При цьому, оскільки у країнах з резервною валютою зовнішній борг 

номінований у власній валюті, уряд завжди може виконати свої іноземні 

зобов'язання через проведення додаткової емісії грошей. 

З іншого боку, для економік з власними резервними валютами характерний 

вищий ризик коливань попиту на валюту порівняно з ситуацією, коли попит на 

валюту пред'являють лише національні економічні агенти. Попит на гроші з боку 

іноземних економічних агентів виступає як екзогенна величина, яка може в 

значній мірі впливати на ситуацію на грошовому ринку. У разі виникнення у 

іноземних економічних агентів бажання продати активи, номіновані в резервній 

валюті, її пропозиція може різко зрости, провокуючи інфляцію в країні-емітенті 

[77, с. 20].  

У той же час, з огляду на високий рівень довіри до економік з резервними 

валютами через відносну стабільність резервних валют, таким економікам 

характерні менші валютні ризики при «стрибках» і «розворотах» руху МПК. 

Зокрема, в кризових ситуаціях (в умовах відсутності інших альтернатив 

інвестування), спостерігається менший відплив капіталу з економік з резервними 

валютами через підвищений попит на менш ризиковані активи, номіновані в цій 

резервній валюті. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

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 

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 ГКП. 

З позицій синтезу теорії ендогенної та екзогенної пропозиції грошей 

пропонується розглядати поняття «пропозиції грошей» як загальну кількість 

грошей (запас грошових коштів), яка складається з екзогенної частини, тобто 

емітованої центральним банком, та ендогенної частини, тобто яку формує така 

ринкова сила як рух МПК. 

При уточненні сутності пропозиції грошей акцентується увага на тому, що в 

умовах малої відкритої економіки ендогенні фактори є домінуючими в процесі 

формування пропозиції грошей через часткову втрату центральним банком своєї 

монетарної незалежності, оскільки центральний банк змушений реагувати на 

ендогенно сформовану частину пропозиції грошей.  

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 
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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 ГКП 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. 
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РОЗДІЛ 2 

 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ В 

ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ МПК 

 

2.1. Композитний аналіз формування пропозиції грошей в Україні 

 

2.1.1. Економіка України: ключові дисбаланси 

Економіка України має високий рівень відкритості торгівлі та, відповідно, 

вразливість до зовнішніх шоків: у структурі ВВП експорт становить близько 

50%. У той же час значною часткою імпорту товарів є природний газ і нафта. 

Питома вага імпорту є досить суттєвою, що вказує на високий рівень 

енергетичної залежності економіки України. 

Нова фінансова криза, прогнозована експертами МВФ [78], однозначно 

вплине на курс гривні, оскільки Україна все ще відноситься до групи країн, які 

експортують більше сировини, ніж готової продукції. Крім того, умови 

кредитування стануть більш суворими, оскільки буде надзвичайно складно 

залучати інвестиції за нової глобальної фінансової кризи.  

З 2000 р. в Україні почалося стійке економічне зростання, що 

супроводжувалося високими темпами зростання ВВП. У той же час поступове 

нагромадження макроекономічних дисбалансів відбулося під час фінансово-

економічної кризи 2008 р., внаслідок чого ВВП України скоротився у 2009 р. 

Незначне відновлення економічної активності після кризи в 2010–2011 рр. було 

досягнуто в основному за рахунок поступового зростання зовнішнього попиту, 

аніж структурних реформ та підвищення конкурентоспроможності. У свою 

чергу, протягом 2012–2015 рр. українська економіка зазнала серйозного спаду, 

тоді як з 2016 р. макроекономічна стабільність була відновлена. 

Згідно з глобальним індексом конкурентоспроможності протягом 

останнього десятиріччя економіка України не мала стабільного статусу, 

перемістившись з групи країн, економічні системи яких знаходяться на 

перехідному етапі (між факторно-економічною та ефективною економікою) до 
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групи країн з ефективною економікою, і навпаки 5 . На думку експертів 

Всесвітнього економічного форуму (World Economic Forum, WEF) [79], зараз 

Україна перебуває на другому етапі розвитку, коли зростання 

конкурентоспроможності відбувається головним чином завдяки підвищенню 

ефективності економіки (efficiency-driven). Третій етап – інноваційний підхід 

(innovation-driven) – для України ще не доступний. Характерними рисами 

економіки України є низька продуктивність та енергоспоживання, залежність від 

монопольних зовнішніх джерел капіталу та енергії.  

Кризові наслідки призвели до витіснення інвестицій у структурі ВВП 

України, більша частина якого йде на споживання. Іншими словами, майже всі 

отримані ресурси витрачаються на підтримку поточного рівня споживання. 

Споживчий та одночасно промисловий характер економічного зростання й 

невиправдані структурні реформи лише загострюють енергетичну залежність 

української економіки.  

В економіці України обсяг валових заощаджень менший, ніж обсяг 

формування валового основного капіталу. Таким чином, валових заощаджень 

недостатньо для інвестування в основний капітал з метою розширення 

виробництва, яке вимагає зовнішніх запозичень. Незважаючи на збільшення 

валових заощаджень, їх частка у ВВП зменшується, що свідчить про збільшення 

схильності до споживання. 

На тлі падіння реальних обсягів інвестицій протягом 20112016 рр. та 

суттєвого скорочення обсягів банківського кредитування, зростання частки 

власних коштів у структурі джерел фінансування капітальних інвестицій 

означало лише те, що підприємства завершували розпочаті раніше інвестиційні 

проекти за рахунок іммобілізації обігового капіталу. Скорочення державних 

інвестицій та згортання банківського кредитування (делеверидж) призвело до 

                                                
5 Так, в 2019 р. Україна займала 85-те місце з 141 країн за індексом глобальної конкурентоспроможності (Global 

Competitiveness Index, GCI). Серед 12 компонентів індексу, крім здоров'я та початкової освіти, вищої освіти та 

підготовки, економіка України демонструє стабільну та високу цінність у стовпці «Розмір ринку». Отже, 

потенційні ринки збуту для українських товарів залишаються досить місткими, що вказує на можливість інтеграції 

у систему міжнародних торговельних відносин на конкурентній основі. З іншого боку, найбільш слабкими 

субіндексами є розвиток фінансової системи (136 позиція), інститутів (104 позиція) та макроекономічна 

стабільність (133 позиція) [79]. 
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заморожування багатьох інвестиційних проектів, їх відкладення до «кращих 

часів» [80, c. 90]. 

Високі ризики всередині країни лише сприяють знеціненню інвестицій. 

Виходячи з найбільших реалізованих обсягів інвестицій, слід зазначити, що у 

розвитку української економіки ключову роль відіграє оффшоризація. Більше 

половини великої власності зареєстровано в офшорах, що призводить до того, 

що значна частина інвестицій проходить саме через них. Так, значні обсяги 

інвестицій з Кіпру призводять до мінімізації оподаткування. Крім того, кошти, 

які виводяться в інші економічні території, а потім повертаються у формі 

інвестицій в економіку України, стають ресурсом, який суб'єкти господарювання 

можуть забрати в будь-який момент, що істотно впливає як на показники 

зовнішнього боргу, так і на стан резервів. Таким чином, надмірний експорт 

капіталу також призводить до падіння темпів валового накопичення та 

зменшення обсягу інвестицій у реальний капітал в українській економіці. Щоб 

зберегти мінімальну необхідну швидкість валового накопичення, держава 

змушена вдаватися до зовнішніх запозичень. Як наслідок, зовнішній борг 

України зростає. 

Зовнішньоборгова залежність економіки України 

Дисбаланси, нагромаджені в економіці України, є настільки масштабними 

(зокрема, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в ІІ кв. 2019 р. становив 

1,5% ВВП; фактичний дефіцит держбюджету становив 2,3% ВВП у 2015 р., 3,5% 

 у 2016 р., 1,6%  у 2017 р., 1,7% ВВП  у 2018 р.), що перспективи економічного 

розвитку країни визначаються спроможністю залучати зовнішньоборгове 

фінансування. До того ж, політична нестабільність за умов поглиблення 

диспропорційності в глобальних фінансах обмежує можливості України щодо 

вирішення внутрішніх фінансових проблем за рахунок зовнішніх джерел 

фінансування. За консервації існуючих дисбалансів і збереження подвійних 

дефіцитів кредитоспроможність країни знижуватиметься, що матиме негативні 

наслідки для залучення зовнішнього фінансування [81].  
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Останніми роками поглиблювалась залежність української економіки від 

боргового фінансування. Обсяг державного та гарантованого державою боргу 

України почав стрімко зростати з 2008 р. Несприятливі макроекономічні умови, 

втеча капіталу з країни та слабкий попит на ринках не дозволили зупинити 

тенденцію нарощування боргу. Для покриття хронічного дефіциту державного 

бюджету Україна залучає нові кредити для погашення старих. Основною 

причиною розкручування спіралі запозичень є їх використання на покриття 

поточних боргових позицій. 

Хоча почала спостерігатися тенденція до зростання питомої ваги 

внутрішнього боргу, зовнішній борг переважав над внутрішнім (рис. 2.1). Станом 

на травень 2019 р. відношення обсягу загального боргу до ВВП становило 56% 

при оптимальному рівні 20% [82]. 

 

Рис. 2.1. Державний борг, 2014 – II кв. 2019 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [40; 83]. 

 

Подальше нарощування державного боргу є небажаним, тому що воно 

призводить до зростання обсягу коштів, необхідних для його обслуговування. 

Низький рівень золотовалютних резервів в умовах фактичного припинення 

зовнішнього фінансування обмежує здатність України повертати зовнішні борги. 
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За недостатності бюджетних ресурсів для здійснення боргових виплат, втрати 

доступу до зовнішніх джерел залучення позичкових коштів і рефінансування 

боргів актуалізується проблема корекції боргової політики держави. 

Доларизація української економіки 

Ступінь доларизації української економіки є індикатором високого рівня 

недовіри населення до банківської системи (рис. 2.2). Девальвація національної 

валюти змушує населення активніше переводити свої заощадження в іноземну 

валюту, що підтверджується нарощенням валютних кредитів та депозитів. 

Водночас динаміка депозитів в іноземній валюті значно зростає в кризові періоди, 

коли спостерігається більш високий рівень доларизації через різку девальвацію 

гривні.  

 

Рис. 2.2. Доларизація економіки України, грудень 2013 – серпень 

2019 р., % 

Джерело: побудовано автором на основі даних [40]. 

 

Хоча з 2016 р. рівні доларизації зменшуються, українська економіка 

залишається високодоларизованою. Рівень доларизації грошової маси (переказні 

депозити в іноземній валюті + інші депозити в іноземній валюті + цінні папери, 

крім акцій в іноземній валюті / М3) перевищує норму в 15%, тобто є критичним. 

Рівень доларизації депозитів (відношення обсягів депозитів в іноземній валюті до 
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загальних обсягів депозитів) перевищує порогове значення (не більше 25%) і 

демонструє заміщення функції засобу заощадження іноземною валютою. Рівень 

доларизації кредитів (частка кредитів в іноземній валюті в загальному обсязі 

наданих кредитів) є незадовільним, оскільки перевищує оптимальний рівень в 

20% [82]. 

Крім того, нинішній розмір гарантованої суми відшкодування депозитів 

фізичних осіб не приваблює додаткових коштів до банків. Свідченням недовіри 

до політики НБУ є також зростання невідповідності офіційного курсу НБУ та 

очікуваного обмінного курсу підприємств. Розрив свідчить про посилення 

ділових девальваційних очікувань, які в значній мірі визначаються коливаннями 

курсу гривні, оскільки підприємства переорієнтувалися на курс як основний 

чинник цін на споживчі товари. Хоча вербальні інтервенції НБУ стосовно 

валютного курсу узгоджені з іншими коментарями щодо ГКП, коригування 

методу розрахунку офіційного курсу гривні та оновлення на сайті не дозволяють 

учасникам ринку використовувати курс як орієнтир ситуації на валютному ринку. 

До того ж, кількість офіційних коментарів є недостатньою, і вони є запізнілими, 

щоб бути ефективними [84, c.137].  

У свою чергу, індекс фінансового стресу 6  відображає недовіру серед 

учасників ринку та свідчить про високий рівень стресу у вітчизняному 

фінансовому секторі, який зростав у 2009 р., 2013–2016 рр., в основному, за 

рахунок субіндексу банківського сектору [85]. Зниження індексу тривало з другої 

половини 2015 р., що змінилося зростанням наприкінці 2016 р. через 

націоналізацію «ПриватБанку» через нетривалу невизначеність на фінансових 

ринках і певний відплив депозитів. Наступне відчутне зростання відбулося в 

другому півріччі 2018 р., що було зумовлене скороченням обсягів ліквідних 

активів у банків та волатильністю коштів населення на банківських рахунках [40]. 

 

 

                                                
6 Розрахунок індексу для України НБУ здійснює на основі аналізу чотирьох сегментів фінансового ринку: 

банківського, корпоративного, державних цінних паперів та валютного, для кожного з яких розраховує окремий 

субіндекс [40]. 
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2.1.2. Монетарне забезпечення економіки України 

Взаємозв’язок між темпами ВВП та монетарними показниками є свідченням 

вагомої ролі грошової пропозиції у стимулюванні або обмеженні економічного 

розвитку. Темп зростання грошової бази в Україні випереджав одночасно темпи 

зростання номінального і реального ВВП у 2002–2005 р., 2007 р., 2013 р. (рис. 2.3, 

таблиця В.1 додатку В). Грошова база швидше зростала, ніж номінальний ВВП до 

2007 р., у 2009 р. і 2013 р., а реальний ВВП у 2002–2005 рр., 2007–2008 рр., 2010 р., 

2013–2014 рр., що свідчило про те, що підвищення монетизації економіки не 

підкріплювалось зростанням ВВП. У свою чергу, відставання темпів зростання 

грошової бази від ВВП у 2006 р., 2011 р., 2015 р., 2017–2019 рр. було наслідком 

рестрикційної політики НБУ або поліпшенням динаміки ВВП у зв’язку з виходом 

з економічної кризи. 

За словами А.О. Дробязко «…спроби НБУ штучним чином підтримати 

монетизацію економіки без відповідного попиту на гроші з боку товарного 

виробництва закінчувалися поглибленням економічної кризи у 2009 р. та 2014 р. 

Незабезпечені товарним попитом гроші створювали додатковий попит на валюту 

на валютному ринку, країна втрачала спочатку валютні резерви, отримувала 

шокову девальвацію, за нею галопуючу інфляцію, що призводило до згортання 

виробництва, збільшення дефолтів позичальників. Далі криза переходила в 

банківський сектор із згортанням банківської системи» [86, c. 92]. 

Протягом 2000–2013 рр. спостерігалось зменшення швидкості обігу грошей 

(1,62), що ілюструє факт зростання грошової бази на фоні уповільнення зростання 

ВВП. Прискорення ж обігу грошей й відповідна динаміка економічного зростання 

розпочалися лише з 2015 р., і у 2018 р. швидкість досягла рівня 2,79. 
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Рис. 2.3. Адекватність пропозиції грошей динаміці ВВП в Україні, 2000 

– II кв. 2019 р.  

Джерело: побудовано автором на основі даних [40; 83]. 

 

Динаміка коефіцієнта монетизації ВВП за грошовою базою ілюструє 

недостатність коштів для обслуговування розрахунків в кризові періоди. Тобто, 

грошова пропозиція забезпечувалася НБУ нерівномірно (приріст грошової бази 

випереджав номінальний ВВП) (рис. 2.4).  

 

Рис. 2.4. Достатність пропозиції грошей потребам економіки України, 

2000 – II кв. 2019 р., %  

Джерело: побудовано автором на основі даних [40; 83]. 
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На тлі уповільнення швидкості обігу грошей (до 2013 р.) монетизація 

економіки (рис. 2.5) за М2/ВВП зростала до 2013 р., досягнувши 61,85% (за 

співвідношенням «широких грошей» М3/ВВП – 62,04%), що було свідченням 

експансійної монетарної політики НБУ. Проте з 2014 р. монетизація за всіма 

коефіцієнтами почала знижуватися, і на кінець 2018 р. M2/ВВП вже становив 

35,8%, що свідчить про недостатній ступінь насиченості економіки грошима.  

Зростання відношення грошового агрегату М1/ВВП за останні 18 років (з 

12,19% до 18,86%) характеризує повільне збільшення попиту на національну 

валюту для використання як засобу платежу, а більш активне підвищення 

коефіцієнта монетизації М3/ВВП свідчить про поступовий попит на гривню як 

засіб платежу і нагромадження. Те, що співвідношення М3/ВВП (35,9%) більше 

за М1/ВВП (18,86%), вказує на становлення більш розвиненої системи 

безготівкових розрахунків. Загалом, ступінь монетизації є досі низьким (бажаним 

є показник в 70–80%) і це демонструє недостатню забезпеченість економіки 

грошовою масою. В той же час, зростання монетизації швидше за зростання ВВП 

означає, що більша частина коштів інвестується не в реальний сектор економіки, 

а у фінансовий ринок. 

 

Рис. 2.5. Коефіцієнти монетизації економіки України, 2000 – 

2018 рр., % 

Джерело: побудовано автором на основі даних [40; 83]. 
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Не зважаючи на те, що частка готівки скорочувалася до кризових 2007 р. і 

2013 р., станом на II кв. 2019 р. відношення МО/М3 становить 27,86%7, що вказує 

про популярність готівкових розрахунків в Україні (рис. 2.6). Крім того, 

збільшення готівкової грошової маси поза банківською системою у 2009 р. і 

2014 р. свідчить про зростання частки грошової маси, яку НБУ важко 

контролювати і регулювати. 

Зниження співвідношення М1/М3 до 2008 р. (43,6%) і у 2011 р., 2012 р. 

(41,8%) демонструвало скорочення частки грошової маси, яка використовується 

як кредити, оскільки агрегат М1 включає гроші поза банками та депозити. Проте 

з 2013 р. відношення М1/М3, зростає і станом на II кв. 2019 р. 53% грошової маси 

виступають кредитним ресурсом економіки. 

 

Рис. 2.6. Структура грошової маси економіки України, 2000 – 

II кв. 2019 рр., % 

Джерело: побудовано автором на основі даних [40]. 

 

Хоча більшими темпами зростає М2 та М3 у стабільні 2002–2007 рр., 2011–

2013 рр. (в т.ч. через ріст складової заощаджень в іноземній валюті), М0 зростала 

найшвидше у кризові 2001 р., 2008 р., 2014 р. (рис. 2.7). М1 швидше зростає з 

2015 р. через ріст строкових і переказних депозитів у національній валюті. 

                                                
7 Тобто є незадовільним при оптимальному рівні в 20% [82]. 
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Порівнюючи індекс інфляції з коефіцієнтом монетизації економіки, слід 

відзначити, що лише у 2001–2003 рр., 2005 р., 2012–2013 рр. темп зростання 

монетизації перевищував індекс інфляції, що свідчить про достатність грошей в 

обігу лише за відносно стабільних цін. При цьому переважання темпів зростання 

грошових агрегатів над ІСЦ у некризові періоди (до 2008 р., 2010–2013 рр.) 

демонструє збільшення кількості грошей в економіці. 

У 2009 р. (кризовий рік) та починаючи з 2014 р. (посткризовий період) рівень 

ІСЦ перевищує темпи зростання грошових агрегатів та рівень монетизації, що 

вказує на те, що відсутні емпіричні докази взаємозв’язку монетарного 

розширення з інфляцією. Монетизація економіки дає можливість оцінити 

ефективність лише акумуляції фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх 

заощаджень банківської системи і не охоплює іноземні інвестиції. 

 

Рис. 2.7. Темпи зростання грошових агрегатів та рівень 

інфляції, до попереднього періоду, 2000 – II кв. 2019, % 

Джерело: побудовано автором на основі даних [40; 83]. 

 

Зниження рівня монетизації економіки (з 2014 р.) супроводжується 

зростанням державного боргу та відповідним підвищенням «коефіцієнта 

потенційного покриття державного боргу агрегатами широких грошей (М3)» [87, 
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с. 224], що свідчить про неспроможність його покриття за рахунок внутрішніх 

джерел (рис. 2.8). Більш сприятливою ситуація з мобілізацією грошових ресурсів 

для обслуговування державного боргу спостерігалася лише до 2007 р. та 2010–

2013 рр., незважаючи на реструктуризацію зовнішнього боргу у 2015 р. 

 
Рис. 2.8. Відношення державного боргу до грошової маси, 2004 – I кв. 

2019 р.  

Джерело: побудовано автором на основі даних [40; 88]. 

 

Хоча протягом останніх 20 років значення грошового мультиплікатора 

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

все ще є відносно низьким (рис. 2.9). Падіння ж значення мультиплікатора у 

2009 р., 2014 р., 2016 р. свідчить про нестачу грошей в обігу в ці кризові роки і 

про те, що приріст грошової бази не призвів до пропорційного збільшення 

грошової маси.  

Кредитна активність зростала до 2009 р. і до девальвації національної валюти 

у 2014–2015 рр., але з 2014 р. рівень кредитування скоротився з 64,3 до 30,1 до 

ВВП у 2018 р. Це підтверджує взаємозв'язок між падінням рівня банківського 

кредитування та недостатньою забезпеченістю економіки грошима. 
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Показник фінансової глибини (М2-М1)/ВВП ознаменувався зростанням до 

2013 р., а з 2014 р. тенденцією до зниження створення строкових заощаджень, що 

спричинено падінням рівня довіри до банківської системи внаслідок процесу 

«очищення» банківського сектору. 

 

Рис. 2.9. Ефективність трансмісійного механізму в Україні, 

2000 – I кв. 2019 р.  

Джерело: побудовано автором на основі даних [40; 83]. 

 

2.1.3. Емісійні канали формування пропозиції грошей в Україні 

Обсяг грошової бази та мультиплікатор не єдині визначальні фактори 

пропозиції грошей. У центрального банку є три основні канали, за якими він 

може впливати на грошову базу: фондовий, валютний, кредитний. «Резервні 

кошти формуються під впливом операцій НБУ з державними цінним паперами, 

на валютному ринку, з обміну резервів на готівку. Далі ці «емітовані» резервні 

кошти розподіляються на обов‘язкові резерви (частка залучених банками 

депозитів) та «вільні кошти», які вкладаються в депозитні сертифікати (або 

дефіцит резервів покривається за рахунок кредитів рефінансування)» [89, c. 26] 

(табл. 2.1). Емісія резервних коштів проводиться через «валютний, фондовий та 
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кредитний канали і забезпечується отриманням НБУ еквівалентного обсягу 

іноземної валюти або ліквідних фінансових інструментів, завдяки чому за потреби 

через ці ж канали відбувається вилучення коштів з обігу» [90].  

Таблиця 2.1 

Переваги та недоліки емісійних каналів НБУ 

Канал Інструмент впливу Ціль Позитив Негатив 

Кредитний: 

рефінансування, 

мобілізаційні 

операції  

 Облікова 

ставка  ставка 

рефінансування, 

ставки за міжбанкі

вськими 

кредитами. 

 Нормативи 

обов’язкового 

резервування 

Забезпечення 

реального 

сектору 

економіки в 

грошах. 

 

 Пропозиція 

грошей має 

забезпечення – 

зобов’язання 

комерційних 

банків. 

 Визначаєть

ся потребами 

обороту. 

 Впливає на 

відсоткову ставку і 

масштаби 

кредитування. 

Надмірне зростання обсягу 

ліквідності на грошовому 

ринку 

Валютний: 

купівля/продаж 

іноземної 

валюти 

 

 Валютний 

курс 

 Валютний 

контроль (вимога 
обов’язкового 

продажу валютної 

виручки) 

 Операції зі 

стерилізації ліквід

ності. 

 Стабіліза

ція 

валютного 

курсу 

відповідно до 

сальдо 

торгового 

балансу.  

 Поповнен

ня 

золотовалют
них резервів. 

Впливає на 

конкурентоспромо

жність вітчизняних 

товарів та попит на 

гроші на 

внутрішньому 

ринку. 

 

 Функціонування 

залежить від ступеня 

фінансової відкритості 

економіки. 

 Залежить від 

зовнішньої цінової 

кон’юнктури, співвідношення 

експорту та імпорту. 

 Визначається 

припливом/відпливом капіталу. 

 Пропозиція валюти і 

валютний курс не можуть в 

повній мірі контролюватися 

центральним банком. 

 Закріплює 

обслуговування та сприяння 

лише експортно-сировинних 

галузей економіки. 

Фондовий: 

операції на 

відкритому 

ринку 

(продаж/купівля 

у банків ДЦП) 

Дохідність цінних 

паперів (ОВДП) 

 

На покриття 

бюджетного 

дефіциту. 

 

Дохід від емісії 

спрямовується в 

бюджет. 

Пропозиція грошей 

має забезпечення – 

довгострокове 

зобов’язання уряду. 
 

 Спричинює підвищення 

відсоткових ставок за 

державними цінними паперами. 

 Впливає на банківські 

резерви та процентні ставки за 

кредитами через зміну 

дохідності цінних паперів. 

 Застосування вимагає 

наявності розвинутого і 

відкритого ринку державних 

цінних паперів. 

Джерело: складено автором. 

 

Підвищення ролі продуктивної емісії можливе через кредитний канал, який 

здатний сформувати таку пропозицію грошей, яка позитивно впливає на 
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економічне зростання, а саме: низьковідсоткові кредити в пріоритетні галузі 

економіки (зокрема, високотехнологічні галузі, кредитування малого і середнього 

бізнесу). Інститути розвитку (експортно-кредитні агентства або державні банки 

розвитку) виступають інструментом трансферу цих коштів безпосередньо 

підприємствам. Проте в українських реаліях кредитний канал не формує 

продуктивну емісію, оскільки він представлений переважно механізмами 

рефінансування (з огляду на відсутність фондування інститутів розвитку), і 

частина емітованих коштів вилучається через мобілізаційні операції. 

З огляду на те, що використання валютного і фондових каналів є залежним 

(похідним) від руху МПК (припливу або відпливу) та необхідності фінансування 

бюджетного дефіциту, вони є пасивними каналами пропозиції грошей. На відміну 

від кредитного, ці канали не відображають потребу економічних суб’єктів в 

грошах. Їх застосування перерозподіляє грошові потоки і відповідно формує 

непродуктивну пропозицію грошей, яка не створює нову вартість – капітал, і як 

наслідок не стимулює економічний розвиток.  

За словами В.В. Зимовця, продаж урядом державних боргових зобов’язань на 

внутрішньому ринку не збільшує грошову базу, а на зовнішньому – формує 

«…додаткову пропозицію іноземної валюти, наслідком чого може бути: а) 

тимчасове зменшення грошової бази (у разі придбання іноземної валюти 

секторами нефінансових корпорацій та домогосподарсті) та її відновлення після 

здійснення урядом видатків з казначейського рахунку; б) збільшення грошової 

бази внаслідок придбання її центральним банком (валютний канал пропозиції 

грошей)» [87, c. 252]. 

Через фондовий канал кошти випускаються/вилучаються шляхом здійснення 

НБУ операцій з продажу/купівлі на відкритому ринку ДЦП [90]. Вони є 

операціями довгострокової дії, які використовуються переважно для нівелювання 

структурних дисбалансів ліквідності (рис. 2.10, таблиця Д.1 додатку Д). Через цей 

канал ГКП фактично обслуговує фінансування дефіциту державного бюджету. 

Відповідно до динаміки облікової ставки зростає й дохідність ОВДП, що робить 

ДЦП привабливішим напрямом інвестування для банків, ніж кредитування. 
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Рис. 2.10. Обсяг операцій з розміщення державних цінних паперів на 

первинному ринку та на відкритому ринку, 2005 – серпень 2019 р. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [40]. 

 

Відкритий ринок використовується для купівлі-продажу, як правило, 

короткострокових державних цінних паперів з метою регулювання грошової маси 

(внаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку, а внаслідок 

продажу – зменшується) [91].  

Частка НБУ у загальному обсязі ОВДП протягом 5-ти років (2010–2015 рр.) 

збільшилась з 47% до 77% (рис. 2.11). Хоча домінування НБУ на ринку облігацій 

залишається на досить високому рівні – 42% (липень 2019), що в свою чергу 

свідчить про приховане фінансування дефіциту державного бюджету через НБУ 

(проблему фіскального домінування), проте за останні три роки найактивніше 

зростав портфель банків. Крім того, з 2015 р. банки активізували придбання 

депозитних сертифікатів НБУ (рис. 2.30). 
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Рис. 2.11. ОВДП в обігу в розрізі власників, 2007 – липень 2019 р. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [40]. 

 

Інтерес іноземних інвесторів до ОВДП почав спадати з 2008 р., і станом на 

кінець 2018 р. частка облігацій у власності нерезидентів становила близько 1%. 

Хоча 2019 р. ознаменувався зростаючим інтересом іноземних інвесторів 8  до 

ОВДП (частка становить 10,76%), виведення нерезидентами валюти при 

погашенні ОВДП не є значним ризиком раптового відпливу капіталу, бо значні 

інвестиції нерезидентів здебільшого спрямовуються у довгострокові ОВДП (рис. 

2. 12). Підвищення інтересу іноземних інвесторів (припливу спекулятивного 

капіталу) 9  до державних цінних паперів вже помітне, і спричинило 

ревальваційний тиск на гривню.  

Високі процентні ставки та спрощення доступу до ринку державних цінних 

паперів завдяки змінам у валютному регулюванні (з лютого 2019 р. відбувається 

                                                
8 Додатковим поштовхом для збільшенню попиту нерезидентів на ОВДП стало приєднання українського ринку 

державних цінних паперів до міжнародного депозитарію Clearstream з 27.05.2019 р. [40]. 
9 У 1997–1998 рр., коли відбувалося призупинення економічного спаду та розпочалась лібералізація валютного 

ринку, також спостерігалось залучення урядом короткотермінового капіталу іноземних інвесторів для потреб 

фінансування дефіциту бюджету шляхом реалізації ОВДП безпосередньо через міжбанківський ринок та 

Українську міжбанківську валютну біржу. Проте з вересня 1997 р. відбувся відплив капіталу через Азійську кризу 

і як наслідок кризою в РФ. НБУ почав застосувавати валютний коридор та адміністративний контроль за 

проведенням валютних операцій в 1997–1998 рр. та в першому півріччі 1999 р. [21, c. 152]. 
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дерегуляція процедур інвестування, розширення переліку дозволених операцій з 

іноземною валютою) сприяли подальшому припливу портфельних інвестицій, а 

саме в ОВДП в гривні (які мають найменший ризик та найвищу ліквідність).  

 

Рис. 2.12. ОВДП у портфелі нерезидентів за строками, млрд грн, 2018 – 

III кв. 2019 р. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [40]. 

 

У свою чергу, приплив іноземної валюти для купівлі ОВДП є причиною 

інтервенцій НБУ із купівлі на валютному ринку (рис. 2.13). Так, 2019 р. 

ознаменувався зростанням емісії ОВДП на фоні збільшення викупу валюти, що 

сприяло поповненню міжнародних резервів.  

Загалом, динаміка резервів протягом 2007–2015 рр. ознаменувалася 

тенденцією до зниження, за винятком 2010 р. та глибоким падінням у 2009 р. та 

2014 р., що співпало з хвилею девальваційних стрибків гривні. З 2010 р. по 2013 р. 

на валютному ринку настала стабілізація. Починаючи з 2015 р. НБУ почав 

збільшувати міжнародні резерви через співпрацю України з МВФ та іншими 

міжнародними кредиторами, а також валютні інтервенції.  
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Рис. 2.13 Борг за ОВДП та валютні інтервенції, 2015 – серпень 2019 р., 

млрд дол. США 

Джерело: побудовано автором на основі даних [40]. 

 

Однак, незважаючи на зростання резервів та погіршення позитивної 

динаміки, коефіцієнт достатності резервів (відношення резервів до 

короткострокової заборгованості) не досяг ще бажаного 100% показника і на 

кінець ІІ кв. 2019 р. становив 223,65% (рис. 2.14).  

 

Рис. 2.14. Рівень достатності міжнародних резервів, 2011 – ІІ кв. 2019 р. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [40; 88]. 
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Це вказує на потенційний ризик у випадку обмеження доступу до зовнішніх 

фінансових ринків протягом року. Тим не менш, збільшення міжнародних 

резервів (з 2015 р.) досягло задовільного рівня (> 3) [87], що сприяло формуванню 

позитивних очікувань ринку: на кінець ІІ кв. 2019 р. обсяг резервів покриває 

фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3,3 місяців. 

Валютний канал передбачає придбання або продаж НБУ іноземної валюти 

(рис. 2.15, таблиця Д.2 додатку Д) [21]. Адміністративні обмеження є 

інструментом впливу на цей канал. НБУ проводить інтервенції на 

міжбанківському валютному ринку з метою накопичення міжнародних резервів 

та згладжування надмірної курсової волатильності. Як зазначив С. О. Кораблін, 

«є в країні чистий приплив іноземної валюти – його регуляторна політика 

пом'якшується, немає – посилюється» [92]. Теоретично, хоча така емісія створює 

менший інфляційний тиск, ніж фондовий канал (нові гроші забезпечені 

іноземною валютою, за надходженням якої стоїть виробництво та реалізація 

товарів і послуг), валютний канал майже нівелює ефективність процентної 

політики центрального банку [54, c. 38].  

Крім того, ключовими недоліками використання валютного каналу є високі 

зовнішні ризики по залученню ресурсів та той факт, що використання лише 

зовнішніх джерел зростання монетизації сприяє експортно-сировинній орієнтації 

вітчизняної економіки. До того ж, як зазначає О.І. Береславська, «значні потоки 

капіталу та зміни кон’юнктури світових товарних ринків, які неможливо 

заздалегідь передбачити, зумовлюють ситуацію, за якої інтервенції на 

валютному ринку можуть значно впливати на грошовий ринок і нести ризик 

для досягнення запланованих грошових показників» [93, c. 18]. 

Хоча з травня 2015 р. НБУ виступає нетто-покупцем іноземної валюти, 

що підтверджується обсягами валютних інтервенцій, їх обсяг у 2019 р. значно 

менший за обсяги операцій фондового каналу: приріст портфеля ОВДП у 

власності нерезидентів перевищує додатне сальдо валютних інтервенцій НБУ. 
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Рис. 2.15. Валютні інтервенції10 та офіційні резервні активи України, 

2011  серпень 2019 р. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [40]. 

 

Кредитний канал передбачає зміну обсягів ресурсів банків: реалізується 

через регулювання ресурсного потенціалу (загальної ліквідності) комерційних 

банків, а саме через механізми рефінансування комерційних банків (останні 

отримують кредити під заставу державних цінних паперів або іноземної 

валюти) та зміну нормативу обов’язкового резервування (рис. 2.16).  

У своїх розрахунках НБУ виокремлює такі інструменти регулювання 

банківської ліквідності як готівку в обігу, коррахунки банків, валютні інтервенції 

НБУ, ДЦП у портфелі, перерахування прибутку, конвертацію валюти, 

стабілізаційні кредити. Дані рис. Д.1 додатку Д ілюструють одночасне існування 

профіциту та дефіциту ліквідності, що вказує на нерівномірний розподіл 

ліквідних коштів серед «постачальниками» кредитного каналу. 

Зростання обсягів рефінансування спостерігалося в кризові 2008 р. і 2014 р. і 

                                                
10 Інтервенції з продажу представлені зі знаком «-», а з купівлі – за знаком «+». 
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давало можливість для спекулятивних операцій. Комерційні банки замість того, 

щоб кредитувати реальну економіку, спрямовували значну частину отриманих 

кредитів на купівлю іноземної валюти.  

 

Рис. 2.16. Операції НБУ з підтримання ліквідності банків, 2007 – серпень 

2019 р., млрд грн  

Джерело: побудовано автором на основі даних [40]. 

 

Обсяги мобілізаційних операцій через розміщення депозитних сертифікатів 

почали надмірно зростати з 2014 р. і протягом останніх років перевищували 

обсяги рефінансування у десятки разів (рис. 2.17, таблиця Д.3 додатку Д). 

Більшість операцій були надкороткостроковими (овернайт). Ця мобілізація 

ліквідності не є продуктивною, оскільки дестимулює банківське кредитування 

економіки за рахунок посилення ефекту витіснення (замість кредитування 

реального сектору економіки банки вкладають кошти в депозитні сертифікати).  

Тобто, в українських реаліях кредитний канал не можна вважати 

продуктивним через домінування лише механізмів рефінансування банків, які 

носять короткостроковий характер і не сприяють активізації кредитування 

реального сектору економіки. 
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Рис. 2.17. Операції НБУ із мобілізації коштів банків, 2007 – серпень 

2019 р., млрд грн  

Джерело: побудовано автором на основі даних [40]. 

 

На початку 2000-х грошова маса формувалась значною мірою через 

накопичення ЧЗА і внутрішнього кредиту 11 , проте з 2008 р. випереджаюче 

зростання внутрішнього кредиту над М3 демонструє його переважання в процесі 

розширення пропозиції грошей (рис. 2.18).  

 

Рис. 2.18. ЧЗА та внутрішній кредит НБУ та банків, 2000 – серпень 

2019 р., станом на кінець періоду, млрд грн 

Джерело: побудовано автором на основі даних [40]. 

                                                
11 ЧЗА – це сальдо між вимогами та зобов’язаннями по відношенню до нерезидентів за готівковими коштами в 

іноземній валюті, депозитами, кредитами, цінними паперами та іншою заборгованістю. Внутрішній кредит – це 

сукупність чистих вимог депозитних корпорацій до центральних органів державного управління та чистих вимог 

до інших резидентів [40]. 
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Зростання ЧЗА до кінця 2008 р., протягом 2010–2014 рр., з 2015 р. відображає 

приплив капіталу лише в некризові періоди. Зростаюче значення чистих вимог до 

центральних органів державного управління з 2009 р. вказує на активізацію 

фондового каналу (розміщення ОВДП) – збільшення державного боргу (в особі 

Міністерства фінансів України). Пікові значення вимог до резидентів 

демонструють розширення операцій із рефінансування, а подальше скорочення 

цього показника – зростання заборгованості банків перед НБУ за депозитними 

сертифікатами. 

Протягом останнього десятиліття у структурі операцій НБУ із 

розширення/звуження пропозиції грошей переважаючим каналом був фондовий 

канал і лише у кризовий 2008 р. – кредитний та у 2016–2017 рр. – валютний (рис. 

2.19, таблиця Д.4 і Д.5 додатку Д).  

У свою чергу, у 2003–2007 рр. домінуючим каналом був валютний: операції 

на відкритому ринку не проводилися, а основними емісійними каналами були 

операції на валютному ринку та рефінансування банків.  

Порівняно незначна частка валютних операцій у 2003 р. була спричинена 

відносно стабільною ситуацією на валютному ринку та зростанням ролі 

рефінансування через дефіцит ліквідності в банківській системі (таблиця Д.5 

додатку Д). Тобто, структура пропозиції грошей є незбалансованою. 

Завдяки припливу капіталу грошова пропозиція розширюється через 

валютний канал з метою накопичення міжнародних резервів та згладжування 

надмірної курсової волатильності. Валютний канал слабо відображає потреби 

економіки в грошах, на відміну від кредитного, бо курсоутворюючі фактори є 

досить нестабільними.  
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Рис. 2.19. Канали емісії НБУ, 2007 – серпень 2019 р., % 

Джерело: складено за даними [40] та на підставі розрахунків автора. 

 

В українських реаліях застосування кредитного каналу носить 

короткостроковий характер, і створений через нього профіцит ліквідності 

супроводжувався дефіцитом кредитних ресурсів у реальному секторі економіки. 

Це свідчить про формування непродуктивної пропозиції грошей, яка не створює 

умови, при яких грошова ліквідність стає доступною населенню і бізнесу, і 

загалом веде до загострення диспропорцій фінансової системи. 

 

2.2. Оцінка фінансової відкритості економіки України  

 

2.2.1. Оцінка фінансової відкритості: переваги і недоліки існуючих підходів 

Показниками, які характеризують ступінь відкритості економіки, є експортна 

і імпортна квоти. Однак вони вказують не про ступінь залучення економіки у 

світове господарство, а про сировинну спрямоваість експорту країни. Тому нами 

розглядається показники відкритості фінансового сектора економіки. 
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Для аналізу фінансової відкритості економіки використовуються два типи 

індикаторів: де-юре та де-факто (цінові та кількісні) (таблиці Е.1, додатку Е). За 

своїм характером, де-юре індекси не належним чином враховують інтенсивність 

застосування заходів контролю або поступових змін обмеження контролю. Де-

факто показники характеризують інтенсивність, масштаби і/або широту 

обмежень та призначені відображати встановлені правила руху МПК. Інакше 

кажучи, вони вказують на ступінь свободи руху потоків капіталу у відповідь на 

існуючі юридичні обмеження. Де-факто показники можуть відображати вплив 

факторів на додаток до тих, що стосуються контролю за потоками капіталу [94, c. 

53]. 

Недоліками цінових індикаторів є: недоступність таких індикаторів оцінки 

для всіх країн; ті показники, що базуються на умовах паритету процентних ставок, 

можуть відображати зміни макроекономічних умов, навіть якщо немає змін 

регулювання рахунку операцій з капіталом [95, c. 2]. Порівнюючи як де-юре, так 

і де-факто показники, Косе (Kose) та інші виявили, що в середньому де-юре 

відкритість значно не змінилася протягом останніх двох десятиліть, проте де-

факто інтеграція різко зросла [96, c. 5]. Отже, де-юре показники відображають 

офіційну політику щодо контролю за рухом капіталу, а де-факто – вказують на 

реальну практику. 

Основним джерелом для більшості де-юре показників є звіт МВФ про 

валютні режими та валютні обмеження (AREAER), який з 1967 р. надає 

інформацію про ступінь та характер правил, що регулюють операції платіжного 

балансу широкого кола країн. Звіт містить зведену таблицю обмежень країн світу, 

а з 1997 р. – фіксує більше параметрів, в тому числі за категоріями інвесторів та 

активів. Цей звіт даних дає оцінку заходам регулювання, які впливають або на 

валютний курс, або на потоки капіталу.  

Вперше Куінн (Quinn) у 1997 р. розробив спосіб вимірювання відкритості (9 

різних ступенів відкритості), заснований на даних AREAR, тим самим пояснивши 

швидший ріст реального ВВП для 58 країн у 1960–1989 рр. У 2003 Куінн 

сформував показник фінансового регулювання, який коливався від 0 до 14 (більше 
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значення означало найменш регульований та найбільш відкритий режим 

економіки). Еіченґреен (Eichengreen) критикував надійність результатів Куінн за 

те, що вибірка включала в основному промислово розвинені країни [97, c. 9].  

Бруне та Ґуісінґер (Brune, Guisinger) розширили індекс Йогнстон та 

Таміріса (Johnston, Tamirisa). Їх індекс фінансової відкритості (FOI) являє 

собою сумарну суму бінарних балів для 12 категорій і розподіляє внутрішні 

та зовнішні потоки. Індекс фінансової інтеграції Абяд та Моди (Abiad, Mody), 

Моди і Муршід (Mody і Murshid) використовують чотири таблиці змінних 

AREAER: обмеження на рахунки операцій з капіталом, обмеження 

поточного рахунку, вимоги щодо відмови від експорту та наявність декількох 

валютних курсів. Їх індекс є простим середнім цих показників [98, c. 491]. 

На відміну від інших показників, KA-індекс Щіндлера (Schindler) надає 

(бінарні) коди на рівні окремих видів операцій з капіталом: узагальнення кодів 

різних типів транзакцій подає показники за категоріями активів, резидентністю 

та притоками/відтоками. КА особливо корисний для дослідників, зацікавлених у 

окремих категоріях активів, та тих, хто зацікавлений у питаннях, пов'язаних із 

послідовністю лібералізації капіталу [98, c. 492]. 

FORU, розроблений Едісон і Варноцк (Edison, Warnock), є щомісячною 

мірою відкритості рахунку капіталу на основі частки вітчизняних акцій, 

доступних для іноземної покупки [98, c. 494]. 

Індекс Чін-Іто (Chinn, Ito) заснований на 4-х компонентах: змінна, яка вказує 

наявність декількох обмінних курсів (k1), змінна обмежень на операції з поточним 

рахунком (k2), змінна обмежень на операції з капіталом (k3), змінна, яка вказує 

вимогу про видачу експортних надходжень (k4). Більше значення індексу 

характеризує вищий ступінь фінансової відкритості держави і навпаки. При цьому 

компонент k3 розраховується як середнє значення у п’ятирічному інтервалі згідно 

з формулою: SHARE k3,t = (k3,t + k3,t–1 + k3,t–2 + k3,t–3 + k3,t–4)/5.  

Індекс FKRSU (Fernandez, Klein, Rebucci, Schindler, Uribe) представляє набір 

обмежень регулювання капіталу як притоками, так і відтоками за 10 категоріями 

активів. На основі даних Щіндлера (Schindler) та даних AREAER, цей індекс 
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включає в себе додаткові категорії активів, більше країн і більш тривалий період 

часу. Нижче значення індексу означає менше обмежень фінансового рахунку [99].  

Едвардс, Клеін та Олівеі (Edwards, Klein, Оlivei) вказували на те, що AREAER 

не вимірює інтенсивність та ефективність контролю [95, c. 3]. В якості 

альтернативи цим де-юре методам Крааи (Kraay) стверджував, що слід визначити 

відкритість як з точки зору юридичних обмежень, так і фактичних обсягів потоків 

капіталу (ПІІ, ПІ). Крім того, згідно з Ф. Лейн і Дж. Мілезі-Ферретті, Едісон (Lane, 

Milesi-Ferretti, Edison та інші) запаси (сукупні потоки) іноземного капіталу в 

країну є способом оцінки відкритості [97, c. 11]. 

Леви Єяті (Levy Yeyati), Щмуклер (Schmukler) та Ван Горен (Van 

Horen); Доолеи (Dooley), Матгєсон та Рояс-Суарез (Mathieson, Rojas-Suarez); 

Куінн та Яцобсон (Quinn,  Jacobson) розробляли цінові індикатори. Ці 

показники враховують різницю між зовнішніми і внутрішніми цінами та 

базуються на припущенні, що серед фінансово інтегрованих економік різниця 

цін на аналогічні активи в різних країнах повинна зникати через арбітраж [98, 

c. 495].  

Цінові індикатори використовують покритий паритет процентних ставок 

ринку форвардів без поставок (covered interest parity condition (NDF)). Ця умова 

свідчить, що різниця в процентних ставках між двома країнами повинна 

дорівнювати процентній різниці між форвардним і спотовим обмінним курсом. 

NDF передбачає рівність прибутковості ідентичних фінансових активів, 

деномінованих в різних валютах, за умови використання захисту від валютного 

ризику, зазвичай у формі укладення форвардної угоди; умова покритого 

процентного паритету вимагає, щоб ставка відсотка на внутрішньому ринку 

дорівнювала сумі ставки відсотка на іноземному ринку і форвардної премії.  

Широко використовуваним де-факто показником є – індекс Ф. Лейн і Дж. 

Мілезі-Ферретті (Lane і Milesi-Ferreti), який розраховується як сукупні активи 

країни та пасиви відносно ВВП. Цей показник включає ПІІ, портфельні та боргові 

інвестиції, фінансові деривативи. Ф. Лейн і Дж. Мілезі-Ферретті об'єднують 

валові потоки з набору даних платіжного балансу МВФ з іншими джерелами 
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даних і оцінюють валові та чисті зовнішні позиції для 145 країн [100]. Крім того 

Ф. Лейн і Дж. Мілезі-Ферретті вимірюють фінансову відкритість з використанням 

індикатора IFIGDP, який представляє собою суму іноземних активів та 

зобов'язань до ВВП для даної країни. Ф. Лейн і Дж. Мілезі-Ферретті пропонують 

ще один індикатор фінансової інтеграції – GEQY, який враховує тільки 

транскордонні потоки капіталу. 

 

2.2.2. Фінансова відкритість економік світу: міжкраїнні порівняння 

Цільові рівні фінансової відкритості можуть бути оцінені на основі 

міжкраїнних і міжчасових порівнянь. 

Згідно з індексом Чін-Іто («Chinn-Ito») існує тенденція до лібералізації 

фінансового сектору, хоча більше обмежень руху МПК після 20072008 рр. 

(GFC). Різка зміна індексу в 1996 р. пояснюється зміною методології AREAER 

(таблиця Ж.1 додатку Ж).  

За індексом FKRSU (рис. Ж.1, Ж.2 додатку Ж) глобально фінансова 

відкритість зростає з 2007 р. Розвинені країни більш відкриті, ніж країни, що 

розвиваються12. 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 (NFA/GDP). Така тенденція 

прискорилася за останні 20 років. 

Серед країн ОЕСР (станом на кінець 2018 р.) незмінно менше обмежень щодо 

руху ПІІ і лише деякі країни продовжують встановлювати значні бар'єри для руху 

ПІІ (обмеження руху іноземного капіталу; дискримінаційні механізми перевірки 

або схвалення; обмеження на іноземних працівників) (рис. 2.20). Даний індекс 

свідчить про удвічі меншу відкритість економіку України щодо руху ПІІ 

порівняно з країнами ОЕСР. 

                                                
12 Країни з ринками, що формуються, та країни, що розвиваються (emerging and developing economies). 
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Рис. 2.20. Індекс обмеження руху ПІІ (ОЕСР)13, 2010 – 2018 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [101]. 
 

У той же час, за даними UNACTD, у світі посилюється тенденція до 

регулювання ПІІ. Так, у 2018 р. близько 55 країн запровадили як мінімум 112 

заходів, що впливають на рух іноземних інвестицій. Якщо у 2016 р. приблизно 

80% країн здійснювали заходи з лібералізації, 20%  вводили обмеження на рух 

ПІІ, то у 2018 р. таке відношення вже склало 66 на 34% – найгірший показник з 

2003 р. [102, c. 84] (рис. 2.21.)  

 
Рис. 2.21. Кількість заходів щодо лібералізації та застосування 

обмежень руху ПІІ у світі, 2003 – 2018 рр., од. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [102, c. 84] 

                                                
13 Значення 0 означає, що економіка є відкритою, а 1 – закритою. 
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Дані МВФ за 2018 р. вказують на те, що заходи із лібералізації потоків 

капіталу в основному перевищили кількість заходів, що вживаються для 

посилення контролю (рис. 2.22). Це стосується як відпливу, так і припливу 

капіталу. Так, з січня 2017 р. по серпень 2018 р. країни-члени МВФ повідомили 

про 518 заходів (500 за попередній період), 449 заходів з яких (87%, за попередній 

період – 80%) було спрямовано на лібералізацію руху потоків капіталу, 52 (10%, 

за попередній період – 11%) стосувались ужорсточення обмежень, а 14 (3%, за 

попередній період – 8%) вважались нейтральними [103, с. 32, 33]. 

 

Рис. 2.22. Застосування певних обмежень руху щодо МПК в країнах, що 

приєдналися до статуту МВФ, 2012 – 2018 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [103]. 

 

У 2018 р. заходи щодо спрощення обмежень грошового ринку та 

інструментів капіталу (200) перевищили кількість заходів із контролю (29). 

Відсоток заходів щодо скасування обмежень за операціями з деривативами зріс 

до 83% (з 72% у 2017 р.). 
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Заходи щодо транскордонного кредитування майже повністю були 

спрямовані на послаблення контролю: близько 88% (порівняно з 63% у 2017 р.). 

Кількість заходів щодо зменшення відпливу за кредитними операціями була 

трохи більшою, ніж заходів щодо припливу, на відміну від 2017 р. (коли 

обмеження щодо відпливу за кредитними операціями були приблизно вдвічі 

меншими від обмежень щодо зменшення припливу). 

Тенденція лібералізації руху ПІІ продовжувалась (90% із 42 заходів, 

спрямованих на пом'якшення умов у порівнянні з 80% у 2017 р.). Заходи щодо 

скорочення припливу ПІІ (які в свою чергу включали заходи, що підвищували 

автоматичний пороговий рівень та розширювали перелік секторів для 

інвестування) перевищували заходи щодо зменшення відпливу капіталу. 

Контроль за операціями з нерухомістю: заходи щодо зняття обмежень (їх 

частка становила близько 73% порівняно з 84% у 2017 р.) значно перевищують 

заходи щодо їх посилення (частка зросла до 27% порівняно з 7% у 2017 р.). Усі 

заходи із ужорсточення були спрямовані на зменшення припливу капіталу. 

Контроль за приватними операціями був другим за частотою після заходів 

контролю щодо інструментів капіталу та грошового ринку: частка заходів щодо 

скасування/ослаблення обмежень зросла приблизно до 99% порівняно з 92 % у 

2017 р., заходи щодо лібералізації припливу становили приблизно менше 

половини кількості заходів щодо лібералізації відпливу [103, с. 34–39].  

 

2.2.3. Оцінка фінансової відкритості економіки України 

Згідно з трилемною моделлю станом на кінець 2017 р. економіка України 

відносилась до фінансово закритих із частковою монетарною незалежністю (0,91) 

та таргетуванням на стабільність валютного курсу (0,36) (рис. 2.23). У той же час, 

з огляду на проведення НБУ лібералізації валютного ринку протягом 2018–

2019 рр. фактично відбулося зміщення трилемної моделі в бік фінансової 

відкритості. 



98 

 

Рис. 2.23. Трилема економіки України, 1992 – 2017 рр. 14 

Джерело: побудовано автором на основі даних [104]. 

 

Тобто, на сьогоднішній день Україна поки знаходиться в умовах перехідного 

періоду, що характеризується керованим плаванням валютного курсу, 

інфляційним таргетуванням і вільним рухом капіталу. 

Згідно з де-юре індексом Чін-Іто15 (станом на кінець 2017 р.) Україна не 

просувається до фінансової лібералізації. Більш низьке значення індексу 

підтверджує встановлення більшої кількості обмеження у кризові періоди у 

1997 р. та з 2009 р. З огляду на те, що фактично з 2017 р. в Україні розпочалася 

валютна лібералізація, даний показник не є у повній мірі об’єктивним. Це 

пояснюється тим, що індекс Чінн-Іто не фіксує поступові зміни в сфері контролю 

руху МПК, оскільки якщо всі обмеження не скасовано, то значення KAOPEN 

залишається незмінним (рис. 2.24). 

                                                
14 Останні дані станом на вересень 2018 р.  
15 Більше значення індексу характеризує вищий ступінь фінансової відкритості держави і навпаки. 
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Рис. 2.24. Індекс Чін-Іто економіки України, 1996 – 2017 рр. 16 

Джерело: побудовано автором на основі даних [95]. 

 

За де-юре індексом FKRSU (таблиця Ж.2 додатку Ж) в Україні тенденція до 

лібералізації очевидна до 2005 р., з 2007 р. по 2013 роки – ніяких формальних 

поліпшень не спостерігалося. З 2014 р. було посилено контроль за відпливом 

капіталу, що було обумовлено кризовими явищами. У цілому, до 2018 р. 

встановлювалось більше обмежень на відплив, ніж на приплив (рис. 2.25). 

 

Рис. 2.25. Індекс FKRSU економіки України, 1995 – 2017 рр. 17 

Джерело: побудовано автором на основі даних [99]. 

                                                
16  Останні дані станом на липень 2019 р. базуються на AREAER за 2018 р., який містить інформацію про 

обмеження станом на кінець 2017 р. 
17 Останні дані станом на червень 2019 р. фіксують дані на початок 2018 р. 
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Хоча ступінь фінансової відкритості як відношення суми фінансових активів 

та зобов’язань до ВВП (за де-факто показником Ф. Лейн і Дж. Мілезі-Ферретті 

[100]) вказує на зростання лібералізації у 2005, 2010 рр., фактично відбулося 

скорочення активів і зобов'язань після криз (рис. 2.26). Зі свого боку зростання 

рівня фінансової відкритості за цим де-факто показником з 2016 р. відповідає 

реаліям валютної лібералізації у вітчизняній економіці. 

 

Рис. 2.26. Чисті іноземні активи/ВВП України, 1992 – 2018 рр., %  

Джерело: побудовано автором на основі даних [105]18. 

 

Протягом останніх двадцяти років, незважаючи на взятий курс на валютну 

лібералізацію (Україна ще у 1997 р. приєдналася до VIII статті Статуту МВФ, яка 

передбачала лібералізацію валютних операцій), зберігалися окремі елементи 

валютних обмежень: спочатку вони були пов’язані з нівелюванням впливу 

наслідків глобальної економічної кризи 2008 р., а згодом з банківською та 

валютною кризами 20142017 рр., які ознаменувались поверненням до практики 

жорстких валютних обмежень. Більша частина обмежень була введена в 

20142015 рр. під час рекордної девальвації гривні. Введення перших обмежень 

на рух капіталу на початку 2014 р. супроводжувалося збільшенням боргового 

навантаження (на кінець 2017 р. співвідношення зовнішнього боргу до ВВП 

становило 105,7%), а також призвело до зупинки ПІ та ПІІ та відпливу інших 

                                                
18 Відповідно до класифікації СБ економіка України відноситься до групи країн з нижчим середнім доходом, де 

ВВП на душу населения – від 996 до 3,895 дол. США («lower-middle-income economies»). ЧЗА - це сума іноземних 

активів за винятком зовнішніх зобов'язань. Дані розраховано у місцевій валюті. 
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інвестицій, але не до зміни структури припливу капіталу в бік підвищення частки 

довгострокового капіталу. Пом’якшення адміністративних обмежень на 

валютному ринку обумовило певне поліпшення сальдо за фінансовим рахунком  

платіжного балансу. Загалом, протягом 2016–2017 рр., згідно з дорожньою 

картою валютної лібералізації та Концепцією нового валютного регулювання 

НБУ вніс певні позитивні зміни у сфері валютного регулювання: було скасовано 

або пом'якшено тимчасові обмеження, запроваджені у 2014–2015 рр. (таблиця З.1 

додатку З). Протягом 2018 р. було вжито низку наступних заходів для зменшення 

обмежень за:  

 за інструментами капіталу та грошового ринку: було послаблено 

заборону на репатріацію дивідендів (за 2017 рік з певним лімітом); дозволено 

іноземним інвесторам повернути доходи від продажу цінних паперів або 

корпоративних прав (за певних умов); ліміт на переказ іноземної валюти за кордон 

юридичними особами-резидентами на основі індивідуальної ліцензії був 

збільшений та змінений на річний (з місячного ліміту); 

 за кредитними операціями: було збільшено дозволений термін 

погашення комерційного кредиту та поступово розширено вид фінансового 

кредиту, який можуть достроково погашати резиденти; дозволено резидентам 

брати позики з-за кордону за певних умов без реєстрації в НБУ; 

 за рухом ПІІ: було дозволено придбати або передати валюту з метою 

повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами від продажу 

цінних паперів та корпоративних прав, внаслідок зменшення статутного капіталу 

юридичних осіб та вилучення власного капіталу у компаній-резидентів; замінено 

щомісячний ліміт на річний та збільшено річний ліміт на обмін валюти для 

юридичних осіб-резидентів на основі індивідуальної ліцензії;  

 за операціями з нерухомістю: було збільшено ліміт, дозволений для 

придбання та переказу іноземної валюти юридичними особами-резидентами, у 

тому числі для інвестицій у нерухомість за кордон на основі індивідуальної 

ліцензії в іноземній валюті, та змінено її на річну (з місячного ліміту);  
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 особистими операціями: було поступово збільшено добовий ліміт 

придбання готівкових коштів для фізичних осіб; зняло ліміт на поточні 

трансферти, не пов’язані з торгівлею, та збільшено ліміт на придбання та переказ 

іноземної валюти, в тому числі на особисті перекази за кордон на основі 

індивідуальної ліцензії в іноземній валюті. 

Зазначене відображає тенденцію до лібералізації, оскільки фізичним особам 

та установам було дозволено інвестувати за кордон при більш ліберальних 

умовах. 

Продовження лібералізації руху капіталу вимагає наявності певних 

передумов. Так, має бути відносно стабільна макроекономічна ситуація: низька 

інфляція (станом на серпень 2019 р. інфляція становила 7,5% при 5% цілі НБУ), 

фіскальна дисципліна (у 2020 р. передбачаються значні виплати за зовнішніми 

боргами), економічне зростання (у II кв. 2019 р. зростання ВВП становило 4,6% 

до аналогічного періоду 2018 р., а у 2020 р. на 3,7%19 через вичерпання ефектів 

фіскального пом’якшення внаслідок підвищення соціальних стандартів), 

відсутність розривів у платіжному балансі, ефективна монетарна політика 

(інструменти ГКП мають обмежений вплив), діюча програма з МВФ (затримки у 

продовженні співпраці з МВФ) [40]. У той же час, останні валютні кризи в Україні 

підтвердили зв’язок між вразливістю економіки та відпливом капіталу за 

фінансовим рахунком. Це свідчить про те, що за існуючих обставин повна 

лібералізація валютного контролю – небезпечна для економіки України. 

 

2.3. Особливості руху МПК в Україні 

 

Фактори руху МПК в економіку України 

Протягом останнього десятиліття максимізація переваг від руху потоків 

капіталу при мінімізації пов'язаних з цим ризиків стала викликом світової 

економіки, оскільки після глобальної фінансової кризи виникли нові проблеми, 

пов'язані зі складністю глобальних фінансових відносин. Зміни напрямків і 

                                                
19 За оцінками Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.  
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структури руху капіталу є однією з суттєвих характеристик та одночасно 

наслідком глобальної нестабільності.  

Проблема фінансового «зараження» на міжнародному рівні останнім часом 

стає все більш значущою і актуальною. При цьому механізмом передачі такого 

впливу є МПК [106].  

Драйверами волатильності (стрибків і розворотів) руху МПК є циклічні 

(події, які відбуваються на повторній основі, але піддаються періодичним змінам), 

і структурні фактори (загальні процеси); pull (умови в країнах-реципієнтах) і push 

(умови в країнах-інвесторах) фактори (табл. 2.2) [107].  

Таблиця 2.2 

Матриця факторів МПК 

Фактори Циклічні Структурні 

PUSH 

-   низькі відсоткові ставки США 

-   низький глобальний ризик  

-   дефіцит ліквідності 

економік розвинених країн 

- диверсифікація міжнародного портфеля 

- низький потенціал темпів зростання 

економік розвинених країн 

PULL 

-високі товарні ціни 

- високі внутрішні відсоткові ставки 

-низька внутрішня інфляція 

- покращення балансу країн, що  

розвиваються 

- високий потенціал темпів зростання 

економік країн, що  розвиваються 

- лібералізація торгівлі 

Джерело: складено автором на основі даних [108, c. 16]. 

Раптове уповільнення руху МПК 20  відбувається через несприятливі шоки 

(умови торгівлі, політичну невизначеність), надмірний борг, економічні 

«бульбашки», а приплив  завдяки зростанню іноземних процентних ставок, 

підвищенню ризику іноземних інвесторів, спекулятивним атакам, кризам в інших 

країнах [109, c. 4].  

 

2.3.1. Тенденції руху МПК після Великої депресії 

Процеси глобалізації є визначальними у тенденціях розвитку сучасних 

економічних систем, оскільки саме вони призвели до безпрецедентної 

                                                
20 Приклади відтоку капіталу: Аргентина 2001-2002 рр. (нестійка макроекономічна політика), Ісландія 2008 р. (крах 

банківської системи на початку світової фінансової кризи), Україна 2008 р. (банківська криза). 
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взаємозалежності національних економік. Після майже десятилітнього 

скорочення дисбаланс між розвиненими країнами та тими, що розвиваються, 

знову зростає. Крім того, у той час, як деякі економіки країн, що розвиваються, 

поступово відновлюються після глибоких спадів, економіки інших країн зазнають 

негативного впливу від падіння цін на сировину та розворотів МПК у 2014–

2016 рр. Розбіжність у темпах економічного розвитку різних країн залишається 

ключовим трендом, що впливає на національні економіки країн, що розвиваються. 

Прискорення темпів зростання світового ВВП відбувається переважно за рахунок 

більш стійкого зростання в ряді розвинених країн.  

Глобальні профіцити та дефіцити рахунків поточних операцій скоротилися 

після світової фінансової кризи 2008 р., а останні роки залишаються відносно 

незмінними на рівні приблизно 3¼ відсотка світового ВВП. Приблизно 40–50% 

цих світових сальдо є надмірними, і все більш зосереджені в країнах з розвиненою 

економікою [110, c. 3].  

Загалом упродовж останнього десятиліття світові дисбаланси рахунку 

поточних операцій скоротилися більш ніж на третину. Концентрація дисбалансів 

також знизилася, а з нею – і системні ризики, в результаті скорочення деяких 

найбільших дефіцитів (в США) і профіцитів (в Китаї та Японії). Коригування 

дисбалансів рахунку поточних операцій відбувалися в основному за рахунок 

зниження попиту в країнах, що мають дефіцит, або за рахунок відмінностей у 

темпах зростання, пов'язаних з більш швидким відновленням економік країн, що 

розвиваються. Очікується, що скорочення дисбалансів рахунку поточних 

операцій матиме довготривалий характер. Скорочення глобальних дисбалансів у 

зв'язку зі зміною попиту супроводжувалося більш високим рівнем безробіття у 

багатьох країнах, що мають дефіцит. В числі пріоритетних завдань залишається 

поліпшення сальдо рахунку поточних операцій і більш високих темпів 

економічного зростання в умовах скорочення чистих зовнішніх зобов'язань в 

країнах-дебіторах [111].  

В той час як США накопичує дефіцит торгового балансу і дефіцит рахунку 

поточних операцій, країни-експортери, зокрема Китай, мають позитивне сальдо 
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торгового балансу і профіцит рахунку поточних операцій. Це є одним із 

глобальних дисбалансів – південно-північний потік фінансування. З 80-х років 

економіка США має дефіцит поточного рахунку, який неухильно зростав до 

2006 р. Дефіцит США фінансується широким колом кредиторів: Японія в 1980-х 

і початку 1990-х років, нафтовидобувні країни і Азія з 1996 р. (азіатська криза), а 

в останні роки  Китай. 

Країни, що експортують нафту, зменшили свою зовнішню пропозицію 

капіталу через падіння цін на нафту. Капітал в основному експортується з країн 

єврозони, Китаю, Японії та інших розвинених країн переважно в економіки США 

та, меншою мірою, у Великобританію та у країни, що розвиваються, в Латинській 

Америці та Азії [112, c. 12].  

Глобальний дисбаланс може стати більш стійким, оскільки розвиненим 

країнам з дефіцитом поточного рахунку (США та Великобританія) легше 

скоротити свої дефіцити, бо їхні зобов'язання переважно містяться в їх власних 

валютах, які є світовими резервними валютами. Крім того, збільшення 

концентрації та збереження дефіциту в деяких країнах може посилити ризик 

протекціоністських відповідей (і це вже є у США та Великобританії). До того ж, 

наявність надмірних дисбалансів у ряді розвинених країн (де ринкові сили є 

домінуючими, і де відсутні валютні інтервенції та / або золотовалютні резервні 

накопичення) показує, що механізми коригування у світовій економіці є слабкими 

[112, c. 13].  

Накопичення резервів стало додатковим фактором зростання надлишкових 

заощаджень, акумульованих деякими країнами, зокрема Китаєм. Ця зміна 

пов'язана з тим, що для уникнення знецінення юаня, Китай використовував свої 

резерви для пом'якшення відтоку капіталу. На відміну від Китаю, за відсутності 

значного накопичення запасів, для інших великих економік, таких як США, 

Єврозони та Японії, зміни в поточному рахунку віддзеркалюють ідентичні зміни 

у фінансовому рахунку [112, c. 15]. 

Через невідповідність темпів зростання економік різних країн пріоритети та 

інструментарій реалізації монетарної політики стали більш розбіжними. У той час 
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як деякі країни піднімають процентні ставки, інші мають намір їх знизити. У 

цілому більшість розвинених країн застосовує м'яку монетарну політику, а країни, 

що розвиваються, навпаки – ужорсточують її. М'яка монетарна політика 

забезпечила високу доступність ліквідності і відіграла вирішальну роль у 

відновленні економічного зростання та боротьбі з дефляцією у розвинених 

країнах. Логіка ужорсточення монетарної політики в країнах, що розвиваються, 

полягала в оцінці характеру уповільнення економічного зростання, зокрема, є 

вагомі аргументи на користь того, що воно носить структурний характер, коли 

використання виробничих потужностей і зайнятість підтримуються на високому 

рівні, а інфляція обумовлена в основному монетарними чинниками. В таких 

умовах монетарні заходи щодо її зменшення мали сприяти посиленню стимулів 

для заощаджень та інвестицій, активізації внутрішніх джерел «довгих грошей» і, 

у підсумку, вирішенню проблем економічного зростання [113]. 

Загалом країни, що розвиваються, об’єктивно обмежені у використанні своїх 

монетарних механізмів для прискорення темпів економічного зростання. Навіть 

тепер, коли економіка Китаю стала найбільшою у світі і переходить на новий етап 

розвитку, монетарний механізм змінюється у ринковому напрямі поступово: 

монетарна влада країни не виконує безоглядно рекомендацій міжнародних 

фінансових інституцій щодо створення більш ліберальної фінансової системи, а 

пристосовує монетарні інструменти до специфічних проблем національного 

розвитку у міру їх випробування на практиці [113]. 

Вплив змін у монетарній політиці центробанків розвинених країн на 

економіку країн, що розвиваються, залежить від макроекономічних умов цих 

країн. Так, Україна здебільшого покладається на іноземний капітал для 

фінансування своїх витрат, і тому більш вразлива до розворотів капіталу. Україна 

залучає, насамперед, портфельні інвестиції (в основному «гарячий капітал») 

замість прямих іноземних інвестицій (довгострокових кредитів, спрямованих на 

стимулювання зростання) і схильна до спекулятивних атак з боку інвесторів, які 

прагнуть швидко повернути свої інвестиції. Оскільки Україна має гнучкий режим 

валютного курсу, та НБУ не має достатньо валютних резервів, її валюта і надалі 
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буде знецінюватися. Крім того, оскільки в Україні накопичено дефіцит по рахунку 

поточних операцій, то економіка є більш уразливою до розворотів капіталу [113].  

В майбутньому економічне відновлення економіки США призведе до 

підвищення процентних ставок і, відповідно, зміцнення долара, що в свою чергу 

сприятиме збільшенню боргового навантаження країн, що розвиваються. 

Враховуючи уповільнення темпів зростання економік країн, що розвиваються, 

держави можуть стати неспроможними обслуговувати свій борг. Погіршити 

ситуацію може й те, що більшість країн, що розвиваються, спеціалізується на 

експорті сировини, ціни на яку демонструють спадну динаміку, тому експортні 

доходи скорочуватимуться. Ослаблення національних валют дозволить країнам, 

які розвиваються, наростити експортні доходи, проте їх висока залежність від 

імпорту нівелюватиме цей позитивний ефект. 

Перед монетарною політикою країн, що розвиваються, постає завдання 

вибору стратегії управління процентною ставкою, що залежитиме від 

макроекономічної ситуації в контексті безробіття та інфляції. Країни, що 

розвиваються, повинні бути здатними контролювати рівень свого зовнішнього 

боргу, так як у випадку ослаблення валютного курсу або підвищення процентних 

ставок вартість рефінансування зовнішнього боргу може зрости [113].  

 

2.3.2. Вплив згортання програм «кількісного пом’якшення»  

Упродовж останніх років центральні банки розвинених країн вдавалися до 

політики монетарного стимулювання національних економік (американська 

програма «кількісного пом’якшення» та європейська програма по операціях 

довгострокового рефінансування). Однак після того, як ситуація в економіці США 

почала стабілізуватися, ФРС оголосила про плани скорочення стимулюючих 

заходів [114]. «М'яка» монетарна політика провідних центробанків світу 

стимулювала масштабний приплив капіталу в країни, що розвиваються.  

Саме завдяки стабільним перспективам зростання країн, що розвиваються, 

відбувалося залучення іноземних інвесторів, які шукали джерела більш високого 

прибутку в умовах низьких процентних ставок в США та інших розвинених 
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країнах. Однак, у більшості країн, що розвиваються, ситуація на фінансових 

ринках мала певну специфіку та стрімкий відплив капіталу, обумовлений не 

тільки змінами у глобальних потоках ліквідності, але й внутрішніми проблемами 

та дисбалансами, і хвиля девальвацій (Росія, Казахстан) була цьому 

підтвердженням [115]. 

Згортання програми кількісного стимулювання ФРС ознаменувало початок 

розвороту капіталу з країн, що розвиваються: прикладом чого є країни «крихкої 

п'ятірки» (Бразилія, Індія, Південну Африка, Індонезія та Туреччина). Падіння 

турецької ліри, індонезійської та індійської рупії, бразильського реала було 

безпосереднім наслідком розвороту іноземних інвесторів в напрямку зростаючих 

процентних ставок у США в світлі очікуваного скорочення програм «кількісного 

пом’якшення», та підкреслило необачність сподівань на приплив «гарячих 

грошей» іноземних інвестицій для сталого розвитку. Одне тільки оголошення про 

плани поступового скорочення програми «кількісного пом’якшення» 

дестабілізувало ситуацію на ринках, що розвиваються: інвестори почали 

розпродавати місцеві активи, що обвалило вартість їх валют [116]. Попри 

сподівання на країни, що розвиваються, як на рушійну силу зростання світової 

економіки, інвестори відмовляються брати на себе ризики, результатом чого став 

масштабний розпродаж ризикових активів. 

Згортання програми стимулювання ознаменувалося скороченням обсягів 

додаткових грошових вливань та зростанням процентних ставок в США, що 

зробило вкладення в американські фінансові інструменти більш привабливими. 

Це змусило країни, що розвиваються, посилити фіскальну та монетарну політики, 

щоб зупинити відтік капіталу з таких країн. Відплив же відбувся й через те, що 

замість структурних реформ і довгострокових економічних інвестицій, ці країни 

користувалися грошима для пом'якшення фіскальної та податкової політик. 

Позитивним прикладом у зазначеному контексті можна вважати досвід Китаю. 

Політика його уряду була спрямована на розвиток внутрішнього ринку в умовах 

несприятливої світової економічної кон'юнктури. В числі пріоритетів 

антикризової політики Китаю перебували цілі стимулювання внутрішнього 
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попиту, як шляхом стимулювання приватного попиту, так і шляхом нарощування 

державних інвестицій в розвиток інфраструктурних галузей, а також підвищення 

конкурентоспроможності китайського бізнесу, як на внутрішніх, так і на 

зарубіжних ринках. Також важливу роль має системний підхід щодо захисту від 

спекулятивних потоків «гарячого» капіталу (насамперед значне позитивне сальдо 

торговельного балансу та рекордні обсяги валютних резервів, що загалом є 

невластивим для країн, що розвиваються) [114]. 

Різкий розворот потоків капіталу означає значні ризики для економічного 

зростання для багатьох країн, в т. ч. України, де за останні роки розбалансованість 

економічної системи істотно посилилась. У випадку з Україною зовнішні 

інвестори не поспішають вкладати капітали через відсутність гарантій безпеки та 

згортання інвестиційних планів. Населення України купує готівкові долари, 

«зриває» строкові депозити з банків. Значні ризики генеруються також 

вичерпанням внутрішніх джерел фінансування економічного розвитку, 

нерівномірністю податкового навантаження, зростаючою вартістю зовнішніх 

запозичень, пов’язаною із зростанням недовіри до України на світових 

фінансових ринках. Ситуація ускладнюється високим рівнем процентних ставок 

на внутрішньому ринку, що паралізує інвестиційні процеси. Ризики поглиблення 

диспропорційності в глобальних фінансах звужують можливості для України 

щодо вирішення фінансових проблем за рахунок зовнішніх джерел фінансування. 

В рамках існуючих проблем і обмежень можливість врегулювання накопичених 

проблем вбачається у залученні зовнішнього фінансування для покриття дефіциту 

бюджету і поповнення валютних резервів країни, проте слід враховувати 

макроекономічні ефекти боргового фінансування та його потенційно небезпечні 

наслідки у перспективі [115]. Для зменшення існуючих дисбалансів 

пріоритетними напрямами для України мають стати: cтворення сприятливого 

клімату для інвестицій національного та іноземного капіталу в розвиток 

високотехнологічних галузей, зниження експортозалежності за рахунок 

прискореного зростання внутрішнього споживання. Україні потрібно проводити 
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реальні економічні реформи, поліпшити інвестиційний клімат і скоротити 

зовнішньоторговельний дефіцит [114].  

В умовах, коли ФРС оголосила про завершення програми кількісного 

пом'якшення (QE3), ЄЦБ, навпаки, запустив черговий раунд програми 

«кількісного пом'якшення». Якщо в США монетарне стимулювання стало 

каталізатором позитивних змін («дешеві гроші» активізували фондовий ринок, 

призвели до зростання цін на активи, рівень безробіття досяг докризового рівня), 

кроки ЄЦБ, спрямовані на підтримку стабільності монетарного союзу, реалізовані 

у 2005–2010 рр. та 2011–2012 рр., хоч і дозволили стабілізувати ситуацію, все ж 

не стали поштовхом для реального економічного зростання [117]21. 

ЄЦБ намагався протистояти занадто низькій інфляції, тому зменшував 

граничну ставку кредитування, фіксовану ставку за основними операціями з 

рефінансування та депозитну ставку. Для підтримки функціонування грошового 

ринку, де комерційні банки кредитують один одного, ці ставки не можуть 

знаходитися занадто близько одна до одної. Так, востаннє 10 березня 2016 р. ЄЦБ 

знизив базову ставку до 0%, а ставку по депозитах для комерційних банків до –

0,4%, що позначилось на доступності кредитів для корпорацій і домогосподарств, 

разом з тим рекордно низькі ставки призвели до  відпливу інвестицій з 

європейського ринку і зниження курсу євро по відношенню до долара. На додаток 

до зниження ставок, ЄЦБ запровадив ряд цільових нетрадиційних заходів. Одним 

із них є довгострокові операції з рефінансування (TLTROs), за якими банки 

можуть отримати ліквідність за фіксованою процентною ставкою на строк до 4-х 

років. В IV кв. 2014 р. ЄЦБ запустив програми купівлі цінних паперів, 

забезпечених активами (ABSPP) та іпотечними облігаціями (CBPP3) [117]. З січня 

ж 2018 р. регулятор знизив щомісячну купівлю активів вдвічі, до 30 млрд. євро, 

що дало старт поступового згортання політики грошового пом'якшення. Такими 

кардинальними заходами ЄЦБ має на меті стимулювати європейську економіку. 

За допомогою негативних ставок за депозитами ЄЦБ намагається «змусити гроші 

                                                
21 ЄЦБ надавав найбільшим банкам стагнуючих країн єврозони необмежене дешеве рефінансування під 1% річних 

починаючи з 2009 р. (LTRO, довгострокова операція рефінансування), однак ці кошти не потрапили в реальний 

сектор, оскільки банки зміцнили ними власні баланси. 
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працювати», що має позитивно позначитися на пожвавленні внутрішнього 

споживання та відновленні економічного зростання. Проте нерівномірне і 

недостатнє економічне відновлення Єврозони, поряд із загостренням 

геополітичних ризиків знижує довіру інвесторів і обсяги приватних інвестицій.  

Також досвід QE Японії показує, що застосування інших фінансових 

інструментів не призводить автоматично до більших обсягів кредитування 

реального сектору. В Японії процентні ставки були нижче 1% протягом близько 

двох десятиліть, але зі збільшенням обсягів QE не виявилося попиту на 

кредитування. Податково-бюджетне стимулювання, пом'якшення ГКП та 

структурні реформи не вирішили цю проблему. Досвід же США був більш 

успішним [118]. Отже, стимулювання кредитування споживачів і підприємств 

буде повільним процесом.  

 

2.3.3. Боргова залежність корпоративного сектора 

Сформована після світової фінансової кризи практика низьких процентних 

ставок призвела до підвищення рівня закредитованості нефінансових корпорацій. 

При всьому цьому зростання заборгованості приватного сектора та державного 

боргу зробили країни з ринком, що формується, та країни, що розвиваються, 

більш уразливими до фінансових потрясінь. Зокрема, в кінці 2016 р. більш ніж в 

половині згаданих країн державний борг становив на 10% ВВП вище ніж в 

2007 р., а бюджетне сальдо в кожній третій такій країні погіршилося в порівнянні 

з рівнем 2007 р. більш ніж на 5% ВВП [119].  

У цілому, за останні 10 років загальний розмір глобального боргу, 

включаючи борги домогосподарств, урядів та корпорацій, збільшився більш ніж 

на 70 трлн дол. США і досяг 215 трлн дол. США в 2016 р., що еквівалентно 325% 

від глобального ВВП [120]. Насамперед країни, що розвиваються, є «зростаючим 

джерелом занепокоєння» для фінансової стабільності та світової економіки, 

оскільки борговий тягар цих країн збільшується швидкими темпами. Наприклад, 

загальна заборгованість в Китаї перевищує ВВП на 250%, а найбільша частка 

боргу знаходиться в корпоративному секторі із загальною заборгованістю понад 
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170% ВВП [121]. Передусім внаслідок високих рівнів боргу країни, що 

розвиваються, схильні до ризику розворотів потоків капіталу. 

Приріст глобального боргу був обумовлений значним збільшенням 

запозичень на ринках, що розвиваються, де загальний борг на кінець 2016 р. 

становив 55 трлн дол. США або 215% від загального обсягу ВВП країн, що 

розвиваються. При цьому в 2006 р. борг знаходився на рівні 16 трлн дол. США, а 

в 1996 р. – 7,7 трлн дол. США. Разом з тим, в 2017 р. облігації та позики країн, що 

розвиваються, на суму більше 1,1 трлн дол. США повинні бути погашені, при 

цьому борг, номінований в доларах, становить п'яту частину всієї заборгованості, 

що припадає на поточний рік [120]. Подальше зміцнення долара США ускладнить 

погашення заборгованості корпоративними позичальниками, які отримують 

виручку переважно в національній грошовій одиниці. 

Слід зазначити, що за останнє десятиліття значне зростання боргу країн, що 

розвиваються, було обумовлено розвитком місцевих ринків облігацій. Так 

загальний борг в місцевій валюті в 2016 р. становив 48,5 трлн дол. США, а борг в 

іноземній валюті – 7,2 трлн дол. США [120].  

Таким чином, уповільнення темпів економічного зростання країн, що 

розвиваються, супроводжується нарощуванням корпоративного боргу. Так 

протягом 2007–2015 рр. загальний внутрішній та зовнішній борг нефінансових 

корпорацій збільшився з 2,4 трлн дол. США до 3,7 трлн дол. США 

(співвідношення боргу до ВВП збільшилося з 68% в 2006 р. до 100% в 2016 р.) 

[122]. 

Зростання зовнішніх запозичень та погіршення зовнішньої боргової позиції 

супроводжувалося збільшенням внутрішнього кредиту. В 2001–2007 рр. кредити 

нефінансовому сектору становили близько 120% ВВП, але світова фінансова 

криза призвела до зростання кредитів (122% ВВП в 2007 р., 109% – у 2008 р.). 

Разом з тим в посткризовий період розпочалося швидке розширення 

кредитування, яке в 2015 р. становило 175% ВВП (збільшення на 67% в порівнянні 

з 2008 р.). Запозичення нефінансових корпорацій стали ключовим чинником 
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сплеску левериджу (протягом 2008 – 2015 корпоративний борг зріс з 57% до 101% 

від ВВП) [122]. 

В свою чергу корпоративний сектор характеризується великим збільшенням 

міжнародного випуску облігацій: протягом 2007–2015 рр. сума непогашених 

міжнародних облігацій зросла з 360 млрд дол. США (приблизно 30% від 

загального обсягу розміщених облігацій) до 1,1 трлн дол. США (більш ніж 40%) 

[123].  

Водночас після фінансової кризи зростання прибутку корпорацій значно 

сповільнилося, а рентабельність інвестованого капіталу корпорацій в країнах з 

ринком, що формується, значно знизилася. Відповідно, вплив заходів ГКП в 

розвинених країнах на премію на ринку державного боргу в поєднанні з низьким 

рівнем прибутковості корпорацій викликає серйозні проблеми з ліквідністю для 

корпоративного сектора країн з ринком, що формується. 

Отже, наявність високого рівня заборгованості в економіці є однією з причин 

стагнації інвестування, тому що борговий навіс обмежує прибутковість та 

свободу фінансових потоків корпорацій. Разом з тим, необхідність скорочувати 

борг є помітною перешкодою на шляху до економічного зростання. Оскільки 

делеверідж передбачає низькі процентні ставки, то підвищення ставок або 

ужорсточення умов запозичення матиме негативні наслідки для корпоративного 

сектора. Нульові ставки дозволяють корпораціям з високим рівнем заборгованості 

реструктурувати свої баланси, в той час як підвищення ставок може призвести до 

збільшення витрат на обслуговування боргу.  

Загалом, в умовах зростання світових ставок, спостерігатимуться відплив 

капіталу та зниження доходів в країнах, що розвиваються. При цьому пролонгація 

величезних боргів в умовах підвищених ставок погіршить стан бюджетів як в 

розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються. Таким чином, ймовірним 

наслідком стане масштабна девальвація валюти [124]. 
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2.3.4. Економічні санкції як детермінанти посилення контролю за рухом 

капіталу 

Глобальні фінансові потрясіння, викликані геополітичними ризиками, 

можуть вплинути на МПК. Хоча глобальні фінансові умови покращилися в 

2017 р., але значні ризики та невизначеність через санкції все ще залишаються 

актуальними. 

У сучасному світі економічні санкції є потужним інструментом розв’язання 

суспільно-політичних проблем, не зважаючи на те, що їх запровадження не 

завжди однозначно вигідно через переплетіння інтересів приватного бізнесу і 

владних структур.  

Після виникнення геополітичної напруженості унаслідок анексії Криму та 

стимулювання розгортання бойових дій на Сході України низка країн з 

розвиненою економікою ввели ряд санкцій відносно РФ як країни-агресора. 

Оскільки російська та світова економіка тісно взаємопов'язані, санкції вже 

завдали чималої шкоди економіці багатьох країн, зокрема, введення санкцій 

вплинуло на економічні зв'язки РФ із Заходом в частині скорочення обсягів 

торгівлі, обмежило доступ російських резидентів до глобальних ринків капіталу. 

Хоча наслідки санкцій проявилися ще не повністю, той факт, що економіка РФ 

вбудована в систему світових господарських зв'язків, актуалізує вивчення впливу 

санкцій на ряд сфер економіки РФ, зокрема фінансовий ринок РФ, який до 

запровадження санкцій був інтегрований у світову систему валютно-фінансових 

відносин.  

Хоча ще до введення економічних санкцій РФ перебувала на межі рецесії, 

міжнародні санкції поглибили проблеми економіки РФ. Нинішня економічна 

ситуація РФ характеризується уповільненням темпів економічної динаміки. Якщо 

кризу 2008–2009 рр. економіці РФ вдалося подолати без істотних втрат завдяки 

накопиченим резервам і можливості стимулювати за їх рахунок розвиток 

економіки (динамічні показники зростання РФ досягалися завдяки масштабному 

припливу експортної виручки через високі ціни на нафту і газ та рекордного 
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збільшення їх видобутку та поставок на експорт), то зараз РФ має обмежені 

можливості для того, щоб компенсувати наслідки від санкцій.  

З початку 2014 р. зростаюче геополітичне протистояння призвело до 

послаблення рубля, прискорення інфляції, зниження інвестицій та імпорту, 

відпливу капіталу, обмеження доступу до міжнародних фінансових ринків. 

Зрозуміло, що санкції, швидше за все, призведуть до посилення контролю за 

рухом капіталу, обов'язкового продажу валютної виручки, конверсії валютних 

рахунків в національну валюту. У майбутньому можливе введення четвертого 

рівня санкцій – заборона на придбання у РФ мінеральної сировини та продуктів 

первинної переробки.  

Проблемою РФ залишається закриття зовнішніх ринків для російських 

позичальників. Корпорації, які мають закордонні активи, можуть залучати кошти 

на іноземну юридичну особу завдяки розподілу бізнесу, однак, для решти 

компаній необхідна буде пряма державна підтримка. 

Заморожування фінансових ринків для російських емітентів і позичальників 

зводить джерела фінансування внутрішнього інвестування до мінімуму, оскільки 

скорочуються власні кошти бізнесу і централізовані ресурси – бюджетні гроші і 

кредити центрального банку. Крім того, швидке зростання заборгованості 

кредитних організацій з операцій рефінансування вказує на проблему 

кредитування під заставу різноманітних неринкових активів і без застав взагалі. 

Таким чином, у зв'язку з різким падінням рубля, падінням цін на облігації та акції, 

багато активів банків вимагають негайної переоцінки. Більшість позичальників не 

володіють достатніми активами, щоб мати можливість відповідати за 

зобов'язаннями своїх пасивів, включаючи вклади населення і компаній. Крім того, 

трансмісійний механізм, за якого Банк Росії підвищує ставку, що призводить до 

зростання міжбанківської ставки кредитування, не працює, оскільки банки 

отримуючи рефінансування, використовують його або для того, щоб покрити свої 

проблеми з ліквідності, або тримають їх у тому ж Банку РФ [125]. 
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2.3.5. Зміна економічної моделі Китаю 

Сьогодні економічна політика Китаю залишається важливим двигуном 

зростання глобальної економіки, а внутрішній ринок Китаю, як і раніше, є 

привабливим для інвесторів. 

Перехід Китаю з інвестиційної моделі зростання до моделі, що базується на 

споживанні, змінює глобальну картину. Китай перейшов від стратегії одержувача 

прямих іноземних інвестицій до експортера капіталу Крім того, у 20152016 рр. 

Китай значно використовував свої валютні резерви для пом'якшення значного 

відтоку та запобігання знеціненню юаня, що зумовило загальне зниження 

світових запасів валютних резервів [112, c. 8]. 

У світлі того, що в перспективі наслідки масштабних економічних змін 

Китаю зумовлюватимуть відповідні тенденції у розгортанні фінансово-

економічних процесів у глобальному масштабі, оцінка особливостей оновленої 

економічної моделі Китаю та результатів її реалізації набувають особливої 

актуальності. 

Тривалий час Китай проводив економічну політику, приваблюючи 

мультинаціональні концерни з США та Західної Європи, які переводили своє 

виробництво у Китай, отримуючи за рахунок здешевлення робочої сили 

колосальні прибутки. Згодом великі китайські корпорації почали масово 

скуповувати європейські компанії, що перебували на стадії стагнації, та отримали 

недоступні раніше для китайських виробників технології.  

Економіка Китаю продовжує залишатися найбільшою у світі з поміж країн, 

що розвиваються, та наближається до масштабів економіки. Проте посткризовий 

світ вже не може, як раніше, нарощувати обсяги закупівель китайських товарів, а 

кілька десятиліть економічного зростання призвели до того, що Китай стикнувся 

з серйозними проблемами: уповільнення темпів зростання, недосконала модель 

розвитку, орієнтована на експорт, та швидко старіюче населення. Досі Китай 

покладався на екстенсивне зростання, проводячи політику економічного 

зростання за рахунок накопичення капіталу і міграції робочої сили з сільської 

місцевості у міста.  
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Нова економічна стратегія Китаю полягає у відході від стратегії високих 

темпів зростання за будь-яку ціну та в орієнтації на якість зростання, 

переорієнтації економіки з експортної моделі на модель стимулювання 

внутрішнього попиту.  

Важливою складовою економічних реформ Китаю є зміна підходів у 

регулюванні припливу і відпливу капіталу. Реформи щодо лібералізації прямих 

іноземних інвестицій у Китаї були розпочаті у 1994 р. Відтоді були послаблені 

майже всі обмеження для іноземних інвестицій [126].  

Стимулюючи притік капіталу, розширення доступу до ринків капіталу, уряд 

КНР взяв курс на інтернаціоналізацію юаня, що сприятиме просуванню нової 

економічної моделі. 

Хоча вже в 1980 р. уряд Китаю взяв курс на реалізацію політики відкритості 

економіки, з 1994 р. по 2006 р. курс юаня залишався фіксованим із метою 

уникнення валютних ризиків для вітчизняних експортерів, але, починаючи з 21 

липня 2005 р., уряд зняв жорстку прив’язку юаня до американської валюти. Курс 

стали визначати, виходячи з його відношення до кошика з декількох світових 

валют. У травні 2007 р. було прийнято рішення про розширення діапазону 

допустимої волатильності курсу юаня до 0,5%, але через кризу з 2008 р. курс 

знову було зафіксовано, і лише в червні 2010 р. НБК повернувся до проведення 

курсової політики згідно з принципами 2005 р. 

До 2000 р. юань майже не використовувався за межами Китаю, але завдяки 

політиці інтернаціоналізації, розпочатій у 2006 р., зросла міжнародна роль юаня, 

що було підтверджено приєднанням до валютного кошика МВФ у 2015 р. 

Попередня спроба Китаю отримати частку міжнародного резервного 

валютного кошика відбулася в 2010 р. Хоча китайська економіка вже була 

визнана другою за масштабами після економіки США, керівництво МВФ 

відмовилося включити юань до валютного кошика SDR, аргументувавши, що 

юань не відповідає визначенню вільно конвертованої валюти. Уряд Китаю зробив 

низку кроків, спрямованих на лібералізацію валютної системи та 

інтернаціоналізацію юаня, та 30 вересня 2015 р. МВФ оголосив про включення 
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юаня до кошика SDR. Приймаючи дане рішення, виконавчі директори МВФ 

відзначили, що юань став предметом активної торгівлі на основних валютних 

ринках [127]. Рішення вступило в силу в жовтні 2016 р.: юань став третьою за 

вагою валютою в кошику, скоротивши частку євро (після включення нової валюти 

його вага склала 30,93% проти 37,4% до цього), а найбільшу частку зберіг долар 

США – 41,73%. 

Водночас влітку 2015 р. було відзначено найбільший за всю історію з 1990 р. 

обвал фондового ринку Китаю, що супроводжувався різким знеціненням юаня. 

Посилення юаня в умовах такої безпрецедентної економічної турбулентності 

означає появу нових центрів фінансової нестабільності. 

Крім того, високий рівень заборгованості китайських корпорацій є причиною 

зростаючої уразливості фінансової системи Китаю. Так, після кризи 2008 р. уряд 

Китаю стимулював збільшення кредитування. Китайські банки кредитували в 

основному державні підприємства та фінансові структури місцевих органів влади 

(LGFV), більша частина з яких спрямовувалася на підтримку збиткових 

підприємств і покриття «поганих» боргів. Кредити державного сектору були 

націлені не на інвестиції, що підвищують продуктивність, а на ринок житла (що 

створює цінові бульбашки) і в галузі з надлишком потужностей (що призводить 

до збільшення надлишкових потужностей та допомагає компаніям уникати 

необхідної реструктуризації). Разом із тим, оскільки кредити видавалися 

компаніям, то ці борги не з’являлися на балансі місцевих органів влади, що 

створювало видимість надійного фінансового стану. Розуміння інвесторами цих 

ризиків стало однією із причин відпливу капіталу, а отже, неправильні стимули в 

фінансовій системі Китаю сприяють ще й негативному тиску на обмінний 

курс. На кінець 2016 р. борг нефінансового сектору Китаю становить понад 250% 

від ВВП, що обмежує ефективність ГКП.  

У процесі реалізації проектів «економічного поясу Шовкового шляху» та 

«Морського шовкового шляху 21го століття», згідно з китайською ініціативою 

«Один пояс, один шлях», Китай збільшує своє панування у світовій економіці. 

Завдяки активній політиці розширення експортноімпортних операцій та 
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залученню іноземного капіталу Китай вже став однією з найвпливовіших країн у 

світі за обсягами ВВП та зовнішньоторговельного обороту. 

Незважаючи на значний корпоративний борг, Китай стає лідером у галузі 

фінансування розвитку завдяки створенню ряду нових міжнародних фінансових 

інститутів: в 2016 р. Новий банк розвитку БРІКС надав фінансування 7 проектів 

на суму понад 1,5 млрд дол. США [128]; станом на березень 2017 р. Фонд 

«Шовковий шлях» проінвестував 15 проектів на суму 6 млрд дол. США [129]; на 

грудень 2017 р. інвестиції Азіатського банку інфраструктурних проектів досягли 

4,2 млрд дол. США [130]. До кінця 2017 р. Китайський банк розвитку виділив на 

інвестиції в проекти ініціативи «Один пояс, один шлях» 110 млрд дол. США. 

Загалом, з 2014 р. по 2016 р. Китай інвестував 50 млрд дол. США в країни, які 

беруть участь у ініціативі, і планує ще виділити 150 млрд дол. США в найближчі 

5 років [131]. Проте обсяги нових фондів не зіставні з МВФ та СБ і тому не можуть 

виступати альтернативою існуючих міжнародних фінансових організацій.  

Щодо ролі юаня як розрахункової грошової одиниці, то в останні 2 роки юань 

займав 5  6те місце в рейтингу світових валют. За даними SWIFT, британський 

фунт стерлінгів, євро, японська єна і долар США найбільш часто 

використовуються у міжнародних та внутрішніх платежах . 

8 жовтня 2015 р. НБК запустив власну міжнародну платіжну систему CIPS 

(Chinese International Payment System) як альтернативу SWIFT. Нова система 

повинна значно знизити вартість міжнародних транзакцій в юанях та час 

здійснення грошових переказів. При запуску CIPS до системи було підключено 19 

банків. Усього ж із CIPS могли працювати 38 китайських і 138 зарубіжних банків, 

а у березні 2016 р. кількість непрямих учасників зросла до 253 [132]. 2 травня 

2018 р. було повністю запущено 2-й етап CIPS. Станом на кінець березня 2018 р. 

було приєднано 31 національний та іноземний прямий учасник та 695 непрямих 

учасників 148 країн і юрисдикцій. Повноцінний запуск CIPS став важливою віхою 

в розвитку інфраструктури фінансового ринку Китаю, що свідчить про значний 

прогрес у створенні сучасної платіжної системи, яка підтримує як внутрішні, так 

і транскордонні платежі юанем [133]. 
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Станом на кінець 2017 р. частка юаня у світових валютних резервах 

становить 1,23%, що незрівнянно зі значенням долара США, євро, фунта 

стерлінгів та єни в реалізації функції засобу накопичення у світі. Так, запаси в 

доларах США становлять 6,28 трлн дол. США; в євро – 2,02 трлн дол. США; в 

єнах – 490,14 млрд дол. США; в юанях – 122,8 млрд дол. США. 

Стратегія інтернаціоналізації юаня реалізується також через механізм 

валютних свопових угод із центральними банками різних країн. Уряд Китаю 

використовує свопи як інструмент інтернаціоналізації вже 10 років. Після 

азіатської фінансової кризи 1997 р. країниучасниці АСЕАН запустили 

«Чіангмайську ініціативу». Ініціатива розпочалася як серія двосторонніх 

свопугод між центральними банками країн АСЕАН. У 2009 р. було прийнято 

рішення, що двосторонні свопи неефективні, і 24 березня 2010 р. був здійснений 

перехід до системи багатосторонніх свопів із сумою умовних зобов’язань в 120 

млрд дол. США. До кінця 2012 р. державиучасники розширили фонд до 240 млрд 

дол. США [134]. Станом на кінець 2016 р. НБК підписав двосторонні контракти 

свопу в місцевій валюті з центробанками 36 країн і регіонів на загальну суму 3 

трлн юанів [132]. Подібні свопугоди надають істотну підтримку китайській 

валюті, дозволяючи країнам скорочувати використання долара США у взаємній 

міжнародній торгівлі та інвестиціях. 

Уряд Китаю також розширив доступ іноземних інвесторів до внутрішнього 

ринку капіталу та збільшив коло юаневих інвестицій, доступних за межами країни. 

Крім того, китайська влада відкрила внутрішній ринок для іноземних емітентів. 

Так, з червня 2007 р. було дозволено випускати облігації, деноміновані в юанях, 

в Гонконгу. Із грудня 2012 р. НБК визначено порядок транскордонних позик через 

ринок у Шанхаї. 

Зростаюче міжнародне використання юаня поступово стимулює створення 

«зони юаня». 29 вересня 2013 р. у Шанхаї запустили зону вільної торгівлі з 

вільною конвертованістю юаня [135] та у квітні 2015 р. ЗВТ в Гуандуні, Тяньцзіні 

і Фуцзяні. Із лютого 2012 р. дозволено не тільки підприємствамімпортерам, а й 

усім підприємствамекспортерам на всій території материкового Китаю 
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використовувати юань у транскордонній торгівлі. У 2016 р. було створено 7 нових 

зон вільної торгівлі та 12 міжнародних пілотних зон електронної комерції. 

На кінець 2016 р. вже почали діяти 23 клірингових центрів офшорних юанів в Азії, 

Європі, США та Африці. Помітним досягненням китайської ініціативи «Один 

пояс, один шлях» стало й впровадження торгівлі ф'ючерсами на нафту в юанях на 

Шанхайській міжнародній енергетичній біржі (Shanghai International Energy 

Exchange) з 26 березня 2018 р. Цей крок збільшує вплив Китаю на нафтовому 

ринку, що в перспективі сприятиме зростанню ролі юаня в світовій торгівлі та 

економіці [133]. 

Вищезазначені кроки стали важливими факторами зростання індексу 

інтернаціоналізації юаня. При цьому підняття ФРС процентної ставки позитивно 

вплинуло на рейтинг долара як міжнародної валюти. Труднощі в економіці Греції 

та криза біженців зменшили довіру до євро, Brexit спричинив падіння індексу 

інтернаціоналізації фунта, в той час, як єна все частіше розглядається як надійна 

валюта. 

Хоча темп зростання інтернаціоналізації був високим протягом останніх 

років, загалом використання юаня у світі, як і раніше, істотно нижче долара США, 

євро, фунта стерлінгів або навіть єни. Незважаючи на включення юаня в кошик 

валют МВФ, прогрес у просуванні китайської валюти сповільнився через 

політику стримування відтоку капіталу та постійні побоювання з приводу 

девальвації юаня. 

Одним із ключових питань залишається контроль за рухом капіталу. З 2017 р. 

уряд Китаю ухвалює додаткові обмеження на іноземні інвестиції: постійно 

оновлюється список «заохочувальних» та «ірраціональних» видів інвестицій. Так, 

з серпня 2017 р. китайським компаніям було запропоновано посилити 

інвестиційну співпрацю з іноземними високотехнологічними та передовими 

виробничими фірмами та розширити інвестиції у сектори послуг, пов'язані з 

торгівлею, культурою та логістикою, що відповідає цілям китайської ініціативи 

«Один пояс, один шлях» [136]. Із грудня 2017 р. з метою підтримки юаня НБК 

посилив обмеження на виведення капіталу за кордон, одночасно підвищивши 
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короткострокові процентні ставки. Посилення контролю за рухом капіталу 

означає скасування намірів уряду Китаю щодо лібералізації процентних ставок, 

валютного курсу, руху капіталу, які уряд Китаю проголосив у своїх планах в обмін 

на включення юаня у список резервних валют. 

Загалом, незважаючи на поки ще недостатню потужну міжнародну роль юаня, 

Китай у найближче десятиліття змінить міжнародні валютні процеси. Китайська 

ініціатива «Один пояс, один шлях» стала платформою для інтернаціоналізації 

юаня, що сприяє зростанню його використання як валюти торговельних і 

фінансових операцій. 

Включення юаня у кошик СПЗ демонструє визнання китайської економіки 

як однієї з найбільших у світі. Інтернаціоналізація юаня дозволила підвищити 

його рейтинг у порівнянні з іншими грошовими одиницями. Ця політика сприяє 

зростанню попиту на китайську валюту з боку міжнародних компаній та банків, 

що розширює частку юаня в міжнародних розрахунках; стимулює попит на 

китайські товари; підвищує рівень довіри з боку іноземних інвесторів, що 

збільшує приплив іноземного капіталу і тим самим прискорює економічний 

розвиток Китаю. 

Інтернаціоналізація юаня стала складовою державної стратегії китайського 

уряду переходу до нового типу економічного зростання. Уряд Китаю має намір 

експортувати не тільки товари, але й у першу чергу технології. Хоча Китай змінює 

свій статус «майстерня» світу, роль країни у світовому виробництві, збереженнях 

та інвестиціях продовжує збільшуватися. 

Індустріалізація економіки Китаю відіграє ключову роль у здійсненні 

структурних змін та забезпечує перехід від трудомістких до технологічно містких 

видів діяльності. Китай очолює список країн за індексом 

конкурентоспроможності промисловості не тільки через свої традиційно низькі 

ціни, але й завдяки розвитку інноваційної інфраструктури. Так, 14 травня 2017 р. 

було оголошено, що уряд Китаю створить 50 спільних лабораторій із країнами, 

що приєдналися до ініціативи «Один пояс, один шлях», щоб надати імпульс 

співробітництву в інноваційній сфері [137]. 
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Реструктуризація економіки та розвиток більш високотехнологічних 

виробництв стали одними з головних напрямків розвитку китайської економіки в 

контексті реалізації плану «Вироблено в Китаї – 2025». Дана програма передбачає 

надання політичної та фінансової підтримки для стимулювання технологічного 

прогресу в десяти ключових областях (в т.ч. інформаційні технології нового 

покоління; високоякісні комп’ютеризовані верстати; космічне та авіаційне 

обладнання; автомобілі, що використовують альтернативні джерела енергії; 

біомедицина та високоякісне медичне обладнання). Згідно з китайською 

стратегією, Експортноімпортний банк Китаю повинен більш активно 

обслуговувати іноземні інвестиції промислових підприємств, а Китайський банк 

розвитку (CDB) – збільшити кредитування промислових компаній [138]. 

Разом із тим, включення юаня в кошик резервних валют накладає на уряд 

КНР додаткові зобов’язання. Юань, на відміну від інших резервних валют, не є 

вільно конвертованою валютою, що зменшує перспективи перетворення юаня із 

резервної валюти у світові гроші. Тільки за умови послаблення обмежень руху 

капіталу, зменшення використання валютних інтервенцій, розвитку 

національного ринку державних і корпоративних облігацій юань зможе 

претендувати на роль однієї зі світових валют. Інтернаціоналізація юаня не буде 

успішною без підвищення потенціалу національних фінансових інститутів. Проте 

той факт, що заниження курсу юаня до долара дозволило Китаю трансформувати 

дефіцит поточного рахунку в профіцит, а експорт став найважливішою складовою 

економічного зростання, вказує на те, що Китай є головним бенефіціаром того, 

що долар США залишається головною світовою резервною валютою. 

У довгостроковій перспективі юань стане однією з основних валют у 

світових резервах та в міжнародних розрахунках, оскільки частка Китаю в 

світовому ВВП і загальному обсязі зовнішньої торгівлі зростає, але не зможе 

замінити долар США або євро, поки не стане повноцінною резервною валютою. 

Отже, включення юаня до переліку резервних валют, хоча і пов’язане з рядом 

вигод для світової економіки, але й може спровокувати серйозні проблеми у 

світовій валютній системі. Приєднання юаня до кошика СПЗ призведе до 
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структурних змін у світовій торгівлі та фінансах, а звідси до ймовірних 

економічних шоків та інфляційних сплесків, що, своєю чергою, може вплинути на 

економічний розвиток України [138]. 

Збалансована програма переорієнтації економіки Китаю включає високу 

віддачу інвестицій і більш високий рівень споживання домашніх господарств. В 

міру інтернаціоналізації юаня, подальшій лібералізації та збільшення відкритості 

китайських фінансових ринків Китай може стати головним світовим експортером 

капіталу.  

Тривале економічне зростання Китаю, забезпечене в основному за рахунок 

державних інвестицій і кредитування, мало важливе значення для подолання 

наслідків світової фінансової кризи в регіоні. З одного боку, це дало змогу 

підвищити рівень життя населення, хоча і призвело до зростання побоювань з 

приводу екологічних та соціальних наслідків. 

В останні роки уряд Китаю стимулював інвестиції та кредитування, щоб 

зберегти рівень економічного зростання. Економіка держави була орієнтована 

лише на експорт. Індустріально розвинені країни переводили в Китай своє 

виробництво через дешеву робочу силу. Сьогодні ринок Китаю, як і раніше, є 

найбільш привабливим у світі, але для багатьох іноземних компаній все 

ускладнилося. Це відбулося через гальмування зростання, в той час як витрати 

ростуть. Міська робоча сила країни, яка виробляє більшу частину продукції, 

зростає повільніше. Китай не має достатню кількість працівників для низько 

оплачуваних виробництв. Сьогодні китайський працівник прагне працювати на 

високотехнологічних виробництвах. Вікова група цієї робочої сили тепер 

скорочується. Тобто, Китай втрачає основну свою перевагу – доступ до дешевої 

робочої сили. Автоматизації та інших заходів для підвищення продуктивності 

праці в Китаї не буде достатньо, щоб зберегти перевагу щодо витрат. Крім того, 

враховуючи зростання рівня доходів у Китаї, попит на товари в регіоні буде 

швидко рости.  

Іноземні виробники зіткнуться з падінням прибутковості компаній у Китаї, 

що підвищить рівень зайнятості у інших країнах. Виробництво деяких товарів 
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буде зміщуватися з Китаю в країни з дешевшою робочою силою, таких як В'єтнам, 

Індія, Бангладеш, Індонезія та Мексика. Транснаціональні компанії вже 

переміщують виробництво з Китаю. Відбувається регіональний розподіл по 

країнах обсягу закупівель, який раніше припадав в основному на один Китай. 

Переміщення трудомістких виробництв за кордон з одного боку підвищить 

продуктивність праці в Китаї, але одночасно скоротить попит на мало- і 

середньокваліфіковану робочу силу, що в свою чергу матиме негативні наслідки 

для соціальної стабільності. 

Китай не мав вибору, окрім як змінити свою модель зростання. Експортна 

модель розвитку економіки була доцільна, коли за межами Китаю спостерігалися 

високі темпи зростання, а значить і високий попит на продукцію. Однак попит 

знизився, на тлі чого постала проблема залежності економіки Китаю від 

зовнішньої кон'юнктури. Влада країни пішли на серйозну реформу, стимулюючи 

попит усередині країни [126].  

 

2.3.6. Сучасні тенденції руху МПК та їх вплив на економіку України 

Останні десятиліття характеризувалися вираженою нестабільністю МПК. 

Валовий приплив капіталу зростав у роки, що передували світовій фінансовій 

кризі, а потім різко скоротився після падіння Lehman Brothers. Під час кризи 2008 

р. потоки інших інвестицій (банківських потоків) найбільше скоротилися, тоді як 

ПІІ залишалися відносно стабільними. Після кризи суттєво зросли МПК в країнах 

з економіками емерджентного типу (EME), порівняно з тими, що спрямовані в 

розвинені економіки (AE), що було пов’язано з економічним зростанням багатьох 

EME та експансіоністською монетарною політикою. Разом з тим, починаючи з 

2009 р. чистий приплив капіталу в EME сповільнюється, чому сприяє як 

зменшення припливу, так і посилення відпливу капіталу. У посткризові роки 

МПК як в EME, так і в AE демонструють більшу нестабільність, особливо 

внаслідок «taper tantrum22» в 2013 р. Загалом, з 1997 по 2018 рр. валові потоки 

                                                
22  Паніка на фінансових ринках в 2013 р., викликана анонсованим ФРС поступовим згортанням програми 

кількісного пом'якшення, що спричинила відплив капіталу з ринку облігацій. 
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капіталу значно зросли (рис. 2.27, 2.28, таблиця И.1 додатку И). МПК 

продовжують рухатися в основному між розвиненими країнами, хоча потоки в 

EME теж почали зростати. 

 

Рис. 2.27. Чистий приплив капіталу в країни з економіками 

емерджентного типу та ті, що розвиваються (155 країн), 1997 – 2018 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [127]. 

 

 

Рис. 2.28. Чистий приплив капіталу в розвинені країни (39 країн), 1997 – 

2018 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [127]. 
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Склад потоків капіталу в розвинені країни і ті, що розвиваються, з часом 

змінився: за останні 20 років портфельні інвестиції та інші інвестиції становлять 

велику частку в розвинених країнах, в той час як ПІІ переважають в країнах, що 

розвиваються (зі зростаючою часткою портфельних та банківських потоків з 

2003 р.). Динаміка кредитних потоків банківського сектора значно проциклічна: 

суттєво зростає в сприятливі періоди і спадає в кризові. Так, починаючи з 2008 р. 

спостерігалося різке скорочення банківських потоків. Приплив капіталу є 

проциклічним щодо ВВП в розвинених країнах і тих, що розвиваються; 

проциклічним щодо реальної процентної ставки в розвинених країнах, але 

контрциклічним  в країнах, що розвиваються. Приплив капіталу збільшився до 

країн, що розвиваються, а саме за портфельними інвестиціями (зокрема 

борговими) та банківськими потоками після помітного спаду в 2015 р. [139, c. 41]. 

Транскордонні банківські кредити, що надаються країнам, що розвиваються, є 

нестабільними, а ПІІ залишаються найбільш стабільною формою потоків 

капіталу.  

У 2018 р. загальна тенденція до лібералізації операцій з капіталом тривала 

на тлі світового економічного зростання у 2017 р., збільшення інвестиційних 

витрат у розвинених країнах, нормалізацію ГКП в США, частково через напругу 

в торгівлі та політична невизначеність. Як результат, деякі країни, що 

розвиваються, зазнали зменшення припливу капіталу, збільшення витрат на 

фінансування та девальваційного тиску.  

Динаміка потоків капіталу до країн з економіками емерджентного типу, 

сповільнюється під тиском зростаючої торговельної напруженості між США і 

Китаєм. Якщо в I-му кв. 2019 р. відбувся приплив капіталу унаслідок зниження 

рівня облікової ставки у США, то з II-го кв. – відплив. Загальний відплив капіталу 

в основному відбувається за акціонерним капіталом, в той час як потоки боргових 

цінних паперів залишаються більш стабільними [140, c. 107] . Після того як у 

січні-квітні 2019 р. потік портфельних інвестицій нерезидентів до країн з 

економіками емерджентного типу, становив в середньому 38 млрд дол. США на 

місяць, у травні 2019 р. відбувся відплив капіталу – 5,7 млрд дол. США. Приплив 
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боргових цінних паперів знизився до п'ятимісячного мінімуму і склав 9 млрд дол. 

США, в той час як акціонерний капітал демонстрував суттєвий відплив – 14,6 

млрд дол. США (найнижчий показник з червня 2013 р. під час taper tantrum) [141] 

(рис. 2.29). 

 
Рис. 2.29. ПІ в країни з економіками емерджентного типу, 2013 – 

березень 2019 р., млрд дол. США 

Джерело: побудовано автором на основі даних [142]. 

 

На сучасному етапі існуючі розриви між країнами у темпах зростання ВВП, 

різний прогрес у економічних реформах у поєднанні з глобальними фінансовими 

дисбалансами та зростанням дефіциту рахунку поточних операцій формують нові 

виклики для монетарної політики в країнах, що розвиваються. Зокрема, ГКП 

кількісного пом’якшення та стан фінансових ринків у розвинених країнах 

призвели до встановлення низьких процентних ставок і, як наслідок, до 

активізації руху капіталу. Кредитний бум в потоках капіталу, що розпочався з 

2000-х років, породжує серйозні дисбаланси в країнах, що розвиваються, поряд з 

небезпекою раптового уповільнення та розвороту цих потоків. Ці ризики 

дестабілізації зменшують можливості України залучати зовнішні джерела 

фінансування. Згортання ж програми кількісного стимулювання ФРС і ЄЦБ 

ознаменувало початок розвороту капіталу з країн, що розвиваються. Тобто, МПК 

значно залежать від монетарної політики розвинутих країн.  
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В умовах обмежень та проблем, з якими стикаються суб’єкти реального 

сектора при залученні фінансування, особливо після глобальної економічної 

кризи 2008 р., банки розвитку все частіше розглядаються як інструмент 

полегшення доступу до фінансових ресурсів з метою сприяння реалізації 

національних стратегій розвитку.  

Разом із тим, раптові зміни в настроях інвесторів, викликані геополітичними 

ускладненнями, зокрема міжнародними санкціями та торгівельними 

протистояннями, й подальшими розбіжностями в монетарній політиці провідних 

центральних банків, можуть суттєво вплинути на рух потоків капіталу. Водночас 

країни, що розвиваються, відіграють дедалі активнішу роль у міжнародних 

торговельно-економічних відносинах, а їх внесок у зростання світової економіки 

стає більш вагомішим з кожним роком. Зокрема, Китай вносить корективи в рух 

МПК за рахунок створення нових інститутів та міжнародних економічних союзів 

за своєю участю (Банк розвитку БРІКС), переорієнтація Китаю з експортної 

моделі розвитку (що залежить від іноземних інвестицій, на стимулювання 

внутрішнього споживання означатиме істотні зміни в напрямах потоків ресурсів, 

доходів та інвестицій), торгівельна війна з США (активна фаза у 2018–2019 рр.). 

Дані тенденції свідчать про перспективу підвищення волатильності МПК, що несе 

певну загрозу для малих відкритих економік, в т.ч. України.  

Формування пропозиції грошей в Україні безпосередньо залежить від стану 

платіжного балансу, оскільки в умовах малої сировинної економіки екзогенні 

фактори торговельного балансу, а саме – кон’юктурні коливання цін на сировинні 

товари впливають на домінуючий валютний канал. 

Загалом, за останні 19 років платіжний баланс України характеризувався 

перевищенням обсягів припливу на відпливом капіталу (рис. К.1 додатку К). В 

той же час, приплив потоків боргового капіталу менший за відповідний відплив 

(рис. 2.30). Обсяги припливу неборгових ПІ є стабільно незначними. В структурі 

припливу капіталу переважають ПІІ, динаміка яких співпадає з уповільненням 

темпів зростання її економіки та значним підвищення курсу долара США. 
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Порівняно з припливом ПІІ у 2005–2013 рр., приплив ПІІ у 2015–2019 рр. є у двічі 

меншим  

 

Рис. 2. 30. Структура МПК23 за видами капіталу за фінансовим 

рахунком, 2000 – II кв. 2019 р.24, млрд дол. США 

Джерело: складено за даними [40; 127] та на підставі розрахунків автора. 

 

Хоча підвищення облікової ставки у 2015 р. та 2018 р. призвело до зростання 

дохідності гривневих цінних паперів (підвищувалися ставки за депозитними 

сертифікатами й державними облігаціями), це не стимулювало приплив 

довгострокових інвестицій. Разом з тим, поступове зниження вартості кредитного 

ресурсу на внутрішньому ринку у 2015–2017 рр. не внесло зміни в динаміку 

припливу чи відпливу капіталу (рис. 2.31) (таблиця К.1 додатку К). Протягом 

останніх десяти років відсутній прямий або зворотній лінійний взаємозв'язок між 

сумою ПІІ, ПІ та інших інвестицій з рахунком операцій з капіталом з одного боку, 

та облікової ставки: значення коефіцієнта кореляції між абсолютним приростом 

                                                
23На відміну від методики платіжного балансу (де знак “+” означає відплив капіталу та те, що чисте збільшення 

активів перевищує чисте збільшення зобов’язань, а знак “–” означає приплив капіталу та показує перевищення 

обсягів чистого збільшення зобов’язань над чистим збільшенням активів), тут знак “+” означає приплив капіталу 

та накопичення зобов'язань. 
24 НБУ оприлюднює інформацію про динаміку платіжного балансу (відповідно до КПБ6) квартальну – з 2000 р., а 

місячну – з 2010 р. Дані про платіжний баланс з 1998 р. по II кв. 2015 р. відображено відповідно до КПБ5. ВВП 

номінальний за 2019 рік – це дані прогнозу МВФ (GDP in current prices). 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 II кв. 
2019

Приплив боргових потоків ((портфельні боргові цінні папери+сальдо інших інвестицій (пасиви-активи ))

Приплив ПІІ (-сальдо)

Приплив неборгових портфельних інвестицій (-активи портфельних інвестицій-акціонерний капітал 
портфельних інвестицій)

ВВП у фактичних цінах (права шкала)



131 

потоків капіталу і обліковою ставкою дорівнює 0,04 (при цьому, розмір облікової 

ставки був використаний з лагом в один місяць, що враховує тимчасове 

запізнювання реакції МПК на зміну ГКП). Хоча вважається, що різке підвищення 

внутрішніх відсоткових ставок (за умови, що ставки в інших країнах 

залишатимуться незмінними) сприятиме припливу капіталу. Підвищення 

центральним банком облікової ставки мало б стимулювати приплив 

короткострокових капіталів з тих країн, де облікова ставка нижча [21, c. 124]. 

 

Рис. 2.31. Фінансовий рахунок25 та облікова ставка, 2009 – 

серпень 2019 р. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [40]. 

Рахунок операцій з капіталом відображає постійний незначний приплив 

капіталу. Водночас, позитивне значення позиції «Помилки та упущення» вказує 

на приплив незареєстрованого капіталу у кризові та післякризові періоди 2008–

2012 рр. (в т.ч. внаслідок девальвації національної валюти) та 2017–2018 рр., а 

від’ємне значення – про обсяги незареєстрованого відпливу фінансових ресурсів 

в періоди економічного зростання (таблиця К.2, додатку К).  

Стабільний приплив коштів за фінансовим рахунком забезпечувався 

приватним сектором (рис. К.2 додатку К) та в основному припливом ПІІ. 

                                                
25 Тут і далі дані відображаються у вигляді потоків за період. 

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

-3500

-2500

-1500

-500

500

1500

2500

С
іч

ен
ь 

2
0

0
9

Т
р

ав
ен

ь 
2

0
0

9

В
ер

ес
ен

ь 
2

0
0

9

С
іч

ен
ь 

2
0

1
0

Т
р

ав
ен

ь 
2

0
1

0

В
ер

ес
ен

ь 
2

0
1

0

С
іч

ен
ь 

2
0

1
1

Т
р

ав
ен

ь 
2

0
1

1

В
ер

ес
ен

ь 
2

0
1

1

С
іч

ен
ь 

2
0

1
2

Т
р

ав
ен

ь 
2

0
1

2

В
ер

ес
ен

ь 
2

0
1
2

С
іч

ен
ь 

2
0

1
3

Т
р

ав
ен

ь 
2

0
1

3

В
ер

ес
ен

ь 
2

0
1

3

С
іч

ен
ь 

2
0

1
4

Т
р

ав
ен

ь 
2

0
1

4

В
ер

ес
ен

ь 
2

0
1

4

С
іч

ен
ь 

2
0

1
5

Т
р

ав
ен

ь 
2

0
1

5

В
ер

ес
ен

ь 
2

0
1

5

С
іч

ен
ь 

2
0

1
6

Т
р

ав
ен

ь 
2

0
1
6

В
ер

ес
ен

ь 
2

0
1

6

С
іч

ен
ь 

2
0

1
7

Т
р

ав
ен

ь 
2

0
1

7

В
ер

ес
ен

ь 
2

0
1
7

С
іч

ен
ь 

2
0

1
8

Т
р

ав
ен

ь 
2

0
1

8

В
ер

ес
ен

ь 
2

0
1

8

С
іч

ен
ь 

2
0

1
9

Т
р

ав
ен

ь 
2

0
1

9

Прямі інвестиції (сальдо), млн дол. США

Портфельні інвестиції (сальдо), млн дол. США

Інші інвестиції (сальдо), млн дол. США

Облікова ставка, % (права шкала)



132 

Масштабний приплив приватного капіталу в банківський сектор спостерігався в 

міжкризові періоди: 2005–2008 рр. та у 2013 р. У 2018 р. приплив капіталу за 

фінансовим рахунком (чисті запозичення) спостерігався як у державному секторі 

(2,93 млрд дол. США порівняно з 2,11 млрд дол. США у 2017 р.), так і в 

приватному секторі (4,27 млрд дол. США порівняно з 2,89 млрд дол. США у 

2017 р.). Приплив коштів до державного сектору зумовлювався: чистим 

надходженням коштів від розміщення урядом ОЗДП (2,0 млрд дол. США); 

надходженням у грудні кредитів від СБ та ЄС (1,0 млрд дол. США). 

Структури пасивів ПІІ (рис. К.3 додатку К) свідчить про те, що суттєва 

частина припливу ПІІ носить форму кредитів від материнських компаній: у 2006–

2008 рр., 2010–2013 рр. 

Варто відзначити, що невеликі обсяги ПІІ характеризують інвестиційний 

клімат економіки України як несприятливий. Зростання припливу ПІІ в 2005–

2008 рр. ознаменувалося бумом валютного кредитування та зростанням банків з 

іноземним капіталом. Зупинка ПІІ у 2009 р. була зумовлена фінансовою кризою 

2008 р. Відповідно падіння обсягів ПІІ у 2013–2014 рр. пояснювалося анексією 

Криму, початком війни на Донбасі, введенням санкцій проти РФ й відпливом 

російського капіталу, і як наслідок, девальвацією гривні. Відновлення припливу 

ПІІ у 2015 р. було обумовлено вимогами докапіталізації українських банків, а з 

2016 р. – скасуванням заборони на репатріацію дивідендів.  

У структурі ПІІ (рис. К.4 додатку К) переважають види економічної 

діяльності з високим рівнем рентабельності. За останні 10 років частка ПІІ 

(акціонерний капітал) в промисловість зменшувалась та у 2018 р. вже становить 

близько чверті від усього обсягу інвестицій, а половина ПІІ спрямовується у 

фінансову й страхову діяльність, оптову та роздрібну торгівлю та операції з 

нерухомим майном. Очевидним є той факт, що, як зазначав С. О. Кораблін, 

«…непродуктивним може бути не тільки відплив, але й приплив фінансового 

капіталу, навіть якщо він представлений довгостроковими кредитами і ПІІ…» 

[143]. 
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Основним інвестором в економіку України, згідно з офіційною статистикою, є 

Кіпр – з кіпрських офшорів26 стабільно найбільший приплив (частка становить 

майже 25%) і відплив (приблизно 90%). Необхідно відзначити, що у 2017 р. всього 

ПІІ надійшло з 144 країн світу та на основні країни (Кiпр, Нiдерланди, Нiмеччина, 

Велика Британія, РФ, Австрiя, Францiя, Вiрґiнськi острови, США, Польща, 

Швейцарiя, Угорщина) припадає більше 84 % загального обсягу ПІІ. Відплив же 

капіталу спрямовується в основному в 3 країни: Кiпр (93,4%), РФ (2,27%), Латвія 

(1,07%) (рис. К.5 і К.6 додатку К).  

У свою чергу, з огляду на структуру ПІ, вони є односторонніми потоками з 

огляду на тенденцію виключно припливу капіталу (рис. К.7 додатку К). Акції 

українських компаній нерезиденти майже не купують, а ПІ спрямовуються майже 

на 100% в боргові цінні папери (рис. К.8 додатку К), а саме в сектор державного 

управління (державні цінні папери), ніж в банківський та корпоративний сектори 

(рис. К.9 додатку К). Отже, ці потоки не спрямовувалися в реальний сектор 

економіки.  

Хоча ці цінні папери є формою довгострокової позики [144], вони не 

наділяють їх власників правом участі в управлінні. Приплив ПІ у 2007 р., 2010 р. 

призводив до зростання капіталізації фондового ринку на відміну від 2013 р., коли 

значний спекулятивний приплив не забезпечив ріст індексу ПФТС 27  (рис. К.7 

додатку К).  

З огляду на різкий відплив ПІ у кризові періоди 2008 – 2009 рр., та 2014-го 

(рис. К.1 додатку К), незважаючи на постійний приплив ПІ в Україну, можна 

стверджувати, що вони є потоками боргового характеру, які схильні до 

розворотів. О.І. Береславська підкреслює, що «наслідки припливу капіталу від 

експортної валютної виручки відрізняються від наслідків припливу іноземного 

капіталу у вигляді прямих та портфельних інвестицій лише підвищеною 

волатильністю останніх» [93, c. 16].  

                                                
26 Згідно з переліком держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 

39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 р. № 

1045. 
27 Індекс ПФТС є основним показником стану фінансового ринку України та офіційним показником Фондової 

біржі ПФТС. 
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З 2000 р. динаміка інших інвестицій (рис. К.1 додатку К) ознаменувалася в 

основному відпливом іноземних активів українських резидентів, окрім 

незначного припливу у 2007 р. (156 млн дол. США), 2008 р. (541 млн дол. США), 

і значного залучення боргового капіталу резидентами у 2013 р. (6,38 млрд дол. 

США) та у 2018 р. (1,06 млрд дол. США). Щодо структури припливу інших 

інвсетицій, то до 2007 р. вони спрямовувалися в реальний та банківський сектори 

(рис. К.10 додатку К), а протягом 2008–2013 рр., та з 2016 р. – лише в реальний 

сектор, а в 2014–2015 рр. – виключно в банківський сектор. 

Дефіцит поточного рахунку урівноважується припливом капіталу за 

фінансовим рахунком, рахунком операцій з капіталом та кредитами МВФ. У свою 

чергу, значні виплати державного сектора на тлі стриманого зростання припливу 

капіталу позначаються на резервах, вичерпавши які, уряд звертався до кредитних 

ресурсів МВФ (рис. К.10 додатку К).  

В малій сировинній економіці України зовнішні запозичення не 

підтримуються скороченням дефіциту бюджету, і тому виникає погіршення 

поточного рахунку. Так, від'ємне значення сальдо поточного рахунку з 2006 р. 

свідчить про те, що економіка України є більшою мірою імпортером (рис. 2.32).  

  

Рис. 2.32. Рахунок поточних операцій платіжного балансу та ВВП України, 

млрд дол. США, 2000 – II кв. 2019 р.  

Джерело: побудовано автором на основі даних [40; 127]. 
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В той же час, на розмір рахунку поточних операцій впливає збільшення ВВП, 

що викликає дефіцит рахунку поточних операцій (у 2006–2014 рр.). В умовах 

малої сировинної економіки розширення дефіциту поточного рахунку є наслідком 

зростання цін на енергоносії, а саме перевищення імпорту товарів над експортом 

(пікові періоди у 2008 р. і 2013 р.).  

Зменшення дефіциту балансу товарів і послуг у 2009 р. та у 2015 р. є 

наслідком девальвації гривні та відповідним скороченням обсягів експорту та 

імпорту, а у 2019 р. – пояснюється зростанням експорту порівняно з імпортом за 

рахунок зниження цін імпортованих сировинних товарів. 

У свою чергу, потоки приватних грошових переказів (які відображаються в 

двох статтях платіжного балансу: «оплата праці» та «приватні трансферти») є 

важливим джерелом зовнішнього фінансування для України, яка залишається 

країною-одержувачем транскордонних переказів. За статтею «Первинні доходи»28 

спостерігався стійкий відплив капіталу (із посиленням у 2009–2013 рр.) через 

виплати за зовнішніми запозиченнями та доходами від інвестицій до 2015 р., коли 

було введено заборону на репатріацію дивідендів. Проте з 2016 р. відбувається 

приплив за статтею «Первинні доходи» унаслідок перевищення темпів зростання 

надходжень за статтею «оплата праці» над темпами збільшення виплат за 

доходами від інвестицій, незважаючи на скасування заборони на репатріацію 

дивідендів. Так, у 2018 р. профіцит балансу первинних доходів збільшився до 3,35 

млрд дол. США (у I–II кв. 2019 р – 2,36 млрд дол. США у порівнянні з аналогічним 

періодом 2018 р. – 1,39 млрд дол. США). Аналогічно зростає профіцит балансу 

«вторинних доходів»29 з 2015 р. 

Значення грошових переказів для України підтверджується порівнянням з 

іншими фінансовими потоками з-за кордону, зокрема, з ПІІ та офіційною 

допомогою з метою розвитку (ОДР) (рис. 2.33): грошові перекази є важливим 

джерелом зовнішніх фінансових потоків для України, які набагато перевищують 

                                                
28 Баланс «первинних доходів» включає оплату праці, прибуток від надання фінансових активів, ренту. Виплати 

дивідендів відображаються зі знаком мінус і означають відплив капіталу. 
29 Баланс «вторинних доходів» включає поточні трансферти, операції в рамках міжнародного співробітництва. 
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ОДР. Частка приватних грошових переказів до ВВП з кожним роком зростає (рис. 

К.12, додатку К).  

Слід відзначити, що на відміну від іноземних запозичень, грошові перекази є 

більш стійкими, ніж приватні позики чи інвестиції; не тягнуть за собою 

нарахування відсотків. Однак це джерело коштів може бути сезонним та 

нестабільним. З іншого боку, грошові перекази досягають тих секторів економіки, 

де важко встановити стандарти для інвестування ПІІ та банківських кредитів. 

Існує певний вплив на приватні інвестиції в контексті пом'якшення обмежень 

застави та високих витрат на кредитування для підприємців. Крім того, грошові 

перекази позитивно впливають на платіжний баланс і є джерелом притоку валюти 

в Україну. Більш того, значні обсяги надходжень міграційного капіталу сприяють 

зростанню фінансового потенціалу бюджетної системи України. Це побічно 

пов'язано з істотним збільшенням рівня доходу українців та їх 

платоспроможністю. 

 

Рис. 2.33. Співвідношення грошових переказів та інших фінансових 

потоків до України, 2007 – 2018 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [105]. 

Якщо порівняти динаміку руху МПК та широких грошей, то значимим є 

вплив зміни МПК на монетарне розширення (рис. 2.34, таблиця Л.1 додатку Л). 

За таких обставин приріст М3 був використаний з лагом в один квартал (що 

враховує тимчасове запізнювання реакції М3 на приплив/відплив МПК): відплив 

0

2

4

6

8

10

12

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ПІІ, чистий приплив, % від ВВП

Офіційна отримана фінансова допомога на розвиток, % від ВНД

Особисті грошові перекази, отримані, % від ВВП



137 

капіталу у III кв. 2009 р. , 2015 р., 2017 р. ознаменувався звуженням М3, а в умовах 

припливу капіталу ГКП НБУ стає експансійною. 

 

Рис. 2.34. МПК30 та приріст М3, млрд грн, 2008 – II кв. 2019 р. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [40]. 

У зв’язку з введенням у дію Закону «Про валюту і валютні операції» за I – 

II кв. 2019 р. у порівнянні з аналогічним періодом 2018 р. відбувся більший 

приплив за фінансовим рахунком капіталом (250 млн дол. США проти відпливу 

190 млн дол. США) і рахунком операцій з капіталом (4 млн дол. США проти 2 

млн дол. США). В той же час, вдвічі збільшився відплив за статею «Помилки та 

упущення»: 421 млн дол. США за I – II кв. 2019 р. проти 850 млн дол. США у за I 

– II кв. 2018 р. 

Падіння показників припливу ПІІ, експорту має безліч причин, одна із 

основних − це валютні обмеження (Україна входить до першої десятки країн 

регіону за рівнем жорсткості валютних обмежень). Сьогодні 

зовнішньоекономічна діяльність підприємств регулюється правилами, 

встановленими ще на початку 90-х. Наявність валютних обмежень негативно 

                                                
30 Позитивне значення МПК означає відплив капіталу, а негативне – приплив капіталу. Позитивне значення М3 

означає зростання кількості грошей. 
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впливає на їх розвиток, оскільки існуючі бар'єри змушують експортерів шукати 

тіньові способи ведення підприємницької діяльності [145]. 

Загалом, існуючі валютні бар’єри призводять до технологічного занепаду 

економіки України, зсуву до не наукомістких, а сировинних виробництв, які не 

потребують імпортних складових. Для виходу ж із статусу «малої сировинної 

економіки» слід створити умови для полегшення ведення бізнесу, у тому числі 

пом’якшити валютні обмеження для підприємств. Проте подолання цих бар’єрів 

більшою мірою залежить від стану торгового і платіжного балансу [145]. 

Рух же капіталу може спричинити економіці України такі макроекономічні 

виклики як перегрів економіки (приплив капіталу призводить до монетарної 

експансії), втрата конкурентоспроможності та уразливість до криз. Так, при 

гнучкому валютному курсі приплив капіталу, як реакція на ріст внутрішніх 

процентних ставок, викличе ревальвацію гривні, що зробить експорт менш 

конкурентоспроможним. Можливі ризики скорочення обсягів ПІІ та припливу 

волатильного короткострокового капіталу, що вивільнився із ринків розвинутих 

країн, і як наслідок посилення експансії іноземного акціонерного капіталу [140, c. 

109]. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

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. 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. 
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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 кв. 2019 р.). Хоча з 

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

ресурс економіки (станом на II кв. 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 р., 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 р. 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. 

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. 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 продуктивне банківське кредитування економіки. 
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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 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, ГКП (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.  
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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% спрямовуються у боргові цінні папери, а саме – в сектор 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. Водночас, поступове зниження 

вартості кредитного ресурсу на внутрішньому ринку у 2015–2017 рр. не внесло 

зміни в динаміку припливу чи відпливу. 
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РОЗДІЛ 3  

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ 

ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ РУХУ КАПІТАЛУ 

 

3.1. Банк розвитку як інструмент активізації кредитного каналу 

пропозиції грошей 

 

Нерозвиненість альтернативних фінансових посередників залишається 

однією з основних проблем у формуванні довгострокових ресурсів. Досить 

незначна частина зобов'язань банків формується за рахунок коштів, залучених 

від інших фінансових установ (від страхових компаній, пенсійних фондів та 

ринків облігацій), що вказує на незбалансовану структуру фінансового сектора 

України. У той же час ризики дестабілізації на зовнішніх фінансових ринках 

зменшують можливості України щодо вирішення внутрішніх фінансових проблем 

за рахунок зовнішніх джерел фінансування. Як засвідчує світовий досвід, важливу 

роль в процесах фінансового забезпечення інвестиційних процесів відіграють банки 

розвитку, на які покладаються особливі функції по підтримці довгострокового 

фінансування суспільно значимих проектів, що сприяють економічному зростанню 

[146]. 

Діяльність банків як інститутів розвитку спрямовується на «…усунення 

“провалів ринку” і вирішення таких чотирьох основних завдань: подолання провалів 

ринку в інноваційній сфері; усунення інституційних провалів ринку (формування 

відсутніх, але необхідних сегментів ринку); розвиток економічної і соціальної 

інфраструктури; елімінування суттєвих регіональних дисбалансів розвитку» [147, 

с. 4]. 

 

3.1.1. Сучасна практика створення банків розвитку  

Створення банків розвитку є широко поширеною і успішно діючою 

практикою в світі. Аналіз останніх досліджень дозволяє виділити основні 
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передумови створення банків розвитку: необхідність подолання економічної 

кризи, відновлення виробництва у післявоєнний період, сприяння 

реструктуризації окремих галузей або секторів економіки, стимулювання 

інвестиційних процесів у рамках державної промислової (структурної, 

інвестиційної) політики країни [148, c. 322]. 

Наприклад, в Японії для повоєнного відновлення економіки були створені 

Японський банк розвитку і Державна фінансова корпорація розвитку Хоккайдо–

Тохоку, які згодом були скасовані, а на їх базі утворено Банк розвитку Японії. На 

підставі Закону про Банк розвитку Японії у 2008 р. він був перетворений в 

акціонерне товариство, єдиним акціонером якого є держава. Протягом 5–7 років 

передбачається приватизація банку [149, c. 182]. Станом на 31.03.2013 обсяг 

кредитів у сектори електроенергії, газу, тепла і води становив 2,8319 млрд єн, що 

становить 20,2% від загального обсягу кредитування; в транспортну 

інфраструктуру – 2,8102 млрд єн або 20,1%; в секторі нерухомості – 1,6632 млрд 

єн або 11,9%; в медичний та соціально–культурний сектори – 67,3 млрд єн. З 2004 

р. Банк розвитку Японії забезпечив фінансування більш ніж 371 екологічних 

компаній, з наростаючим підсумком у розмірі 643,1 млрд єн [150]. 

Бразильський банк розвитку (BNDES) був створений у 1952 р. з метою 

сприяння розвитку промисловості та інфраструктури в країні, та є основним 

фінансовим інститутом, що надає довгострокове фінансування, а також виконує 

функцію експортного банку Бразилії. Стратегічні пріоритети діяльності BNDES 

визнаються федеральним урядом Бразилії в залежності від пріоритетів розвитку 

економіки Бразилії:  

в 1950-і рр. – інфраструктура транспорту, сталеливарна промисловість;  

в 1960-і рр. – важка промисловість, технологічний розвиток; 

в 1970-і рр. – імпортозаміщення, сировинні галузі, оновлення промислового 

обладнання;  

в 1980-і рр. – енергетика, сільське господарство, підтримка ринкових 

інтеграційних процесів в економіці; 
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в 1990-і рр. – приватна інфраструктура, експорт, управління приватизацією, 

міський і соціальний розвиток;  

в 2000-і рр. – інфраструктура, структурні зміни в промисловості, експорт, 

розвиток соціальної сфери;  

нині – технологічні інновації та політика сталого розвитку.  

За своєю організаційно-правовою формою банк є федеральним державним 

унітарним підприємством і працює безпосередньо під керівництвом Міністерства 

розвитку, промисловості і зовнішньої торгівлі. До складу групи BNDES входять 

чотири дочірні компанії: BNDESPAR – надання часткового фінансування; 

FINAME – фінансування виробництва та придбання машин та обладнання; 

BNDES Limited, UK – підтримка бразильських підприємств за кордоном; EXIM 

Brazil – кредитування зовнішньоторговельних операцій, надання державних 

гарантій за експортними кредитами, страхування експортних кредитів і угод від 

політичних та інших видів ризиків [151, c. 2]. До речі, саме завдяки зусиллям 

цього банку літаки концерну Empresa Brasileira de Aeronautica стали відомими у 

всьому світі. 

Банк розвитку Китаю був створений в результаті реформування державних і 

комерційних банків з метою забезпечення модернізації соціально-економічного 

розвитку країни. Він функціонує у формі державної акціонерної компанії, яка 

повністю належить державі. Банк бере активну участь у фінансуванні проектів 

соціально-економічного розвитку країни в сферах інфраструктури, міського 

господарства, малого та середнього підприємництва, сільського господарства, а 

також спеціальних програм у сферах освіти, охорони здоров'я та захисту природи. 

У рамках державної програми по виходу китайського бізнесу на світові 

ринки банк створив п'ять фондів і три спеціалізовані керуючі компанії. Одним з 

таких фондів, заснованих у 2007 р., є Китайський фонд розвитку Африки 

(CADFund). Він є найбільшим фондом приватного капіталу, що спеціалізуються 

виключно на інвестиціях в Африку. Перший етап капіталізації фонду, здійснений 

Банком розвитку Китаю, оцінюється в 1 млрд дол. США. Надалі планується 

збільшити капітал до 5 млрд дол. США [152, c. 13]. 



146 

Корейський банк розвитку був створений у 1954 р. з метою сприяння 

модернізації та індустріалізації національної економіки. За відносно короткий 

історичний період часу банк сприяв перетворенню Республіки Корея в нову 

індустріальну країну. У жовтні 2009 р. була заснована Група Корейського банку 

розвитку. Група складається з КБР і його дочірніх організацій: Daewoo Securities 

– банківські інвестиційні послуги, торгівля на ринку цінних паперів, 

андеррайтинг; KDB Capital – лізингові послуги, венчурне фінансування, 

факторингові операції; KDB Asset Management – управління активами, трастові 

послуги, інвестиційний консалтинг; Korea Infrastructure Investments Asset 

Management – управління активами, інвестиції в проекти розвитку 

інфраструктури, проекти розвитку альтернативних джерел енергії [153, c. 3]. В 

процесі зміни пріоритетів економічної політики країни змінювалися і основні 

функцій Корейського банку розвитку. 

Банк розвитку Королівства Нідерландів (FMO) був заснований у 1970 р. 

урядом спільно з групою приватних компаній і профспілкових організацій. 

Основним напрямком діяльності банку є надання довгострокових кредитів 

приватним компаніям і фінансовим установам в країнах Азії, Латинської 

Америки, Африки та інших регіонах, що розвиваються. Банк має широкий досвід 

фінансування проектів у сферах фінансів, енергетики та житлового будівництва. 

FMO інвестує як власні, так і державні кошти. 

FMO здійснює інвестиційну діяльність через такі фонди: 

 Фонд розвитку енергетики: фінансує проекти у сфері енергозбереження, 

альтернативної енергетики. У 2010 р. через нього було інвестовано 9 млн євро; 

 Фонд розвитку індустріальної бази: підтримує розповсюдження технічних і 

управлінських ноу-хау. У 2010 р. фонд розподілив 6 млн євро; 

 Фонд ринків, що розвиваються: надає фінансування голландським малим і 

середнім підприємствам для здійснення інвестицій у країни. Розмір портфеля 

інвестицій становить 90,5 млн євро. У 2010 р. FMO інвестував 28 млн євро; 

 Фонд розвитку інфраструктури: надає довгострокове фінансування для 

інфраструктурних проектів в найменш розвинених і бідних країнах. У 2010 р. уряд 
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Нідерландів збільшив свою участь у фонді, в результаті обсяг інвестицій FMO 

збільшився на 27 млн євро [152, c. 16]. 

Канадський банк розвитку бізнесу (КБРБ) має свою передісторію створення 

у 1944 р. Сьогодні це – акціонерне товариство зі 100-відсотковою державною 

участю. Місія КБРБ полягає у сприянні створенню та розвитку малих і середніх 

підприємств за допомогою фінансової підтримки, включаючи венчурне 

фінансування.  

Особливістю КБРБ є те, що він функціонує як комерційний фінансовий 

інститут. Оскільки його основна діяльність приносить прибуток, він не 

фінансується з державного бюджету. При цьому Уряд Канади щорічно отримує 

від банку дивідендні виплати. За 2013 рік КБРБ надав фінансову підтримку більш 

ніж 1060 підприємцям. Клієнти отримали кредити на суму 4,1 млрд дол. США 

через 9195 угод, що на 13,5% більше порівняно з 2012 р. Чистий прибуток склав 

441,5 млн дол. США, у порівнянні з 504,7 млн дол. США в 2012 р. [154].  

Африканський банк розвитку (АБР) був заснований в 1964 р., щоб сприяти 

економічному розвитку на всьому Африканському континенті, надаючи для цього 

фінансові ресурси. Власний капітал банку становить близько 100 млрд дол. США. 

Країни-члени внесли лише 7,6% від цієї суми, але гарантують внесення 92,4% за 

першою вимогою. Під ці гарантії АБР здатний залучати кошти на світовому ринку 

облігацій. Завдяки цьому банк має можливість розпоряджатися значними 

фінансовими ресурсами, але при цьому більшу частину в його капіталі (майже 

60%) мають країни Африки. У 2012 р. обсяг операцій склав 4,25 млрд UA в 

порівнянні з 5,72 млрд UA в 2011 р.. Обсяг кредитів та грантів на 

багатонаціональні проекти склав 812 млн UA (22,5%) [155]. 

Успішним досвідом можна назвати і створення Банку розвитку Республіки 

Білорусь в 2011 р. за указом президента для фінансування державних програм і 

соціально значущих інвестиційних проектів. шляхом надання юридичним особам 

та індивідуальним підприємцям кредитів. В пріоритетному порядку здійснює 

кредитування проектів, включених в державні програми розвитку 

агропромислового комплексу, створення чи розвитку високотехнологічних 
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виробництв. Вже в грудні 2012 р. Банк розвитку прийняв заборгованість 166 

підприємств АПК за 254 кредитними договорами на 2,1 трлн. білоруських рублів. 

Одним з пріоритетних напрямків є фінансування державної програми розвитку 

молочної галузі, зокрема будівництва молочнотоварних ферм та оснащення їх 

холодильним і доїльним обладнанням.  

За 2013 рік банк отримав прибуток у розмірі 1,6 трлн рублів, з яких близько 

30% (близько 500 млрд рублів) було перераховано до державного бюджету. При 

цьому рентабельність діяльності банку розвитку становила 17,3%, рентабельність 

активів – 5,4%. З 4,4 трлн рублів виданих за минулий рік кредитів близько 3 трлн. 

рублів припало на агропромисловий комплекс [156]. 

Якщо в Білорусії вдалося не тільки зберегти, а й розвинути економічний 

потенціал, то в Казахстані цілком успішно створюються нові галузі. Однією з 

ключових структур в цьому процесі є Банк розвитку Казахстану (БРК), який було 

створено у 2001 р.. БРК виступає одним з найбільших інвестиційних операторів 

державної програми форсованого індустріально-інноваційного розвитку. За 

законом банк не має права розподіляти чистий прибуток, який спрямовується 

виключно на формування резервів, у тому числі на формування резервного 

капіталу. 

З початку діяльності за рахунок інвестицій БРК було реалізовано 69 

інвестиційних проектів, створено 18 тис. постійних робочих місць, залучено у 

економіку 11 млрд дол. США. За 12 років роботи БРК схвалив фінансування 

проектів на суму 11,6 млрд дол. США. Щорічно до бюджету від підприємств, 

введених в експлуатацію за рахунок інвестицій від БРК, надходить 30 млрд тенге 

податкових платежів. За фінансової підтримки БРК в експлуатацію введено 17 

проектів державної програми форсованого індустріально-інноваційного розвитку 

вартістю 7,6 млрд дол. США. 

6 лютого 2014 р. БРК виділив 27 млрд тенге комерційним банкам для стиму-

лювання кредитування бізнесу. Суть Програми полягає у видачі порівняно 

«довгих» і «дешевих» грошей бізнесу через надання фінансування БРК 

комерційним банкам. Завдяки особливому статусу, БРК має найвищі кредитні 
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рейтинги серед банків, що дозволяє йому залучати зовнішні та внутрішні 

запозичення на найбільш вигідних умовах. Далі БРК кредитує комерційні банки 

під 7,9% річних. Банки, у свою чергу, фінансують проекти приватного сектора. 

Суми позик для суб'єктів приватного підприємництва складуть від 500 млн до 4,5 

млрд тенге. БРК, у свою чергу, зосередиться на фінансуванні великих 

індустріальних та інфраструктурних проектів вартістю від 4,5 млрд тенге (30 млн 

дол. США) [157]. 

Крім того, в Казахстані у 2008 р. було створено АТ «Фонд національного до-

бробуту Самрук-Казина» для управління належними йому пакетами акцій 

національних інститутів розвитку, національних компаній. Фонд володіє 100% 

або мажоритарною долею в стратегічних казахстанських компаніях, які ведуть 

діяльність у ключових галузях економіки, таких як електроенергетика, 

нафтогазовий сектор, гірничо-видобувна промисловість, транспортна та інші га-

лузі. Сукупні консолідовані активи групи складають більше 50% ВВП Казахстану. 

«Самрук-Казина» забезпечує 27% податкових доходів, 6% всіх робочих місць та 

інвестиції на рівні близько 7% –10% ВВП на рік. 

У період світової економічної кризи уряд і «Самрук-Казина» увійшли в 

капітал низки великих казахстанських банків, а також надали підтримку в 

реструктуризації заборгованості деяких з них. Робота «Самрук-Казина» 

побудована на сприянні в реалізації політики Фонду та участі в реалізації 

закупівель. Починаючи з 2009 р., в Правилах закупівель постійно збільшувалась 

кількість пільг і преференцій для вітчизняних товаровиробників і постачальників. 

Утвердження Фондом програми сприяння модернізації діючих та створення 

нових виробництв було націлено на синхронізацію інвестиційного та 

закупівельного процесів. Для цих цілей в структурі Холдингу функціонують дві 

спеціалізовані організації: «Самрук-Казина Контракт» і «Самрук-Казина Інвест». 

За сприяння компаній Фонду казахстанськими підприємствами за 3 роки освоєно 

виробництво близько 3 тисяч найменувань постійно запитуваної імпортозамінної 

продукції. За участю «Казакстантеміржоли» організовано 22 нових виробництва, 

в т. ч. введені в експлуатацію заводи з випуску тепловозів за технологією General 
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Electric і пасажирських вагонів в Астані, а вантажних вагонів в Екібастузі [158]. 

Успішне функціонування Банку розвитку Казахстану та «Фонду національного 

добробуту Самрук-Казина» сприяли тому, що у 2013 р. Казахстан посів 55-те 

місце за рівнем підприємництва і можливостям ведення бізнесу та поліпшив свою 

позицію на сім пунктів, в порівнянні з 2012 р. [159]. 

Незважаючи на виявлені відмінності, активність і успіх банків розвитку 

залежать від виконання вимог, зазначених на рис. 3.1. Банк розвитку реалізує свої 

цілі через такі основні напрямки діяльності – табл. 3.1. Основні напрямки 

діяльності кожного банку розвитку можуть бути визначені як пріоритети, навколо 

яких банк функціонує. Як правило, вони охоплюють всі або деякі з наступних 

елементів:  

1) Фінансування інфраструктури: забезпечується за допомогою об'єднання 

середньо- та довгострокових державних і приватних фінансових ресурсів. Як 

правило, більшість країн гостро потребує фінансування інфраструктури і таке 

кредитування становить більшу частину діяльності такої установи як банк 

розвитку. 

2) Інші види фінансування: короткострокове фінансування, сек'юритизація, 

синдикація;  

3) Підтримка виробничого сектору реалізується для підтримки структурних 

змін відповідно до стратегії розвитку, а також для створення сприятливих умов 

для поліпшення якості і конкурентоспроможності товарів і послуг на 

внутрішньому та світових ринках.  
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Таблиця 3.1 

Основні напрямки діяльності банку розвитку 

Напрямок 

діяльності 

Ціль Механізм 

оцінка проект Унікальною характеристикою банків розвитку, є 

те, що вони розглядають можливість 

фінансування проектів не тільки з урахуванням 

фінансової окупності, а й звертають увагу на 

економічний і соціальний вплив на розвиток.  

співпраця інвестор Надаючи довгострокове фінансування, банк 

розвитку є ключовим елементом в забезпечення 

капітальних ресурсів для проектів з періодом у 20 

або 30 років, що характерно для 

інфраструктурних проектів.  

залучення капітал Діючи в якості каталізатора, банк розвитку може 

допомогти залучити іноземних інвесторів, 

гарантів, регіональних та міжнародних 

фінансових установ. 

підтримка виробничий 

сектор 

Технічна допомога стає все більш важливою 

частиною діяльності банку розвитку для 

підтримки продуктивного сектору та експортні 

галузі. 

полегшення фінансова 

криза 

Банк розвитку може запропонувати антициклічне 

фінансування, забезпечуючи ресурсами кредитні 

ринки і ринки капіталу під час кризи. 
Джерело: складено автором на основі даних [160, c. 12]. 

Рис. 3.1. Піраміда функціонування банку розвитку  

Джерело: складено автором на основі даних [160, c. 11]. 

Ціль: 

досягнення бажаного результату 

розвитку 

Основні напрямки діяльності

Вимоги: ефективне управління , стійка 
політика та  регулювання  
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Одним із обов'язкових принципів роботи банку розвитку є відповідність рівнів 

«ринковості» його пасивів і активів. «Неринкова» за характером частина пасивів 

(бюджетного та емісійного походження) повинна відповідати "неринковому" 

характеру їх використання – на інфраструктурні проекти загальнодержавного 

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

швидкий соціальний ефект. Паралельно банк розвитку може активніше залучати 

грошові кошти на фінансових ринках, інвестувати їх у прибуткові проекти [161, c. 

37 – 38]. 

 

3.1.2 Основні вектори структурно-функціональних змін банків розвитку 

У 2015 р. Європейська комісія представила перелік керівних принципів 

діяльності для новостворених банків розвитку країн ЄС (UK’s Green Investment 

Bank, British Business Bank, Portuguese Development Financial Institution, Latvian 

Single Development Institution) з метою нівелювання можливих негативних 

ефектів (політичного втручання, витіснення приватного фінансування). Основні 

акценти стосувались поглиблення співпраці банків розвитку з комерційними 

банками, а також адекватності економічної обґрунтованості та достатнього рівня 

рентабельності відібраних проектів.  

Останнім часом банки розвитку дедалі активніше фінансують структурні 

перетворення з метою реалізації моделі «зеленої» економіки. Так, у 2015 р. було 

досягнуто домовленостей щодо основних міжнародних ініціатив, які спрямовані 

на подолання соціально-економічних та фінансових дисбалансів. Прийнята 

декларація в Аддіс-Абебі містить наміри урядів розвинених країн мобілізовувати 

щорічно 100 млрд дол. США для фінансування проблем клімату в країнах, що 

розвиваються до 2020 р. У Парижі у спільній заяві глави Африканського банку 

розвитку, Азіатського банку розвитку, Європейського банку реконструкції та 

розвитку (ЄБРР), Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), Міжамериканського 

банку розвитку та групи СБ зобов'язались продовжувати мобілізацію державного 

та приватного фінансування, щоб допомогти країнам скоротити викиди 

парникових газів. Протягом попередніх чотирьох років ці установи вже надали 
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100 млрд дол. США для боротьби зі зміною клімату в країнах, що розвиваються, 

а у 2015 р. банки мобілізували 81 млрд дол. США. 

У рамках міжнародних конференцій в Парижі та Аддіс-Абебі було 

визначено, що забезпечення сталого розвитку буде пов'язано з фінансуванням 

окремих видів інфраструктурних проектів, а саме «зелених» або проектів із 

використання відновлюваних джерел енергії. Банки розвитку почали 

встановлювати диференціальні процентні ставки та терміни погашення за 

кредитами, наданими урядам, в залежності від відповідності критеріям оцінки 

потенційних соціально-екологічних наслідків проектів, узгодження проектів із 

міжнародною практикою впровадження концепцій сталого розвитку.  

Ще одним пріоритетним напрямком у діяльності банків розвитку є 

фінансування програм «сталого розвитку міст». Так, 18 жовтня 2016 р. в Еквадорі 

8 банків розвитку (Азіатський банк розвитку, Африканський банк розвитку, Банк 

розвитку Латинської Америки, ЄБРР, ЄІБ, Міжамериканський банк розвитку, 

Ісламський банк розвитку та СБ) підтримали програму «New Urban Agenda» щодо 

залучення джерел співфінансування для стійкої та продуктивної урбанізації. 

Останніми роками у політиці банків розвитку відбувся певний зсув: від 

«простого надання фінансування» до «фінансування + партнерство та навички». 

Банки розвитку дедалі частіше залучають кошти на міжнародних ринках капіталу, 

а також реалізують проекти через програми кредитування в партнерстві з 

комерційними банками. Зокрема, Азіатський банк розвитку співпрацює з 

комерційними банками з Японії та Європи з метою сприяння розвитку 

інфраструктури в Азії. Послуги та інструменти, що пропонуються банками 

розвитку, в значній мірі залишилися незмінними. Крім кредитів, банки розвитку 

пропонують безоплатні гранти на фінансування особливо ризикованих 

інноваційних проектів; інвестиції в акціонерний капітал; фінансування 

торговельних операцій для підтримки експорту; фінансову підтримку малого й 

середнього бізнесу; технічну підтримку (підготовка управлінських кадрів); 

технічну допомогу при підготовці бізнес-планів і проведенні техніко-економічних 

обґрунтувань.  

https://habitat3.org/the-new-urban-agenda
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Диверсифікація кредитних операцій та надання інших фінансових послуг в 

деяких випадках призвела до зміни місій банків. Хоча сьогодні більшість банків 

розвитку є універсальними та не мають секторальної спрямованості, проте ще 

існують виключно галузеві (які спеціалізується на наданні фінансової та технічної 

підтримки малим та середнім підприємствам (Банк аграрного розвитку в Малі 

(BNDA), Банк Індії для розвитку малих підприємств (SIDBI)) або експортно-

імпортні банки, що сприяють міжнародній торгівлі шляхом надання фінансування 

або страхування експорту та імпорту (Африканський експортно-імпортний банк 

(Afreximbank)). 

Водночас зазнали змін інституційні основи діяльності банків розвитку. За 

джерелами фондування деякі установи еволюціонували від банку першого рівня 

до банку другого рівня (Фінансова корпорація розвитку в Перу (COFIDE): 

державна фінансова установа, що функціонує в якості банку другого рівня; до 

1992 р. була першого). Сьогодні більшість банків розвитку в основному є банками 

другого рівня в зв'язку з тим, що в минулому банки першого рівня виявилися 

малоефективними і політично залежними в прийнятті рішень. 

Протягом останніх двох десятиліть деякі з банків розвитку були 

приватизовані або закриті. Хоча початково більшість банків розвитку 

створювались як державні, сьогодні частка держави в капіталі зменшується. 

Причини такої тенденції полягають у зміні стратегій урядів (скорочення частки 

держави в статутному капіталі банків розвитку позбавило уряд можливості 

використовувати кошти неефективно: видавати нецільові та неприбуткові 

кредити), зростанні обсягів ринків капіталу та довгострокового кредитування 

приватними інвесторами. В той же час багато успішних у сприянні економічному 

розвитку банків розвитку (Банк розвитку Південної Африки (DBSA), BNDES, 

Національна фінансова корпорація в Мексиці (NAFIN)) все ще перебувають у 

державній власності. 

Отже, основні структурно-функціональні зміни в діяльності банків розвитку 

в сучасних умовах відбуваються під впливом глобальних соціально-економічних 

зрушень та трансформації світової фінансової архітектури. Основні виклики та 
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обмеження для банків розвитку на сучасному етапі пов’язані з вибором напрямів 

інвестування, уникненням надмірного урядового тиску, адекватністю оцінки 

ризиків фінансування, ефективним менеджментом, проблемою залучення 

ресурсів. Перспективи успішної діяльності банків розвитку як спеціальних 

фінансових інститутів, які серед іншого відіграли важливу роль в економічному 

піднесенні нових індустріальних держав, залежатимуть від як від загальних 

тенденцій технологічного оновлення промислово розвинених країн, так і від 

факторів, пов’язаних з мобілізацією та використанням ресурсів [162].  

 

3.1.3. Нові інститути БРІКС як інститути розвитку 

На липневому саміті 2014 р. країн групи БРІКС (Бразилія, РФ, Індія, Китай і 

Південно-Африканська республіка) було вирішено створити в рамках альянсу два 

нових інститути: Новий банк розвитку та валютний пул для підтримки 

ліквідності. Капітал Банку розвитку БРІКС складає 100 млрд дол. США. Перший 

внесок кожної п’яти країн становив 10 млрд. дол. США. Особливістю цього банку 

є кредитування в національних валютах, а не з прив'язкою до долара. Почавши 

свою діяльність в 2015 р., в перший рік свого існування Банк розвитку виділив 

911 млн дол. США або 6,1 млрд юанів на фінансування інфраструктурних та 

енергетичних проектів (відновлюваних джерел енергії) у країнах БРІКС. Крім 

того, було оголошене намір розпочати кредитування приватного сектора. У липні 

2016 р. Банк розмістив на міжбанківському ринку КНР п'ятирічний випуск 

«зелених облігацій» обсягом 3 млрд юанів. 

Хоча спочатку більшість регіональних і багатосторонніх банків розвитку 

серед головних пріоритетів зосереджували увагу на інвестуванні в 

інфраструктурні проекти, в останні роки СБ здебільшого фінансує проекти, 

пов’язані з вирішенням соціальних проблем (боротьба з бідністю, захист екології). 

Країни ж БРІКС потребували збільшення фінансування інфраструктурних 

проектів, що стимулювали б підвищення продуктивності праці та 

конкурентоспроможності у довгостроковій перспективі, а в короткостроковій – 
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збільшення попиту і створення робочих місць, що дозволило б їм розширити 

торгівлю природними ресурсами та енергоносіями.  

Також було прийнято рішення про створення пулу валютних резервів. 

Умовний обсяг валютного пулу БРІКС – 100 млрд дол. США (внесок Китаю 41 

млрд дол. США, внески Бразилії, Індії та РФ – по 18 млрд дол. США, внесок ПАР 

– 5 млрд дол. США). Проте механізм створення валютного пулу не передбачав 

безпосередньо внесків країн-учасниць – це, по суті, система багатосторонніх 

своп-угод. Система валютних свопів аналогічна ініціативі Чіанг-Май в Азії між 

країнами групи «АСЕАН+3». Ініціатива починалася як серія двосторонніх своп-

угод між центральними банками країн АСЕАН. 24 березня 2010 р. було здійснено 

перехід до системи багатосторонніх свопів. Обсяг Фонду умовних зобов'язань 

склав 120 млрд дол. США, який до кінця 2012 р. було розширено до 240 млрд дол. 

США. Основний недолік даного резервного пулу полягає в тому, що він являє 

собою не централізований фонд, а ряд зобов'язань країн щодо надання коштів, які 

можуть бути і не виконані. До того ж, незважаючи на те що обсяг укладених в 

рамках ініціативи угод в 2012 р. був подвоєний, він все ще дуже малий. Найбільші 

країни АСЕАН – Індонезія, Таїланд, Малайзія, Сінгапур і Філіппіни – можуть 

розраховувати на максимальний обсяг запозичень у розмірі лише 22,76 млрд дол. 

США. При цьому, без участі в програмах МВФ країнам, починаючи з 2012 р, 

доступно лише 30% цієї суми. В порівнянні з золотовалютними резервами країн 

«АСЕАН+3», обсяг укладених своп-угод в рамках ініціативи незначний. Саме 

тому майже за 15 років еволюції ініціативи Чіанг-Май жодна країна так і не 

скористалася доступними ресурсами, а питання про можливість її перетворення в 

ефективний регіональний механізм фінансової підтримки як і раніше залишається 

актуальним. 

Фундаментальною передумовою створення нових багатосторонніх 

інститутів у рамках альянсу БРІКС стали рівень і масштаби накопичених протиріч 

у світовій системі фінансово-економічних відносин. 

БРІКС поставило перед собою також завдання створити єдину валюту для 

країн-членів, що дозволить послабити залежність від західних фінансових центрів 
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і долара США як основної міжнародної резервної валюти. Однак, подібні плани 

були доволі оптимістичними всупереч прагматичним цілям Китаю, а також РФ 

щодо створення міжнародного фінансового центру. І якщо у найближчі 4 – 5 років 

перспективи юаня досить прогнозовані, то перспективи рубля є негативними, 

адже РФ дедалі більше ізольована від західних економік. 

Створення Нового банку розвитку демонструє життєздатність і динаміку 

БРІКС. Країни БРІКС значною мірою все ще розвиваються, і це означає, що 

протягом тривалого часу вони потребуватимуть нарощення обсягів фінансування 

інфраструктурних проектів. У той же час, Банк БРІКС демонструє глобальне 

лідерство Китаю, для якого новий Банк дозволить диверсифікувати концентрацію 

його ресурсів. Крім того, вплив Китаю посилюється завдяки лібералізації юаня, 

що сприяє здешевленню експорту. Фінансування проектів в країнах, що 

розвиваються, також може розширити роль юаня як міжнародної валюти. Варто 

наголосити, що Банк БРІКС навряд чи замінить МВФ і СБ у найближчому 

майбутньому, оскільки останні все ще залишатимуться як потужні гравці в 

світовому економічному порядку, проте в довгостроковій перспективі 

конкуренція між ними посилиться. 

Країни БРІКС сподіваються, що створення Банку розвитку та валютного 

пулу посилить монетарні позиції у питаннях запровадження коригувальних дій 

проти відпливу капіталу, як це відбулося після скорочення програми кількісного 

пом’якшення. Банк розвитку сприятиме зменшенню залежності від Заходу і 

створенню багатополярного світу, принаймні у фінансових відносинах. Проте 

країни БРІКС не зможуть ігнорувати роль американського долара або 

встановлених міжнародними фінансовими системами фінансових умов.  

Той факт, що існують надзвичайно великі незадоволені потреби у 

фінансуванні інфраструктури та сталого розвитку в країнах БРІКС вказує на те, 

що такі інвестиції матимуть вирішальне значення для  стійкого зростання цих 

країн. Крім того, враховуючи, що є незадоволені потреби в інших секторах 

економік країн, що розвиваються (зокрема, надання позик малим і середнім 

підприємствам), Банк БРІКС матиме вагоме значення для стимулювання 
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зайнятості. Існує надія, що діяльність нового Банку розвитку не тільки буде 

спрямовуватися на проблеми розвитку в рамках лише країн БРІКС, а й створить 

значну кількість ресурсів для стійкого зростання регіону «Південь» шляхом 

використання заощаджень у рамках свого членства і мобілізації ресурсів з інших 

країн із середнім рівнем доходів. Банк БРІКС дозволить зміцнити економічні 

зв'язки та досягти консенсусу з питань розвитку в регіонах.  

Отже, формування нових інститутів у рамках БРІКС – Банку розвитку та 

валютного пулу – має вирішальне значення в контексті політичних та 

економічних криз, які вийшли на перший план після фінансової кризи 2008 р. 

Реалізація сталого розвитку вимагає, щоб діяльність Банку БРІКС вийшла за 

рамки ринкової орієнтації на зростання та зробила акцент на соціальних, 

екологічних та економічних аспектах розвитку. Ідея створення нового Банку, з 

одного боку, була реакцією на диспаритети і протиріччя, що сформувались у 

світовій системі валютно-фінансових відносин, а з іншого – обумовлено 

зростаючою потребою країн альянсу БРІКС у фінансуванні суспільно важливих 

пріоритетів. Успішність розвитку цих інститутів залежитиме, насамперед, від 

узгодження позицій країн-учасниць та врахування негативного і позитивного 

досвіду країн групи «АСЕАН+3» [163]. 

Отже, запуск банку розвитку є інструментом підтримки довгострокового 

фінансування суспільно вагомих проектів, що сприяють економічному зростанню. 

Кредитування інфраструктурних та технологічних галузей економіки вимагає 

значних фінансових вкладень [164]. Тобто, така ситуація вимагає масштабного і 

довгострокового фінансування, яке навряд чи можливо залучити від комерційних 

банків або з ринків капіталу. Крім того, для інвесторів важливими показниками є 

висока прибутковість, безпека ведення бізнесу та перспектива розвитку. Іноземні 

інвестори не впевнені, що вкладені ними кошти повернуться до них. Установа 

банку розвитку може стати значним внеском у забезпеченні економічного 

розвитку в найближчі десятиліття. Основне завдання банку розвитку – надання 

практично відсутніх в Україні на сьогодні довгострокових кредитів. Їх 
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одержувачами повинні стати стратегічні сектори вітчизняної економіки та 

високотехнологічні галузі [165]. 

Державний банк розвитку може стати одним із основних інвесторів 

вітчизняної економіки, сприяючи збільшенню середньо- та довгострокового 

кредитування інвестиційних та інноваційних проектів, залученню 

довгострокових зовнішніх інвестицій, розвитку співпраці з міжнародними 

фінансовими організаціями та інститутами розвитку інших країн, підтримці 

структурних змін в економіці, модернізації підприємств, розвитку банківської 

системи. Таким чином, в майбутньому перед Державним банком розвитку 

України постане серйозна проблема залучення коштів для реалізації кредитних 

програм активізації економіки України [165]. 

Зовнішньоборгове фінансування має спрямовуватись на реалізацію 

масштабних національних проектів, розвиток інфраструктури та перспективних 

галузей економіки. 

Несприятливі макроекономічні умови, втеча капіталу з країни і слабкий 

попит на ринках не дозволили переломити тенденцію нарощування боргу. Для 

покриття хронічного дефіциту державного бюджету уряд України залучає нові 

кредити для погашення старих. Основною причиною розкручування спіралі 

запозичень є їх використання для покриття поточних боргових позицій, в той час 

як в розвинених країнах світу основна маса запозичень спрямовується на 

реалізацію масштабних національних проектів, розвиток інфраструктури та 

перспективних галузей економіки. У свою чергу, нарощування державного боргу 

є небажаним, оскільки воно призводить до зростання обсягу коштів, необхідних 

для його обслуговування. Низький рівень золотовалютних резервів обмежує 

здатність України повертати зовнішні борги. 

Хоча співпраця з МВФ дає можливість уникати економічного та фінансового 

банкрутства держави, у перспективі для зменшення потреб у залученні 

позичкових коштів пріоритетами боргової політики держави мають стати: 

активізація співробітництва України з МБРР, ЄБРР, ЄІБ, ЧБТР з метою 

використання їх фінансового та інноваційного потенціалу; забезпечення 
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прозорості державних гарантій [166]. Незважаючи на те, що зовнішня ж фінансова 

підтримка (cпівпраця з МВФ та іншими МФО) стимулює проведення структурних 

реформ, дає можливість забезпечити платоспроможність в складних умовах 

політичних і економічних перетворень, підвищує довіру інвесторів до України, у 

той же час фінансова підтримка не може бути надана без умов і без впевненості в 

тому, що її використають належним чином [167]. 

 

3.2. Засоби посилення дієвості комунікаційної політики НБУ в процесі 

управління пропозицією грошей 

 

3.2.1. Завершення процедури виведення з ринку проблемних банків як 

фактор підвищення довіри до НБУ 

Характерною особливістю сучасного етапу розвитку банківського сектора в 

Україні стало так зване «очищення» – безпрецедентне скорочення кількості 

банків, яке розпочалося з кінця 2013 р., і за 3 роки з ринку було виведено 96 банків. 

На початок 2018 р. в Україні працювали 82 платоспроможних банки Цей захід 

став першим етапом реалізації Комплексної програми розвитку фінансового 

сектору України до 2020 р., яким передбачалось «очищення» фінансового сектору 

– кардинальне вирішення проблеми «баластів» минулого, виведення із ринку 

недобросовісних гравців, розкриття власників учасників фінансового сектору. 

Проте на практиці масова ліквідація банків виявилась мало схожою на 

фундаментальні зміни банківського сектора, які «переформатують» його на більш 

прозорий та ефективний. В умовах економічної нестабільності процес 

агресивного виведення банків з ринку негативно впливає на інші сектори 

економіки. Безпосередніми наслідками закриття такої великої кількості банків 

стало стиснення кредитного потенціалу банківського сектора, погіршення 

фінансового стану підприємств, відплив депозитів, різке зростання фінансового 

навантаження на ФГВФО [168]. 

Загалом, сучасна українська практика «очищення» банківського сектору не 

відповідає світовому досвіду. Відповідно до світової практики, спочатку 
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застосовуються механізми «очищення» балансів банків від проблемних активів 

[169]. В Україні ж найчастіше використовується механізм ліквідації 

нежиттєздатних банків, оскільки банки та держава не мають стимулів 

застосовувати інші схеми роботи зі «слабкими» банками. Так, незважаючи на те, 

що регламентовані ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 

принципи діяльності «перехідного банку» відповідають загальноприйнятому 

механізму «брідж-банку», в українській практиці цей механізм не застосовується. 

Хоча принципом ефективного банківського нагляду Базельського комітету 

регламентується, що «орган нагляду на ранньому етапі втручається з метою 

вирішення питань щодо небезпечної та неефективної практики або дій, які можуть 

наражати на ризик банки або банківську систему» , на практиці НБУ звертається 

до ФГВФО з приводу виведення з ринку банків, які вже є неліквідними. 

Відповідно до чинного законодавства процедура така, що інвестора починають 

шукати вже після того, як НБУ відніс банк до категорії неплатоспроможних, а 

ФГВФО запровадив тимчасову адміністрацію. Практично всі банки, якими 

доводиться управляти ФГВФО, в результаті ліквідуються 31. 

Незважаючи на те, що законодавством чітко визначено, що ФГВФО має 

повноваження при тимчасовій адміністрації заявляти від імені банку позови 

майнового та немайнового характеру до суду, у т. ч. позови про винесення 

рішення, відповідно до якого боржник банку має надати інформацію про свої 

активи; при ліквідації звертатися з вимогами до суду проти пов’язаної з банком 

особи у разі недостатності майна банку, на практиці ФГВФО не спроможний 

ефективно управляти активами банків, що ліквідуються. За даними СБ Оцінка 

                                                
31 Законодавством визначено обов'язок НБУ прийняти рішення про віднесення банку до категорій проблемних  та 

неплатоспроможних у разі настання хоча б однієї із зазначених цим Законом підстав. Крім того, законодавчо 

передбачається право НБУ віднести банк до категорії проблемних з інших підстав, ніж таких, що визначені даними 

статтями. Слід відмітити, що Постановою № 494 від 15 серпня 2014 р. НБУ розширив перелік підстав, за наявності 

яких він має право віднести банк до категорії проблемних, а саме «в разі встановлення факту вчинення банком 
ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників або інших кредиторів банку, або якщо іноземними 

державами або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями застосовані санкції до цього банку 

або власникам істотної участі в банку, що становлять загрозу інтересам вкладників або інших кредиторів банку і / 

або стабільності банківської системи». Разом з цим Постановою № 365 від 2 серпня 2016 р. НБУ розширив перелік 

ознак ризикової діяльності банків . Отже, прийняття рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним може 

носити суб’єктивний характер. При всьому цьому, відповідно до ст. 75 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» 

рішення НБУ про віднесення банку до категорії проблемного є банківською таємницею , що в свою чергу знижує 

рівень прозорості дій НБУ. 
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України за підсумками індексу банкрутства становить 7,5 з 16 32 : вирішення 

питання про неплатоспроможність становить в середньому 2,9 р. і коштує 42,0% 

майна боржника, причому найбільш вірогідним є те, що компанія буде 

розпродаватися по частинах; середня ставка відшкодування становить 7,5 центів 

за долар [79]. 

Унаслідок специфіки вітчизняної практики виведення з ринку проблемних 

банків і захисту прав кредиторів, за наявних законодавчих прогалин, що 

регулюють ці відносини, істотно зросло також навантаження на державні 

фінанси (передусім на цілі докапіталізації державних банків і покриття виплат 

вкладникам перед ФГВФО). Наслідки “очищення” банківського сектору у 2014 –

2016 рр. залишаються сьогодні однією з основних перешкод для відновлення 

кредитування реального сектору економіки. 

 

3.2.2. Вербальні інтервенції як інструмент підвищення рівня довіри до ГКП 

Глобальна економічна криза 2008–2009 рр. внесла істотні корективи в 

інструментарій ГКП центральних банків. У подоланні наслідків світових криз 

зросла роль нетрадиційних інструментів органів монетарної влади. Вербальні 

інтервенції набули особливого значення із появою необхідності підвищення рівня 

довіри до монетарних регуляторів та орієнтованості на комунікаційні канали їх 

грошово-кредитних політик. В специфічних умовах вітчизняної економіки, де 

політика центрального банку є значною мірою персоніфікованою, вербальні 

інтервенції при їх обґрунтованому застосуванні у якості супровідного 

інструмента ГКП повинні у перспективі здійснювати передбачуваний вплив на 

динаміку показників фінансового ринку, зокрема на валютний курс.  

Потреба у підвищенні транспарентності політики органів монетарної влади 

протягом останніх десятиліть зумовила розвиток каналів комунікацій з метою 

досягнення розуміння та таргетованої реакції учасників ринку. Найкращі 

практики транспарентності монетарної та фінансової політики, викладені в 

                                                
32 Індекс коливається від 0 до 16, причому більш високі значення вказують на законодавство про банкрутство, яке 

реалізує підтримку життєздатних фірм та ліквідацію неплатоспроможних. 
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Кодексі Спеціального комітету МВФ 1999 р., передбачають відповідність двом 

основним принципам: досягнення ефективності політики можливе у разі 

обізнаності громадськості щодо цілей та інструментів політики, і у разі 

зобов’язання відповідного органу влади щодо її виконання. 

Розвиток інструментарію та вплив інтервенцій органів монетарної влади 

було досить ґрунтовно висвітлено в сучасній економічній літературі. Однак при 

цьому, основні акценти стосуються «фізичних інтервенцій», тоді як питання 

вербальних інтервенцій, їх ризиків та переваг, вплив на показники фінансового 

ринку та грошово-кредитні відносини залишаються лише епізодично 

висвітленими. 

Питання транспарентності монетарної політики, визначення ефективності та 

розвитку каналів комунікації центральних банків достатньою мірою розглянуто 

закордонними науковцями. У вітчизняній же науковій літературі питанню 

вербальних інтервенцій поки не було приділено належної уваги. Комунікаційна 

політика НБУ почала досліджуватись українськими науковцями лише протягом 

останнього десятиліття. Зокрема, В. Вишневський, О. Вишневська, О. Матюшин 

та Н. Шелудько обґрунтували важливість стійкого інституційного середовища та 

врахування «ефекту колії». Так, в США, де центральний орган монетарної влади 

має високий рівень довіри з боку корпоративного сектору, ФРС поряд з іншими 

інноваційними інструментами застосовує інструмент «інструкції до дії», що набув 

важливого інституційного значення при впливі на поведінку економічних 

суб’єктів у довгостроковій перспективі. Науковці дійшли висновку, що саме 

дефіцит взаємної довіри в Україні, відсутність «довгих» правил поведінки, не 

завжди професійні дії осіб, які приймають принципові фінансово-економічні 

рішення, і пов'язане з цим несприятливе інституційне середовище, є одними з 

головних викликів, що стоять перед монетарним механізмом української 

економіки [170]. 

Вербальні інтервенції набувають ролі одного із інструментів регулювання 

фінансового ринку, трансмісії законодавчих ініціатив та рішень, сприяння 

очікуваній реакції економічних суб’єктів, а також впливу на курсові коливання в 
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умовах малої відкритої сировинної економіки при врахуванні викликів зовнішніх 

шоків та змін коливань стійких валют на вартість національної грошової одиниці 

та високого рівня «доларизації». Більш того, двоякий ефект валютної 

лібералізації, відхід від фіксованого валютного курсу обумовили необхідність 

застосування додаткових інструментів з метою підвищення транспарентності та 

ефективності ГКП. В умовах недостатніх резервних накопичень, сформованих на 

борговій основі, ризику неконтрольованої інфляції, відсутності «сигнальної» 

функції облікової ставки, постає питання дослідження механізму дії та порядку 

застосування вербальних інтервенцій центрального банку [84]. 

Характер впливу вербальних інтервенцій на корпоративний сектор залежить 

від таргету монетарної політики (наприклад, інфляційне таргетування). При 

цьому, занадто багато цілей приводять до невідповідності вербальних 

інтервенцій. Крім того, результати вербальних втручань залежать й від стилю 

спілкування. До того ж, існує «ризик відволікання», коли центральний банк може 

віддати перевагу зосередженню своєї комунікаційної політики на інформації, 

якою він найбільше володіє [84]. 

В Україні останні два епізоди валютних криз (2008 р. та 2014 р.) однозначно 

довели, що НБУ потребує чіткої та структурованої комунікаційної стратегії для 

нівелювання ризику непередбачуваності та формування ринкових очікувань у 

періоди спекулятивних атак на гривню. У нинішніх обставинах, враховуючи 

геополітичну ситуацію, проведення валютної лібералізації, адекватні вербальні 

інтервенції могли б стати дієвим інструментом підвищення ефективності ГКП 

НБУ, передбачуваності його рішень та формування правильних очікувань, що 

сприятиме зниженню надмірної волатильності валютного курсу та стабільності 

фінансового сектора національної економіки [84, c. 129]. 

Рівень і наповненість комунікацій центрального банку з ринковими 

суб’єктами є важливим чинником довіри суспільства до його дій і рішень, а відтак 

має безпосередній вплив на досягнення цілей (таргетів) ГКП. Прозорість і 

підзвітність вербальних та невербальних інтервенцій органів монетарної влади 

щодо ринкових змінних, цілей і стратегії ГКП, в тому числі через звіти, прес-
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релізи та конференції, дозволяє досягати очікуваної реакції учасників ринку та 

зменшувати невизначеності [84, c. 137]. 

Саме тому більшість центральних банків постійно підвищує стандарти щодо 

підзвітності своєї діяльності суспільству. В умовах «нової нормальності» 

вербальні інтервенції стали невід’ємним елементом політики центробанків, 

особливо в розвинених країнах. Значною мірою завдяки підвищенню 

транспарентності ГКП органам монетарної влади вдалося забезпечити дієвість 

«нетрадиційного інструментарію» ГКП.  

Центральні банки дедалі частіше використовують широкий набір вербальних 

інтервенцій як важіль ГКП, оскільки вони можуть підсилювати дію традиційних 

інструментів монетарної політики. Вербальні інтервенції характеризуються 

гнучкістю реагування на мінливі економічні умови та геополітичні обставини. Те 

саме стосується й НБУ, який також робить певні кроки у наближенні 

національних підходів грошово-кредитного регулювання до світових стандартів, 

зокрема в частині покращення комунікаційної політики НБУ застосовує широкий 

ряд каналів вербальних інтервенцій та керується принципами МВФ щодо 

транспарентності та розкриття даних [84, c. 138]. 

Центральні органи монетарної влади світу і, зокрема НБУ, провадять більш 

відкриту монетарну політику, засвоївши уроки фінансових криз минулих років, та 

через мережу каналів здійснюють постійне транслювання змін своєї політики та 

подій, які можуть мати вплив на показники фінансового ринку, із 

супроводженням відповідними коментарями, обґрунтуваннями та баченням; 

спрямовують зусилля на розвиток комунікаційних стратегій і підвищення дієвості 

своїх повідомлень [84, c. 138]. 

Комунікації ЄЦБ стосовно монетарних умов та інфляції були досить 

інтенсивними до середини 2005 р., але протягом фінансової кризи 2008 р. їх обсяг 

скоротився, і знову збільшився із середини 2014 р., насамперед, під час програм 

кількісного пом’якшення. Комунікації щодо економічної діяльності зросли в 

1999–2007 рр., тоді як реакція ЄЦБ на відставання фактичного ВВП від 

потенційного залишалася незмінною з 2002 р. Частота застосування вербальних 
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інтервенцій щодо зовнішньоекономічної діяльності та коливань валютного курсу 

була незначною (насамперед, до кризи 2008 р.).  

Комунікаційна політика Банку Англії щодо фінансової стабільності 

посилилась під час фінансової кризи 2008 р., а також у III кв. 2012 р. після запуску 

програми фінансування, спрямованої на подальше кредитування. При цьому 

кількість вербальних інтервенцій щодо показників економічної діяльності була 

меншою під час кризи та збільшилася після неї, відповідно до оголошення 

таргетування окремих показників. Водночас у 2006–2009 рр. реакція на 

відставання фактичного ВВП від потенційного була більш сильною, а комунікації 

щодо показників економічної діяльності були практично відсутніми. З 2012 р. 

вербальні інтервенції Банку Англії стали менш інтенсивними. Зокрема, ГКП була 

значно жорсткою у 2006–2007 рр., коли зростання світових цін на енергоносії 

спричинило високий інфляційний тиск, а з 2012 р. – змінилась на м’яку, 

відповідно, потреба у вербальних інтервенціях зменшилася. З 2009 р. Банк Англії 

ухвалив рішення не реагувати на коливання валютного курсу, вважаючи 

більшість з них тимчасовими шоками, оскільки сильна реакція на волатильність 

на валютному ринку у 2006–2007 рр. могла бути інтерпретована як спроба 

зберегти конкурентоспроможність товарів на зовнішніх ринках у період високих 

витрат на виробництво внаслідок підвищення цін на нафту й подорожчання фунта 

стерлінгів проти долара США. 

ФРС США у своїй комунікаційній політиці почергово змінює пріоритети між 

таргетуванням інфляції та зростанням економічної активності. Протягом перших 

10 років правління А. Грінспена, голови ФРС США (1987–2006 рр.) вербальні 

інтервенції були головним чином спрямовані на інфляцію, а з 1998 р. – на 

підтримку економічної активності. У 2000–2007 рр. ФРС США робила акцент 

вербальних інтервенцій на підтримку стабілізації темпів виробництва. Обсяг 

повідомлень про фінансові умови посилювався у середині 1997 р. та напри-кінці 

1998 р. – після дефолту російських боргових зобов’язань (у серпні 1998 р.), в 

середині 2002 р. – після аргентинської кризи, наприкінці 2008–2010 рр. – після 
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краху Леман Бразерс (Lehman Brothers), а кількість коментарів щодо зовнішніх 

подій знизилася з 2005 р. [84]. 

Проте комунікаційна політика НБУ ще не стала таким потужним важелем 

впливу, як у центробанків розвинених країн, таких як ФРС США, ЄЦБ або Банк 

Англії. Хоча комунікаційна політика цих країн відрізняється розміром і 

структурою економіки, цілями ГКП, геополітичними й інституційними 

особливостями, доцільним є використання успішно застосованих ними 

вербальних інтервенцій, які можуть бути адекватними для умов України. При 

цьому передумовою ефективної ГКП НБУ є ступінь довіри, побудованої на основі 

ширшої інформаційної відкритості та незалежності центрального банку, що 

сприятиме виконанню основної цілі вербальної інтервенції – формуванню 

відповідних очікувань учасників ринку.  

Прийняття нової комунікаційної стратегії НБУ свідчить про усвідомлення 

тенденції зростання ролі такого інструменту як комунікаційна політика в процесі 

монетарного регулювання. Про це вказує й активізація офіційних повідомлень 

регулятора, зокрема, кількість відповідей ЗМІ, прес-конференцій та виступів 

збільшила індекс транспарентності НБУ. 

Впровадження заходів підтримки довіри за умови побудови стійкого 

інституційного середовища посилить вплив вербальних інтервенцій як “інструкції 

до дії” при коригуванні поведінки економічних агентів, сприятиме строковій 

прогнозованості такої поведінки і, відповідно, забезпечить додатковий важіль 

стабілізації валютного курсу. Слід зазначити, що крім зростання ступеня 

транспарентності, НБУ повинен постійно демонструвати свою прихильність і 

здатність до інфляційного таргетування систематичністю та узгодженістю 

вербальних інтервенцій, які підвищать прогнозованість та довіру до ГКП, що 

забезпечить додатковий важіль стабілізації валютного курсу і, відповідно, 

формування пропозиції грошей. 

Вербальна інтервенція органу монетарної влади, як одностороння, так і 

інтерактивна, є ключовим фактором, що визначає здатність учасників ринку 

прогнозувати валютний курс. У відношенні до суб’єктів господарювання НБУ 
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наразі використовує інструменти опитування (які проводяться за тематикою щодо 

умов банківського кредитування, системних ризиків фінансового сектору, 

ділових очікувань) та зустрічей з представниками підприємств, а у перспективі 

може застосовувати такі вербальні інтервенції, як публічні експертні обговорення 

з питань змін політики НБУ й тематичні дебати (дискусії) (наприклад, НБУ вже 

мав практику дебатів – «Майбутнє монетарної політики»). 

Розробка й застосування інструментарію комунікацій НБУ з суб'єктами 

корпоративного сектора дозволить скерувати курсові та інфляційні очікування, 

попередити високу девальвацію (яка, наприклад, була у лютому 2015 р. за 

відсутності комунікаційного супроводу рішення НБУ щодо переходу до гнучкого 

курсоутворення), а також зменшити масштаби офшоризації та тіньового сектору 

розрахунків підприємств (зокрема, експортерів). Саме комунікації центрального 

банку допоможуть спільно з підприємцями та експертами знайти вирішення 

питань у поступі до лібералізації валютної політики, переміщення фокусу 

кредитування на реальний сектор і розробці ефективної моделі скорингу 

підприємств-позичальників.  

В той же час, непродумані вербальні інтервенції можуть дезінформувати 

суб’єктів господарювання, тим самим збільшивши коливання валютного курсу та 

призвівши до поглиблення проблем, пов’язаних з фінансовими потоками 

корпоративного сектору. Також бажаною є організація комунікацій центрального 

банку з відповідними органами монетарної влади та банками країн-торгових 

партнерів України за можливої участі представників вітчизняних суб'єктів 

господарювання [171]. Підвищення довіри лежить у гармонійному поєднанні з 

розвитком cashless economy (зменшенні співвідношення М0 до ВВП) шляхом 

створення економічних стимулів розвитку безготівкових розрахунків. 
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3.3. Удосконалення інституційних засад управління МПК 

 

3.3.1. Лібералізація руху МПК 

У широкому значенні лібералізація  це обмеження державного втручання в 

економічне життя суспільства, розширення сфери ринкових відносин, звуження 

частки державної власності, відкриття ринків до конкуренції, зняття різного роду 

обмежень функціонування ринку, ослаблення адміністративного контролю над 

цінами, відсотками, звуження сфери централізованого дотування, субсидованих 

кредитів і т.п. [64, c. 154]. Під фінансовою лібералізацією розуміють будь-яку 

політику, яка відкриває ринки капіталів для іноземних інвестицій (або дозволяє 

внутрішнім резидентам використовувати ринки іноземного капіталу) [172, c. 371]; 

певний ступінь інтеграції у світовий фінансовий ринок, що проявляється через 

потоки капіталу з країни до країни [173, c. 164]. Вужчим є поняття «лібералізація 

руху потоків капіталу», що включає в себе відсутність будь-яких регулюючих чи 

інших заходів, які б перешкоджали транскордонному руху капіталу, включаючи 

угоди, що лежать в основі операцій з капіталом, і пов'язані з ним платежі або 

перекази. ЄС застосовує цю широку інтерпретацію, оскільки вона загалом 

забороняє всі обмеження на рух капіталу, навіть якщо обмеження не 

дискримінують за принципом резидентності. ОЕСР використовує дещо вузьку 

концепцію, зосереджену на скасуванні заходів, що базуються на резидентності 

[94, c. 6]. 

Згідно з МВФ, лібералізація рахунку операцій з капіталом  це процес зняття 

або скасування обмежень (в т.ч. CFM), що регулюють транскордонний рух 

капіталу [174, c. 10]. В той же час концепція лібералізації ОЕСР стосується лише 

скасування обмежень, які базуються на принципі резидентності, тоді як 

зобов'язання стосовно лібералізації капіталу руху в Договорі про функціонування 

ЄС взагалі забороняють всі обмеження руху капіталу, навіть якщо вони не 

дискримінують за місцем проживання (як серед членів ЄС, так і між членами та 

третіми країнами) [174, c. 40]. 



170 

З 1960-х років в економічній думці панували погляди неолібералів, які 

критично оцінювали будь-який вид обмеження на рух капіталу. Цей період 

характеризувався проведенням швидкої лібералізації рахунку операцій з 

капіталом в країнах, що розвиваються. З виникненням  мексиканської (1990-ті) та 

азійської фінансових криз (1997–1998 рр.) багато дослідників почали відзначати, 

що лібералізація капіталу не має прямого позитивного впливу на економічне 

зростання і лише в окремих випадках може забезпечити стимулюючий вплив на 

економічну динаміку (за умов поліпшення стану фінансового ринку) [175]. 

Разом з тим, навіть економіки країн з успішною політикою лібералізації руху 

капіталу та доступом до іноземних джерел фінансування виявились уразливими 

перед зовнішніми потрясіннями. Практика показує, що й в розвинених країнах 

чітко простежується зв’язок між фінансовою відкритістю та підвищеною 

волатильністю потоків капіталу. В посткризовий період (після 2008 р.) розвинені 

країни зазнали значного збільшення волатильності руху капіталу, незважаючи на 

те, що їх економіки, як правило, характеризуються більш ефективними 

інститутами та відкритими фінансовими ринками, що мало б сприяти 

диверсифікації ризиків. Це підтверджує думку про те, що відкриття рахунку 

операцій з капіталом не обов'язково створює передумови для диверсифікації 

ризиків [175]. 

Хоча деякі економісти визнавали небезпеку швидкої лібералізації руху 

капіталу, більшість неокласиків дотримувалася думки, що вільний рух капіталу 

принесе позитиви в довгостроковій перспективі. Різні дослідження вказували на 

позитивну кореляцію між обсягом кредитів приватному сектору, відкритістю до 

МПК та економічним розвитком [175].  

Ряд досліджень виявили позитивний взаємозв'язок між лібералізацією руху 

капіталу та економічним зростанням: Куінн і Тоиода (Quinn, Toyoda) 

стверджували, що лібералізація рахунку операцій з капіталом чинить прямий та 

сильний ефект на економічне зростання в більшості країн, в тому числі країн, що 

розвиваються; Артета, Еіченґреен, Виплош (Arteta, Eichengreen, Wyplosz) довели, 

що позитивний ефект від лібералізації рахунку операцій з капіталом сильніший в 
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країнах з розвинутими інститутами та наголошували на необхідності усунення 

основних макроекономічних дисбалансів до відкриття рахунку операцій з 

капіталом; Генрі (Henry) зазначав, що лібералізація рахунку операцій з капіталом 

має значний вплив на вартість капіталу, інвестиції та економічне зростання. 

Однак Кармен, М. Реінгарт, В. Р. Реінгарт (Carmen, M. Reinhart, V. R. Reinhart) 

прийшли до висновку, що періоди високих темпів руху капіталу призводять до 

більшої ймовірності подальших фінансових та економічних криз (наприклад, 

практика лібералізації в Мексиці та Азіатських країнах) [176]. Лібералізація руху 

капіталу також завдає шкоди економіці з недостатньо розвинутими внутрішніми 

ринками, оскільки тоді внутрішні ресурси зосереджуються в менш ефективних 

секторах економіки Ванґ (Wang). В інших випадках лібералізація призвела до 

незначного збільшення припливу капіталу (наприклад, в африканських країнах). 

Клеін та Олівеі (Klein, Olivei) виявили істотну позитивну залежність між 

фінансовою лібералізацією, «глибиною» фінансового ринку та економічним 

зростанням в країнах ОЕСР, що свідчить про те, що вигоди від фінансової 

відкритості можливі лише за наявності інститутів та «розумної» 

макроекономічної політики [177].  

У той же час, з огляду на фінансові кризи, економісти визнають, що вільний 

рух капіталу може мати серйозні негативні наслідки для країн, що розвиваються. 

Сьогодні в своїх рекомендаціях МВФ дозволяє вводити обмеження на рух 

капіталу, якщо інші заходи ГКП не працюють. Навіть якщо передчасна фінансова 

лібералізація без належного регулювання не була основною причиною криз, то 

вона все одно значно сприяла виникненню кризи і його глибині. Тому 

лібералізація руху капіталу вимагає виконання певних умов, щоб невеликі 

зрушення в бік лібералізації не вплинули негативно на фінансову систему 

(оскільки в багатьох країнах, що розвиваються банки є основними посередниками 

руху капіталу) [178]. 

Дискурс про переваги та недоліки лібералізації та контролю МПК можна 

представити наступним чином (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Діалектика лібералізації та контролю руху капіталу в умовах 

глобальних трансформацій 

Джерело: розроблено автором. 

Якщо раніше основним аргументом на користь проведення лібералізації 

рахунку операцій з капіталом було припущення, що вона сприятиме ефективному 

розподілу заощаджень (капітал буде рухатися з країн з надлишком фінансових 

ресурсів в країни з низьким рівнем заощаджень), то сучасні дослідження 

доводять, що більшість країн, яким вдалося досягти високих темпів зростання, 

були кредиторами, а не позичальниками. При цьому більшість потоків капіталу, 

як і до проведення політики лібералізації, проходить в основному між 

розвинутими країнами [175]. Крім того, дослідники зазначають, що країни, де 
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застосовувався контроль за рухом капіталу, легше подолали наслідки світової 

економічної кризи 2007−2008 рр. Це спонукало навіть МВФ змінити свою давню 

політику і дозволити використовувати інструменти контролю за рухом капіталу. 

Хоча ґрунтуючись на теоретичних міркуваннях, інтегровані ринки капіталу мали 

б сприяти диверсифікації ризиків серед інвесторів, вже з 2012 р. дослідники МВФ 

почали визнавати, що потоки капіталу неcуть ризики, які можуть посилюватись 

через недостатньо розвинену фінансову та інституційну інфраструктуру, проте 

МВФ продовжував сприяти лібералізації.  

Наслідки впливу розворотів руху капіталу та пов’язаних з ними 

макроекономічних ризиків для країн, що розвиваються, зокрема після останніх 

фінансових криз, зумовили переосмислення домінуючих теоретичних постулатів 

про переваги лібералізації руху капіталу. Хоча довгий період часу контроль за 

рухом капіталу вважався менш ефективним, ризики, пов’язані з міжнародними 

потоками капіталу, стали більш очевидними. Отже, більш актуальним для країн, 

що розвиваються, став підхід, за якого краще, якщо їх економіки будуть відносно 

фінансово закритими. Крім того, провідними міжнародними експертами у цьому 

контексті була сформульована так звана «теорема про неможливість», згідно з 

якою співіснування глобалізації, демократії та національної держави у 

довгостроковій перспективі є неможливим. 

З теоретичної точки зору, лібералізація потоків капіталу може принести 

вигоди за умови досконалих ринків і повноти інформації. Зокрема, лібералізація 

може сприяти розподілу ризиків, прискоренню розвитку фінансових ринків через 

більшу конкуренцію. М. Обстфельд і К. Рогофф стверджували, що вільні 

міжнародні ринки капіталу дозволяють бідним країнам залучати інвестиції й 

уникати потрясінь, тим самим підвищувати темпи економічного зростання [179]. 

В той же час, М. Обстфельд підкреслював, що у глобалізованому світі країни з 

малою відкритою економікою через вплив фінансових транскордонних потоків не 

мають монетарної автономії незалежно від режиму обмінного курсу, а ці 

фінансові транскордонні потоки визначаються економічними циклами та 

політикою центральних банків великих держав, насамперед США. Таким чином, 
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наслідки ГКП провідних центральних банків світу перетворюються на основне 

джерело фактичної волатильності руху капіталу. За словами М. Дабровского, для 

монетарної політики проблеми, пов’язані з вільним рухом капіталу, полягають у 

тому, що пропозиція грошей у країні стає значною мірою залежною 

величиною[40]. 

Ф. Мартін і Е. Рей, Ч. Виплош, Е. Мендоза, Р. Маккінон зазначали про 

взаємозв’язок між лібералізацією рахунку операцій з капіталом і довгостроковим 

економічним зростанням. Основним аргументом на користь лібералізації руху 

капіталу є той факт, що країна, яка її проводить, стає більш привабливою для 

іноземних інвесторів. Так, Дж. Бхагваті стверджував, що відкриті економіки 

більш схильні до залучення ПІІ. В. Гастанага підтримав ідею, що країни, які 

провели лібералізацію рахунку операцій з капіталом, залучають ПІІ частіше, ніж 

країни, які є закритими. К. Кяв передбачав, що країни, які розвиваються, можуть 

підвищити привабливість для ПІІ шляхом зменшення перешкод руху капіталу. М. 

Фратцшер і М. Бусьє стверджували, що прискорення економічного зростання 

відразу після лібералізації часто викликане інвестиційним бумом, який 

фінансується за рахунок припливу портфельних інвестицій і боргового капіталу. 

К. Кінга зазначав, що контроль за рухом капіталу призведе до зниження якості ПІІ 

з точки зору як волатильності, так і масштабів. Дж. Буткевич і Х. Яніккая 

стверджували, що країни, які розвиваються, з меншою імовірністю отримують 

переваги від припливу капіталу за наявності контролю за його рухом [180]. 

Хоча лібералізацію руху капіталу пов’язують з певними вигодами, проте 

кризові періоди демонструють, що цей процес також може призвести до появи 

нових ризиків. Зокрема, ризики можуть виникнути через внутрішні (локальні) 

кредитні буми, «бульбашки» цін на активи, надмірне кредитування в іноземній 

валюті та структуру зовнішніх зобов’язань. Так, К. Рейнхарт і В. Рейнхарт довели 

зв’язок між припливом капіталу «bonanza»33 і ймовірністю банківської та валютної 

кризи в країнах, що розвиваються [176]; Е. Мендоса і М. Терронез виявили, що 

кризи в країнах, що розвиваються, пов’язані з кредитними бумами, які часто 

                                                
33 Бонанза (англ. «bonanza») – це епізод припливу великого обсягу капіталу через високу дохідність. 
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передують значному припливу капіталу [181]. 

У теорії передбачається, що потоки капіталу з розвинених економік у країни 

з дефіцитом капіталу приносять такі переваги, як вищі інвестиції (частка ВВП); 

економічне зростання (принаймні тимчасово); згладжування споживання; 

підвищення ефективності розподілу капіталу внаслідок посилення конкуренції; 

збільшення ліквідності завдяки кращому управлінню припливом капіталу; 

зменшення вразливості (диверсифікація портфеля забезпечує кращий розподіл 

ризиків, а також поліпшує здатність поглинання місцевих шоків через глобальну 

інтеграцію); посилення ефектів стабілізаційної політики [182, с. 12].  

На практиці ж МПК, як правило, спрямовуються від бідних до багатих країн. 

«Парадокс Лукаса» (Lucas Paradox) пояснює це нижчим рівнем людського 

капіталу, інституційними слабкостями та ризиками економічної політики в 

країнах, що розвиваються. Останній аргумент на користь позитивної кореляції 

між економічним зростанням і відпливом капіталу в країнах, що розвиваються, 

який наводиться у рамках концепту «Загадки розміщення» (Allocation Puzzle), 

зводиться до того, що для країн з більш швидким зростанням, у яких 

продуктивність капіталу є вищою, характерні менші потоки, ніж для країн з 

повільним темпом зростання. Крім того, приплив капіталу є нестабільним і, як 

правило, підвищує волатильність макроекономічних показників і може бути 

каналом шоків. Приплив, пов’язаний з підвищеною нестабільністю на 

споживчому ринку та циклами кредитних бумів, може збільшити ризик 

фінансових криз [182, с. 13]. 

Останні фінансові кризи підтверджують, що системні ризики можуть 

зростати навіть в період «спокою» економіки34. Так, А. Корінек стверджує, що 

рішення урядів щодо зовнішнього фондування призводять до ефекту 

«фінансового акселератора», що відіграє ключову роль при виникненні кризи в 

країнах, що розвиваються. Цей ефект призводить до недооцінювання системних 

                                                
34 Визначення системного ризику фінансового сектору як уніфікованого поняття було запропоновано у 2009 р. 

МВФ спільно з Банком міжнародних розрахунків і Радою з фінансової стабільності, як ризик виникнення «збою» 

в наданні фінансових послуг через погіршення стану всієї фінансової системи або її частини, що несе потенційні 

серйозні негативні наслідки для економіки [254][с. 6].  
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ризиків, пов’язаних з різними формами потоків капіталу. Внаслідок цього 

економіки стають надмірно сприйнятливими до фінансової нестабільності [179]. 

А. Сеза-Б’янчі, А. Ферреро і А. Ребуччі, Р. Кіосакі та Дж. Мур зазначають, що 

стрибки припливу капіталу чинять зростаючий тиск на обмінні курси (й інші ціни 

активів), що призводить до підвищення вартості застави, збільшення обсягів 

запозичень і кредитування [72, с. 11]. 

Лібералізація руху капіталу проводиться найчастіше за послідовним 

сценарієм (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Послідовність процесу лібералізації руху капіталу 

Джерело: складено автором на основі [72, с. 34] 

 

Лібералізацію припливу слід проводити, коли [183]: 

− розвинуто нетрадиційні для економіки експортні галузі; 

− існує фінансова дисципліна: приплив не використовуватиметься для 

фінансування фіскальної політики / дефіциту; 

− лібералізовано митний режим: приплив буде надходити в потрібну галузь; 
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− лібералізовано внутрішню фінансову систему: приплив буде 

здійснюватися з урахуванням комерційності.  

Лібералізацію відтоку слід проводити, коли [183]: 

− інвестори повинні мати можливість впевнитися в постійності нового 

режиму рахунку операцій з капіталом; 

− фінансова дисципліна створила простір для фінансової гнучкості; 

− відкрито доступ до податкової інформації / міжнародних угод. 

Основні передумови проведення лібералізації руху МПК наступні [178]. 

Стійка макроекономічна основа. Не всі країни відкрили свої рахунки 

капіталу поки були на піку економічної ефективності. Тим не менш, 

макроекономічна стабільність є ключовою умовою для лібералізації рахунку 

операцій з капіталом. Економічна нестабільність може лише поглибити слабкість 

фінансового сектора і тоді лібералізація рахунку операцій з капіталом лише 

погіршить економічну ситуацію в країні. 

Міцна інституційна та нормативна база фінансового сектора. Більшість 

країн, що розвиваються, намагалася реалізувати реформи фінансового сектора до 

повної лібералізації рахунку операцій з капіталом. Ці реформи, як правило, 

включають зниження процентних ставок за кредитами та депозитами, розробку 

непрямих фінансових інструментів. 

Можливість використання фіскальної політики для компенсації наслідків 

значного припливу або відпливу капіталу. Країна повинна бути в змозі адаптувати 

свою бюджетну політику до змін в масштабах та напрямків потоків капіталу. 

Відповідність режиму обмінного курсу (гнучкий).  

Доступ до інформації; прозорість політики та розповсюдження даних. 

Легкий доступ до інформації дозволяє інвесторам самостійно оцінити 

ризик. Тому прозорість політики й поширення даних слід розглядати в якості 

основних елементів контролю. 

Лібералізація руху капіталу повинна проводитися на завершальному етапі 

програми економічних реформ. З цієї точки зору, координація реформ на 
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реальному та фінансовому (внутрішньому і зовнішньому) секторах є ключовим 

питанням (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Оптимальна послідовність лібералізації 

Сектор 

 

Внутрішній 

 

Зовнішній 

 

Реальний 

 

01. 

– Фіскальна дисципліна  

– Усунення субсидій 

– Приватизація 

 

03. 

– Лібералізація операцій поточного рахунку 

– Формування валютного ринку та 

конвертованості валюти 

 

Фінансовий 

 

02. 

– Реструктуризація / 

приватизація 

банківської системи 

– Розбудова грошового ринку 

 

04. 

– Усунення контролю за рухом 

капіталу 

– Забезпечення загальної конвертованості 

валюти 

 

Джерело: складено автором на основі [184]. 

 

Фіскальні реформи повинні передувати лібералізації торгівлі та внутрішніх 

фінансових реформ, оскільки уряди накопичують значні доходи від торговельних 

податків і фінансових репресій і відсутність цих доходів може привести до 

бюджетного дефіциту. 

До проведення лібералізації банківської діяльності слід: визначити функції 

кредитора останньої інстанції і/або механізми страхування депозитів; створити 

адекватні пруденційні системи; докапіталізувати банки. 

Тому на ранніх етапах процесу лібералізації проводяться: фіскальні реформи; 

інституційні реформи для створення відповідної нормативної структури для 

внутрішньої фінансової системи; рекапіталізація банків, що може 

супроводжуватися бюджетними реформами / фіскальними коригуваннями. 

Загалом, лібералізацію руху МПК можна охарактеризувати як елемент 

фінансової лібералізації, а також як складний і довгостроковий процес (табл. 3.3).  
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Таблиця 3.3 

Елементи фінансової лібералізації 

Лібералізація рахунку операцій з 

капіталом 

Лібералізація фінансового сектора Лібералізація фондового ринку 

 

Критерій повної лібералізації 

− Запозичення банків і 

корпорацій за кордоном 

 Банки і корпорації можуть вільно 

отримувати запозичення за 

кордоном. Дозвіл на позику 

надається майже автоматично після 

інформування владних структур. 

Можуть існувати резервні вимоги, 

але менше ніж 10%. Існує 
необхідний мінімум терміну 

погашення запозичень − не довше 

двох років. 

− Множинний валютний курс та 

інші обмеження 

Відсутні спеціальні обмінні курси 

для поточного рахунку або рахунку 

операцій з капіталом. Відсутні 

обмеження на відплив капіталу. 

− Процентні ставки за 

кредитами 

Відсутній контроль за 

процентними ставками. 

− Інші показники 

Відсутній контроль за 

кредитуванням. Допускаються 

депозити в іноземній валюті. 

− Придбання іноземними 

інвесторами 

Іноземні інвестори мають право 

володіти вітчизняним капіталом 

без обмежень. 

− Репатріація капіталу, 

дивідендів та відсотків 

Капітал, дивіденди і відсотки 

можуть бути вільно репатрійовані 
протягом двох років з початку 

інвестування. 

Критерій часткової лібералізації 

− Запозичення банків і 

корпорацій за кордоном 

 Банки і корпорації можуть 
отримувати запозичення за 

кордоном, але є певні обмеження. 

Існують резервні вимоги, 10 − 50%. 

Існує необхідний мінімум терміну 

погашення − 2−5 років. 

− Множинний валютний курс та 

інші обмеження 

Відсутні спеціальні обмінні курси 

для поточного рахунку та рахунку 

операцій з капіталом. Є обмеження 

на відплив капіталу. 

− Процентні ставки за 

кредитами 

Присутній контроль за 
процентними ставками. 

− Інші показники 

Присутній контроль за 

кредитуванням. Депозити в 

іноземній валюті не можуть бути 

допущені. 

− Придбання іноземними 

інвесторами 

Іноземні інвестори мають право 
володіти до 49% капіталу кожної 

компанії. Існують обмеження на 

участь в певних секторах, а також 

непрямі способи інвестування у 

фондовий ринок, наприклад, через 

інвестиційні фонди. 

− Репатріація капіталу, 

дивідендів та відсотків 

Капітал, дивіденди і відсотки 

можуть бути репатрійовані, але не 

раніше ніж після 5 років з початку 
інвестування. 

Критерій відсутності лібералізації 

− Запозичення банків і 

корпорацій за кордоном 

 Банки і корпорації не можуть 

отримувати запозичення за 

кордоном. Існують резервні 

вимоги, більше ніж 50%. 

Необхідний мінімум терміну 

погашення − більше ніж 5 років. 

− Множинний валютний курс та 

інші обмеження 

Є спеціальні обмінні курси для 

поточного рахунку та рахунку 
операцій з капіталом. Існують 

обмеження на відплив капіталу. 

− Процентні ставки за 

кредитами 

Присутній контроль за 

процентними ставками. 

− Інші показники 

Присутній контроль за 

кредитуванням. Депозити в 

іноземній валюті не дозволені. 

− Придбання іноземними 

інвесторами 

Іноземні інвестори не мають право 

володіти вітчизняним капіталом.  

− Репатріація капіталу, 

дивідендів та відсотків 

Капітал, дивіденди і відсотки 

можуть бути репатрійовані, але не 

раніше ніж після 5 років з початку 

інвестування. 

Джерело: складено автором [178].  
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Слід зазначити, що лібералізація повинна бути проведена в некризовий 

період. На ранніх етапах лібералізації найкраще, якщо відтік приватного капіталу 

можна легко контролювати. Слід заохочувати резидентів до диверсифікації своїх 

активів через відтік капіталу. Цей крок може вимагати активної освітньої кампанії 

щодо переваг міжнародної диверсифікації портфелів, з тим щоб зменшити 

існуючий упереджений погляд на вибір інвестицій. Крім того, канали для 

домашніх господарств для інвестування в інші країни повинні бути більш 

доступними у використанні. Найпростіший спосіб – залучити державні пенсійні 

фонди та страхові компанії, щоб інвестувати більше на міжнародному рівні. 

Отже, аналітиками МВФ запропоновано «інтегрований підхід» до 

лібералізації рахунку операцій з капіталом. Цей підхід МВФ передбачає 

поступову та упорядковану послідовність лібералізації з додатковими реформами 

у сфері макроекономічного управління та реформування внутрішнього 

фінансового сектора. Немає жодного припущення, що повна лібералізація є 

відповідною ціллю для всіх країн у будь-який час. Лібералізація рахунку в 

капіталі не виключає застосування пруденційних інструментів, тимчасове 

повернення до контролю, якщо потоки капіталу становлять ризик для стабільності 

макроекономічної або фінансової системи («ворота»). Країни мають кращі 

можливості для отримання вигоди від лібералізації потоку капіталу, якщо вони 

досягли достатніх рівнів фінансового та інституційного розвитку [174]. 

 

3.3.2.Світова практика лібералізації руху капіталу 

Історична практика використання контролю як інструменту нівелювання 

впливу нестабільних потоків капіталу доводить його переваги. До 1914 р. 

контроль руху МПК був відносно обмеженим, як і фінансове регулювання (рис. 

3.3). Практика контролю поширилася після Великої депресії: країни, що 

переживали банківські кризи, забороняли репатріацію коштів. З кризою золотого 

стандарту (1931 р.) ряд країн посилили обмеження руху капіталу. У міжвоєнний 

період контроль за відпливом капіталу став більш поширеним. Після Другої 

світової війни мобільність капіталу та лібералізація торгівлі товарами й 
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послугами стали несумісними, відповідно, у перші роки Бреттон-Вудської 

системи контроль за рухом капіталу залишався поширеним більше у розвинених 

країнах, ніж в країнах, що розвивалися, і переважно за відпливом, ніж за 

припливом [185, c. 4].  

 

Рис. 3.3. Еволюція контролю та лібералізації руху капіталу 

Джерело: складено автором на основі [186] 

 

У 1960-х та 1970-х роках в більшості країн все ще зберігалися обмеження на 

рух капіталу. Поступовий перехід до лібералізації в останній чверті ХХ ст. був 

невід'ємною частиною трансформації від централізованого планування до 

ринкових відносин. Хоча з 1960-х міжнародні фінансові установи закликали 

відмовитися від контролю та проводити фінансову лібералізацію, в більшості 

країн залишалися обмеження на транскордонні операції. Лібералізація в 

розвинених країнах почалася у 1970-х роках, коли поширилася ідеологія вільного 

ринку. Дедалі зростаюча інтернаціоналізація бізнесу (зокрема, у формі 

транснаціональних корпорацій) також суперечила контролю за рухом капіталу. 

2012 р. і дотепер: МВФ визнає, що повна лібералізація не є унівесальною ціллю для всіх країн; лібералізація 
може бути доцільною, якщо враховувати деякі макроекономічні та фінансові умови; інструменти контролю 

можуть бути корисними для макрокоригувань і забезпечення фінансової стабільності

2008 р.: зростаючий тренд використання контролю; МВФ визнав контроль за рухом капіталу механізмом 
реагування на кризи; деякі країни застосовували обмеження та зберігали їх навіть після кризи 

1997 р.: азійська фінансова криза призупинила тенденцію фінансової лібералізації в країнах, що 
розвиваються; контроль за рухом капіталу як кризовий захід

19701997 рр.: тренд до більшої фінансової лібералізації (потоки капіталу, як позитивний фактор 
фінансового розвитку)

19461970 рр.: контроль за рухом капіталу та конвертацією валют як складова Бреттон-Вудської валютної 
системи

18211914 рр.: вільний рух капіталу (до Першої світової війни), класичний золотий стандарт
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Крім того, домінування США та Великої Британії, як глобальних фінансових 

центрів, та мотивація європейських країн до поглиблення регіональної інтеграції 

означали, що перешкоди для руху капіталу повинні бути скасовані. У 1980-х 

роках країни, що розвивалися, почали лібералізацію рахунку операцій з капіталом 

[185, с. 5]. У 2000-х роках майже всі обмеження руху капіталу між 

індустріальними країнами були скасовані. 

Лібералізації руху капіталу сприяла діяльність, зокрема, ОЕСР та ЄС 35 . 

Кодекс ОЕСР про лібералізацію капіталу став одним з інструментів тиску на 

країни-члени з метою скасування контролю. Крім того, політична готовність країн 

перебувати в Європейському економічному та валютному союзі (ЄВС) 

заохочувала до скасування контролю. МВФ так само підтримує лібералізацію 

(згідно зі ст. VIII Статуту МВФ36) [216]. Статті угоди МВФ тільки проголошують 

спільну мету усунення валютних обмежень, що перешкоджають світовій торгівлі. 

На практиці ж вони до сих пір застосовуються більш ніж в половині країн - членів 

МВФ. 

Більшість міжнародних угод про лібералізацію торгівлі багатостороннього, 

регіонального та двостороннього характеру містить положення щодо 

лібералізації руху капіталу. Відповідно до Генеральної угоди з торгівлі 

послугами (ГАТС), країни – члени СОТ зобов’язані застосовувати принципи 

найбільшого сприяння у сфері фінансових послуг і пов’язаних з ними потоків 

капіталу. Ця угода є досить гнучкою: країни, що мають виняткові обставини, 

такі як труднощі з платіжним балансом, можуть застосовувати тимчасові 

обмеження на платежі та перекази. Зокрема, Асоціацією держав Південно-

Східної Азії (АСЕАН) було обрано гнучкий підхід у послідовній лібералізації 

потоків капіталу: передбачено, що лібералізація повинна здійснюватися 

відповідно до готовності економіки, і країни-учасниці можуть запровадити 

обмеження за певних обставин. Натомість законодавство ЄС забороняє країнам-

                                                
35  У 1958 р. Римським договором було створено Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Можливість 

вільного руху капіталу в Європі була обмежена положенням, в якому зазначалося, що така лібералізація повинна 

здійснюватися лише тією мірою, яка необхідна для забезпечення належ- ного функціонування спільного ринку. 
36 Україна приєдналася до Статуту МВФ у 1996 р. 
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членам встановлювати обмеження на рух капіталу. Це стосується потоків 

капіталу як між країнами-членами ЄС, так і між країнами-членами та третіми 

країнами. Уникнення цього зобов’язання можливе за обмежених умов [187].  

Сучасна практика показує, що існує два способи проведення лібералізації 

руху капіталу, які залежать від різних чинників, включаючи ризики, рівень довіри, 

реальність проведення, інституційну спроможність та витрати (рис. 3.4) [188, с. 

5]. 

Дані щодо зарубіжного досвіду проведення лібералізації руху капіталу 

наведено у Додатку М. 

 

Рис 3.4. Підходи до лібералізації рахунку операцій з капіталом 

Джерело: складено автором на основі [188]. 

Таким чином, аналіз історичної практики контролю та лібералізації 

дозволив дійти висновку, що хоча у 1960- х роках країни почали скасовувати 

контроль за рухом капіталу, на початку 1970-х років цей процес уповільнився і 

лише на початку 1980-х років відновився. У цілому лібералізація проходила в 

рамках руху до OECР та вступу до єврозони. Швидкість визначалася вимогами 

багатосторонніх організацій до лібералізації валютного регулювання. 

Лібералізація руху капіталу

Швидка (Великий вибух, англ. "Big Bang"): 
одночасне усунення всіх обмежень за рухом 

капіталу 

Коли послідовні реформи, скоріше, 
матимуть опір або різні елементи 

існуючої системи настільки 
взаємопов'язані, що поетапна 
реформа неминуче погіршить 

ситуацію

Велика Британія, Нова Зеландія, 
Австралія, Японія, Мексика, 

Аргентина, Кенія, Перу, Країни Балтії 
та Чеська Республіка

Послідовна (англ. "Sequencing"): лібералізація 
лише після усунення умов, які б зменшили 

вигоди від відкриття рахунку операцій з 
капіталом

Коли більш повільний процес сприяє 
мінімізації витрат або проведення 

реформ вимагає адміністративних чи 
інших ресурсів, які є обмеженими

Інші країни - члени ОЕСР, ЄС
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Поступовість лібералізації залежала від початкових економічних умов і 

проводилася переважно за послідовним підходом. 

 

3.3.3. Контроль37 руху МПК 

Поняття «контроль за рухом капіталу» вживається в економічній літературі 

досить широко. Згідно з підходом МВФ, це заходи, що впливають на потоки 

капіталу в країну та за її межі [218]. Обмеження транскордонного руху капіталу 

традиційно використовувалися, перш за все, для позначення заходів, виходячи з 

принципу резидентності. Проте МВФ у 2012 р. включив в концепцію 

«лібералізації» більш широкий набір обмежень на приплив, які включають як 

контроль за рухом капіталу, так і інші заходи (включаючи певні пруденційні 

заходи), які впливають на приплив капіталу [94, c. 6].  

Термін «заходи з регулювання потоків капіталу/заходи з управління 

потоками капіталу» (CFM) складається з: 

  «CFM» залежно від резидентності, які охоплюють цілий ряд обмежень 

(включаючи податки), що впливають на транскордонну фінансову діяльність, які 

дискримінують на основі резидентності (як правило, називаються «контроль за 

рухом капіталу», capital controls); 

  «інших CFM», які не дискримінують на основі резидентності, але, тим не 

менш, спрямовані на обмеження потоків капіталу. Ці «інші CFM», як правило, 

включають пруденційні заходи, які диференціюють операції залежно від валюти, 

а також інші заходи, які зазвичай застосовуються до нефінансового сектору [103]. 

Виходячи із вищезазначеного, якщо обмеження не впливає на рух капіталу, 

то воно не підпадає під категорію «CFM». Прикладами є пруденційні заходи, які 

спрямовані на забезпечення стійкості та надійності фінансових установ, такі як 

вимоги щодо достатності капіталу, відношення розміру кредиту до вартості 

заставного майна, обмеження відкритих валютних позицій та обмеження на 

іпотечні кредити в іноземній валюті. Заходи, що не відповідають CFM, мають 

                                                
37 Термін «контроль за рухом капіталу» використовується в роботі як взаємозамінник терміну «обмеження». 
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постійний характер, а не тимчасово реалізуються у відповідь на приплив [174, c. 

40], [108, c. 6]. 

Контроль за рухом МПК охоплює широкий спектр заходів, які можна 

згрупувати у два типи [189, c. 6]: 

− Адміністративний (прямий) передбачає прямі заборони або особливі 

процедури схвалення: кількісні обмеження; заборона репатріації або 

неконвертована валюта; заборона на запозичення та кредитування у валюті; 

обмеження на депозити нерезидентів у вітчизняних банках. 

− Ринковий (непрямий) спрямований на зниження припливу (відпливу) 

капіталу в зв'язку з ростом витрат здійснення транзакцій: резервні вимоги; явне і 

неявне оподаткування транскордонних фінансових операцій (наприклад, податок 

Тобіна); лише фірми з певним кредитним рейтингом можуть запозичити за 

кордоном; інвестори повинні зберігати свої гроші в країні протягом певного часу; 

формування дворівневої або багаторівневої систем обмінного курсу; 

дискримінаційні вимоги до звітності. 

Розрізняють дві основні групи адміністративних обмежень руху МПК [186]: 

− «Стіни» (walls): тривалий контроль за широким колом активів. Чіткі 

правила, як стіна, захищають фінансову систему від будь-яких коливань на 

зовнішніх ринках. 

− «Ворота» (gates): епізодичні обмеження, які націлені на більш вузький 

набір активів. Як тільки в світі все добре, вони відкриваються, і потік капіталу 

вриваються в економіку, а коли ситуація різко погіршується, то ворота 

закриваються, і криза вже не поширюється далі.  

Країни вводять обмеження на рух МПК, щоб нівелювати вплив зовнішніх 

чинників. Використання обмежень відрізняється між розвинутими країнами та 

тими, що розвиваються. Маґуд, Реінгарт та Роґофф (Magud, Reinhart, Rogoff) 

визначають «Чотири страхи» введення обмежень [190]: 

 знецінення національної валюти: втрата конкурентоспроможності через 

девальвацію; 
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 припливу спекулятивного капіталу: раптові/короткострокові ін’єкції 

капіталу можуть погіршити стан невеликого фінансового ринку, а значить існує 

загроза різких розворотів; 

 припливу великих обсягів капіталів: іноземний капітал може 

стимулювати падіння цін на активи (фінансова бульбашки) та сприяти 

виникненню надмірному ризику; 

 втрати монетарної автономії: оскільки неможливо проводити незалежну 

ГКП при вільному русі капіталу та фіксованому валютному курсі, уряди деяких 

країн вирішують відмовитися від вільного руху капіталу для збереження 

монетарної автономії. 

 

3.3.4. Особливості застосовування контролю за припливом капіталу 

Країни, що використовували контроль, в основному мали на меті змінити 

обсяги та склад потоків капіталу або запобігти надмірному коливанню курсу 

національної валюти. Економічна політика латиноамериканських країн 

вважається зразком вдалого використання інструментів контролю за рухом 

капіталу. Внаслідок проведення лібералізації 1990 – 1998 рр. Бразилія, Чилі, 

Колумбія змушені були застосувати інструменти контролю за рухом капіталу: 

податки на потоки капіталу – URR (резервні вимоги на іноземні запозичення, що 

не компенсуються) в Чилі та Колумбії. 

Зростання припливу капіталу38 до країн, що розвивалися, протягом 1990-х і 

2000-х років призвело в ряді випадків до запровадження контролю: так, у Чилі 

(1991 – 1998), Бразилії39 (1993 – 1997), Колумбії (1993 – 1998), Малайзії (1994), 

Таїланді (1995 – 1997) застосовувався контроль з метою обмеження припливу 

короткострокового капіталу, щоб зберегти або посилити автономію монетарної 

                                                
38 Приплив довгострокового капіталу був зумовлений структурними факторами, зокрема, широкомасштабними 

економічними реформами (Чилі, Колумбія та Малайзія) або лібералізацією зовнішніх операцій (Бразилія, 

Колумбія та Таїланд). Приплив короткострокового капіталу був наслідком високих відсоткових ставок за 

фіксованих (Таїланд) або сильно керованих валютних курсів (Бразилія, Чилі, Колумбія та Малайзія). Великі та 

стійкі притоки капіталу ускладнювали проведення ГКП, іноді через відсутність адекватних монетарних 

інструментів (Таїланд). 
39 У 1990-х роках було розпочато поступову лібералізацію і досягнуто фінансової відкритості економіки в середині 

2000-х. 
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політики. У більшості випадків активне використання стерилізаційних 

інструментів було першою реакцією на приплив. Обмеження за надходженням 

капіталу було введено з метою зменшення залежності від політики стерилізації, 

оскільки такі операції включали витрати центрального банку (внаслідок різниці 

між вартістю випуску цінних паперів і доходом від іноземних активів). Операції 

зі стерилізації могли стимулювати додатковий приплив капіталу оскільки вони 

спричиняли зростання процентних ставок. Контроль за припливом 

супроводжувався й іншою політикою, включаючи лібералізацію контролю за 

відпливом (Чилі та Колумбія), коригування або поступове збільшення гнучкості 

валютного курсу (Чилі та Колумбія) та подальше зміцнення пруденційного 

регулювання фінансових систем (Чилі, Колумбія та Малайзія). У деяких країнах 

застосовувалася жорстка фіскальна політика (Чилі та Малайзія), в інших менш 

жорстка (Бразилія і Таїланд), а в деяких випадках слабка, що посилювало тиск на  

монетарну політику (Колумбія). 

У Бразилії в 2005 – 2008 рр. був введений податок на фінансові операції 

(IOF), який було відмінено у жовтні 2008 р. із скасуванням деяких обмежень на 

відплив капіталу. Пізніше в 2009 – 2013 рр. був знову введений податок на 

приплив капіталу, зокрема, на дохід за акціями і інструментами з фіксованою 

дохідністю. На противагу цьому, Колумбія контролювала в основному приплив 

портфельних інвестицій в 2001 – 2007 рр., а в 2007 – 2008 рр. були знову 

застосовані інструменти контролю за рухом капіталу (40% норма URR). Отже, 

хоча інструменти щодо обмеження операцій з капіталом ефективно 

використовувалися в латиноамериканських країнах для управління мінливістю 

руху капіталу, але ці обмеження повинні застосовуватися в якості доповнення та 

тільки в деяких випадках [175]. 

У Чилі40 необхідність скорочення чистого припливу капіталу була зумовлена 

потребою запобігти девальвації чилійського песо 41 . Незважаючи на суттєві 

обмеження руху капіталу на початку 1980-х, порівнюючи з 1990-ми роками, 

                                                
40 З кінця 1980-х  1991 було скасовано або пом’якшено адміністративний контроль за припливом капіталу.  
41 Крім того, стверджувалося, що контроль за капіталом дозволить забезпечити певний ступінь незалежності ГКП 

в контексті керованого валютного курсу, який майже до кінця 1990-х років мав діапазон коливань.   
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неефективне регулювання банківської системи Чилі спричинило чималий 

приплив боргового капіталу. Законодавство, ухвалене на початку 1974 р., 

дозволяло чилійським нефінансовим фірмам і окремим особам запозичувати за 

кордоном. Проте приплив був обмежений строками погашення. Внаслідок цього 

концентрація активів через кредитування  пов’язаних осіб і очікування фінансової 

підтримки банків сприяли глибокій фінансовій кризі Чилі в 1982 р. У квітні 1976 

р. внаслідок дестабілізуючого ефекту короткострокового припливу капіталу 

чилійська влада додатково збільшила цей мінімальний строк погашення з 6-ти 

місяців до 2-х років. У 1979 р. було введено, як додаткове обмеження на 

короткострокову заборгованість, безпроцентний обов’язковий резерв 

(«unremunerated reserve requirement» (URR), ісп. «encaje» – мереживо) за всіма 

іноземними кредитами строком менше ніж 65 місяців. У результаті цих заходів 

короткостроковий борг у 1981 р. становив лише 19% загальної суми. Досвід Чилі 

на початку 1980-х років свідчить, що навіть якщо контроль за рухом капіталу є 

ефективним в обмеженні короткострокового боргу, це не дає гарантії захисту від 

валютних криз. 

Під час кризи 1998 р. чилійське песо зазнало три раунди спекулятивних атак. 

Ці турбулентності ознаменувалися різким підвищенням процентних ставок і 

масовим проведенням валютних інтервенцій 42 . Внаслідок цих дій і ряду 

негативних зовнішніх потрясінь у 1999 р. економіка пережила перший за багато 

років спад. Проте падіння виробництва було невеликим, порівнюючи з іншими 

країнами, які також зазнали раптових зупинок припливу капіталу. Крім того, у 

1999 р. економіка Чилі уникнула фінансової кризи. Це дало підстави багатьом 

експертам стверджувати, що застосування безпроцентного обов’язкового резерву 

(«encaje») зменшило зовнішню вразливість Чилі і було основним елементом 

м’якої рецесії. Це вплинуло на скорочення частки короткострокової 

заборгованості, змінну, яку багато експертів виокремили як ключове джерело 

фінансової вразливості. Вплив безпроцентного обов’язкового резерву («encaje») 

                                                
42 МВФ підтримав введення контролю за припливом капіталу у 1991 – 1998 рр. 
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на рівень і склад потоків капіталу в 1990-х роках свідчить про те, що контроль не 

був визначальним елементом успіху економічної політики Чилі. 

На початку 1990-х років у Бразилії інфляційні очікування, пов’язані з 

постійними потребами фінансування державного бюджету, стимулювали велику 

різницю процентних ставок, що призвело до прискореного припливу капіталу в 

умовах жорстко керованого валютного курсу. Ці надходження зросли через 

проведення лібералізації припливу капіталу у 1987–1992 рр. (зокрема, звільнення 

іноземних інвесторів від податку на прибуток). Проте багаторазові спроби уряду 

Бразилії обмежити приплив капіталу (з середини 1993 р. було запроваджено  

податок на фінансові операції (IOF), який став основним інструментом управління 

припливом капіталу) виявилися невдалими через високі відсоткові ставки за  

відсутності фіскального  коригування [189, с. 45 – 46]. 

В Колумбії у відповідь на девальвацію песо через значний приплив капіталу 

у вересні 1993 р. було введено контроль за рухом капіталу в формі URR 43 

(невідшкодовані резервні вимоги на зовнішні запозичення резидентів), а на 

початку 1994 р. запроваджено режим повзучої прив'язки. Проте приплив 

приватного капіталу залишався чималим, збільшившись з 5% ВВП в 1993 р. до 

8,4% ВВП в 1996 р. Водночас частка середньо- та довгострокового зовнішнього 

боргу зросла з 40% в 1993 р. до 70% від загального обсягу в 1996 р. [189, c. 49]. 

У Малайзії на початку 1994 р. 44  було введено ряд прямих і регулюючих 

заходів контролю для обмеження припливу короткострокового капіталу в формі 

банківських зовнішніх запозичень і депозитів іноземних клієнтів у рингітах, що 

призвело до девальвації. У цілому застосування контролю у 1994 р. разом із 

зниженням процентних ставок і скороченням операцій зі стерилізації сприяли 

уповільненню припливу короткострокових надходжень та зміні складу припливу 

капіталу [189, c. 50]. 

У Таїланді реформа фінансового сектору відставала від проведення 

лібералізації руху капіталу. Крім того, лібералізація короткострокових потоків у 

                                                
43 МВФ підтримав введення контролю за припливом капіталу у 1993 – 2000 рр. 
44 МВФ не підтримав введення контролю за припливом капіталу. 
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поєднанні з високими внутрішніми відсотковими ставками призвела до істотного 

та нестабільного нарощування короткострокових зобов'язань банками та 

небанківськими установами. Контроль 1995 – 1996 рр. 45  у Таїланді скоротив 

приплив капіталу і зменшив частку короткострокових притоків, частку 

короткострокової заборгованості й зростання облігацій нерезидентів у тайському 

баті [189, c. 52]. Проте це погіршило довіру інвесторів, і згодом приплив капіталу 

різко уповільнився. 

 

3.3.5. Країни, які застосовували контроль за відпливом капіталу 

У період азійської кризи 1997 р. 46  в Малайзії 47  (обмеження були 

запроваджені в вересні 1998 р., а повністю зняті у грудні 2002 р.), і в Таїланді48 

(обмеження були запроваджені у травні 1997 р., а зняті  у січні 1998 р.) контроль 

було введено в умовах, коли вже було лібералізовано рахунок операцій з 

капіталом. У Таїланді нерезиденти могли вільно отримувати кредити в локальній 

валюті від банків-резидентів. У Малайзії було лібералізовано більшість потоків 

відпливу портфельних інвестицій (виняток становили потоки корпорацій щодо 

внутрішніх запозичень) і прийнято ліберальний підхід до припливу портфельних 

інвестицій. У країні було також лібералізовано транскордонні операції у рингіті, 

в тому числі трансакції, пов’язані з торгівлею, та фінансові операції з 

нерезидентами; була дозволена офшорна торгівля цінних паперів у рингіті. 

Внаслідок цього було розвинуто офшорний ринок як для рингіту, так і для 

тайського бату [189, с. 18]. 

Хоча обмеження руху капіталу в Таїланді були в основному спрямовані на 

нерезидентів (на форвардні операції, вимоги до експортних поставок і вимоги до 

виручки в тайському баті від продажу акцій, що підлягала конвертації), контроль 

також поширився й на резидентів. Застосування цих обмежень не зупинило 

падіння курсу національної валюти (50% через 6 місяців після встановлення 

                                                
45 МВФ підтримав введення контролю за припливом капіталу. 
46 Під час Азіатської кризи 1997 р. економіки Китаю та Індії не сильно постраждали, оскільки на той момент уряди 

не скасували обмеження на рух капіталу. 
47 МВФ частково підтримав введення контролю за відпливом капіталу. 
48 МВФ не підтримав введення контролю за відпливом капіталу. 
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обмежень), різке скорочення резервів (20% через 6 місяців) і зростання 

процентних ставок [191, с. 5]. 

Малайзія вважається прикладом успішного досвіду застосування обмежень 

руху капіталу, оскільки на відміну від інших кризових економік регіону уряд 

Малайзії дотримувався власної стратегії, яка передбачала запровадження 

контролю за відпливом короткострокового капіталу у поєднанні з фіксованим 

курсом49. Після спроби пом’якшити відплив за рахунок підвищення процентних 

ставок уряд ввів у вересні 1998 р. набір обмежень, які закрили всі юридичні 

канали для офшорної торгівлі національною валютою. Обмеження дозволили 

владі акумулювати резерви на фоні стабільного валютного курсу та реалізувати 

політику, спрямовану на пожвавлення економіки, зокрема зниження процентних 

ставок [191, с. 5]. 

Інструменти фіскальної політики були недостатньо використані для 

пом’якшення значного припливу капіталу в країнах Балтії 50 , де ГКП була 

обмежена валютними комітетами. У відповідь на різке зростання припливу 

капіталу й розширення кредитування: у 1997 р. монетарна влада Естонії 

підвищила коефіцієнт достатності капіталу з 8% до 10%, розширила резервні 

вимоги (включивши чисті зобов’язання перед іноземними банкам), ввела вимогу 

додаткової ліквідності в розмірі 3% необхідної резервної бази; у 2004 р. влада 

Латвії збільшила резервні вимоги, значно розширила резервну базу та збільшила 

офіційні процентні ставки; у 2007 р. у Литві підвищено вимоги до капіталу для 

конкретних банків. Коли у листопаді 2008 р. уряд Латвії націоналізував Parex 

Bank, щоб уникнути банкрутства банку, було запроваджено часткове 

замороження депозитів. Цей захід був незначним обмеженням руху капіталу, і 

МВФ погодився щодо необхідності його застосування. Обмеження були повністю 

скасовані у грудні 2011 р. 

Лібералізація руху капіталу в Ісландії розпочалась у 1994 р. внаслідок 

приєднання до Європейскої економічної зони, а приватизація та лібералізація 

                                                
49 У 1998 р. МВФ критично оцінював введення контролю за відпливом капіталу. 
50 Провели лібералізацію руху капіталу у 1992 р. 
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банківської системи у 2003 р. У 2008 р. після банкрутства трьох найбільших 

ісландських банків було введено жорсткі обмеження на виведення капіталу з 

метою стабілізації курсу ісландської крони 51 . Контроль поширювався на 

трансакції як резидентів, так і нерезидентів. Курс національної валюти вдалося 

стабілізувати в короткі строки. Хоча обмеження були застосовані як тимчасовий 

захід (до 6 місяців), вони діяли понад 6 років (їх почали пом’якшувати лише у 

2015 р.). Контроль за відпливом було послаблено у два етапи у жовтні 2016 р. та 

у січні 2017 р. 12 березня 2017 р. було оголошено про укладення угоди з 

декількома найбільшими власниками офшорних крон і скасування більшості 

інших кризових обмежень, що означало повернення Ісландії на міжнародні 

фінансові ринки. Домашні господарства та підприємства більше не підпадали під 

обмеження валютних операцій, іноземних інвестицій, хеджування або 

транскордонного кредитування чи вимог репатріації в іноземній валюті. Проте 

обмеження поширилися на торгівлю похідними фінансовими інструментами не 

для цілей хеджування, а на транскордонні операції з іноземною валютою без 

посередництва фінансової компанії та кредитування в іноземній валюті 

резидентами нерезидентів. 

Кіпр став першою країною, яка запровадила обмеження вільного руху 

капіталу в рамках валютного союзу наприкінці березня 2013 р., коли банківська 

система постраждала від збитків унаслідок реструктуризації грецької державної 

заборгованості 52 . З метою запобігання масовому відпливу ліквідності були 

обмежені операції рахунку з капіталом, зокрема, зняття депозитів у банках і 

грошові перекази за кордон (наприклад, місячні ліміти для фізичних осіб у розмірі 

20 тис. євро, а для туристів 10 тис. євро). Кіпр отримав фінансову допомогу від 

ЄС та МВФ на суму 10 млрд фунтів стерлінгів. З травня 2014 р. були зняті всі 

обмеження щодо внутрішнього контролю капіталу, і до січня 2015 р. всі інші 

обмеження також були скасовані. 

                                                
51 Обмеження були запроваджені за підтримки МВФ.  
52  У 2012 р. уряд Греції реструктуризував свій суверенний борг, переклавши збитки на власників облігацій 

приватного сектора, серед яких були великі та недостатньо капіталізовані банки Кіпру, які в свою чергу вже 

постраждали від фінансової кризи 2008 р. 
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У 2010 р. уряду Греції вдалося уникнути застосування контролю за рухом 

капіталу, проте лише до відновлення кризи у 2015 р. Незважаючи на членство у 

валютному союзі53 (у Греції обмеження на рух капіталу були зняті в травні 1994 

р.), 28 червня 2015 р. були введені обмеження після тривалої економічної кризи 

на тлі загрози виходу країни з Єврозони. Хоча встановлені обмеження виявились 

ефективними (зокрема, було уповільнено відплив депозитів з банківської 

системи), економіка країни перейшла до рецесії. З 1 вересня 2017 р. було 

послаблено заходи контролю за рухом капіталу, а повне скасування очікується до 

кінця 2018 р. 

Сьогодні у лібералізованому світі застосовують різні варіанти політик 

реагування на приплив капіталу: частіше – монетарні інструменти (політику 

низьких процентних ставок), валютні інтервенції, рідше – фіскальну політику, 

контроль за рухом капіталу. Центральні банки країн, що проводили валютні 

інтервенції, спиралися на сильні міжнародні резерви, а ті, які опинились у кризі, 

встановлювали обмеження за рухом капіталу. Світовий досвід показує, що немає 

чіткого механізму реагування на зміни руху капіталу, і країни повинні вдаватися 

до «раціонального» поєднання політик, залежно від конкретних обставин [229]. 

Внаслідок розворотів руху капіталу у країнах, де валюти не девальвували, і 

валютні ризики не були великими, гнучкість валютного курсу стала основним 

амортизатором (у Бразилії, Індонезії, Росії, Південній Африці, Туреччині та на 

Філіппінах). Більшість країн проводили валютні інтервенції, накопичивши для 

цього достатні резерви. Втручання було спрямоване переважно на пом’якшення 

надмірної нестабільності та відновлення належних ринкових умов (у Мексиці, 

Польщі й Таїланді). У деяких країнах втручання призвело до зниження обсягів 

резервів нижче, ніж відповідний рівень (у Малайзії та Туреччині), але 

уповільнення відпливу капіталу дало змогу розпочати відновлення обсягів 

резервів (в Індонезії й Туреччині). У поєднанні з інтервенціями багато країн 

використовували проценту політику: деякі країни підвищили процентні ставки у 

                                                
53 Європейська комісія дозволила Греції ввести контроль за рухом капіталу через вагомі підстави для порушення 

європейського законодавства. 
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відповідь на зростаючу інфляцію, частково обумовлену девальвацією (Бразилія, 

Росія та Південна Африка), або у відповідь на тиск зовнішніх боргів (Македонія, 

Індія, Росія та Туреччина). Тим не менш, кілька країн послабили монетарну 

політику (Чилі, Китай, Корея, Мексика, Перу, Польща і Таїланд), оскільки 

інфляція була в межах цільового рівня. Зміна потоків капіталу виявилася шоком 

для багатьох країн з високим рівнем державного боргу. У відповідь уряди ряду 

країн раціоналізували структури витрат, скоротивши паливні субсидії або 

оголосивши плани щодо фіскальної консолідації (Бразилії, Індії, Індонезії та 

Південної Африки). Чилі, Корея та Таїланд змогли послабити як монетарну, так і 

фіскальну політику, оскільки мали адекватні фіскальні буфери.  

Отже, після мексиканської та азійської криз МВФ просував ідею 

послідовності проведення лібералізації руху капіталу. Як наслідок, лібералізація 

не тільки спричинила збільшення масштабу потоків капіталу, але й вплинула на 

механізми трансмісії та поширення криз. За останньої хвилі нестабільності на 

фінансовому ринку відбулася зміна акцентів щодо контролю за рухом капіталу. 

Після фінансової кризи 2008 р. позиція МВФ стала більш «лояльною» у питаннях 

використання контролю, як інструменту врегулювання кризових ситуацій. 

Незважаючи на те, що вжиття контролю суперечить багатостороннім угодам, 

уряди вдавалися до нього, щоб тимчасово обмежити деякі види потоків капіталу 

та валютних операцій, які могли б призвести до нестабільності валютних курсів. 

Отже, для малої відкритої економіки, якою є Україна, потрібно звернути 

увагу на впровадження політики контролю за рухом капіталу. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

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 ГКП, 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, 
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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 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. 
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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 ГКП 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. 

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 

ДЦП, через валютний – завдяки припливу капіталу з метою накопичення 

міжнародних резервів та згладжування надмірної курсової волатильності.  
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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 ГКП 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 
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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 

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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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Узагальнення форм руху МПК 

Ознака Форма руху капіталу 

за джерелами 

походження 

 

− Офіційний (державний) – це кошти державного бюджету або 

міжнародних організацій, котрі переміщуються за кордон або приймаються з-

за кордону за рішенням урядів або міжурядових організацій. Його джерелом 

є гроші платників податків. 

− Приватний – це кошти приватних фірм, банків та інших недержавних 

організацій, які надаються у вигляді інвестицій, торговельних кредитів, 

міжбанківського кредитування. 

за характером 

використання 

капіталу 

 

− Підприємницький – це кошти, які прямо або опосередковано 

вкладаються у виробництво з метою отримання прибутку. Це головний 

приватний капітал. 

− Позичковий – це кошти, що надаються з метою отримання відсотка. В 

міжнародних масштабах у якості позичкового капіталу виступає в основному 

офіційний капітал. 

− Гуманітарна та фінансова допомога (гранти, пільгові кредити тощо): 

міжнародне фінансування з метою забезпечення довгострокових економічних 

і політичних інтересів. 

за строком 

− Короткостроковий – вкладання капіталу строком менше року, головним 

чином у формі торговельних кредитів. 

− Середньо- та довгостроковий капітал – вкладання капіталу строком 

понад 1 рік. 

за величиною 

потоків 

− Великий. 

− Середній. 

−  Малий. 

за 

відповідністю 

до чинного 

законодавства 

− Легальний. 

−  Нелегальний. 

за типом 

економічної 

взаємодії 

нерезидентів 

− Зовнішньоторговельні: потоки, що утворюються при торгівлі 

експортними й імпортними товарами, послугами, факторами виробництва та 

при здійсненні інших поточних операцій. 

− Капітальні: потоки, що виникають при кредитно-інвестиційній діяльності 

суб’єктів міжнародних фінансів. 

− Спекулятивні: потоки, що виникають при валютних операціях і не мають 

жодного зв’язку з виробництвом. 

− Балансуючі: потоки, що опосередковують діяльність однієї держави щодо 

врівноваження зовнішніх платежів і розрахунків з іншими країнами. 

за видами 

економічної 

діяльності 

− Потоки розрахунків за товари. 

− Потоки розрахунків за послуги. 

− Поточні та капітальні трансферти у грошовій формі. 

− Кредитні ресурси. 

− Прямі та портфельні інвестиції. 

− Потоки резервних активів. 

за 

структурою 

рахунків 

− ПІІ – це категорія міжнародної діяльності, яка відображає прагнення 

інституційної одиниці – резидента однієї країни здійснювати контроль чи 
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платіжного 

балансу 

справляти стійкий вплив 54  на діяльність підприємства, яке є резидентом 

іншої країни, що досягається шляхом участі в капіталі. ПІІ розподілено на 

три категорії: інвестиції прямого інвестора в підприємства прямого 

інвестування; інвестиції підприємства прямого інвестування в прямого 

інвестора (зворотне інвестування) та інвестиції між сестринськими 

підприємствами. ПІІ розподіляються на: інструменти участі в капіталі, 

реінвестування доходів та боргові інструменти [70][c.14]. 

− ПІ – транскордонні операції і залишки, пов’язані з борговими цінними 

паперами або цінними паперами, що забезпечують участь у капіталі, крім 

тих, що належать до складу прямих інвестицій або резервних активів. До 

складу портфельних інвестицій входять акції, облігації, інші цінні папери, які 

купуються переважно з метою отримання доходу. 

− Похідні фінансові інструменти – цінні папери, механізм випуску та обігу 

яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом терміну, 

визначеного договором (контрактом), цінних паперів, інших фінансових 

та/або товарних ресурсів. До похідних фінансових інструментів належать 

опціони (валютні, процентні, фондові, товарні, кредитні тощо), ф’ючерсні та 

форвардні контракти, свопи. 

− Інші інвестиції включають усі операції фінансового рахунку, що не 

належать до прямих або портфельних інвестицій, а також резервних активів. 

Поділяються на: інші інструменти участі в капіталі; кредити та позики; 

валюта і депозити; торгові кредити та аванси; інша дебіторська/кредиторська 

заборгованість; спеціальні права запозичення (зобов’язання). 

− Резервні активи – включають зовнішні активи країни, що перебувають 

під контролем органів грошово-кредитного регулювання та в будь-який час 

можуть бути використані для прямого фінансування дефіциту платіжного 

балансу або для здійснення інтервенцій на валютному ринку з метою 

підтримки курсу національної валюти.  

за напрямком 

руху 

Приплив капіталу  надходження грошових коштів в національну, економіку 

з-за кордону у вигляді кредитів, продажу фінансових активів іноземним 

покупцям. Приплив капіталу надходження чого-небудь суцільною масою; 

поява чого-небудь у значній кількості, збільшення сили вияву, інтенсивності 

чого-небудь. 

Відплив капіталу  вивезення грошових коштів за межі держави, як для 

надання кредитів, інвестування, купівлі фінансових активів. Відплив капіталу 

 послаблення якогось процесу, дії, руху, що чергуються з їх піднесенням. 

Чистий відплив капіталу  різниця між сукупним обсягом відтоку капіталу за 

кордон і припливом капіталу в країну з-за кордону. 

Джерело: складено на підставі: [192, c. 113,114], [62, c. 489, 490], [66, c.14, 16].

                                                
54  Вважається, що підприємство є під впливом інвестора, якщо частка останнього в статутному капіталі 

підприємства становить від 10 до 50 %. 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Монетарні показники економічного розвитку України, 2000 – II кв. 2019 р. 

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, % 

Гро-

шова 

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 

Співвідно-

шення 

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 кв. 

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

Джерело: складено на основі даних [40]. 
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Додаток Д 

 

Рис. Д.1. Інструменти з регулювання ліквідності, 2015 – II кв. 2019 р. 

млрд грн 

Джерело: побудовано на основі даних [40].
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Таблиця Д.1 

Обсяг операцій НБУ з розміщення державних цінних паперів на первинному 

ринку та на відкритому ринку, 2005 – серпень 2019 р., млрд грн 

Період 

Розміще-

ння 

ОВДП, 

номінова

них у 

гривні, на 

первинно

му ринку 

Розміще-

ння 

ОВДП, 

номінова

них в 

іноземній 

валюті 

на 

первинно

му ринку 

Монетизація 

ОВДП, які 

випущені для 

збільшення 

формування 

статутного 

капіталу 

банків 

Купівля-

продаж 

НБУ 

державн

их цінних 

паперів 

на 

біржовом

у ринку 

Купівля-

продаж 

НБУ 

держав

них 

цінних 

паперів 

на 

позабір

жовому 

ринку 

Всього 

2005 7,15 0 0 0 0 7,15 

2006 1,60 0 0 0 0 1,6 

2007 3,62 0 0 0 0 3,62 

2008 23,54 0 2,00 6,57 2,00 34,11 

2009 74,53 0 29,34 3,86 33,27 141,00 

2010 70,66 0 8,40 20,67 28,40 128,13 

2011 50,26 3,31 4,90 10,43 17,04 85,94 

2012 42,95 30,69 0 4,44 36,75 114,83 

2013 65,22 44,31 0 0,00 46,58 156,11 

2014 218,05 10,07 0 137,64 25,85 391,61 

2015 85,02 14,06 0 93,53 0,00 192,61 

2016 166,24 80,83 0 0 0 247,07 

2017 103,46 52,17 0 0 2,54 158,17 

2018 65,13 108,99 0 0 0 174,12 

серпень 

2019 
194,82 104,96 0 0 0 299,78 

Джерело: побудовано на основі даних [40]. 



226 

Таблиця Д.2 

Валютні інтервенції НБУ, 2011  серпень 2019 р. 

Період 

Інтервенції НБУ з 

продажу (за всіма 

валютами), млн дол. 

США 

Інтервенції НБУ з 

купівлі (за всіма 

валютами) млн 

дол. США 

Сальдо (купівля 

мінус продаж), 

млн дол. США 

Сальдо (купівля 

мінус продаж), 

млн грн 

Січень 449,4 704,9 255,5 2021,138 

Лютий 607,1 599,7 -7,4 -71,9362 

Березень 818 1068,7 250,7 1974,28 

Квітень 83,7 1154,6 1070,9 8523,527 

Травень 1211,3 1338,5 127,2 1008,075 

Червень 2054,8 557,1 -1497,7 -11967 

Липень 1106,7 837,8 -268,9 -2155,78 

Серпень 998 1320,4 322,4 2553,79 

Вересень 2600,1 624,7 -1975,4 -15792,3 

Жовтень 1831,1 348 -1483,1 -11855,3 

Листопад 1441 738,2 -702,8 -5620,87 

Грудень 456,2 625,8 169,6 1351,206 

Усього за 2011 13657,4 9918,4 -3739,0 -30031,2 

Січень 904,4 10,8 -893,6 -7140,8 

Лютий 304,3 190,8 -113,5 -907,2 

Березень 0 152,5 152,5 1218,5 

Квітень 0 303,5 303,5 2425,0 

Травень 453 407,7 -45,3 -374,4 

Червень 1288,5 584,5 -704,0 -5662,2 

Липень 1484,9 250 -1234,9 -9955,2 

Серпень 618,1 1054 435,9 3448,9 

Вересень 1842,9 331,6 -1511,3 -12184,9 

Жовтень 2256,6 460 -1796,6 -14488,9 

Листопад 2272,1 613,5 -1658,6 -13386,7 

Грудень 439,7 6,6 -433,1 -3486,8 

Усього за 2012 11864,5 4365,5 -7499,0 -60494,6 

Січень 322,8 26,4 -296,4 -2387,5 

Лютий 586,7 363,4 -223,3 -1818,3 

Березень 496,1 188,6 -307,5 -2486,1 

Квітень 233,6 40 -193,6 -1560,8 

Травень 0 395,3 395,3 3159,6 

Червень 0 101,2 101,2 808,9 

Липень 0 0 0,0 0,0 

Серпень 0 0 0,0 0,0 

Вересень 582,5 0 -582,5 -4747,1 
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Жовтень 297,2 0 -297,2 -2420,4 

Листопад 799,6 0 -799,6 -6508,5 

Грудень 942 0 -942,0 -7677,4 

Усього за 2013 4260,5 1114,9 -3145,6 -25637,6 

Січень 1742,3 0 -1742,3 -14635,3 

Лютий 1895,1 174,6 -1720,5 -14894,1 

Березень 0 52,3 52,3 483,0 

Квітень 0 0 0,0 0,0 

Травень 786,4 211,6 -574,8 -6768,4 

Червень 0 0 0,0 0,0 

Липень 0 80 80,0 936,6 

Серпень 309,6 354,8 45,2 552,1 

Вересень 833,7 98,3 -735,4 -9835,0 

Жовтень 3174,6 6,2 -3168,4 -41028,0 

Листопад 573,3 3,1 -570,2 -8121,4 

Грудень 831,1 0 -831,1 -12911,8 

Усього за 2014 10146,1 980,9 -9165,2 -106222,2 

Січень 518,2 0,0 -518,2 -8199,9 

Лютий 651,3 144,7 -506,6 -11047,5 

Березень 372,5 581,4 208,9 4757,6 

Квітень 239,6 158,2 -81,5 -2158,5 

Травень 100,0 168,6 68,6 1452,8 

Червень 30,0 239,2 209,2 4388,1 

Липень 74,3 163,2 88,9 1795,5 

Серпень 0,0 9,2 9,2 193,2 

Вересень 0,0 152,2 152,2 3281,5 

Жовтень 46,5 300,5 254,0 5400,1 

Листопад 143,1 9,5 -133,6 -3164,6 

Грудень 28,6 120,0 91,4 2084,6 

Усього за 2015 2204,1 2046,7 -157,5 -1217,2 

Січень 117,8 43,5 74,3 -52574,3 

Лютий 181,0 22,2 158,8 -65171,6 

Березень 131,2 129,1 2,1 -63503,9 

Квітень 0,0 675,8 -675,8 -64992,6 

Травень 0,0 332,7 -332,7 -63267,7 

Червень 0,0 429,6 -429,6 -62204,3 

Липень 0,0 257,8 -257,8 -61544,9 

Серпень 30,0 16,6 13,4 -60781,8 

Вересень 178,1 47,9 130,2 -63080,5 

Жовтень 0,0 274,5 -274,5 -65851,1 

Листопад 33,6 113,6 -80,0 -64846,9 
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Грудень 234,4 115,0 119,4 -61743,1 

Усього за 2016 906,1 2458,3 -1552,2 -749562,7 

Січень 235,8 157,8 78,0 -64956,0 

Лютий 52,7 133,6 -80,9 -71255,1 

Березень 0,0 128,3 -128,3 -72279,6 

Квітень 0,0 402,3 -402,3 -71590,8 

Травень 4,0 525,2 -521,2 -69568,2 

Червень 1,4 301,6 -300,2 -68302,7 

Липень 34,9 64,7 -29,8 -66153,5 

Серпень 51,3 285,3 -234,0 -64166,1 

Вересень 165,6 0,0 165,6 4337,6 

Жовтень 181,2 34,0 147,2 -65239,1 

Листопад 49,1 188,0 -138,9 -69581,0 

Грудень 232,5 50,0 182,5 -67348,6 

Усього за 2017 1008,5 2270,8 -1262,3 -746103,2 

Січень 266,8 250,9 15,9 613,0 

Лютий 30,0 426,9 -396,9 -16244,0 

Березень 134,0 510,0 -376,0 -15418,0 

Квітень 24,0 326,7 -302,7 -12913,6 

Травень 0,0 181,2 -181,2 -8218,1 

Червень 66,0 90,0 -24,0 -984,5 

Липень 163,3 99,0 64,3 3287,5 

Серпень 634,0 12,7 621,3 34573,0 

Вересень 74,2 124,5 -50,3 -2656,7 

Жовтень 70,0 268,5 -198,5 -12046,5 

Листопад 125,0 357,8 -232,8 -14565,5 

Грудень 180,5 519,0 -338,5 -17811,9 

Усього за 2018 1767,8 3167,2 -1399,4 -62385,3 

Січень 54,3 190,4 -136,1 -3772,9 

Лютий 3,0 329,5 -326,5 -8845,1 

Березень 109,5 271,7 -162,2 -4283,4 

Квітень 21,6 321,5 -299,9 -8015,2 

Травень 43,0 203,6 -160,6 -4200,5 

Червень 0,0 322,3 -322,3 -8524,7 

Липень 0,0 1 271,1 -1 271,1 -32346,3 

Серпень 16,8 316,2 -299,4 -7555,9 

Вересень 0,0 930,3 -930,3 -22827,8 

Усього 248,2 4156,6 -3908,4 -100371,9 

Складено автором за даними [40].



 

2
2
9
 

Таблиця Д.3 

Результати проведення операцій Національного банку України з регулювання ліквідності банків, 2007  

серпень 2019 р., млрд грн 

Рік 

З підтримання ліквідності Мобілізаційні операції 

Чисті операції з 

регулювання 

ліквідності банків 

(«-« з мобілізації, 

«+» з підтримання 

ліквідності) 

Загаль

ний 

обсяг 

надан

их 

кошті

в 

Через 

постійно 

діючу лінію 

рефінансува

ння 

(кредити 

овернайт) 

Шляхом 

проведен

ня 

тендеру 

з 

підтрим

ання 

ліквіднос

ті банків 

Шляхом 

проведен

ня 

операцій 

своп 

Інші 

Загальний 

обсяг 

залучених 

коштів 

Через постійно 

діючу лінію 

проведення 

тендерів з 

розміщення 

депозитних 

сертифікатів 

овернайт 

Шляхом проведення 

тендерів з 

розміщення 

депозитних 

сертифікатів 

2007 2,08 0,33 1,91 0 0 95,43 30,40 66,70 -93,35 

2008 163,27 85,68 14,98 0 62,51 57,06 0 57,06 106,21 

2009 13,63 9,89 1,24 0 2,50 83,75 0 83,75 -70,12 

2010 0,63 0,18 0,45 0 0 242,99 0 242,99 -242,36 

2011 5,23 2,00 3,22 0 0 165,18 0 165,18 -159,95 

2012 40,45 28,58 11,96 0 0 16,72 0 16,72 23,73 

2013 33,58 19,77 13,80 0 0 270,41 182,20 88,21 -236,83 

2014 149,89 95,20 55,57 0 0 1472,74 1275,20 197,82 -1322,85 

2015 61,41 49,25 12,16 0 0 2849,24 1993,04 856,19 -2787,83 

2016 51,27 18,39 32,38 0,49 0 2946,86 1757,73 1189,12 -2895,59 

2017 41,26 22,93 12,80 5,53 0 2667,04 1582,25 1084,79 -2625,78 

2018 181,17 144,60 36,57 0 0 2898,93 1909,71 989,22 -2717,76 

серпень 

2019 
101,27 39,27 61,96 0,03 0 3373,23 2624,51 748,73 

-3271,97 

 

Джерело: складено автором за даними [40].
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Таблиця Д.4 

Канали емісії НБУ, 2007  серпень 2019 р. 

Період 

Операції 

з 

підтрим

ання 

ліквідно

сті, 

млрд грн 

Чисті 

валютні 

інтервенції у 

гривневому 

еквіваленті 

(сальдо: 

продаж 

мінус 

купівля), 

млрд грн 

Купівля-

продаж НБУ 

державних 

цінних паперів 

на відкритому 

ринку: на 

біржовому та 

позабіржовому 

в т.ч. 

розміщення 

ОВДП, млрд 

грн 

Структура каналів, % 

кредитний валютний фондовий 

2007 2,08 39,50 3,62 4,60 87,39 8,01 

2008 163,27 29,00 34,11 72,12 12,81 15,07 

2009 13,63 82,74 141,00 5,74 34,86 59,40 

2010 0,63 10,33 128,13 0,45 7,43 92,12 

2011 5,23 -30,03 85,94 4,32 24,78 70,91 

2012 40,45 -60,49 114,83 18,75 28,04 53,22 

2013 33,58 -25,64 156,11 15,59 11,91 72,50 

2014 149,89 -106,22 391,61 23,14 16,40 60,46 

2015 61,41 -1,22 192,61 24,06 0,48 75,46 

2016 51,27 -749,56 247,07 4,89 71,53 23,58 

2017 41,26 -746,10 158,17 4,36 78,91 16,73 

2018 181,17 -62,39 174,12 43,38 14,94 41,69 

серпень 

2019 
101,27 -100,37 299,78 20,20 20,02 59,79 

Джерело: розраховано автором на основі даних[40]. 

Таблиця Д.5 

Канали емісії НБУ, 2000  2007 рр. 

Період 

Операції 

з 

підтрима
ння 

ліквіднос

ті, млрд 
грн 

Придбання 

іноземної 
валюти для 

формуван- ня 

золотовалют
ного 

резерву НБУ, 

млрд грн 

Операції з 

державними 

цінними 
паперами 

(ОВДП) на 

відкритому 
ринку, млрд грн 

Структура каналів, % 

кредитний валютний фондовий 

2000 0,1 8,6 1,7 0,8 83 16,2 

2001 2,5 11,7 3,4 14,1 66,5 19,4 

2002 1,2 9,5 2,3 9,4 73,2 17,4 

2003 26,3 15,2 0 63,3 36,7 0 

2004 20,5 34,3 0 37,5 62,5 0 

2005 12 53,42 0 18,3 81,7 0 

2006 8,33 13,95 0 37,4 62,6 0 

2007 2,52 41,38 0 5,7 94,3 0 

Джерело: розраховано автором на основі даних [21, c. 402] 
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Методи оцінки фінансової відкритості 

Метод виміру заснований на системі 

регулювання 

Непрямий метод вимірювання 

Автор Показник Автор Показник 

МВФ частка Feldstein, Horioka 

（1980） 

Коефіцієнт 

накопичення − 

інвестиційний 

коефіцієнт глибини і 

масштабу 

припливу капіталу 

Quinn(1997) Змінна Quinn 

 

Edwards, Khan 

(1985) Harque, 

Montiel (1990) 

Reisen,Yeches 

(1993) 

Процентний спред 

Montiel, 

Reinhart(1998) 

Індекс Montiel-

Reinhart 

 

Bakaert (1995) Іноземний прибуток 

ринку цінних паперів 

Bekaert(1995), 

Bekaert, 

Harvey(1995), 

Levine, 

Zervos(1998), 

Період фінансової 

відкритості та 

ключова 

подія 

Kraay (1998), Lane, 

Milesi,Ferretti (2002), 

Edison та інші 

(2002) 

Індекс фактичного 

потоку капіталу 

 

Klein, Olivei(2001) Індекс Klein-Olivei Bekaert (1995), 

Ahearne, Griever 

Інтенсивність 

контролю за потоком 

капіталу по 

індексах IFCI55 і 

IFCG56 

 

Glick та Hutchison 

(2005) 

Індекс Glick-

Hutchison 

Brune та Guisinger 

(2006) 

Індекс Brune-

Guisinger 

 

Chinn, M, Ito (2006, 

2008) 

KAOPEN Abiad та Mody 

(2005), Mody і 

Murshid (2005) 

Індекс Abiad-Mody, 

Mody-Murshid  

Schindler (2009)  KA-індекс  

Fernandez, Klein, 

Rebucci, Schindler та 

Uribe (2015) 

 

Індекс FKRSU 

Джерело: складено автором на основі [98; 193]

                                                
55 The IFC Investable index (IFCI).  
56 International Financial Corporation Global index. 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Індекс Чін-Іто (ka_open, від 0 до 1) країн з економіками емерджентного типу, 1990 – 2017 рр. 57 

Країна 19
90 

19
91 

19
92 

19
93 

19
94 

19
95 

19
96 

19
97 

19
98 

19
99 

20
00 

20
01 

20
02 

20
03 

20
04 

20
05 

20
06 

20
07 

20
08 

20
09 

20
10 

20
11 

20
12 

20
13 

20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

Аргентина 0,2 0,2 0,2 0,8 0,8 0,9 0,7 0,9 0,9 0,8 0,8 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1 

Бангладеш 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Болгарія - - - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1 

Ботсвана 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,4 0,0 0,2 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1 

Бразилія 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 

Венесуела 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,5 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гана 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гонконг, Китай 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Еквадор 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,6 0,5 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 

Єгипет, Арабська 
Республіка 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 

Зімбабве 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 

Ізраїль 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Індія 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Індонезія 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Йорданія 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Кенія 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Китай 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Колумбія 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Корея 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 

Кот-дівуар 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Литва - - - - - - 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 

Маврикій 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Малайзія 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 

Марокко 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Мексика 0,2 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Нігерія 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

                                                
57 Знак «-» означає відсутність даних. 
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Пакистан 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Перу 0,0 0,2 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Південна Африка 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Польща 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 

Російська 
Федерація 

- - - - - - 0,4 0,4 0,2 0,0 0,2 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 

Сінгапур 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Словацька 
республіка 

- - - - - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Словенія - - - - - - 0,2 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Тайланд 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Тринідад і Тобаго 0,2 0,2 0,4 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 

Туніс 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Туреччина 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Угорщина 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Філіппіни 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 

Чеська Республіка - - - - - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Чилі 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Шрі Ланка 0,2 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Ямайка 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4 

Джерело: складено автором на основі даних [95]. 
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Продовження додатку Ж 

 

Рис. Ж.1. Відкритість економік світу на приплив капіталу за індексом 

FKRSU, 1995 – 2017 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [99]. 

 

Рис. Ж.2. Відкритість економік світу на відплив капіталу за індексом 

FKRSU, 1995 – 2017 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [99].
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Таблиця Ж.2 

Фінансова відкритість економіки України за індексом FKRSU, 1998 – 2017 рр. 
Категорія обмеження 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2014 2015 2016 2017 

Середні обмеження власного капіталу 1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75  1 1 1 1 

Обмеження припливу капіталу 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  1 1 1 1 

Обмеження відпливу власного капіталу 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Купівля нерезидентами в країні (власний капітал) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 1 1 1 

Продаж або випуск нерезидентами в країні (власний капітал) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Купівля резидентами за кордоном (власний капітал) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Продаж або випуск резидентами за кордон (власний капітал) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Середні обмеження облігацій 0,25 0,75 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Обмеження припливу облігацій 0 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Обмеження відпливу облігацій 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Купівля нерезидентами в країні (облігації) 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Продаж або випуск нерезидентами в країні (облігації) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Купівля резидентами за кордоном (облігації) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Продаж або випуск резидентами за кордон (облігації) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Середні обмеження на грошовому ринку 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75  0,75 1 1 1 

Обмеження припливу грошового ринку 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 1 1 1 

Обмеження відпливу грошового ринку 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Купівля нерезидентами в країні (інструменти грошового ринку) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0  0 1 1 1 

Продаж або випуск нерезидентами в країні (інструменти грошового ринку) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Купівля резидентами за кордоном (інструменти грошового ринку) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Продаж або випуск резидентами за кордон (інструменти грошового ринку) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Середні обмеження щодо колективних інвестицій 1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75  0,75 1 1 1 

Обмеження на приплив колективних інвестицій 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 1 1 1 

Обмеження щодо відпливу колективних інвестицій 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Купівля нерезидентами в країні (колективні інвестиції) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  0 1 1 1 

Продаж або випуск нерезидентами в країні (колективні інвестиції) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Купівля резидентами за кордоном (колективні інвестиції) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Продаж або випуск резидентами за кордон (колективні інвестиції) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Середні обмеження щодо похідних інструментів (деривативів) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Обмеження припливу деривативів 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Обмеження відпливу деривативів 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Купівля нерезидентами в країні (деривативи) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Продаж або випуск нерезидентами в країні (деривативи) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Купівля резидентами за кордоном (деривативи) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Продаж або випуск резидентами за кордон (деривативи) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Середні обмеження комерційних кредитів 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 

Обмеження припливу комерційних кредитів 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 

Обмеження відпливу комерційних кредитів 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Середні обмеження щодо фінансових кредитів 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Обмеження припливу фінансових кредитів 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Обмеження відпливу фінансових кредитів 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Середні гарантії, гарантії та обмеження фінансового забезпечення 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 

Гарантії та фінансові резерви, що обмежують приплив 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 

Гарантії та обмеження фінансового резервування відпливу 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Середні обмеження щодо ПІІ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Обмеження припливу ПІІ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Обмеження відпливу ПІІ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Середні обмеження щодо операцій з нерухомістю 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25  0,25 0,25 0,25 0,25 

Обмеження припливу операцій з нерухомістю 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 

Обмеження відпливу операцій з нерухомістю 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 

Купівля резидентами за кордоном (операції з нерухомістю) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Купівля нерезидентами в країні (операції з нерухомістю) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 

Продаж нерезидентами в країні (операції з нерухомістю) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 

Джерело: складено автором на основі даних [99]. 
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Додаток З 

Таблиця З.1 
 

Динаміка лібералізації валютних обмежень в Україні, 2014  2018 рр. 

Обмеження 2014 2015 2016 2017 2018 (січень-липень) 

В частині руху потоків за фінансовим рахунком 

Сальдо фінансового 

рахунку (у % до ВВП) 
6,8 1,3 -2,8 -4,5 -2,7 

ПІІ (у % до ВВП) -0,2 -3,3 -3,5 -2,3 -2,0 

Строк резервування 

коштів для купівлі 
валюти клієнтам, днів 

Т+5, з 19 
березня 

Т+458, а з 25 
березня Т+3 

 

Т+3 

Т+3, а з з 11 
травня Т+ 259, 

з 1 червня 
Т+160 

1 1 

Продаж коштів, що 
надходять для 

здійснення іноземних 
інвестицій в Україні 

Обов'язковість 
З 11 травня 

скасовано61. 
  

Державна реєстрація 
іноземної інвестиції 

Обов’язковість 
З 1 червня 
скасовано 

  

Дострокове погашення 

заборгованості перед 
нерезидентом 

Не було обмежень 

З 14 грудня 
2016 р. по 10 

липня 2017 це 
право було 

обмежено62. 

З 14 грудня 
розширено 

перелік випадків, 
коли бізнес може 

достроково 
погашати 

кредити та позики 
в іноземній 

валюті, отримані 
резидентами від 

нерезидентів. 
Відтепер можна 

погасити кредит 

або позику, у 
реалізації яких 

повністю або 
частково бере 

участь іноземна 
держава через 

уповноважених 
осіб (шляхом 

кредитування, 
страхування, 

гарантування)63. 
З 24 серпня 

додано до 
переліку 

виключень 
випадки, коли до 

складу акціонерів 
нерезидента-

З 3 березня резиденти-
позичальники мають 

право достроково 
погашати кредити і 

позики в іноземній 
валюті за договорами, 

укладеними з 
нерезидентами. 

Дострокове погашення 
дозволяється в межах 

щомісячного ліміту 2 
млн дол. США (для 

одного резидента-

позичальника за 
кредитними 

договорами/договорами 
позик, що 

обслуговуються в межах 
одного уповноваженого 

банку)65. 
З 30 березня резиденти-

позичальники зможуть 
здійснювати дострокове 

погашення таких 
кредитів і позик, якщо у 

її  реалізації (шляхом 
кредитування, 

страхування, 
гарантування або 

поручительства) 
повністю або частково 

                                                
58Постанова НБУ №137 від 18 березня 2014 р. «Про внесення зміни до постанови Правління НБУ від 6 лютого 2014 р. 
№49 (зі змінами)». 
59Постанова Правління НБУ № 308 від 5 травня 2016 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ». 
60Постанова Правління НБУ № №332 від 25 травня 2016 р. «Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 3 березня 

2016 р. №140». 
61Постанова Правління НБУ № 308 від 5 травня 2016 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ». 
62Постанова Правління НБУ № 410 від 13.12.2016 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному 
ринках України». 
63Постанова Правління НБУ № 128 від 12 грудня 2017 р. «Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 13 грудня 
2016 р. № 410». 
65Постанова Правління НБУ № 19 від 1 березня 2018 р. 
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кредитора, якому 
здійснюється 

дострокове 
погашення, 

входить іноземна 
держава або 

іноземній банк. 
Ця іноземна 

держава має 
належати до 

країн, що мають 
офіційну 

рейтингову 
оцінку не нижче 

категорії А, 
підтверджену в 

бюлетені однієї з 
провідних 

світових 

рейтингових 
компаній (Fitch 

Ratings, 
Standard&Poor’s, 

Moody’s) 64. 

бере учать іноземна 
особа, одним з 

акціонерів якої є 
іноземна держава або 

іноземний банк з 
акціонером – іноземною 

державою66. 
З 17 травня у резидента-

позичальника є 
можливість вибирати 

оптимальний курс 
покупки валюти для 

погашення кредиту. 
Раніше він міг робити 

таку операцію тільки 
через банк, що 

обслуговує кредитний 
договір. Тепер же можна 

купити валюту через 

будь-який банк, 
відкривши в ньому 

валютний рахунок67. 

Порядок залучення 

кредитів в іноземній 
валюті від нерезидентів. 

 
 

З 25 березня 

спрощено 
реєстраційні 

процедури щодо 
таких договорів, а 

резидентам-
позичальникам 

більше не треба 
подавати банку 

довідку про 
розмір фактично 

отриманого 
кредиту і про стан 

погашення 
заборгованості68 

З 28 квітня встановлено 
виняток із загального 

порядку контролю за 
дотриманням 

максимальної 
процентної ставки за 

зовнішніми 
кредитами/позиками в 

іноземній валюті69. 

Заборона на купівлю 

іноземної валюти у разі 
наявності у клієнта 

власних коштів на 
рахунках у сумі, що 

перевищує 100 тис. дол. 
США в еквіваленті 

За умови перевищення вказаної суми, 

клієнт має виконувати зобов’язання за 
рахунок власної іноземної валюти 

з 31 травня   

скасовано70. 
 

В частині потоків за поточним рахунком 

Сальдо поточного 

рахунку (у % до ВВП) 
-3,4 1,8 -1,4 -2,2 -2,5 

Репатріація дивідендів 
Часткова 

заборона 

Повна 

заборона 

За графіком: за 

2014 – 2015 

За графіком: за 

2014 – 2016 

З 3 березня емітентам 

корпоративних 
прав/акцій дозволено 

репатріацію дивідендів 
за кордон на суму до 7 

млн дол. США на місяць 

незалежно від періоду, 

                                                
64Постанова Правління НБУ від 22 серпня 2017 р. №81 «Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 13 грудня 
2016 р. № 410». 
66Постанова Правління НБУ №31 від 29 березня 2018 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ». 
67Постанова Правління НБУ № 53 від 15 травня 2018 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ». 
68Постанова Правління НБУ №26 від 23 березня 2017 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ». 
69Постанова Правління НБУ № 45 від 26 квітня 2018 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ». 
70Постанова Правління НБУ № 44 від 30 травня 2017 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ». 
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за який нараховано ці 
дивіденди71. 

З 17 травня якщо 
іноземні інвестиції були 

зроблені за рахунок 
капіталізації дивідендів 

(реінвестиції в 
статутний капітал 

емітента), то тепер 
нерезидент зможе 

купити й репатріювати 
валюту72. 

Обов'язковий продаж 

валютної виручки 
50; 100; 75, 75 65 

65, а з 5 квітня  

5073. 

З 14 грудня НБУ 
розширив перелік 

операцій бізнесу, 
валютні 

надходження за 
якими не є 

обов'язковими до 
продажу. Так 

тепер вимога не 
поширюється на 

перекази, 
здійснені банком 

за рахунок 
власних (не 

куплених) коштів 
клієнта, які 

повертаються 
іноземним 

банком74. 

5075,76 
З 30 березня компанія-

резидент може не 

здійснювати 
обов’язковий продаж 

коштів, які надійшли за 
кредитом чи позикою, 

якщо у її  реалізації 
(шляхом кредитування, 

страхування, 
гарантування) повністю 

або частково бере учать 
іноземна особа, одним з 

акціонерів якої є 
іноземна держава. При 

цьому даний виняток 
розповсюджується лише 

на ті випадки, коли 
зазначена іноземна 

держава має офіційну 
рейтингову оцінку не 

нижче категорії А, 
підтверджену в 

бюлетені однієї з 
провідних світових 

рейтингових компаній 
(Fitch Ratings, 

Standard&Poor’s, 
Moody’s) 77. 

Строк розрахунків за 
експорт/імпорт, днів 

90 120 
З 26 червня   

18078 
180 

Контроль за здійсненням 
імпортерами валютних 

операцій за 
зовнішньоекономічними 

договорами з 
використанням 

авансових платежів 

 

З 24 лютого 2015 по 21 

листопада 2017: заборона 
купівлі валюти за 

дорученням клієнтів, якщо 
для цього 

використовуються 
залучені клієнтами 

кредитні кошти; за 

З 14 квітня 

максимальний 
розмір 

передоплати за 
імпортними 

контрактами, що 
не вимагає 

використання 

 

                                                
71Постанова Правління НБУ № 19 від 1 березня 2018 р. 
72Постанова Правління НБУ № 53 від 15 травня 2018 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ». 
73Постанова Правління НБУ № 30 від 4 квітня 2017 р. «Про внесення змін до постанови Правління НБУ № 410 від 13 

грудня 2016 р.».  
74Постанова Правління НБУ №129 від 13 грудня 2017 р. «Про запровадження обов'язкового продажу надходжень в 

іноземній валюті та встановлення розміру обов'язкового продажу таких надходжень». 
75 Рішення про збереження вимоги затверджено постановою Правління НБУ № 129 від 13 грудня 2017 р. «Про 

запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті та встановлення розміру обов’язкового продажу 
таких надходжень", яка набуває чинності з 14 грудня 2017 р. та діє до 13 червня 2018 р. включно. 
76НБУ зберіг до 13 грудня 2018 р. вимогу постановою Правління НБУ від 12 червня 2018 р. № 65 «Про запровадження 
обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті та встановлення розміру обов’язкового продажу таких 

надходжень». 
77Постанова Правління НБУ №31 від 29 березня 2018 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ». 
78Постанова Правління НБУ №41 від 25 травня 2017 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ». 
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імпортним контрактом, 
загальна вартість якого 

перевищує 50 тис дол. 
США, необхідно мати 

підтвердження НБУ; 
операції за імпортними 

контрактами, загальна 
вартість яких перевищує 

500 тис дол. США, мають 
проводитися виключно з 

використанням 
акредитивної форми 

розрахунків.79 

акредитивної 
форми 

розрахунків (із 
підтвердженням 

першокласного 
банку), збільшено 

з 1 до 5 млн дол. 
США80. 

З 23 листопада 
банкам не 

обов'язково 
використовувати 

винятково 
акредитивну 

форму 
розрахунків для 

здійснення 
передоплати в 

іноземній валюті 

за імпорт товарів, 
загальна вартість 

яких перевищує 5 
млн дол. США81 

Довідка про 

декларування валютних 
цінностей більше для 

митного оформлення 
експортно-імпортних 

вантажів та інших видів 
ЗЕД 

Обов’язковість 
 

З 14 грудня фіз. 
особа-резидент 

може ввозити в 
Україну валюту 

та банківські 
метали на суму 

понад 10000 євро 
без 

підтверджуючих 
документів, 

тільки за умови 
письмового 

повного 
декларування. 

Для вивозу такої 
ж суми 

документи 
залишаються 

обов'язковими82. 
З 21 липня не 

потрібно 

оформлювати83 

 

Операції з обміну 
іноземної валюти 

В межах однієї групи Класифікатора, за 
винятком операцій, які здійснюються: на 

міжбанківському та міжнародних 
валютних ринках для виконання 

зобов’язань за імпортними договорами, а 
також на міжнародних валютних ринках з 

купівлі іноземної валюти першої групи 
Класифікатора за іноземну валюту інших 

груп 

З 31 травня 

банкам дозволено 
здійснювати 

операції з обміну 
іноземної валюти 

без обмежень 
щодо групи 

Класифікатора 
іноземних валют 

та банківських 
металів як на 

З 27 липня дозволено 

банкам купувати на 
міжбанківському й 

міжнародному 
валютному ринку 

валюту за кошти 
клієнтів для обміну на 

іншу валюту, необхідну 
для виконання 

зобов'язань по 
зовнішньоекономічних 

                                                
79Постанова Правління НБУ № 118 від 21 листопада 2017 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 
НБУ». 
80Постанова Правління НБУ №33 від 13 квітня 2017 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ». 
81Постанова Правління НБУ №118 від 21 листопада 2017 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

НБУ». 
82Постанова Правління НБУ №127 від 12 грудня 2017 р. «Про внесення зміни до Інструкції про переміщення готівки і 

банківських металів через митний кордон України». 
83 Наказ Міністерство фінансів України №524 від 24 травня 2017 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів 

України від 25 грудня 1995 р. № 207». 
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міжбанківському, 
так і на 

міжнародному 
валютному 

ринку84. 
З 26 червня 

компанії - 
суб'єкти ЗЕД 

отримали 
можливість 

здійснювати 
операції з обміну 

(конвертації) та 
купівлі-продажу 

інвалюти на 
умовах 

«форвард» без 
обмеження по 

групі 

Класифікатора та 
строку операції85 

договорах. Раніше такі 
операції здійснювалися 

винятково на 
міжнародному 

валютному ринку. Банки 
тепер можуть 

здійснювати угоди 
купівлі-продажу 

іноземної валюти за 
гривні на умовах 

«форвард» винятково з 
резидентами, що є 

суб'єктами 
зовнішньоекономічної 

діяльності, або з іншими 
банками86. 

Максимальна сума 
переказів іноземної 

валюти для операцій 
уповноважених банків, 

які вони здійснюють на 
підставі індивідуальних 

ліцензій НБУ. 

Не було ліміту 

50 тис дол. 

США 
протягом 

одного 
календарного 

місяця 

З 9 червня 
юридичним 

особам дозволили 
здійснювати 

інвестиції за 
кордон на 

підставі 
індивідуальної 

ліцензії НБУ за 
умови, що 

загальна сума 
операцій у межах 

однієї 
індивідуальної 

ліцензії протягом 
одного 

календарного р. 
не перевищує 2 

млн дол. США. 
При цьому, було 

розширено 
перелік 

необхідних 

документів для 
отримання 

індивідуальної 
ліцензії у разі, 

якщо сума 
інвестиції 

перевищує 50 тис. 
дол. США 

протягом одного 
календарного 

місяця 87. 

З 14 грудня  

скасовано 
обмеження. У 

подальшому 

З 28 квітня банкам 

дозволено здійснювати 
операції з розміщення за 

кордоном валютних 
цінностей без 

індивідуальної ліцензії 
на будь-яких власних 

рахунках, а не тільки на 
кореспондентських, як 

це було раніше89. 

                                                
84Постанова Правління НБУ № 44 від 30 травня 2017 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ». 
85 Постанова Правління НБУ №55 від 15.06.2017 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ 
86 Постанова Правління НБУ № 86 від 24 липня 2018 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ». 
87 Постанова Правління НБУ № 51 від 08 червня 2017 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ». 
89 Постанова Правління НБУ № 45 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ" від 26 квітня 2018 

року. 
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банки можуть 
проводити такі 

перекази 
інвалюти на суму, 

визначену в 
індивідуальній 

ліцензії88. 

Операції фізичних осіб, 
які не є суб'єктами 

підприємницької 

діяльності, на підставі 
індивідуальних ліцензій 

НБУ в електронній формі 

 
 

З 16 грудня 
заборонено 

купівлю, 

перерахування 
іноземної 

валюти90 

З 3 
липня дозволено 

на підставі е-

ліцензії на суму 
до 50 тис дол. 

США91 

З 28 квітня спрощено 

порядок видачі 
електронних ліцензій на 

здійснення фізичними 
особами валютних 

операцій. 
Для одержання ліцензії 

на здійснення валютних 

операцій фізособам 
можна підтвердити 

джерела своїх доходів 
документами щодо 

підприємницької 
діяльності або продажу 

майна (податкова 
декларація, договір)92. 

Ліміт переказів фізичних 
осіб за поточними 

валютними 
неторговельними 

операціями іноземної 
валюти за межі України 

Не більше 150 тис грн на місяць (за 
винятком деяких випадків) 

З 1 червня  

скасовано93 
 

В частині готівкового сегменту валютного ринку: 

Купівля валюти, тис. грн. 
екв. 

15, а з 

вересня  3 
3 

З березня  6, 

а з червня  12 
З 5 квітня  15094 150 

Зняття готівки в нац. 

валюті, тис. грн. 
150 300 500, 

З 24 серпня  

скасовано 
 

Зняття готівки в іноз. 

валюті, тис. грн. 
15 20 50; 100; 250 

250, а з 24 серпня 

 скасовано95 
 

Пенсійний збір при 
купівлі валюти, % 

0,5 2 скасовано  

Ліміт сальдо 
перевищення загального 

обсягу купівлі іноземних 
валют та банківських 

металів за гривні над 
обсягом їх продажу (в 

еквіваленті) на кінець 

робочого дня, % 
регулятивного капіталу 

Не було 

ліміту 

0,1 

 

0,5, а з 4 серпня 

1% 

З 30 березня – 

скасовано96 

Право банків на зміну 
курсу валют впродовж 

дня 

Заборонено 

 
З 15 червня  

дозволено 
  

Джерело: складено автором на основі даних [40]. 

                                                
88 Постанова Правління НБУ № 128 від 12 грудня 2017 р. «Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 13 грудня 

2016 р. № 410». 
90  Постанова Правління НБУ № 410 від 13 грудня 2016 р. «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та 

валютному ринках України». 
91 Постанова Правління НБУ № 54 від 15 червня 2017 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ». 
92 Постанова Правління НБУ від 26 квітня 2018 р. № 45 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ». 
93 Постанова Правління НБУ № 44 від 30 травня 2017 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ». 
94 Постанова Правління НБУ № 30 від 4 квітня 2017 р. «Про внесення змін до постанови Правління НБУ № 410 від 13 
грудня 2016 р.».  
95 Постанова Правління НБУ №81 від 22 серпня 2017 р. «Про внесення змін до постанови Правління НБУ № 410 від 13 
грудня 2016 р.». 
96 Постанова Правління НБУ №31 від 29 березня 2018 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ». 



242 

Додаток И 

Таблиця И.1 

Чистий приплив97 капіталу у % до ВВП в розвинені країни та ті, що 

розвиваються разом з країнами економік емерджентного типу98, 

1997 – 2018 рр. 

Рік 

Країни, що розвиваються (155 країн)99 Розвинені країни (39 країн)100 

ПІІ, % 

до ВВП 
ПІ, % до ВВП 

Інші інвестиції, 

% до ВВП 

ПІІ, % 

до ВВП 

Портфельні інвестиції, 

% до ВВП 

Інші інвестиції, 

% до ВВП 

1997 -2,25 -0,55 0,34 0,53 -0,69 -0,12 

1998 -2,31 -0,13 0,61 0,62 0,54 -0,77 

1999 -2,55 -0,18 1,59 0,57 -0,56 -0,52 

2000 -2,07 0,65 1,52 -0,16 -0,77 -0,68 

2001 -2,32 0,76 0,43 0,32 -0,04 -1,21 

2002 -2,11 0,40 0,67 0,22 -1,40 -0,41 

2003 -1,89 0,19 0,20 0,47 -1,38 -0,96 

2004 -2,02 -0,05 0,20 1,13 -2,03 -0,20 

2005 -2,36 -0,05 0,63 0,34 -1,80 0,17 

2006 -2,17 0,66 0,49 0,81 -1,83 -0,42 

2007 -2,64 -0,16 -1,21 1,28 -2,31 -0,51 

2008 -2,37 0,61 1,06 1,46 -3,58 -0,68 

2009 -1,72 -0,43 -0,30 0,73 -1,31 -0,43 

2010 -2,01 -0,98 -0,08 0,79 -2,24 0,61 

2011 -1,98 -0,54 0,61 0,77 -2,40 0,32 

2012 -1,72 -0,83 1,41 0,24 -0,53 -0,41 

2013 -1,60 -0,52 0,28 0,33 -1,16 0,83 

2014 -1,34 -0,36 1,32 0,49 0,15 -0,14 

2015 -1,16 0,39 1,57 0,15 0,39 -0,03 

2016 -0,93 -0,16 1,32 -0,32 1,09 -0,25 

2017 -1,08 -0,55 0,30 0,61 0,31 -0,35 

2018 -0,97 -0,09 1,11 -0,06 0,76 -0,21 

Джерело: складено автором на основі даних [127].

                                                
97 «Чистий приплив» означає активи мінус зобов’язання.  
98 Класифікація груп країн за методикою МВФ.  
99 Афганістан, Албанія, Алжир, Ангола, Антигуа і Барбуда, Аргентина, Вірменія, Аруба, Азербайджан, Багами, Бахрейн, Бангладеш, 

Барбадос, Білорусь, Беліз, Бенін, Бутан, Болівія, Боснія і Герцеговина, Ботсвана, Бразилія, Бруней -Даруссалам, Болгарія, Буркіна-Фасо, 

Бурунді, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Центральноафриканська Республіка, Чад, Чилі, Китай, Колумбія, Коморські острови, 

Демократична Республіка Конго, Республіка Конго, Коста-Ріка, Кот-д'Івуар, Хорватія, Джибуті, Домініка, Домініканська Республіка, 

Еквадор, Єгипет, Сальвадор, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Есватіні, Ефіопія, Фіджі, Габон, Гамбія, Грузія, Гана, Гренада, Гват емала, 

Гвінея, Гвінея-Бісау, Гайана, Гаїті, Гондурас, Угорщина, Індія, Індонезія, Іран, Ірак, Ямайка, Йорданія, Казахстан, Кенія, Кірібаті, 

Косово, Кувейт, Киргизька Республіка, Лаоська PDR, Ліван, Лесото, Ліберія, Лівія, Македонія, Мадагаскар, Малаві, Малайзія, 

Мальдіви, Малі, Маршал Острови, Мавританія, Маврикій, Мексика, Мікронезія, Молдова, Монголія, Монт енегро, Марокко, Мозамбік , 

М'янма, Намібія, Науру, Непал, Нікарагуа, Нігер, Нігерія, Оман, Пакистан, Палау, Панама, Папуа -Нова Гвінея, Парагвай, Перу, 

Філіппіни, Польща, Катар, Румунія, Росія, Руанда, Самоа, Сан-Томе і Принсіпі, Саудівська Аравія, Сенегал, Сербія, Сейшели, Сьєрра-

Леоне, Соломонові острови, Сомалі, Південна Африка, Південний Судан, Шрі-Ланка, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сент-Вінсент і 

Гренадини, Судан, Суринам, Сирія, Таджикистан, Танзанія, Таїланд, Тимор-Лешти, Того, Тонга, Тринідад і Тобаго, Туніс, Туреччина, 

Туркменістан, Тувалу, Уганда, Україна, Об'єднані Арабські Емірати, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Венесуела, В'єтнам, Ємен, Замбії 

та Зімбабве. 
100 Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Гонконг, Ісландія, Ірландія, 

Ізраїль, Італія, Японія, Корея, Латвія, Литва, Люксембург, Макао, Мальта, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Пуерто-

Ріко, Сан-Марино, Сінгапур, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Тайвань, Китай, Великобританія та США. 
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Додаток К 

 

 

Рис. К.1. Фінансовий рахунок та рахунок операцій з капіталом101, млн 

дол. США, 2000 – II кв. 2019 р. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [40]. 

 

Рис. К.2. Фінансовий рахунок за секторами, 2000 – II кв. 2019 р., млн 

дол. США 

Джерело: побудовано на основі даних  [40]. 

                                                
101 Взято дані сальдо (активи-пасиви). Від'ємне значення означає чисті запозичення (приплив капіталу), а додатнє – 

чисте кредитування (відплив капіталу). 
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Таблиця К.1 

Динаміка рахунку операцій з капіталом, фінансового рахунку та 

облікової ставки, 2009 – серпень 2019 р. 

Період 

Рахунок 

операцій з 

капіталом 

млн дол. 

США 

ПІІ (сальдо), 

млн дол. США 

ПІ (сальдо), млн 

дол. США 

Інші інвестиції 

(сальдо), млн 

дол. США 

Облікова 

ставка, % 

Січень 19 302 79 -1 389 12,00 

Лютий 74 306 -41 -300 12,00 

Березень 13 275 -7 -78 12,00 

Квітень 179 851 -11 -1 323 12,00 

Травень 210 212 7 -576 12,00 

Червень 19 216 -1 -884 11,00 

Липень 6 316 0 -793 11,00 

Серпень 3 63 -1 -1 422 10,25 

Вересень 11 831 33 -980 10,25 

Жовтень 3 740 -- -1 504 10,25 

Листопад 2 360 52 -284 10,25 

Грудень 56 182 -11 396 10,25 

Усього за 2009 599 -4 654 1 533 16 053 - 

Січень -7 -165 -11 881 10,25 

Лютий 2 -300 408 167 10,25 

Березень 1 -458 -90 -950 10,25 

Квітень 1 -183 -1096 234 10,25 

Травень 1 -331 105 -402 10,25 

Червень 0 -682 209 -1944 9,50 

Липень 189 -270 181 -259 8,50 

Серпень -18 -649 -160 311 7,75 

Вересень 0 -551 -2599 1869 7,75 

Жовтень 7 -495 -179 1392 7,75 

Листопад 3 -758 -862 1649 7,75 

Грудень 9 -917 -248 645 7,75 

Усього за 2010 188 -5 759 -4 342 3 593 - 

Січень -1 -527 151 422 7,75 

Лютий -7 -196 -1382 -942 7,75 

Березень -5 -157 68 221 7,75 

Квітень 28 -975 -594 399 7,75 

Травень -6 -942 64 343 7,75 

Червень -3 -505 -1316 1492 7,75 

Липень -18 -415 -281 800 7,75 

Серпень 17 -942 516 -1175 7,75 

Вересень 4 -733 701 644 7,75 

Жовтень 75 -294 145 393 7,75 

Листопад 2 -284 -410 -68 7,75 

Грудень 15 -1045 769 -651 7,75 

Усього за 2011 101 -7 015 -1 569 1 878 - 

Січень 16 -686 17 2178 7,75 

Лютий -1 -1009 142 -222 7,75 

Березень 24 -317 -378 -322 7,50 

Квітень 0 -152 -112 -785 7,50 

Травень 1 -618 27 -1339 7,50 

Червень 2 -500 452 140 7,50 

Липень -20 -674 -2118 925 7,50 

Серпень 4 -877 -109 -985 7,50 

Вересень 2 -486 -663 1028 7,50 

Жовтень 10 -379 -131 606 7,50 



245 

Листопад 0 -595 -1071 1067 7,50 

Грудень 2 -902 -745 866 7,50 

Усього за 2012 40 -7 195 -4 689 3 157 - 

Січень -3 -105 -708 -298 7,50 

Лютий 48 -544 -1344 -1182 7,50 

Березень -2 -433 -798 -523 7,50 

Квітень 1 -446 -1902 36 7,50 

Травень 3 178 -607 -175 7,50 

Червень -29 -228 773 -240 7,00 

Липень 20 -1010 -150 -411 7,00 

Серпень -27 -428 -266 -956 6,50 

Вересень -1 -72 -131 -584 6,50 

Жовтень -46 10 160 -1986 6,50 

Листопад -20 -330 -532 -421 6,50 

Грудень -4 -671 -3282 365 6,50 

Усього за 2013 -60 -4 079 -8 787 -6 375 - 

Січень 5 116 154 1726 6,50 

Лютий 4 205 96 1968 6,50 

Березень 2 344 146 -752 6,50 

Квітень 1 459 92 -23 9,50 

Травень 0 18 -941 -352 9,50 

Червень 349 -158 1024 291 9,50 

Липень 24 -250 53 304 12,50 

Серпень 4 -222 -120 497 12,50 

Вересень 4 -253 5 -751 12,50 

Жовтень 5 -146 1661 911 12,50 

Листопад 2 -71 350 1800 14,00 

Грудень 0 -341 180 1624 14,00 

Усього за 2014 400 -299 2 700 7 243 - 

Січень 0 -113 66 825 14,00 

Лютий -1 -277 86 755 19,50 

Березень 248 -7 179 706 30,00 

Квітень 1 -83 410 -114 30,00 

Травень 1 -426 -918 992 30,00 

Червень 147 -398 46 185 30,00 

Липень 42 -176 147 -584 30,00 

Серпень 8 -665 15 -116 27,00 

Вересень 4 -49 -66 -372 22,00 

Жовтень 2 -32 -168 170 22,00 

Листопад 4 7 -108 49 22,00 

Грудень 0 -793 -56 1767 22,00 

Усього за 2015 456 -3 012 -367 4 263 - 

Січень -1 -46 50 -522 22,00 

Лютий 25 -917 16 939 22,00 

Березень 4 -403 -9 804 22,00 

Квітень 3 -507 -5 174 19,00 

Травень 12 -41 13 -110 18,00 

Червень 0 -212 -3 -1 16,50 

Липень 17 -322 1 -163 15,50 

Серпень 13 -204 174 -372 15,50 

Вересень 6 -473 -994 155 15,00 

Жовтень 14 -24 305 -272 14,00 

Листопад 1 -99 35 415 14,00 

Грудень -2 -20 124 -655 14,00 

Усього за 2016 92 -3 268 -293 392 - 

Січень 1 -139 5 534 14,00 

Лютий 4 -231 25 313 14,00 

Березень 1 -223 38 62 14,00 

Квітень 0 -185 -42 -626 13,00 

Травень -5 -115 -147 156 12,50 
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Червень 1 -762 -85 439 12,50 

Липень 7 -131 4 -259 12,50 

Серпень 1 -191 -18 -463 12,50 

Вересень 1 -181 -1429 38 12,50 

Жовтень 1 -41 -86 -195 13,50 

Листопад -5 -150 -41 69 13,50 

Грудень -11 -244 -24 -205 14,50 

Усього за 2017 -4 -2 593 -1 800 -137 - 

Січень 0 -133 -111 638 16,00 

Лютий 0 -172 -206 458 16,00 

Березень 2 -148 -208 512 17,00 

Квітень -4 -107 -16 166 17,00 

Травень 0 -118 45 -238 17,00 

Червень 0 -420 29 -88 17,00 

Липень 30 -136 128 -349 17,50 

Серпень 3 -185 -618 269 18,00 

Вересень 5 -104 47 -206 18,00 

Жовтень -1 -200 8 -428 18,00 

Листопад 3 -317 -1227 -105 18,00 

Грудень -1 -320 49 -1690 18,0 

Усього за 2018 37 -2 360 -2 080 -1 061 - 

Січень -5 -147 -202 1089 18,0 

Лютий 2 -166 -61 529 18,0 

Березень -8 -183 75 -924 18,1 

Квітень 1 -324 -190 476 17,5 

Травень 5 -91 773 122 17,5 

Червень 1 -164 -1716 110 17,5 

Липень 37 -170 -2596 1239 17,0 

Серпень 3 -294 313 -565 17,0 

Джерело: складено на основі даних [40]. 
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Таблиця К.2 

Динаміка МПК в Україні, у % від ВВП, 2000 – 2018 рр. 

Рік 
ПІІ 

(сальдо) 

ПІ 

(сальдо) 

Інші 

інвестиції 

(сальдо) 

Помилки 

та 

упущення 

Фінансовий 

рахунок 

 

Рахунок 

операцій з 

капіталом 

Приватні 

грошові 

перекази 

2000 -1,90 -0,44 3,67 0,24 1,09 0,00 - 

2001 -2,03 0,12 0,74 -0,24 -0,92 0,03 - 

2002 -1,65 -0,80 4,98 -2,12 4,65 0,06 - 

2003 -2,82 -1,73 4,13 -1,72 1,30 0,02 - 

2004 -2,64 -3,19 12,80 0,20 6,78 0,03 - 

2005 -8,75 -3,20 2,51 0,12 -9,56 -0,05 - 

2006 -5,33 -3,33 5,01 0,07 -3,72 0,02 - 

2007 -6,47 -4,03 -0,11 -0,34 -10,27 0,02 - 

2008 -5,51 0,71 -0,30 0,29 -5,39 0,02 3,44 

2009 -3,97 1,31 13,71 0,29 10,75 0,51 4,59 

2010 -4,23 -3,19 2,64 0,99 -5,78 0,14 4,31 

2011 -4,30 -0,96 1,15 0,60 -4,71 0,06 4,30 

2012 -4,09 -2,67 1,80 0,79 -5,76 0,02 4,28 

2013 -2,23 -4,79 -3,48 -0,35 -10,15 -0,03 4,66 

2014 -0,22 2,02 5,43 0,40 6,82 0,30 4,86 

2015 -3,31 -0,40 4,68 -0,37 1,34 0,50 7,64 

2016 -3,50 -0,31 0,42 -0,62 -2,78 0,10 8,07 

2017 -1,96 -1,61 -0,12 0,47 -4,15 0,00 8,26 

2018 -1,80 -1,59 -0,81 1,30 -5,51 0,03 8,49 

Джерело: складено автором на основі даних [40]. 

 

 
Рис. К.3. Структура пасивів ПІІ102, 2000 – II кв. 2019 р., млн дол. США 

Джерело: складено автором на основі даних [40]. 

                                                
102 Додатнє значення за пасивами означає приплив капіталу. 
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Рис. К.4. Структура ПІІ (акціонерний капітал) за видами економічної 

діяльності, 2010 – 2018103 рр., млн дол. США 

Джерело: побудовано на основі даних [40]. 

 

Рис. К.5. Структура ПІІ (акціонерний капітал) за країнами надходження 

в економіці України 2010 – 2018 рр., % 

Джерело: побудовано на основі даних [83]. 

                                                
103 На 1 січня і без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, за 

2014–2017рр.–також без частини зони проведення антитерористичної операції. 
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Рис. К.6. Структура ПІІ (акціонерний капітал) з України в економіці 

країн світу 2010 – 2018 рр., % 

Джерело: побудовано на основі даних  [83]. 

 

Рис. К.7. ПІ104 та індекс ПФТС, 2002 – II кв. 2019 р. 

Джерело: побудовано на основі даних [40]. 

                                                
104 Додатнє значення за активами означає відплив капіталу, а за пасивами – приплив капіталу. 
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Рис. К.8. Структура пасивів ПІ, 2010 – серпень 2019 р., % 

Джерело: побудовано на основі даних [40]. 

 

Рис. К.9. Структура пасивів ПІ (боргові цінні папери) 105, 2000 – II кв. 

2019 р., млн дол. США 

Джерело: побудовано на основі даних [40]. 

                                                
105 Додатнє значення за пасивами означає приплив капіталу. 
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Рис. К.10. Структура пасивів інших інвестицій106, 2000 – II кв. 2019 р., 

млн дол. США 

Джерело: побудовано на основі даних [40]. 

 

Рис. К.11. Резервні активи та пов’язані статті платіжного балансу 

України, 2000 – I-II кв. 2019 р., млн дол. США 

Джерело: побудовано на основі даних [40]. 

                                                
106 Додатнє значення за пасивами означає приплив капіталу. 
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Рис. К.12. Міжнародні потоки приватного капіталу, 2008 – II кв. 2019 р. 

Джерело: побудовано на основі даних [40].
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Додаток Л 

Таблиця Л.1 

Темпи зростання/зниження МПК та М3, раз, 2008 – II кв. 2019 р. 

Період 

Рахунок 

операцій з 

капіталом 

Фінансовий 

рахунок 

ПІІ 

(сальдо) 

ПІ 

(сальдо) 

Інші 

інвестиції 

(сальдо) 

Приватні 

грошові 

перекази 

Помилки 

та 

упущення 

М3 

Q2 2008 0.99 1.61 1.26 0.73 1.69 1.15 -4.80 1.08 

Q3 2008 2.10 1.11 1.13 -4.53 2.39 1.14 -0.85 1.06 

Q4 2008 0.80 -0.93 0.32 1.40 -1.56 0.85 -0.92 1.08 

Q1 2009 12.91 0.81 0.81 0.35 0.88 0.80 0.85 0.90 

Q2 2009 3.77 0.48 1.43 0.99 0.43 1.04 -1.59 1.02 

Q3 2009 0.05 2.23 0.99 5.28 1.87 1.11 -0.09 0.99 

Q4 2009 2.99 0.15 1.06 -0.53 0.80 1.07 8.21 1.04 

Q1 2010 -0.06 0.86 0.72 -0.33 0.03 0.83 -2.05 1.01 

Q2 2010 -0.50 -7.22 1.29 -2.53 -21.41 1.19 -0.43 1.08 

Q3 2010 85.44 0.63 1.23 3.29 -0.91 1.06 1.51 1.07 

Q4 2010 0.11 0.35 1.48 0.50 1.93 1.05 1.65 1.05 

Q1 2011 -0.68 2.68 0.40 0.90 -0.08 0.92 0.31 1.04 

Q2 2011 -1.47 0.87 2.76 1.59 -7.50 1.21 0.86 1.05 

Q3 2011 0.16 0.37 0.86 -0.51 0.12 1.03 -0.04 1.02 

Q4 2011 30.73 1.98 0.78 0.54 -1.21 1.01 -19.54 1.04 

Q1 2012 0.42 0.76 1.24 -0.43 -5.01 0.89 2.59 1.01 

Q2 2012 0.08 2.41 0.63 -1.68 -1.22 1.09 0.36 1.03 

Q3 2012 -4.67 1.36 1.60 -7.88 -0.49 1.09 1.26 1.03 

Q4 2012 -0.86 0.32 0.92 0.67 2.62 1.04 0.33 1.06 

Q1 2013 3.58 3.59 0.58 1.46 -0.79 0.86 -8.93 1.04 

Q2 2013 -0.58 0.53 0.46 0.61 0.19 1.16 -0.04 1.04 

Q3 2013 0.32 2.03 3.04 0.32 5.15 1.13 33.73 1.04 

Q4 2013 8.75 1.03 0.66 6.68 1.05 1.02 -0.81 1.04 

Q1 2014 -0.20 -0.67 -0.83 -0.13 -1.79 0.81 -1.09 1.04 

Q2 2014 37.88 -0.16 0.57 0.53 -0.03 1.30 0.98 1.00 

Q3 2014 0.10 1.26 -2.51 -0.39 -0.66 1.16 -0.37 1.05 

Q4 2014 0.26 -18.10 0.92 -42.37 103.96 1.00 4.30 0.96 

Q1 2015 52.55 0.45 1.06 0.22 0.79 1.49 -0.16 1.07 

Q2 2015 0.55 0.14 2.09 -1.27 0.42 1.09 -5.20 0.95 

Q3 2015 0.37 -1.60 1.01 -0.21 -1.03 1.07 2.27 0.96 

Q4 2015 0.12 1.56 0.99 -3.72 -1.99 1.09 -1.21 1.06 

Q1 2016 5.25 0.36 1.88 -0.19 0.69 0.95 0.10 1.01 

Q2 2016 0.51 0.40 0.53 0.08 0.05 1.14 -4.10 1.03 

Q3 2016 2.53 19.63 1.38 -172.49 -6.35 1.15 0.75 1.02 

Q4 2016 0.36 0.28 0.14 -0.57 1.34 0.98 -0.73 1.05 

Q1 2017 0.48 -0.19 4.27 0.15 -1.83 0.98 0.97 0.97 

Q2 2017 -0.64 -15.33 1.73 -3.90 -0.03 1.14 0.25 1.03 

Q3 2017 -2.25 1.44 0.47 5.27 22.06 1.09 -7.28 1.02 

Q4 2017 -1.76 0.80 0.91 0.11 0.51 1.12 -1.27 1.08 

Q1 2018 -0.13 0.22 1.00 3.33 -4.65 0.94 1.44 0.97 

Q2 2018 -1.99 1.59 1.42 -0.11 -0.10 1.05 -0.15 1.04 

Q3 2018 -10.22 3.60 0.71 -8.22 1.92 1.14 -5.92 1.03 

Q4 2018 0.03 2.11 1.94 2.60 7.66 1.02 0.02 1.02 

Q1 2019 -10.63 0.11 0.57 0.16 -0.30 0.88 24.31 0.98 

Q2 2019 -0.63 1.84 1.15 5.95 1.01 1.04 -0.16 1.03 

Джерело: складено на основі даних [40].
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Додаток М 

 

Світова практика проведення лібералізації руху капіталу 

 

Послідовний сценарій лібералізації. 

Послідовний сценарій лібералізації. Лібералізація валютного регулювання в 

країнах – учасницях ОЕСР відбувалася в умовах їх приєднання до Кодексу 

лібералізації руху капіталу ОЕСР у 1961 р. Лібералізація проводилася спочатку 

поступово, а у 1980-х і 1990-х роках – з прискоренням.  

Протягом перших 25 років було лібералізовано довгострокові потоки 

капіталу (ПІІ та торговельні операції), а короткострокові значно пізніше: у 1980-х  

на початку 1990-х років. На старті лібералізації було визнано типи країн – членів 

ОЕСР, що дозволило країнам зі статусом «з середнім рівнем доходу» проводити 

лібералізацію більш поступово, ніж її проводили розвинені країни. Згодом це 

змінилось, і нові члени почали стикатися з жорсткими вимогами щодо 

прискорення темпів лібералізації. 

Перша хвиля лібералізації країн ОЕСР пройшла в розвинених країнах, що 

приєдналися до ОЕСР у 1960–1970-ті роки (в Австрії, Бельгії, Данії, Франції, 

Німеччині, Ірландії, Італії, Люксембурзі, Нідерландах, Швеції, Швейцарії, США, 

Великій Британії, Канаді, Японії, Фінляндії, Австралії та Новій Зеландії). У цих 

країнах лібералізація руху капіталу здійснювалася поступово. 

Друга хвиля – в країнах «з середнім рівнем доходу» на момент вступу до 

ОЕСР. Ці країни були звільнені від будь-якого зобов’язання щодо лібералізації 

руху капіталу. Для країн другої хвилі характерним був досить повільний темп 

лібералізації (протягом понад 20 років), причому повна лібералізація відбулася 

тільки наприкінці 1980-х років, а прискорення процесу з початку 1990-х років. 

Третя хвиля – в країнах, що розвивалися, які приєдналися до ОЕСР у 1990-ті 

роки (у Мексиці, Південній Кореї, Чеській Республіці, Польщі та Угорщині), і 

перед якими було поставлено вимоги щодо швидшої лібералізації для вступу в 

зазначену організацію.
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Прискорений сценарій лібералізації.  

У жовтні 1977 р. урядом Ізраїля було прийнято рішення про лібералізацію на 

валютному ринку за сценарієм «Big Bang», і реалізація якого здійснювалась на тлі 

неадекватних макроекономічних умов. Цей процес супроводжувався девальвацією 

в розмірі 50% і зміною режиму валютного курсу (від повзучої прив’язки до 

плаваючого курсу). Було скасовано всі обмеження на проведення операцій в 

іноземній валюті, а також знято контроль за операціями поточного та фінансового 

рахунків. Як результат, інфляція зросла з рівня 43% у 1977 р. до 111% у 1979 р. В 

умовах швидкої лібералізації не було створено інформаційну інфраструктуру, як 

альтернативу тій, що існувала в період дії валютного контролю. Коли унаочнився 

взаємозв’язок між лібералізацією та зростанням інфляції, валютний контроль був 

відновлений, і Банк Ізраїля повернувся до контролю валютного курсу. Ці заходи 

не змогли стримати інфляцію, яка збільшилась і досягла рекордного рівня (400% 

у 1984 р.). У цілому лібералізація 1977 р. не була успішною. 

На противагу негативним результатам першої лібералізації друга 

лібералізація (1987–2005 рр.), яка проводилась одночасно з макроекономічними 

реформами, дерегуляцією на ринках грошей і капіталу, переходом до 

довгострокового таргетування інфляції, до вільно плаваючого курсу та повністю 

конвертованої валюти, виявилась успішною. Протягом близько 20 років під час 

лібералізації економіка пережила лише два періоди фінансової нестабільності: в 

1998 р. через вплив світової фінансової кризи і в 2002 р. через локальні фактори. 

У 1979 р. Велика Британія, 1983 р. Австралія, 1984 р. Нова Зеландія скасували 

практично всі обмеження руху капіталу. Швидка лібералізація в цій групі країн 

була обумовлена переважно ідеологічними причинами. У Великій Британії з 

прийняттям у 1986 р. закону про фінансові послуги (яким скасовано мінімальні 

фіксовані комісії торгів і поділ дилерів на тих, які консультували інвесторів; 

відкрито лондонський фондовий ринок для іноземних інвесторів) було обрано 

швидкий курс лібералізації («Big Bang»): запроваджено систему 

саморегулювання, що дало фінансовій індустрії значну автономію. Ця дерегуляція 
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спричинила появу компаній, які були «занадто великими, щоб зазнати невдачі»107, 

що зробило фінансові центри Великої Британії вразливими під час кризи 2008 р. 

Серед країн ЄС Естонія (1994 р.), Латвія та Литва (1994–1995 рр.), Чеська 

Республіка (1994–1995 рр., 1999 р., 2001 р.) відносно швидко лібералізували свої 

рахунки операцій з капіталом, і більшість операцій проводилися без обмежень вже 

до кінця 1995 р. Унаслідок швидкого темпу лібералізації економіка Чеської 

Республіки до середини 1990-х років була одержувачем масивного припливу 

капіталу, переважно короткострокового (понад 16% ВВП у 1995 р.). Незважаючи 

на те, що у 1997 р. країна зазнала незначної валютної кризи, уряд не застосовував 

інструментів контролю. 

Хоча Японії було запропоновано послабити контроль за рухом капіталу ще до 

вступу в ОЕСР у 1964 р., уряд застосував швидкий варіант лібералізації («Big 

Bang») лише в 1996 р., коли в економіці відбулися структурні зміни в зовнішньому 

секторі: збільшення активного сальдо платіжного балансу. Ця політика була 

зосереджена на: сприянні співпраці між банками, установами з торгівлі цінними 

паперами та страховими компаніями; усуненні регулювання за фінансовими 

послугами, яке передбачало розподіл на довгострокові та короткострокові види; 

лібералізації податків і зборів, валютних операцій (скасування вимоги щодо участі 

2-х уповноважених іноземних банків). 

У Мексиці лібералізація проводилась у 1989–1990 рр.: уряд дозволив 

нерезидентам купувати фінансові інструменти на грошовому ринку, інвестувати 

на фондовій біржі, в т. ч. у внутрішні державні облігації. Як наслідок, Мексика 

зазнала значного припливу капіталу: в основному короткострокового (близько 7% 

ВВП у 1992–1994 рр.). Державні облігації, якими володіли іноземці, були 

ключовим чинником Мексиканської кризи 1994–1995 рр. 

В Аргентині (1991 р.), Кенії (1991–1995 рр.), Перу (1990–1991 рр.) 

лібералізація передувала періоду суттєвих дисбалансів в економіці. Так, в 

Аргентині лібералізація відбулася після періоду гіперінфляції та падіння попиту 

                                                
107 Вираз «занадто великі, щоб зазнати невдачі» (англ. «too big to fail») застосовується до фінансових установ, які 

настільки великі за активами та мають таку кількість економічних зв’язків, що їх банкрутство матиме катастрофічні 

наслідки для економіки в цілому. 
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на банківські послуги. Ці події спонукали владу у 1991 р. прийняти план, який 

передбачав створення валютної ради та ліквідацію всіх обмежень операцій за 

поточним рахунком і рахунком операцій з капіталом. У Перу лібералізація 

проводилася після гіперінфляції, скорочення валютних резервів і різкого зниження 

обсягів виробництва та інвестицій у кінці 1980-х років. У Кенії лібералізація 

проходила після періоду значного бюджетного дефіциту, погіршення платіжного 

балансу, недостатнього рівня валютних резервів, високої інфляції та уповільнення 

темпів економічного зростання. У всіх трьох країнах лібералізація операцій з 

капіталом була частиною широкомасштабної програми лібералізації, яка 

включала в себе дерегуляцію фінансової системи (зокрема, процентної ставки та 

контролю за кредитною діяльністю), лібералізацію торгівлі та приватизацію 

державних підприємств. 

Після лібералізації відбувся приплив іноземних інвестицій в Аргентину та 

Перу, і меншою мірою – в Кенію. Подальший відплив капіталу, пов’язаний з 

мексиканською кризою 1994–1995 рр., відбувся без застосування контролю за 

рухом капіталу, але з посиленням фіскальної політики та збільшенням ліквідності 

в банківській системі. Крім того, вжито додаткові заходи щодо подовження 

строків державного боргу. Значний приплив капіталу у Перу був пов’язаний з 

ревальвацією національної валюти та погіршенням поточного рахунку. Зростання 

залежності банків від короткострокового кредитування зробило фінансову 

систему вразливою, про що свідчило погіршення фінансового стану ряду установ. 

Проте заходи уряду щодо посилення пруденційного регулювання допомогли 

підвищити стійкість банків. Після лібералізації економічне зростання відновилось, 

а інфляція різко скоротилась. У Кенії лібералізація не змогла запобігти 

економічній кризі, яка супроводжувалася істотним зростанням грошової маси та 

інфляції, появою зовнішньої заборгованості та різким знеціненням валюти. Криза 

проходила на тлі виборчого періоду на початку 1990-х років, проблем управління 

у фінансовій системі, слабкого пруденційного нагляду та затримок структурних 

реформ. 
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Хоча у 1990-ті роки спостерігався сплеск потоків капіталу до країн, які 

розвивалися, що було зумовлено глобальними чинниками та політикою цих країн 

щодо лібералізації, яка сприяла збільшенню припливу капіталу, після азійської та 

мексиканської криз експерти МВФ почали більше приділяти уваги ризикам 

швидкої лібералізації за відсутності необхідних умов для її проведення. 

Досвід лібералізації в європейських країнах. 

ЄС поставив вимогу до всіх країн-кандидатів на вступ відкрити свій рахунок 

капіталу до моменту приєднання. Для країн першої хвилі таких, як Чехія, Польща, 

Угорщина, це зайняло 2 − 3 роки. 

У 1990-х країни знаходилися на перехідному етапі від командної до ринкової 

економіки, і першим кроком було встановлення політики конвертованості валюти 

по операціях поточного рахунку. Зобов’язання за статтею VIII МВФ були виконані 

цими країнами в період 1994–1996 рр. 

Чехія швидко пройшла процес лібералізації на відміну від Угорщини, Польщі, 

Словацької Республіки, Словенії та Румунії. Різні початкові умови зіграли 

важливу роль у розвитку стратегії лібералізації. Наприклад, через відносно високу 

зовнішню заборгованість Угорщина та Польща були більш вразливими до 

зовнішніх потрясінь. Загалом, ці країни, як правило, проводили спочатку 

лібералізацію припливу капіталу перед лібералізацією відпливу, бо у перші роки 

перехідного періоду були ризики того, що висока інфляція і девальвація валюти 

можуть спровокувати раптовий відплив капіталу. 

На початку 1990-х в Чехії ПІІ були основним пунктом в лібералізації і де-

факто ліберальний підхід вже застосовувався до іноземних кредитів в 

1994  1995 рр. Більшість угод по операціях з капіталом були де-юре 

лібералізовані з прийняттям нового Закону про Валютний режим у вересні 1995 р., 

у тому числі приплив короткострокових портфельних інвестицій. Однією з причин 

прискореної лібералізації рахунку операцій з капіталом було приєднання до ОЕСР 

(в грудні 1995 р.). Закон про валютний режим 1995 р. містив пункт, що дозволяв 

центральному банку у разі необхідності повністю зупиняти певні угоди щодо 

припливу капіталу. Хоча ця умова ніколи не була застосована, центральний банк 



259 

дав доручення комерційним банкам не кредитувати нерезидентів в національній 

валюті протягом валютної кризи в травні 1997 р. Інші обмеження після 

лібералізації 1995 р. стосувалися в основному до відпливу капіталу, такі як видача 

резидентами боргових цінних паперів за кордон, відкриття резидентами рахунків 

за кордоном, а також операції з деривативами. На початку 1996 р. для дотримання 

зобов'язань ОЕСР і в рамках вимог вступу до ЄС чеська влада прийняла п'ятирічну 

програму, щоб усунути решту обмежень [239]. Станом на 1 січня 1999 р. 

обмеження на операції з деривативами, продаж нерезидентами колективних 

інвестиційних інструментів і розширення фінансових кредитів нерезидентам були 

скасовані. На 1 січня 2001 р. було лібералізовано операції із випуску резидентами 

боргових цінних паперів за кордоном і відкриття резидентами депозитів за 

кордоном. 

До кінця 1994 р. в Естонії було скасовано майже весь контроль рахунку 

операцій з капіталом. Незначні обмеження, такі як щодо інвестиції пенсійних 

фондів в недержавні цінні папери деяких країнах і в зарубіжну нерухомість були 

усунені пізніше. На початку перехідного періоду (1994−1995 рр.) Латвія та Литва 

скасували бар'єри для руху капіталу: обмеження на ПІІ, кредитування та ПІ. Латвія 

та Литва також зберігали деякі обмеження на інвестиції в нерухомість та інвестиції 

в пенсійний фонд протягом ще декількох років. 

Високий зовнішній борг, дуже висока інфляція, девальвація змусили уряд 

Польщі діяти досить обережно у знятті обмежень. Приплив ПІІ та ПІ були 

першими пункти, щоб підлягали лібералізації протягом 1990−1994 рр. На ринку 

державних цінних паперів іноземним інвесторам було спочатку дозволено 

купувати цінні папери з терміном погашення тільки більше одного р., але це 

обмеження було знято в 1993 р. ПІ на Варшавській Фондовій біржі були 

лібералізовані у вересні 1994 р. Лібералізація руху капіталу прискорилася в період 

переговорів про вступ до ОЕСР між листопадом 1994 р. і листопадом 1996 р. 

Новий закон про валютний режим був прийнятий в грудні 1994 р. Після 

приєднання до ОЕСР, уряд Польщі лібералізував спочатку довгострокові потоки 
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капіталу, а потім поступово певні операції, збільшуючи стелю за цими угодами. 

Зрештою, у жовтні 2002 р. було знято всі інші короткострокові обмеження. 

В Словацькій Республіці після лібералізації ПІІ на початку 1990-х ще кілька 

пунктів були лібералізовані в 1996 р., що пов'язано з переговорами про вступ до 

ОЕСР. Лібералізація охопила операції з прямими інвестиціями в країни ОЕСР, 

фінансовими кредитами резидентів нерезидентам в країнах ОЕСР з терміном 

погашення 5 років і більше, фінансові кредити нерезидентів резидентам зі строком 

погашення 3 роки і більше. Повільні економічні реформи в Словацькій Республіці 

в 2000 р. були несприятливими для ПІІ та інших потоків. У 2000 р. було прийнято 

поправки до Закону про валютний режим, решта обмежень на середньо- і 

довгострокові операції з капіталом були скасовані. Словацька Республіка 

приєдналася до ОЕСР в 2000 р. В 2001 р. було лібералізовано операції з 

короткостроковими фінансовими кредитами та операції з деривативами, а решта 

обмежень на операції з цінними паперами були скасовані 1 січня 2003 р. Станом 

на 1 січня 2004 р. було скасовано зобов'язання репатріації, було лібералізовано 

операції резидентів з іноземними депозитними рахунками та валютні операції. 

Заходи Словенії із лібералізації рахунку операцій з капіталом проводилися в 

три основних етапи: контроль за рухом капіталу в 1995−1999 рр., лібералізація 

операцій з кредитування в 1999−2000 рр., а також повна лібералізація в 

2001−2002 рр. На першому етапі припливи капіталу, що чутливі до процентних 

ставок, в основному запозичення резидентів за кордоном активізувалися в 

1994−1996 рр. через великі диференціали процентних ставок. На другому етапі, 

1999–2000 рр., обмеження за кредитними операціями були зняті, але обмеження 

на потоки короткострокового капіталу були збережені. На третьому етапі рахунок 

операцій з капіталом був вже повністю лібералізований. В липні 2001 р. 

обмеження на приплив портфельних інвестицій з терміном погашення вище шести 

місяців були усунені. Станом на 1 січня 2002 р. всі обмеження по касових 

операціях і за операціями з цінними паперами були скасовані. 

У своєму підході до відкриття рахунку операцій з капіталом досвід уряду 

Угорщини є корисним, оскільки ця країна приступила до лібералізації з високим 
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зовнішнім боргом, низькими валютними резервами та значними 

макроекономічними диспропорціями.  

До 1995 р. в основному проводилася поступова лібералізація операцій 

поточного рахунку (до середини 2001 р.). Угорщина офіційно приєдналася до 

ОЕСР у грудні 1993 р., але до 1995 р. був досягнений незначний прогрес в 

лібералізації рахунку операцій з капіталом. Про це вказує той факт, що значний 

приплив чутливого до процентної ставки та спекулятивного капіталу в другій 

половині 1995 р. було ефективно стерилізовано без різкого погіршення стану 

поточного рахунку чи кредитної експансії.  

Після 1995 р. було розпочато поступове скасування обмежень на відплив 

капіталу та було лібералізовано приплив короткострокового капіталу, 

портфельних інвестицій, окрім операцій нерезидентів на ринку короткострокових 

державних цінних паперів, а також форвардному та інших деривативних ринках. 

Крім того, було заборонено кредитування нерезидентів в форинтах. Загалом, ці 

заходи виявилися досить вдалими в періоди спекулятивних атак. В 1996 р. було 

лібералізовано операції із випуску та продажу нерезидентам цінних паперів з 

початковим терміном погашення більше одного року. У січні 1996 р. лібералізація 

поширилася на цінні папери з іншими термінами погашення (один рік або більше). 

Поступове ослаблення валютних обмежень, що залишилися, відбулося до 

червня 2001 р., коли відбулася повна лібералізація. Завдяки акту XCIII 2001 р. 

щодо валютної лібералізації (the Liberalization Act) було скасовано всі інші 

валютні обмеження (короткострокові валютні кредити нерезидентів резидентам; 

короткострокові позики нерезидентів в іноземній і національній валюті 

резидентам; продаж і купівля акцій та облігацій країн, що не є членами ОЕСР; 

продаж і купівля короткострокових інструментів країн ОЕСР). У 2001 р. було 

розширено коридор коливань обмінного курсу форинта з +/–2,5 до +/– 15%, а у 

лютому 2008 р. відбувся перехід до режиму вільно плаваючого обмінного курсу.  

Отже, Угорщина застосувала поступовий підхід до лібералізації рахунку 

операцій з капіталом: спочатку було лібералізовано ПІІ. Лібералізація ж 
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портфельних інвестицій була розпочата в середині 1990–х в контексті приєднання 

до OECР. 

У 1990-х рр. Угорщина отримала найбільший приплив ПІІ серед колишніх 

постсоціалістичних країн з перехідною економікою. Проникнення іноземних фірм 

(значна частка іноземних компаній в економіці Угорщини) стало одним з 

найінтенсивніших у світі. Угорщина залучала ПІІ як через приватизацію 

державних підприємств (а країни-конкуренти розпочали приватизацію через 

4−5 р.), так і через інвестиції іноземних ТНК в експортно–орієнтоване 

виробництво (особливо автомобільну галузь, сферу електроніки).  

Той факт, що Угорщина була першою країною Центральної та Східної 

Європи, яка відкрила свою економіку для ПІІ, принесло недоліки та переваги.  

Приватизація в основному неефективних державних підприємств призвела до 

значно більш низьких доходів у порівнянні з іншими країнами, які розпочали 

приватизацію на більш пізньому етапі і які продавали в основному 

рекапіталізовані, реструктуризовані підприємства. 

В той же час, в умовах обмеженості національних заощаджень ПІІ стали 

головним драйвером нагромадження капіталу та реструктуризації промисловості. 

В результаті значного припливу ПІІ було створено багато нових компаній 

(більшість з яких за допомогою передових технологій). При наявності великих 

експортно-орієнтованих іноземних інвесторів, експорт швидко зростав (сплеск 

експорту машин в основному для ринків в країни ЄС-15) та його структура 

кардинально змінилася.  

Якщо на початку 1990-х іноземні інвестори спрямовували кошти у 

виробничий сектор, то починаючи з 1995 р., сфера послуг стала більш важливою. 

Це відбулося в основному за рахунок послідовності проведення приватизації, яка 

була розпочата із галузей виробництв, а потім була поширена на сферу державних 

послуг. Автомобільна промисловість стала однією із основних галузей угорської 

економіки, що залучала ПІІ (іноземні інвестори майже повністю контролювали 

сектор, тримаючи близько 95 % від сукупного капіталу цього сектора). В період 

до 2001 р. було залучено суб’єктами бізнесу більш ніж 60 % контрактів в 
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Центральній та Східній Європі на виробництво електроніки. В результаті, у 2001 

р. частка іноземної власності в секторі електроніки досягла 84 % (аналогічна 

ситуація склалася і у фармацевтичному секторі).  

Щодо змін у структурі ПІІ, то з 1996 р. в Угорщині спостерігалось падіння 

частки інвестицій в акціонерний капітал («нові» ПІІ) і відповідне зростання частки 

реінвестованих доходів та позик між компаніями («додаткові» ПІІ), що склали 

більше половини загального припливу ПІІ. 

У період 1997−2000 рр. реінвестовані доходи іноземних компаній, як форми 

припливу іноземного капіталу, становили значну частку всіх капітальних 

інвестицій. Однак, інвестиційні переваги Угорщини 1990-х років були значною 

мірою нівельовані (спостерігалося збільшення заробітної плати, що не було 

пов’язано зі зростанням ефективності). Крім того, коли закінчився процес 

приватизації (1997 був останнім р.), частка ПІІ, пов'язаних з приватизацією, 

істотно знизилася. Тому ТНК перенесли деякі види економічної діяльності на 

Схід.  

Підхід Угорщини до політики залучення ПІІ зазнав змін. Хоча уряд Угорщини 

як і раніше успішно стимулює ПІІ в експортноорієнтовану продукцію (зокрема, 

автомобільну), однак з 2010 р. введено податки, які в основному і вплинули на 

іноземних гравців. Уряд прийняв ряд податкових змін для підвищення 

регіональної конкурентоспроможності Угорщини. Тим не менш, Угорщина також 

впровадила ряд так званих «кризових податків», щоб зменшити свій дефіцит 

бюджету (Угорщина перебувала під процедурою ЄС EDP з 2004 р., коли вона 

приєдналася до ЄС). Ці податки, разом з іншими заходами регулювання, були 

направлені на банківські операції, енергетику, телекомунікації та операції великої 

роздрібної торгівлі. У 2014 р. парламент схвалив ряд нових податків, що 

стягуються по конкретних секторах. Угорщина, як і раніше, проводить 

лібералізацію, але втручання уряду викликало деяке занепокоєння 

непередбачуваністю податкового режиму серед інвесторів зазначених галузей. 

Сьогодні угорське законодавство дозволяє репатріацію прибутку та 

реінвестування. Терміни для грошових переказів, як правило, менше ніж 30 днів.  
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Досвід лібералізації в азійських країнах.  

В Індії зрушення у бік лібералізації розпочалися з 1991 р. До початку 1990-х 

фінансовий сектор Індії був жорстко контрольованим. Процентні ставки підлягали 

адміністративному управлінню. Було обмежено потоки грошових коштів між 

різними сегментами ринку. Також існували обмеження щодо учасників, що 

працюють в різних сегментах ринку. Банки були змушені продавати державні 

облігації. Вторинний ринок державних цінних паперів був неактивним. На 

фондовому ринку нові випуски акцій регулювалися правилами й обмеженнями. 

Валютний ринок залишався не розвинутим, оскільки більшість угод регулювалася 

негнучкими обмеженнями валютного регулювання й вимогами попереднього 

схвалення угод. Фінансові реформи, розпочаті на початку 1990-х, було 

зосереджено на впровадженні нових інструментів, вільному ціноутворенні 

фінансових активів, послабленні кількісних обмежень. 

У своєму підході до відкриття рахунку операцій з капіталом уряд Індії чітко 

визначив ієрархію потоків капіталу і надавав перевагу потокам інвестицій в 

акціонерний капітал, ніж борговим потокам і прямим іноземним інвестиціям, ніж 

портфельним інвестиціям. Є кілька складових підходу індійської офіційної 

політики до потоків капіталу. По-перше, було чітко вказано структуру управління 

рахунком операцій з капіталом, що базувалася на політиці заохочення процесу 

безборгового кредитування, припливів довгострокового капіталу та 

перешкоджанню борговим потокам. По-друге, використовувалося кілька 

інструментів: кількісні обмеження, цінові та адміністративні заходи щодо 

іноземних валютних запозичень. По-третє, було дозволено короткостроковий борг 

тільки для проведення торговельної операції. По-четверте, було ліквідовано 

надмірні позики вітчизняних суб'єктів господарювання в іноземній валюті, 

особливо державний борг. По-п'яте, економічні нормативи використовувалися для 

запобігання надмірної доларизації посередників фінансового сектора, зокрема, 

банків. По-шосте, існував контроль за доларизацією зобов'язань вітчизняних 

суб'єктів. По-сьоме, було проведено значну лібералізація зовнішніх інвестицій 

вітчизняних суб'єктів господарювання. 
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Досвід Таїланду з лібералізації на початку 1990-х р. (що внесло значний вклад 

в фінансову кризу в Таїланді 1997 р.) є також корисним. У 1992 р. фінансовий 

сектор Таїланду було вперше за 27 років відкрито. 48 офшорних банківських 

підрозділів були затверджені для спрямування коштів до бізнес–сектора в 

Таїланді. Проте, іноземні запозичення спричинили масове накопичення 

«бульбашок» нерухомості і в кінцевому підсумку кризу. Величезний приплив 

капіталу відбувся через кілька факторів: було знижено податкову ставку (що 

застосовувалася до запозичення); високі внутрішні процентні ставки (підняття 

стелі процентної ставки двома роками раніше дозволило розширити диференціал 

процентної ставки по відношенню до іноземних процентних ставок); прийняття 

статті IIIV МВФ щодо скасування всіх обмежень на рух капіталу; фіксований 

валютний курс. Фінансовий сектор був не розвинутим, а установи з нагляду − 

недієвими. Закони і правила банківської справи, особливо відносно класифікації 

кредитів і резервів, були неефективними. Кредитування базувалося на заставі з 

більш високими вартостями, що було викликано високими цінами на нерухомість 

під час буму. Фінансова інфраструктура була також не розвинута: не існувало 

кредитних бюро і депозитного страхування. Після впровадження реформ із 

лібералізації розпочалося поступове відкриття фінансового сектора. Відбулося 

посилення конкуренції: існуючим іноземним банкам з філіями було дозволено 

мати більше філій. Крім того, ліміт іноземних стратегічних інвестицій (зі 

схвалення Банком Таїланду) в тайському банку збільшився з 25% до 49%. Влада 

перейшли на плаваючий валютний курс, щоб нівелювати ризики розворотів руху 

капіталу. 

Китай теж продовжує лібералізувати свій рахунок за операціями з капіталом, 

але обмеження ще залишаються всеосяжними. Наприклад, контролюються 

зовнішні запозичення, і потоки портфельних інвестицій перш за все 

направляються через програми, які обмежені квотами та дозволами. Влада ж 

Малайзії надала більше можливостей компаніям-резидентам для залучення ПІІ з-

за кордону і дозволила отримувати кредити від пов'язаних компаній-резидентів і 

нерезидентів. 
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У латиноамериканських країнах, Аргентині, Чилі та Перу, лібералізація 

рахунку операцій з капіталом почалася в 1975–1981 рр., у той час як економіки 

Бразилії і Колумбії залишалися відносно закритими. У 1982–1989 рр. лібералізація 

була зупинена у зв'язку з борговою кризою в цих країнах. Лібералізація 

1990 – 1998 рр., включаючи Бразилію і Колумбію, охарактеризувалася 

використанням нових інструментів контролю за рухом капіталу: податки на 

потоки капіталу в Бразилії і URR (резервні вимоги на іноземні запозичення) в Чилі 

та Колумбії. У Бразилії в 2005–2008 рр. був введений податок на фінансові 

операції (IOF), який був усунутий в жовтні 2008 р поряд з деякими обмеженнями 

на відтік. Пізніше в 2009–2013 рр. був знову введений податок на приплив, 

зокрема на дохід по акціях і інструментах з фіксованою дохідністю. На противагу 

цьому, Колумбія контролювала в основному приплив портфельних інвестицій в 

2001–2007 рр., а у 2007–2008 рр. були знову введені інструменти контролю за 

рухом капіталу (40% норма URR). Отже, інструменти щодо обмеження операцій з 

капіталом ефективно використовуються в латиноамериканських країнах, щоб 

управляти мінливістю руху капіталу. Але ці обмеження повинні 

використовуватися в якості доповнення та тільки в деяких випадках. 
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